Megújult a Tekó
büféje
A Kecskeméti Tudomány és Technika Házának népszerû, felújított
büféje, új személyzettel, szeretettel
várja a zenét-táncot kedvelõ
kedves vendégeket augusztus 9én (szombaton) 20 órától hajnalig tartó táncos rendezvényre.
Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig
9-tõl 23 óráig, szombaton 16
órától a vendégek igénye
szerinti idõpontig.

A szeretethimnusz költõ3. oldal
jének jubileumán

7.oldal

Szenzációs szájsebészet

A napokban ismét a Porta
Egyesület dísztermében rajzolhattak a Kecskeméti Ifjúsági Otthon
által meghirdetett „Játsszunk a
vonalakkal, színekkel és formákkal!” kreatív tábor 7-12 éves
gyermekei, akik a foglalkozások
alkalmával különbözõ ábrázolási
módokat és technikákat sajátíthatnak el.
A mostani alkalmon Csúzdi
Szabó Erika mûvésztanár ve-

Színes világ
zetésével a viaszolással ismerkedhettek meg a kisiskolások.
Zsírkrétával színes foltokat rajzoltak a famentes rajzlapokra,
hogy utána temperával borítsák
be.
Hurkapálca segítségével karcolták a természetvédelem témakörben készült képeiket az így

3. oldal

Böjte atya
Kecskeméten

4. oldal

kapott felületre. Ismét nehéz volt a
döntés a zsûri tagjainak, de sikerült kiválasztani a három helyezettet, valamint a kicsik munkái
közül is elismertek egy alkotást.
A legszebb alkotásokat egy
nagyszabású kiállítás keretében
tekinthetik majd meg a szülõk és
a gyerekrajzok iránt érdeklõdõk.

Udvarszínház
Nagy sikerrel zajlanak a
kecskeméti Városháza udvarán a
hagyományos nyári rendezvénysorozatok. Július 25-én 21
órakor A muzsika hangja címû
musical, július 26-án (ugyanebben az idõben) Noel Coward
Vidám kísértet címû komédiája,

Csiperós vendégek a
Portánál

augusztus elsején 20 órakor a
Csíkszeredai Codex Régizene
Együttes koncertje, augusztus 2án 21 órakor operett-musical
gálaest, augusztus 8-án 20
órakor pedig a Japán Rádió
gyermekkórusának hangversenye szerepel mûsoron.

William Gibson
Libikóka címû
darabjában
Dobó Kata és
Szervét Tibor

Hagyományaink példás
4. oldal
ápolói

„A város szívében,
gondoljon a szívére!”

Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

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

Az ING Csoport, a világ 9. legnagyobb
vállalata, Magyarországon is vezetõ
pénzügyi szolgáltató
kirendeltségvezetõt és 5 fõ pénzügyi
tanácsadót keres.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
Tel.:76 577 464
mobil: 06 30 944 7731

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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Dr. Bicskei Ferenc lett a befutó

Hírös Hét Fesztivál

Elnökváltás a megyei bíróságon

Portás programok

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács döntése
értelmében Dr. Bicskei Ferenc lett a Bács-Kiskun
Megyei Bíróság új elnöke. Elõdje, Dr. Bodóczky László
ugyanis õsszel nyugdíjba vonul, addig pedig felmentési
idejét tölti. Bicskei Ferenc – aki jelenleg a Kecskeméti
Városi Bíróság elnöke – november 12-étõl tölti majd be
új posztját. Hogyan történik egy megyei elnök
kiválasztása? – Egyebek mellett errõl is vallott
lapunknak.
–
Az
Országos
Igazságszolgáltatási Tanács
írja ki a pályázatot. A
pályázók neve szolgálati
titkot képez, ezért errõl
bõvebben nem beszélhetek.
Döntéskor a megye vala-

titkos szavazása alapján
megszületõ eredmény a
döntõ.
– Milyen programmal
készül új hivatalába?
– Olyan szolgáltató
bíróságot szeretnék, amely a

hiszen magam is gyakorló
bíró vagyok és az is
szeretnék maradni. Szeretném ezeknek a felkészült,
elkötelezett szakembereknek
a legjobb munkakörülményeket biztosítani, és
megvédeni õket a méltatlan
támadásoktól, zaklatásoktól.
Büszke vagyok arra, hogy az
elmúlt évtizedben semmiféle
kirívó
fegyelemvagy
jogsértés nem történt a
különbözõ bírósági intézményeknél. Több olyan
országosan is ismertté vált
ügyben születtek ítéletek,

Dr. Bicskei Ferenc (balra) baráti társaságban az Áfeosz bálon
mennyi, 123 bírója egy
értekezleten titkos szavazással nyilvánít véleményt a
pályázókról és a pályázatokról. Ez nem köti azonban
a kinevezetõ OIT-t.
Õk minden pályázót
meghallgatnak, és a 15 tag
(9 bíró, a Legfelsõbb Bíróság
elnöke, aki egyben az OIT
elnöke is, és 5 külsõ tag)

törvények, a szakmaiság
maximális tiszteletben tartása mellett arra törekszik,
hogy idõben szolgáltasson
igazságot az állampolgároknak. Mindehhez felkészült bírókat, munkatársakat képes szolgálatra állítani. Nagy tisztelettel gondolok a kollégákra. Pontosan
ismerem a helyzetüket,

amelyek felsõbb szinten is
megállták a helyüket.
– Milyen kapcsolat fûzi
elõdjéhez?
–
Sokat
tanultam
Bodóczky Lászlótól, feltekintek rá és nagyra értékelem
tevékenységét, munkáját,
bölcsességét. Olyan ember,
aki nemcsak munkájában,
de sportvezetõként is tár-

Testvérvárosi vendégszereplés
Nagy sikert aratva, 17 fõs kecskeméti
kulturális
küldöttség vendégszerepelt a közelmúltban testvérvárosunkban, a Marosvásárhelyi Napokon. Felvételünk a
résztvevõk egy csoportjáról készült.

sadalmi elismertséget szerzett. Kitûnõen szervezte a
különbözõ jogászi napokat
és nagyon sok energiát
fordított arra, hogy a bíróság
intézményei, épületei megújuljanak. Szeretném megtalálni azt a formát, amely
lehetõvé teszi, hogy tapasztalatát hosszabb távon is
kamatoztassuk.
– Várhatók-e a megye
bírósági épületeinek felújítása?
– Baján a bíróság tetõcseréje nem várhat sokáig,
de rekonstrukcióra szorul a
kalocsai és kiskõrösi bíróság
is. Szeretném folytatