Kecskeméti
Tavaszi
Fesztivál

Remek kiállítások, zenés, mûsoros produkciók sokaságát kínálja az érdeklõdõknek idén is a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál.
Beatriz Schiller felvétele a New Yorkból érkezõ Limón
Táncegyüttesrõl készült, melynek tagjai március
19-én igyekeznek elkápráztatni a kecskeméti közönséget. A fesztivál részletesebb
programja a 3. oldalon olvasható.

március 19. – április 7.

Biblia képeslapokon
Zsúfolásig megtelt a kecskeméti Porta Egyesület Kossuth téri díszterme a napokban, amikor megnyitották Sebestyén Imre A Biblia képeslapokon címû kiállítását.
Bárkányi Ernõ, a Barátok
templomának igazgatója utalt
arra, hogy 2008 a Biblia Éve.
Ugyanakkor a Szentírás egyik
legnagyobb hatású szerzõjére,
a kétezer éve született Szent

Pálra való emlékezés éve is az
idei esztendõ. Húsvét közeledtével pedig – a Megváltó kereszthalálára gondolva – a hithez bátorságot és erõt nyerhet
a keresztény világ. Ehhez társul ez a kiállítás, amely egy
olyan tárgyon mutatja be a
Szentírás fõbb jeleneteit, amit
megtiszteltetés adni és kétszeres ajándék kapni. Hiszen, aki
ezeket a képeslapokat kezé-

Március 15−i

programok

Nemzeti ünnepünk tiszteletére 10 órakor megemlékezést és koszorúzást tartanak
Kecskeméten, a Kossuth-szobornál. 14 órakor a Szabadságharc 1848-49 Alapítvány
és a Kefag Zrt. rendez ünnepséget a Nyíri erdõben. 18
órakor kezdõdik a kecskeméti fiatalok fáklyás felvonulása
a város fõterén.
A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban délelõtt 10 órától Pilvax Nosztalgia Kávéház várja
az érdeklõdõket, a diákgaléria legújabb, Alma a fájától
címû kiállításának megnyitása pedig fél 12-kor lesz az
intézményben. 17 órakor segélykoncertet ad az Éjféli Kiáltás Gospel Kórus a kecskeméti Tudomány és Technika
Házában.

Montmartre−i ibolya
A hazai ipar Puskás
öcsije
7. oldal

ben tartja, egyrészt a küldõ
személyére gondol, másrészt
Isten szeretetére.
A díszterem falán megjelenõ üdvözlõlapok által – a
gyûjtõ Sebestyén Imrének köszönhetõen – szinte egy Képes
Biblia tárul elénk.
A megnyitón remek mûsort
adott a 120 éves fennállását
ünneplõ kecskeméti Kodály
Zoltán Vegyes Kórus.

Wojtyla Barátság
Központ

Március 14-étõl játssza a
kecskeméti Katona József
Színház Kálmán Imre népszerû operettjét, a Montmartre-i ibolyát Ács János
rendezésében. A fõbb szere-

peket Bori Tamás, Széplaky
Géza, Reiter Zoltán, Csombor Teréz, Pataki Szilvia (felvételünkön), Kiss Jenõ, Sirkó
László, Rubold Ödön és Réti
Erika játssza.

2. oldal

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,
Fax: 76/504-428
www.furediautosiskola.hu

„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
Címünk: Zöldház Nõi
Fitness Center
Kecskemét, Nyíl u.5.
Telefon: 76/814-390
70/329-1746
www.zoldhazfitness.hu

belgyógyász szakorvos
Magas vérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48
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Újjáépül a Karol Wojtyla Barátság Központ
2006. június 26-án, Szent Anna napján nyitotta meg kapuit a Szent Anna Porta Kht. által irányított és fenntartott
Wojtyla Barátság Központ Kecskeméten, az Egressy utca
5. szám alatt. Az egykori családsegítõ épületet – a képviselõtestület döntése értelmében – 15 évig ingyen használhatja a szervezet. A nonprofit formában mûködõ intézményben – a keresztényi szolidaritás, az együttérzés, a felelõs
barátság, az önzetlen segítségnyújtás jegyében – naponta
120 rászorulót látnak el meleg ebéddel. Az étkeztetésen
túl számos programnak is helyet ad az intézmény. Az alapítók jövõbeli célja, hogy nappali melegedõként is funkciA Partnervárosi Szerzõdés aláírása
onáljon ez a központ, ahol a hajléktalan, magányos, rászoruló emberek befogadó közösséget találhatnak.
(Lengyelország) polgármeste- mind megjelenésükben átalare a Wojtyla Barátság Központ kulnak – nyilatkozta lapunksi hovatartozástól függetlenül jövõjét is körvonalazó kecske- nak Tiszavölgyi Gábor épíPápai példa
képes volt közeledni minden méti eszmecserén azt mondta: tész. – A nedves, salétromos
A Wojtyla Barátság Központ emberhez. Megkülönböztetett az intézmény méltó emléket falak vízszigetelést és kívül-bejelenlegi állami támogatása figyelmet fordított a megszo- állíthat II. János Pálnak, hiszen lül új vakolatot kapnak. A
csak az étkeztetésre elegendõ, morítottakra, az elnyomottak- – mint arra személyes találko- homlokzat és az összes nyíláss nem jut a fenntartási költsé- ra, a lehetõségeikben és ké- zóikon a néhai pápa többször záró fokozottan hõszigetelt, az
gekre, az alkalmazottak bére- pességeikben korlátozott, be- is utalt – éppen az ilyesféle, az épület mûemléki funkciójához
zésére és az egyéb feladatok- teg emberekre. Az õ élete, ta- emberek sorsán jobbító intéz- igazodó megjelenésû lesz. A
ra. Az épület kívül és belül je- nítása jelenti az intézmény mények tekinthetõk talán a gépészeti kialakítás – a megújuló energiahasznosítással –
lentõs felújításra szorul. Az mûködéséhez szükséges szel- legméltóbb mementónak.
álom megvalósítását a fenn- lemi és erkölcsi alappilléreket.
A találkozón Ewa Filipiak el- igazodik majd az épület körtartók 2008 õszére tervezik.
fogadta Farkas P. Józsefnek, a nyezetbarát struktúrájához. A
Ehhez minden lehetséges páPartneri kapcsolat Porta Egyesület alapítójának a többfunkciós terek használalyázati forrást, segítséget felkumeghívását a Wojtyla Barát- tát pedig modern felszerelési
tatnak, s mellette olyan önzetWadowice és a Porta Egye- ság Központ õszi avatójára. eszközök, berendezések segílen támogatókat is keresnek, sület stratégiai szövetséget kö- Filipiak asszony nemcsak az tik.
– A rekonstrukciót szakaakik tudnak és akarnak segí- tött. A Kecskemét városával invitálásra mondott igent, hateni a szegénység terheit hor- kialakított – a Porta kapcsolat- nem meghívta a civil szervezet szosan ütemezzük a rendelkefelvételének is köszönhetõ – képviselõit a II. János Pál szü- zésre álló pénzügyi források
dozó embereken.
letésnapja köré szervezõdõ ez függvényében. A központ reév májusi ünnepségsorozatra. habilitációjának elsõ megújuA Wojtyla Barátság Központ lási ütemében teljes mértékjelenleg egy erõsen elhaszná- ben a földszinti, több mint
lódott, mûemléki védettség 200 négyzetméteres épületalatt álló épületben üzemel, részt rekonstruáljuk. Itt kap
amely – mind funkciójának el- majd helyet az étkezõ a melelátásához, mind pedig eszmei gítõ konyhával – mely foglalA központ 2007 õszén
szerepéhez igazodva – teljes koztatóként is funkcionál –, a
terápiás helyiség és a Wojtyla
felújításra szorul.
emlékszoba. Külön bejárattal
A Wojtyla Barátság Köz- Partnervárosi Szerzõdés szenpontot az alapítók – II. János tesítése mellett a II. János Pál
Teljes rekonstrukció a rászorulók számára mosó
és tisztálkodó termeket alakíPál személye elõtt tisztelegve – pápa szülõvárosából érkezett
a lengyel származású pápáról lengyel küldöttség õszi látoga– A beruházás során telje- tunk ki az épület udvari szárnevezték el, aki a szegények tásának talán ez az egyik leg- sen megváltozik majd az épü- nyában.
gyámolítójaként az egész vi- nagyobb eredménye.
– A régi mûemléképületek
let külsõ és belsõ arculata, a
lágnak példát mutatott. ValláEwa Filipiak, Wadowice belsõ terek mind méretükben, felújítása mindig jóval több

kreativitást és szakértelmet
igényel, mint egy átlagos új
épület felépítése. Az elmúlt
idõszakban mûemléki munkáim jelentõs része egyházi
kötõdésû volt. Ezek a feladatok azért is jelentõsek számomra, mert az ilyen épületeknek még hosszú évszázadokig kell funkcionálniuk.
Remélem, a Wojtyla Barátság Központban a rászorultak
érzik majd, hogy munkánk
eredményeképpen itt barátként fogadják õket, amihez az
építészet eszközeivel én is hozzájárulok.

partnervárosi megállapodásban foglaltakra, akkor a
2008-as költségvetésbe bekerül egy komolyabb összeg,
amely az elõbbiekben említett
társég rehabilitációját szolgálja. A két város polgármestere
tervbe vette, hogy amikorra II.
János Pál pápát boldoggá
avatják, Kecskemét egyetlen,
a jeles egyházatyáról nevezett
intézményének
környékét
rendbe teszik és azt a világszerte becsült, tisztelt személy
emlékének ajánlják. Az elképzelések szerint a szociális intézmény melletti emlékparkban állítanák fel II. János Pál

Étkeztetés egy ünnepen

Megszépülne a
környéke is
Az utóbb években nagy ütemû és arányú átalakítás, építkezéssorozat tanúi lehettünk a
Mezei, a Horog és az Egressy
utcák környékén. Az egykori
földszintes városi alközpont
mára eltûnõben van. Ha dr.
Zombor Gábor tervei, szándékai valóra válhatnak, és ha
Kecskemét ad a wadowicei

pápa elsõ Bács-Kiskun megyei köztéri szobrát is.
A Csiperóra, a nyári nemzetközi gyermektalálkozóra
már Wadowicébõl is érkezik
csoport. Új hír, hogy egy félegyházán dolgozó lengyel
vasmunkás brigád ingyen
munkával szeretné segíteni a
központ felújítását. Remélhetõleg még sokan mások is
hozzájárulnak, hogy ez a nemes cél megvalósulhasson.

KÉRJÜK, SEGÍTSENEK!
ÚJJÁÉPÜL A KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONT
Mûködtetõ: Szent Anna Porta Kht.
Bankszámlaszám: 52400078-17057839
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Tavasziprogram
Fesztivál
Remekmûvek – Válogatás a
Kovács Gábor gyûjteménybõl
március 19. - április 27.
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
Húsz alkotó év
– A Kecskeméti Képzõmûvészek
Közösségének 20 éves jubileumi kiállítása
március 20. - április 6.
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
Megnyitó: március 20., csütörtök 17 óra
Verseghy Ferenc fazekas népi iparmûvész kiállítása
március 21. - augusztus 30.
– Népi Iparmûvészeti Gyûjtemény
Megnyitó: március 21., péntek
14 óra
Hit és mûvészet
március 22.- április 27.
– Bozsó Gyûjtemény
„SORS ÉS JÁTÉK”
március 26. - 2009. február
15. – Szórakaténusz Játékmúzeum és Mûhely
Nagycsütörtöki lamentáció
március 20., csütörtök 19.30
óra – Piarista Templom
Dietrich Buxtehude (16371707): Membra Jesu Nostri
(Jézus Urunk Testrészei)
március 21., Nagypéntek,
19.30 óra – Kecskeméti Evangélikus Templom
A mû kecskeméti bemutatója
A Kecskeméti Szimfonikus
Zenekar koncertje
március 27., csütörtök 19 óra
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
A Muzsikás Együttes
Kodály-estje
április 1., kedd 19 óra
– Kodály Iskola
Mátyás udvarának zenéje
április 5., szombat 18 óra
– Szentcsalád Templom és Közösségi Ház
A Little Nightmare Music
április 7., hétfõ 19 óra
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
14. Sárkányeresztõ Találkozó és Húsvéti Játéknap
március 21-24.,péntek-hétfõ
– Kápolna rét (Mária kápolna
mellett)
Rendezõ: Szórakaténusz Játékmúzeum és Mûhely,
„Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítvány
„TTHÁLIA SZEKERÉN JÖTTÜNK” - gyermekmûvészeti napok
március 28-29., péntek-szombat – Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Megnyitó: március 28-án 10
órakor a Kecskeméti Ifjúsági
Otthonban.
Éneklõ ifjúság
április 2., szerda 17 óra

– Kodály Iskola
Kecskemét középiskolás kórusainak minõsítõ hangversenye.
KECSKEMÉT FRINGE
április 3-6., csütörtök-vasárnap
– Ciróka Bábszínház, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Malom
Központ, Városi Mozi
Mûvészeti fesztivál alkotó fiataloknak
Mátyás király szárnyai
április 4., péntek – Katona József Könyvtár
A Márkus Színház elõadása kicsiknek és nagyoknak
Limón Táncegyüttes
(New York)
március 19., szerda 19 óra
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
Március 28-30.
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
A Bohém Fesztivál területi értelemben a régió legnagyobb
klasszikus jazzfesztiválja.
VILÁGZENEI EGYÜTTLÉT
április 6., vasárnap 19 óra
– Városi Mozi
A Kecskemét Fringe kísérõrendezvénye
Magyar mise
április 6., vasárnap 20 óra
– Nagytemplom
Janus Pannonius versei
március 25., kedd, 17 óra
– Katona József Könyvtár
Mátyás udvarában
március 26., 31., április 3.
– Katona József Könyvtár szolgáltató helyein
Játékos irodalmi foglalkozás
gyerekeknek
Katona József: Bánk bán
március 26., szerda és 27.,
csütörtök 19 óra
– Református Kollégium díszterme
A Színházi Világnap alkalmából, dráma öt szakaszban a
Krétakör Színház elõadásában
Népmûvészeti, iparmûvészeti
kirakodóvásár
március 14. - április 6. – Fõtér
LÁTOGATÁS APÁNÁL
március 21., péntek 19 óra
– Kamaraszínház
Családfás hétvége a Levéltárban
március 22., szombat 8-17
óráig – Kecskeméti Levéltár
Aranyhajú Melizante
március 23. vasárnap 10.30
órakor – Ciróka Bábszínház
Ez egy göndörfürtös mese.
KUKUCS
március 30. vasárnap 9.30 és
11 órakor – Ciróka Bábszínház
„Szeresd a testvéred!”
március 26., szerda 16.30 óra
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
Halász Judit koncertje
Fülei Balázs zongoraestje
április 2., szerda 19 óra
– Kodály Intézet

Farkaskölykök
Középkorban
játszódó
filmeken láthatunk olyat, hogy
valakit megkötöznek, és lóval
vontatnak, míg a kegyetlen
kövek, göröngyök csontig
sebzik a szerencsétlent. Ki
hinné, hogy ilyesmi ma is
megtörténhet? És ki hinné,
hogy gyerekek tesznek ilyet egy
mozgássérült emberrel?
Pedig február közepén
hasonló eset történt a kunszentmiklósi tanyavilágban. A három
suhanc valószínûleg azért tért
be egy beteges, nehezen
mozgó férfi portájára, hogy
felmérje, mit lehet elvinni. A férfi
felfedezte a hívatlan látogatókat, és próbálta elkergetni
õket. Igen ám, csakhogy látva a
gazda betegségét, menekülés
helyett támadásba lendültek a
gyerekek, mint a vérszagot érzõ
farkasok. Eltörték a járó botját,
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majd madzagokkal összekötözték a földön vergõdõ
gazda kezeit és lábait. Azután
ló híján magukat fogva hámba,
elkezdtek nyargalni a tanya
körül, maguk után vonszolva
szerencsétlen áldozatukat.
Kegyetlen játékuknak az
vetett véget, hogy a sanyargatott bácsi jajgatását, segélykiáltásait meghallotta három
arra járó vadász. Õk fékezték
meg és adták rendõrkézre a
„farkaskölyköket”.
A
Kecskeméti
Városi
Ügyészség a napokban zárta le
a gyorsított eljárásban végzett
vizsgálatot, továbbítva az ügyet
a bíróságnak. A három
kegyetlenkedõ közül, csak egy
töltötte be a 14. életévét, a
másik kettõ tette, törvényeink
szerint nem ítélhetõ el. Mármint
bíróság által…

Százhúsz éves kórus
Százhúsz esztendeje, 1888.
március 9-én
alakult meg a
Kecskeméti
Polgári Dalkör,
ami a napjainkban is sikeresen tevékenykedõ Kodály
Zoltán
Vegyeskar jogelõdje volt. Tagjaik sorát
évtizedekig kisiparosok alkották. 1968-tól Zsiga
László és felesége vette át
az irányítást, akik 1977ben átszervezték vegyeskarrá a kórust. Nagyon sok si-

kert értek el azóta is, többször elnyerték az Aranykoszorús énekkar kitüntetõ címet. A kecskeméti Kodály
Zoltán Vegyeskar a vasútállomás elõtti Kodály-emléktáblánál tartotta tisztelgõ

megemlékezését a napokban, ahol fenti felvételünk
is készült. A rendezvény végén tartott koszorúzáson a
Porta Egyesület is elhelyezte
a tisztelet virágait a nagy
zeneköltõ emléktábláján.

Lovasterápia Csinoséknál
A Csinos Farm Kecskemét
határában, csendes tanyasi
iskola területén található. Vezetõik, Bérczy Gyula és Csikai
Imréné Aranka, rendszeresen
fogadják a Juhar utcai gyógypedagógiai intézet értelmileg
akadályozott gyermekeit, akik

Szerelmes
erőszak
Csak feltételesen szabadult
a rács mögül néhány hete J.
József, és máris magánlaksértéssel, testi sértéssel és erõszakos nemi közösüléssel vádolja a Kecskeméti Városi
Ügyészség.
A többszörösen büntetett
férfi útja a börtönbõl egy
helvéciai kocsmába vezetett, ott ismerkedett meg
Évával, a késõbbi sértettel.
Valószínûleg az elzártságban töltött idõ, az alkohol és
a hölgy bájai együttesen
lobbantották olyan heves
szerelemre Józsefet, hogy –
állítása szerint – úgy érezte,
nem tud Éva nélkül élni. De
hiába fenyegette a nõt,
hogy vagy örökre az övé
lesz vagy mindketten meghalnak, a hölgy másnap
már nem akarta folytatni az
alkalmi kapcsolatot.
A vége az lett, hogy egy éjjel rátört részegen Évára a
szarkási tanyán, ahol a nõ
ideiglenesen lakott, majd
megverte és megerõszakolta.
Úgyhogy néhány évig most
mégis Éva nélkül lesz kénytelen élni Józsi. Mert tapasztalatból tudjuk, hogy ilyen a

Ábel András, az iskola gyógypedagógusa, valamint munkatársaival és megfelelõ képzettséggel rendelkezõ oktatók
felügyeletével ismerkedhetnek
meg a lovakkal. Mellettük
–õsztõl tavasz végéig – hiperaktív és mozgáskorlátozott

gyerekek gyógylovagoltatását
is vállalja a farm, amely bizonyítottan jótékonyan hat a fejlõdésükre. A gyerekeknek
meghatározó élmény, hogy
kimozdulva a zárt környezetbõl megtapasztalhatják az állatok szeretetét és a természet
szépségét. Az õket körülvevõ
illatok, az állatokkal való testi
kontaktus rendkívül jó hatással van személyiségük fejlõdésére.
A farm gyermek lovagoltatását, oktatását is végzi, de
emellett felnõtt vendégeket is
fogadnak. Lehetõséget biztosítanak kocsizásra és táboroztatásra, a farmon található állatokkal való ismerkedésre.

Tudatformálás kell
Tavaly több mint 10 ezer tonna hulladékot gyûjtött be és
készített elõ a kohászat, a papír- és a mûanyagipar számára a Hírös MÉH 2004 Kft. A dinamikusan bõvülõ cég
ügyvezetõ igazgatóját, Kádár Lászlót a városunkat érintõ
legfõbb környezetvédelmi problémákról kérdeztük.
– Noha Kecskemét több Általános Iskolában például a
pontján mûködnek hulladék- gyerekek már szelektíven
gyûjtik a PET palacgyûjtõ szigetek,
kokat, amit szervemégsem igazán
sen kiegészít a
hatékony a háztarHírös MÉH Kft. által
tásban keletkezõ
szervezett papírszemét környezetgyûjtés
tudatos összegyûj– Cégünk, amely
tése. Úgy tapasz21 fõt foglalkoztat,
talom, hogy a váaz egyetlen kecskeroslakók minden
méti székhelyû hulkorábbinál naKádár László
ladék-feldolgozó válgyobb mennyiségben dobnak ki mûanyagot lalkozás. Ez a tény fokozott fe(fóliát, flakonokat stb.) és pa- lelõsséget ró ránk, s ennek
pírhulladékot; e lassan le- megfelelõen, a város termébomló anyagok újrahasznosí- szeti és épített környezetét matása azonban egyáltalán nem ximálisan szem elõtt tartva
megoldott – mondta el az Al- igyekszünk végezni napi felföldi Naplónak a szakember, adatunkat. Büszkék vagyunk
aki szerint átfogó szemléletfor- arra, hogy Platter János utcai
málásra lenne szükség, s ezt telepünket már a legszigomár az óvodában kellene el- rúbb uniós elveket és ajánlákezdeni.
sokat követve alakítottuk ki
Kádár László szerint a leg- néhány évvel ezelõtt – fûzte
komolyabb kihívás talán a hozzá zárásként az ügyvezetõ.
mûanyag újrahasznosítása –
Hírös MÉH 2004 Kft.
nemcsak Kecskeméten, ha6000 Kecskemét,
nem országos szinten is. PoziPlatter János u. 4/a
tív példa mindamellett helyTel.: (76) 324-477
ben is akad. A Mátyás Király

A fellegvár
fellegei
Kecskeméten
sokkal
könynyebb lehet újságírónak lenni, hiszen ott mindig
történik valami – mondta a
minap az egyik békéscsabai
kollégám. – Tavaly többször
is megfordultam felétek, és
mindig pezsgett valami
nagy banzájtól a város.
Nyári Fesztivál, Repülõnap,
Hírös Hét, Rajzfilmfesztivál,
Kodály Emlékév…
Igaza van, tavaly tényleg
volt részünk nagyszabású rendezvényekbõl Bács-Kiskun fõvárosában. Nem véletlen,
hogy az új statisztikai adatok is
az idegenforgalom növekedését mutatják. És az idei esztendõ sem ígérkezik eseménytelennek. Érzékletesen mutatja
ezt a most kezdõdõ Kecskeméti Tavaszi Fesztivál mellékelten olvasható gazdag programkínálata. Azután az idén
ismét lesz repülõs parádé,
nyári kulturális seregszemle,
Hírös Hét Fesztivál – a
Csiperóról, a Nemzetközi
Gyermektalálkozóról
már
nem is szólva. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy Kecskemét ma már tényleg a nemzetközileg is jegyzett fesztiválok
egyik fellegvára kis hazánkban.
Persze beszélgettem én a
békéscsabainál finnyásabb
újságíróval is, aki arra panaszkodott, hogy mennyire
kátyúsak és zsúfoltak az útjaink, hogy lehetetlen parkolót találni a belvárosban,
s hogy az esti fõtéri forgatagban hány embert látott a
felállított bodegák árnyékában könnyíteni magán, a
barátjának pedig ellopták
az autós táskáját. És panaszkodott jó néhány helyi
vendéglátós is – mondván,
hogy sokkal nagyobb forgalmuk lehetett volna, ha
legalább országos szinten
jobb propagandát csinál a
város ezeknek a nagyszabású rendezvényeknek a médiában, ha az utazási irodák már egy évvel korábban felvennék kínálataik közé a kecskeméti programokat.
A fesztiválok fellegvára
felett tehát nincs hiány sötét
fellegekbõl sem. De az is
kétségtelen, hogy a kifogások túlnyomó része megelõzhetõ lenne átgondoltabb, jobb szervezõmunkával, a propagandától a köztisztaság és a közbiztonság
hatékonyabb mûködésén át
sok-sok apró részletig.
Örömmel vettük az új
hírt, hogy a városházán külön szakembert neveztek ki
ezeknek a nagyszabású rendezvényeknek a felelõsévé.
Akinek talán gondja lesz a
bosszantó apró részletekre
is, hiszen ezek keserítik meg
legtöbbször az emberek jóK.E.
kedvét.
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Víz, egészség, élet!

A természet védelméért küzdõ Porta Egyesület és az ÉDOSZ sportegyesület tagjai
gyakran keresnek fel védett természeti értékeket.

Az ENSZ 47. közgyûlése
1994-ben nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjává.
Azóta ezen a napon
emlékezünk meg e természeti
kincsünkrõl, minden évben
más és más összefüggéseire
mutatva rá. Az idei év mottója:
Víz, egészség, élet! A Bácsvíz
Zrt. Kunszentmiklósi Üzemmérnöksége és a kecskeméti
Katolikus Ifjúságért Alapítvány
a Víz Világnapja alkalmából
kirándulást szervez március
20-án, melyhez csatlakozik a

Porta Egyesület, az ÉDOSZ
Kinizsi Természetbarát Sportegyesület és a Mûkertvárosi
Templomépítõ Közösség is. A
résztvevõk Tasson a Dunai
Kistérségi
Vízbázist,
a
tisztítómûvet, a parti szûrésû
objektumot tekintik meg Baki
Zoltán telepvezetõ kalauzolásával. Délután városnézésen vesznek részt Kunszentmiklóson, ahol a katolikus templomot Kéri Vencel
plébános mutatja be, a
helytörténeti múzeum értékes

gyûjteményével pedig Németh
Zoltán helytörténész ismerteti
meg a kirándulókat. 15
órakor kezdõdik a Víz Világnapja alkalmából rendezett
ünnepség a város mûvelõdési
központjában. Bõdi Szabolcs
kunszentmiklósi polgármester
megnyitó beszéde után a helyi
diákok Víz, egészség, élet!
címû mûsorát nézik meg az
érdeklõdõk. Az ünnepséget
Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt.
vezérigazgatójának beszéde
zárja.

25 milliós korszerûsítés a halasi strandon

Új öltözők, gőzkabin…
Régóta várt külsõ és belsõ felújítások kezdõdnek tavasz- nak Makai Krisztián, a kisszal a halasi strandon, a helyi képviselõtestület jóváha- kunhalasi strand és termálfürdõ ügyvezetõje, majd
gyása mellett, mintegy 25 milliós ráfordítással.
A belsõ szauna megszûnik,
helyén új öltözõk lesznek.
Méghozzá csempézett falakkal, hideg-meleg vizes zuhanyzóval, pelenkázó asztal-

dig kárba veszõ termálvíz
hõtartalékának megfogásával. Az úszók számára kedvelt
szabadtéri vízfelület így jóval
hosszabb ideig használható-

lal és régóta kért, az intimitást
megõrzõ, egyedi kulcsos formában. A mellékhelyiségeket
mozgássérültek számára is
könnyen megközelíthetõvé
teszik.
A csarnok szaunája kap
egy új merülõ medencét, állandóan 12 fokon tartott vízzel, és ugyanitt lesz a gõzkabin.
A felújítások keretében
megoldják a külsõ nagymedence vizének állandó 26 fokon tartását, a kifolyó és ed-

vá válik, tehát nem csak július és augusztus folyamán lesz
kellemes hõmérséklete, hanem júniustól szeptember végéig.
A munkálatok már jövõ
hónapban elkezdõdhetnek.
A felsorolt beruházások – az
eddigi gyakorlattól eltérõen
– rövidtávon megtérülnek,
részben a rezsicsökkenés,
részben a jegybevétel-növekedés
eredményeként,
mindezt változatlan jegyárak
mellett – számolt be lapunk-

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

Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
8-22 óráig!
Húsvéttól: 9-20 óráig
Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

hozzátette:
Terveink szerint március
17-én kezdenénk hozzá a
felújításokhoz, melyek elõreláthatólag három hetet vesznek igénybe. Még a szezon
elõtt elkészül a fejlesztések
nagy része. Ez azt jelenti,
hogy április 7-i nyitást tervezhetünk. A már ismert fejlesztések mellett fontos megemlíteni, hogy önmagában a
fõépületben is szinte minden
fel lesz újítva, a világítástól
az illemhelyiségeken át, a
fali dekorációkig. Az egész
fõépület belsõ terének stílusa
a mediterrán és a csipke
kombinációjának jegyeit
hordozza majd.
Már gondoskodtunk növények beszerzésérõl is, amelyek tovább javíthatják a fürdõzõk közérzetét. Úgy néz ki,
sikerül gyógykádat telepítenünk tangentorral, melyben
a méltán dicsért csipkegyógyvíz hivatott növelni a
kezelések hatásfokát.
Mindezt szeretnénk még
április közepe elõtt megvalósítani, de a nyári szünidõ
nyitányára is tervezünk
nagy volumenû meglepetéseket. Mindenkit szeretettel
várunk!
–

2008. március

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Behálózva a városrészek is
Miként minden csepp tiszta víz számít, úgy minden egyes
ember magatartása, viszonyulása a vízhez, mint éltetõ
elemhez, meghatározó a fenntartható vízgazdálkodás és
fejlõdés szempontjából. Ez is szerepel az ENSZ Közgyûlésének abban a határozatában, amelyben március 22-ét a
Víz Világnapjának nyilvánította. Kecskemét folyóktól távol,
a homokpuszták közepére épült, mára mégis remek vízhálózattal rendelkezik. S ebben nagyon sok köszönhetõ a
Kecskeméti Víziközmû Társulat elmúlt évtizedben végzett,
áldozatos szervezõ munkájának.
– Annak költségét, hogy a
külsõ városrészekbe is eljusson az egészséges ivóvíz, ötven százalékban az önkormányzat, s ugyanilyen arányban a lakosság fedezi – tájékoztatta lapunkat a társulat
elnöke, dr. Fekete László. – A
mi alapvetõ szervezési feladatunk a mai napig az,
hogy ahol az érintett ingatlantulajdonosok nem tudják
egy összegben befizetni a
hozzájárulást, lakás-takarékossági hitelek megteremtésén keresztül havi részletekben is megtehessék ezt. Tudni kell, hogy Kecskemét külés belterülete közötti övezetekben mintegy 20 ezer ember él. A társulásunk szervezte lakóközösségi összefogásoknak köszönhetõen ma
már 96 százalékukhoz eljut a
vezetékes ivóvíz. Hiszen csak
tavaly több mint 560 új bekötés történt. Már csak az úgynevezett MÁV-területek, a
vasúti sínekhez közeli telkek
vízellátása van hátra, de az

idén remélhetõen ez is megvalósul.
– Tudni kell továbbá, hogy
térségünkben a fúrott kutak
vize túl nagy vastartalommal
bír, ami keménnyé, rossz ízûvé és mosásra, tisztálkodásra
alkalmatlanná teszi. De az
arzén tartalma is nagyobb a
meg-engedettnél. Márpedig
a lakosok egészséges vízzel
való ellátását önkormányzati
törvény írja elõ. Tehát a lajtos
kocsik helyett a korszerû vízhálózat megteremtése alapvetõ feladat volt városunk
külsõbb részein is.
– A Bácsvíz Zrt. nagyon jó
partnere
társulatunknak.
Amikor egy-egy lakóközösség beadja az igényét a vízhálózat kiépítésére, szinte
mindig soron kívül elkészítik a
szükséges terveket. Vagyis
úgy foghatunk a szervezéshez, hogy pontosan ismerjük
a költségtervezetüket. Olyan
is többször elõfordult, hogy
az úgynevezett csonkokat – a
zsákutcához hasonlítva zsák-

vezetékeknek is nevezhetjük
ezeket – a saját költségükön
csatolták vissza a rendszerbe,
mert a folyamatos cirkuláció
is feltétele a jó vízminõségnek. De számtalan más technikai példát is említhetnék,
amiben rendkívül rugalmas,
segítõkész, profi magatartást
tanúsított a társaság a kivitelezések során.
– Sajnos nem minden tekintetben olyan felhõtlen társulatunk munkája, együttmûködése, mint a Bácsvíz esetében. Itt elsõsorban a már
többször emlegetett Alsó- és
Felsõszéktó környéki részek
áldatlan állapotára gondolok. Egy közgyûlési határozat
ugyanis megtorpantotta a
bekötések folytatását ezen a
városrészen 2006 végén.
Több mint kétszáz család azóta is hiába várja, hogy eljusson hozzájuk is az egészséges
ivóvíz, holott becsületesen fizetik a hozzájárulás költségeit. Társulatunk levélben kérte
a jegyzõ aszszonyt, hogy
mondjon határozott igent
vagy nemet a bekötések folytatását illetõen, március 10ig, ám máig semmiféle választ nem kaptunk. Talán a
Víz Világnapjára, március
22-ére akarják idõzíteni az
örvendetes hír közlését az
érintett öt-hatszáz polgárral –
mondta dr. Fekete László.

2008. március

Megújul a szentkirályi templom
Ismét dolgoznak a szakemberek az 1901-ben
épült szentkirályi római katolikus templom felújításán.
Többször, így az ‘50-es és
a ‘80-as években is volt
már itt kisebb rekonstrukció, sõt 30 évvel ezelõtt
megmagasították a tornyot,
amely órát is kapott, a toronysisakot rézzel fedték és
rézcsatornákat készítettek.
A korábbi tetõcsere során kialakított borítást egy
tornádó tépázta meg. Miután a beázást megszüntették, a nem igazán jól funkcionáló deszkaboltozatos
famennyezetet laminált
lemezekkel borították
be. Saját forrásból felújították a kórushelyet
és kifestették a templombelsõt is.
Most pályázati
pénzbõl újul meg a
templom, a több
mint 10 milliós
összeget további
közel 4 millióval

egészítette ki az érsekség. A
munkálatok januárban
kezdõdtek és elõreláthatólag május közepéig tartanak.
A pénzbõl a külsõ
falfelújításra, a
szentély tetõszerkezetének borítására és villanyszerelési munkálatokra futja.
Az egyházügyi mérnök ko-

ordinálásával folyó munkálatok során elsõdleges
szempont a XIX. és a XX.
század fordulóján épült
neogót,
neoromán
templom stílusjegyeinek
megtartása.
Akik segítik a
templom felújítását:
Faragó József,
Hanga István,
Kovács József,
Oláh
István,
Vörös Mihály
bádogos.

Itt bíznak a jövőben
Nemrég kívül-belül megújult a mûvelõdési ház, pályázaton nyert az óvoda és
az iskola. A 2007. év legnagyobb eredményének azt
tartja Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, hogy a
településnek anyagi és szellemi tartalékai vannak.
Nincs eladósodva az önkormányzat, ez a biztonság
és a hosszú távú gondolkodás elõfeltétele. Erre építi
Szentkirály a legfontosabb
fejlesztési terveit.
– Súlyosan érint bennünket a megye legrosszabb útja, a 44-es állapota. Önkor-
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mányzatunk Tiszakécskével
közösen finanszírozta a
Tiszaböggel összekötõ szakasz felújítási, kiviteli terveit.
Sajnos az errõl készült terv
egyelõre szekrényben maradt. Régi álmunk az ifjúsági
lakópark és a település közötti négy kilométeres kerékpárút megépítése. Talán a
kedvezõ pályázati kiírás ezt a
közeljövõben lehetõvé teszi
– sorolja a polgármester az
elképzeléseket.
Bár a jelenleg érvényes
költségvetési szabályok az
iparûzési adóval elszámo-

lásra kötelezik az önkormányzatot, a többletet vissza
kell fizetni. De a Szentkirályi
Ásványvíz Kft.-tõl származó
40 milliós bevétel így is a
költségvetés jelentõs bevétele. Az alapvetõen mezõgazdasági berendezkedésû falu
szeretettel fogadja a turistákat, de igazán nagy
idegenforgalmi beruházást
nem tudnak megvalósítani.
Örülnek viszont, hogy megújul a katolikus templom,
ami vonzó lehet az ide érkezõknek és a település lakosságmegtartó erejéhez is hozzájárulhat.

Minőségi Díj az Aranyhomoknak
A napokban vette át Budapesten az Utazás Kiállításon az
Aranyhomok Wellness Hotel vezetése a Magyar Turizmus Minõségi Díját. Idén tizennyolc szálloda és három étterem kapta
meg ezt a rangos elismerést. 2007-ben a HOTREC, az EUtagországok szállodai és vendéglátó szövetségeinek szakmai
szervezete akkreditálta a programot, így a díj az európai kritériumoknak való megfelelést igazoló 2Q jel használatára is jogosultságot ad.
Az Aranyhomok Wellness
Hotelnek – csakúgy, mint valamennyi pályázónak – mintegy 200 szempontnak kellett
megfelelnie a minõségi besoroláshoz. A szálloda tavaly
megújult vezetése ehhez számos fejlesztést indított el. Három business szobát alakítottak ki, igazodva a hotel fõ
profiljához, az üzleti turizmus
kiszolgálásához. Az Aranyhomokban vendégeskedõ
üzletemberek egy nagyobb
alapterületû szobában minden technikai eszközt megtalálnak, ami munkájukhoz
szükséges. Emellett a szolgáltatások közül olyan pihentetõ csomagot vehetnek
igénybe, amely friss erõt ad
munkájukhoz a következõ
idõszakra. A hotel vezetése
további hasonló minõségû

helyiségek kialakítását tervezi, ami mellett új falszínt, melegpadlót és ágybetétet kap
szinte valamennyi szoba.
A következõ hetekben további 16 szobát légkondicionálnak, ezzel a ház 50%a klimatizált lesz. Tavaly már
kicserélték a szálloda komplett fûtési rendszerét, most
újítják fel a belsõ õrzött parkolót, hamarosan új liftek ke-

rülnek a házba, továbbá napirenden van a konyhakorszerûsítés, és a hangszigetelés megoldásán is dolgoznak. A már jól bevált kikapcsolódási lehetõségek kínálatának olyan további bõvíté-

sén is gondolkodnak, amellyel a vendégek pihenését
még változatosabbá tehetik.
Magyarországon egyre
nagyobb a konkurencia, a
versenyképességet – a minõség javítása és szolgáltatások
bõvítése mellett – a humán
erõforrás képzésével, fejlesztésével kell fokozni – az
Aranyhomok Wellness Hotel
erre is odafigyel.

Piroska Tours

20. nyár – 20% kedvezmény
Téli nyaralást nyerhet a
nyárival a Piroska Toursnál
az, aki már most regisztrálja
nyári utazását a tavaly megújult fõtéri irodában. Minden

Napospart iránt is, mely a
tavalyi év után az idén már
igazi slágerút. A Piroska
Tours itt található, saját klimatizált apartmanjait 4 fõs

város pár perces sétával
elérhetõ. Mindkét országban magyar nyelvû asszisztenciát biztosít az utazási iroda a vendégek szá-

KÉRI KFT. -SZENTKIRÁLY
MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁS, ZÖLDKÁRTYA!
Szentkirály Alsó 254/a
(benzinkúttal szemben)

Vizsgáztatás azonnal,
érkezési sorrendben.

H-P: 8.30-15.30-ig.
bõvebb információ:

70/6160-519;
(motorkerékpár, személygépkocsi, lassú
jármû, mg-i vontató, tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, belföldi személyszállító
autóbuszok , nemzetközi áruszállító jármûvek, élõállat szállító jármûvek,
darus-hûtõs és különleges felépítményû
jármûvek , rendõrségi, tûzoltó,
mentõ gépjármûvek.)

Árainkból:
személygépkocsi: 12 310;
tehergépkocsi: 3,5t-ig:14 360;
3,5t-tól: 20 440;
pótkocsi: 3,5t-tól: 19 910 Ft.
2008.április 30-ig a mûszaki
vizsgához tartozó átvizsgázási
díj 50%-át elengedjük!

Bulgária – Napospart Yassen apartmanok
100 ezer forint feletti foglalás részt vesz a játékban, a
20. szezonhoz kapcsolódó
akció nyertesét augusztus
végén sorsolják ki – tájékoztatta lapunkat Vörös Tibor.
Az igazgató hangsúlyozta,
hogy saját útjaikból március
31-éig 20% kedvezményt
adnak.
A legnépszerûbb úticél az
idén is Görögország, de
nagy a kereslet a bulgáriai

családoknak, társaságoknak, a fiataloknak és a
senior korosztályának egyaránt ajánlják. Bulgária a
homokos tengerpart mellett a tartalmas szórakozás
és a kedvezõ árak miatt is
népszerû. A horvátországi
Brac nyaralójában már
eddig is sok kecskeméti pihent. A Piroska Apartmanház minden kényelemmel
felszerelt, a tengerpart és a

mára, ami nagy biztonságot jelent a nyaralóknak.
A Piroska Tours az idén is
saját katalógust jelentetett
meg, amelyben az említetteken túl a legkeresettebb belföldi ajánlatokból is találhatnak színvonalas és megfizethetõ szálláshelyeket az utazni vágyók.
PIROSKA TOURS
Kecskemét,
Szabadság tér 2.
Tel.: 76/328-636
www.piroska-tours.hu
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A kommunizmus áldozatai
Kecskeméten, a Barátok
temploma melletti Páter Károlyi Bernát ferences atya emlékkövénél a kommunizmus
áldozataira emlékeztek a napokban a Porta Egyesület
szervezésében. A reggeli fél

nyolcas misét követõen Illyés
Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû versét szavalta el a Romkert szomszédságában Kurucz Gábor, a Katona József Gimnázium tanulója. Az ünnepségen Bárkányi Ernõ, a Porta Egyesület elnöke mondott beszédet.
– A mai nap a kommunizmus áldozatainak szomorú,
kegyeletes, ugyanakkor fi-

gyelmeztetõ emléknapja.
1947 februárjában – koncepciós vádak alapján –
ezen a napon tartóztatták le
Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt fõtitkárát és a
Szovjetunióba hurcolták,

ahol 8 évet töltött fogságban. Az áldozatok között sokan voltak, akiket kifejezetten
a hitükért üldöztek, s még
többen, akik a nehézségeket
Istenbe vetett hittel és bizodalommal voltak képesek elhordozni és túlélni. Õk voltak azok, akik rabtársaikat is
erõsítették, s táplálták bennük a reményt. Emlékezzünk
kegyelettel az elhunyt áldo-

zatokra! Áldjuk azoknak emlékét, akik Istenhez és nemzetünkhöz való hûségükkel
és kitartásukkal példáink lettek a szenvedésben! Adjunk
hálát azért, hogy mi ismerhetjük a békesség útját, tö-

rõdhetünk az Isten félelmével, járhatunk az Úr Jézus
Krisztus követésében, s kérjük, hogy ez valóban így is
legyen! – fogalmazott Bárkányi Ernõ atya. A beszéd után
Mikus Sándorné a ferences
világi rend szolgája szólt Páter Károlyi Bernát atya tevékenységérõl, majd a kegyelet
virágait helyezték el az emlékkõnél a megemlékezõk.

2008. március

Köszöntötték a nőket
A százéves Nõnap alkalmából dr. Lamperth Mónika
szociális és munkaügyi miniszter, Simon Gábor, a tárca
államtitkára és Mandur László, az Országgyûlés alelnöke
emlékplakettet és oklevelet
adott át március 6-án a Parlamentben.
Dr. Lamperth Mónika miniszter olyan hölgyeket részesített elismerésben, akik hivatásuk kiválóságai közé tartoznak és példaként szolgálhatnak a nõk és férfiak számára egyaránt. Mindannyian olyan célokért küzdenek,
amelyek a nõk egyenjogúságát, megbecsülését, elismerését segítik. A díjazottak személyére civil és szakmai szervezetek, köztestületek és államigazgatási szervek tettek
javaslatot. Van közöttük két
kecskeméti is: Kissné Kollár
Eszter, az Elsõ Magyar Vidéki
Nõegylet elnöke (felvételün-

kön) és Farkasné Fazekas
Mária polgári védelmi õrnagy.
A kecskeméti Porta Egyesület dísztermében is ünnepi
pillanatoknak lehettünk részesei. A civil szervezet és a
társegyesületek hölgytagjait
köszöntöttük. Az ünnepi
megemlékezést Bukovinszky

Zsolt tartotta, a magyar irodalom jeleseinek a szebbik
nem dicséretére szánt költeményeinek fölidézésével. Az
ezt követõ ebéd során baráti
eszmecserén idézték föl a
mindennapi munka emlékezetes pillanatait a nõk civil
mozgalmakban vállalt szerepét és áldozatait.

Alföldi Civil Napló
Megjelenik 30 000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.

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

Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek

Kérjük segítségét:
– a pollen elleni 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
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Keceli beszélgetés Pintér Józseffel

A hazai ipar Puskás öcsijeként emelegetik
õ Pista bácsi, a portás, õ Gábor, a raktáros, a másik a fejlesztõmérnök, amott pedig a
vezérigazgató dolgozik. Jó
esetben másfélszáz embert
lehet így irányítani….

Ismerjük a híradó felvételeket: Pintér József, a hazai ipar
Puskás Öcsije! A keceli gyáros tudja, hogy honnét jött, és
azt is, hogy hová megy. Fogadta Göncz Árpád köztársasági elnököt és Németh Miklós kormányfõt. Zarándokhelyet csinál szülõfalujából. Oda vonul csodálni és csodálkozni a fél világ. Közben gyorsan elmúlt tizenöt-húsz év.
Számtalan élmény, öröm, kudarc érte azóta a Pintér Mûvek névadóját is.

Nem a levegõbe
beszélt
– Nem elemeztem még,
pontosan mi történt, hogyan
történt – mondja a keceli
gyáros. – Sok feladatot kínál
és kevés idõt a ma és a holnap. A rendszerváltás kezdetén az emberek láttak engem
és halottak, de nem biztos,
hogy hittek is nekem. Konjunktúralovagnak tartottak.
Aki most – nyilvánvaló értékeivel – éppen jól jön az aktuális politikának. Sikeres.
Mondja a magáét. Lelkes, de
ha kikerül az érdeklõdés
homlokterébõl eltûnik, mint a
hulló csillag.
– Tucatszám láthattunk
ilyen cégeket, a Megamorftól
Stadlerig…
– Szerencsére velünk nem
ez történt. Élünk, fejlõdünk,
tervezzük a jövõt. Úgy látom,
hogy azok, akik figyelték a
Pintér Mûvek sorsát az elmúlt

két évtizedben, elismerõen
állapítják meg: ez az ember
nem a levegõbe beszélt. Jöhetett bármilyen kormány,
helytállt. Lehetett bármilyen
vergõdõ is a gazdaság, ha
néha keservesen is, de megtalálta az elõrevivõ utakat.
Ha kátyúba jutott, rendbejött
és továbbhaladt. Számomra
ez az igazi öröm, hogy ilyen
nehéz, forrongó, zavaros,
sok-sok csapással sújtott átmeneti idõszakban is fönnmaradtunk. A Pintér állta,
beváltotta a szavát. Megépült az üzeme, új technológiákat honosított, világcégeknek (NATO, NASA, Siemens) dolgozik, múzeumra
és a társadalmi mozgalmakra is áldoz.

Hitelesség
– Ez a pintéri hitelesség
ma már termelési tényezõ is:
ha bíznak valakiben, nem
kellenek hatalmas patrónu-

Két végén égetve a
gyertyát
A keceli virágfesztiválon diplomaták táraságában
sok. Mit jelent ez a mindennapokban?
– Biztonságot. A nyugodt
tervezés értékes lehetõségét.
Magam sem gondoltam,
csak reméltem, hogy egyszer
majd már nem beszállító leszek a Paksi Atomerõmûben,
hanem fõvállalkozó. Volt, aki
megjegyezte: egy magánember nem nyerhet el több
milliárdos munkát, mert mi
van, ha megbukik? Egy igazi,
nagy szerzõdéshez erõs részvénytársasági felelõsség kell.
Én mégis nyertem a pályázaton. Másfél évtized kemény
(néha kegyetlen) munkája
után mondhatom: a gazdaság harc! Ha pedig fejlõdni
is kívánsz – és kívánok, mert
anélkül nincs stabilitás –,
akkor háború. Ezt tudva
mégis büszkén mondhatom:
az APEH és az üzleti partne-

T.G.-Virágdekor Szakképzõ Iskola és Kollégium

Hasznos virágkötészeti praktikák
Huszonegy éve folyik a képzés a keceli T.G.-Virágdekor
Szakképzõ Iskolában, amely mind a nappali, mind pedig
a felnõttképzés terén magas fokú szakmai ismereteket
kínál tanítványainak.
A 2 hektár területen
mûködõ intézményben –
egyebek mellett – korszerûen
felszerelt tantermek, informatikai részleg, könyvtár,
tankonyha, tanbolt, valamint
modern eszközök és munka
gépek segítik az elméleti és a
gyakorlati képzést – tudtuk
meg Teglás András alapítóigazgatótól.
– Mivel Kecelen és
környékén sokan a mezõgazdaságból élnek, így tanulóink
jó eséllyel érvényesülhetnek a
helyi munkaerõpiacon a
dísznövénytermesztõ, parkgondozó, virágkötõ szakok
elvégzését
követõen.
Agrárképzéseink
sikerét

bizonyítja, hogy a végzett hallgatók kivétel nélkül el tudnak
helyezkedni, s a gazdasági
nehézségek ellenére is sokan
indítanak sikeres vállalkozást.
Téglás András arról is
büszkén mesélt az Alföldi
Naplónak,
hogy
a
virágkötészetre specializálódott, 11-12. évfolyamos
diákok mesteri szinten készítik
a kompozíciókat, amit a szakmai versenyeken elért eredmények is bizonyítanak.
Errõl bárki meggyõzõdhet a
hagyományosan megrendezett húsvéti virágkötészeti
bemutatón, amely kiváló
bemutatkozási lehetõséget
kínál a virágkötõ és

vendéglátó szakokon tanuló
100-110 fiatal számára. A
március
29–30-án
lebonylításra kerülõ rendezvényre az ország minden
tájáról érkeznek érdeklõdõk –
már csak azért is, mert a
bemutató ideje alatt számos
terítési ötlet, díszítési praktika
elleshetõ.
– A nappali tagozaton folyó
oktatás mellett a felnõttképzési kínálatunk is igen
színes. A legolcsóbb árakkal
mintegy
30
szakma
elsajátítását kínáljuk a nálunk
tanuló ezer felnõttnek – fûzte
hozzá az igazgató.
T.G.-Virágdekor Szakképzõ
Iskola és Kollégium
6237 Kecel, Május 1. tér 13.
Tel.: (78) 422-910,
(78) 422-911,
www.viragdekor-kecel.sulinet.hu

reink igazolhatják, hogy a
Pintér név hiteles maradt.
– Ennek is köszönhetõ,
hogy egy idõ után a tíz-, ötven-, százmilliós számlákat
milliárdos tételek váltották a
keceli székházban. Új idõszámítás kezdõdött…
– Ez így volt. Más világba,
más erõtérbe kerültünk. Az
APEH-nál, ha azt mondtam,
hogy ma nem tudok fizetni,
csak két hónap múlva, elfogadták. Tudták, hogy állom a
szavam. A pénzintézeteknél
éppen így: egyszerûsödött a
finanszírozáshoz szükséges
összegek fölvétele. Ehhez
persze folyamatos munka,
készenlét, mondernizáció,
fejlesztés szükséges. Álmomban sem gondoltam volna
pályám elején, hogy egyszer
– a már említett Atomerõmû
mellett – partnerem lesz a

Siemens, a NASA, a NATO.
Hogy repülõgépgyáraknak
dolgozunk majd itt a Homokhátság szívében. Ezek a megbízások aztán tovább éltették
az ambíciót, az önbizalmat.
Gyerünk, ne féljünk a változástól, a növekedéstõl, ha a
sors a gazdasági környezet
lehetõséget kínál! De jó, ha a
sok mindenben korlátozott
ember figyel és bölcsen észreveszi, mire kell a növekedés és meddig lehet ésszerûen fejleszteni. Rájöttem, hogy
három milliárd ennek a pici
cégnek nagyon elég. Fölmehettem volna tízmilliárdos
forgalomra is, de nincs értelme. Sokkal nagyobb a kockázat, mint a várható elõny.
Szeretem átlátni az egész nevemmel összeköthetõ rendszert. És akkor látom át a folyamatokat, ha tudom, hogy

– Önt mindenki úgy ismeri,
mint aki két végérõl égeti a
gyertyát…
– Sajnos én imádok dolgozni. Szeretek alkotni, újat
csinálni, feltüzel az, ha valaki
nem tudja, és én megoldom
a problémát. De hazudnék,
ha azt mondanám, hogy
nem fáradok el. Én is emberbõl vagyok. Öt-hat hónapig
dolgoztam keményen, aztán
befeküdtem egy kórházba.
Kipihentem magam, megvizsgáltak, elláttak tanácsokkal, életmódprogramokkal.
Ez így ment sokáig, de most
már három-négy hónaponként jön a vizit. Itt az ideje:
végig kell gondolnom, menynyit is dolgozhatok, ha még
sokáig szervezni, követni
akarom életem fõ mûvének
mindennapjait, ha együtt
akarok örülni a csapatommal a sikereknek.

Új vállalkozást indít
Josef von Ferenczy
A kecskeméti születésû médiamenedzser, Josef von Fer enczy és városunk korábbi polgármestere, Szécsi Gábor
új kommunikációs és marketing tanácsadó vállalkozást
indít Magyarországon. A Ferenczy és Szécsi nevével jelzett
kft. az év második felében kezdi meg mûködését. A vál lalkozás egyrészt teljes körû kommunikációs és marketing
megoldásokat nyújt partnerei számára, másrészt magas
színvonalú oktatási programokat, tréningeket is kínál a
magukat képezni kívánó szakembereknek.
Josef von Ferenczy nemzetközi hírû médiamenedzseri munkássága és Szécsi Gábor ugyancsak nemzetközi vetületekkel rendelkezõ kommunikációkutatói
tevékenysége, valamint a
kft. munkatársainak kimagasló tudása, értékes tapasztalatai révén a cég rövid idõn belül komoly rangot vívhat ki magának a
hasonló jellegû vállalkozások körében. A tanácsadási és oktatási tevékenység
ilyen jellegû kombinációja
önmagában is különlegessé és hosszú távon életképessé teheti a céget. Emellett különlegesnek számít az
a szakmai és kapcsolati
háttér, amellyel az alapítók
révén rendelkezik a vállalat. A lehetséges partnerek
között éppúgy ott találhatjuk a hazai kis-, kö-

Josef von Ferenczy Emberbolygó
címû könyvét dedikálja

zép- és nagyvállalkozásokat, politikai pártokat, különbözõ médiumokat, állami és önkormányzati intézményeket, mint a települési
önkormányzatokat.
Az
együttmûködések kiépítésekor különös figyelmet fordítanak majd a dél-alföldi és
dél-dunántúli régiókban
mûködõ intézményekre és
vállalkozásokra.
Szécsi Gábor, a cég
kommunikációs igazgató-

ja lapunknak elmondta:
Ferenczy úr három hónapja Münchenben már
létrehozott egy hasonló
vállalkozást, ami életkorának ismeretében
is
mindenképpen kuriózum.
Kecskemét díszpolgára
olyan vállalkozást alapít
most hazánkban is, amely
egy új kommunikációs
stratégiát helyez gyújtópontjába.
A régi-új alapok a dialógus elvére épülnek, próbálják azt a mindennapi
kommunikálási vagy marketing gyakorlatban érvényesíteni. Szécsi Gábor
szerint a meghatározó
európai médiaszakember
most vállalkozási formában valósítja meg korábbi
álmait,
gyümölcsözõ
együttmûködést alakítva
ki a partnerekkel, akik az
eddigieknél is hatékonyabb kommunikációs és
marketing stratégiát tudnak kiépíteni.
Ezek a mai, megváltozott kommunikálási technológiák körében praktikusak és jól alkalmazhatóak lesznek majd.
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Tavaszi nagytakarítás

Új utakon barangolva
1975 óta mûködik városunkban a Kecskeméti
ÉDOSZ Kinizsi Természetbarát Sportegyesület. A több
mint 30 éves szervezetet egykor a település élelmi szerdolgozói hozták létre, Leskovszky Albert ötlete
alapján. Az alapítók között volt a jelenlegi elnök, Sza bó Endre is, akit a múltról, a tervekrõl és az új túraút vonalakról kérdeztünk.

Nyakunkon a húsvét. Mindenki igyekszik a saját háza táján rendet rakni, takarítani. A szemerkélõ esõ ellenére a Porta Egyesület
aktivistái is összegyûltek, hogy közösen rakjanak rendet az Arborétum környékén. Bár nem kimon-

dottan „saját háza tájuk”, mégis
úgy gondolták, a húsvéti ünnepek
alkalmából, valószínûleg sok látogatója lesz e különleges természeti centrumnak. Elkeserítõ látvány fogadta õket. Fák, bokrok
között szeméthalmok sokaságát

2008. március

– Nagyon népszerû volt
egykor ez az egyesület.
Nagy az érdeklõdés ma is a
tagság iránt?
– Ma már kevesen vagyunk az egykori alapítók
találták. A kis csapat áldásos
közül. A kezdetekben óriási
munkájának köszönhetõen egy
volt a létszám, a szakszervedélelõtt alatt megtisztult a körzetnek ugyanis érdekében
nyék.
állt, hogy természetjárásra
Ez úton szeretnénk kérni a vábuzdítsa az embereket. Az
ros vezetését, helyezzen ki több
élelmiszeriparból sok dolgoszeméttárolót erre a területre!
zót elküldtek a rendszerváltás idején, akkor csökkent a
tagság, majd fokozatosan
visszajöttek a családok,
nagyszülõk,
gyermekek,
unokák. 1989-tõl közhasznú
sportegyesületként mûködünk, bárki tagunk lehet, aki
szereti a természetjárást,
fontos számára az egészség,
vállalja a tagdíjat és részt
vesz programjainkon. A tavalyi évben a taglétszámunk
277 fõ volt.
– Melyek a legjelentõsebb
programjaik?
– Egy esztendõben 42 túranapunk van, nagyon aktívan mûködünk. Tagjai vagyunk a Magyar Természetbarát Szövetségnek,
csatlaKözös fellépés a pollenártalom
ellen!
Környezetvédõ, városvédõ
kozunk akciók!
programjaikhoz. 36
Kiadó lakás. KecskemMûemlékvédelem!
ét
veszünk
részt az ÉDOSZ
Tiszta Köztér – Rendeséve
Város
Mozgalom!
beAZ
lváADÓ
rosáb1aSZÁZALÉKA
n a RendõrsSOKAT
ég
ÉR!Természetbarátok
KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!
éves találmellett, téglaépítésû házban 40
kozóján,
50-60
fõvel.
ElsõnégyzetmKÉRJÜK
éteres laTÁMOGATÁSÁT,
kás, alacsony SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!
ként
alapítottuk
meg
Bácsrezsi költségPORTA
gel, Közhasznú Egyesület,
tér 5.
Tel.: 76/505-041
Kiskun,
Békés és Csongrád
hosszúKecskemét
távra kiadóKossuth
.
Adószám: 18362253-1-03, Számlaszám: 52400078-10048593
Érdeklõdni: 30/4898-476.
megye természetjáróival a

1%

„… 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

nek új túraútvonalak kijelölésében is?
– 397 km jelzett turistaút
van a megyében, melynek
ellenõrzõi, karbantartói vagyunk.
A két túraútvonal közül az
egyik a 110 km hosszú „al-

Az Édosz tagok március 15-re kitakarították a Nyíri erdõt
Dél-Alföldi Regionális Természetbarát Szövetséget, s
jelen vagyunk a Határmenti
Természetbarát Találkozón.
Minden évben megrendezzük a kétszer 50 kilométeres
Leskovszky Albert Emléktúrát
Ladánybenén, Kunadacson,
Ágasegyházán, Jakabszálláson, Bugacpusztán és
Petõfiszálláson keresztül. Tavaly volt a 20. jubileumi túránk, ezen hetvenöten vettek
részt.
– Idei tervek, programok?
– Túl vagyunk már egy
gyönyörû lovasszán-túrán,
megtartottuk a Bakancsos
bált. Márciusban a Nyíri erdõt takarítjuk, májusban lesz
a Leskovszky teljesítménytúra, júliusban a szokásos ifjúsági táborunk. Az év során
megfordulunk például a
Börzsönyben, a Mecsekben,
a Bükkben, a Bakonyban, a
Gemenci-erdõben, bejárjuk
egész Magyarországot, sõt a
Tátrában is barangolunk.
– Úgy tudom, részt vesz-

földi kék” Bajától Öttömösig, a másik pedig a 100
km-es piros útvonal. Ez
utóbbit bõvítjük még az idén
a Kiskunsági Nemzeti Park
segítségével Pest, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye összekapcsolásával. Így
létrejön egy olyan régiós útvonal, amelyhez ha JászNagykun-Szolnok megyét is
becsatlakoztatjuk, lesz egy
800 km-es piros túravonalunk.
Az utakat egyébként a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen jelöljük ki, a lehetõségek függvényében mindig figyelembe veszi elképzeléseinket. A tervek alapján kitáblázzuk, térképre visszük
az új szakaszokat. Sok kis település jelentkezett az idén
azért, hogy kössük be õket a
fõbb túraútvonalakba. Az
önkormányzatokkal karöltve, támogatásukkal tudjuk
megoldani, hogy a kijelölés
esztétikus, szabványos legyen.

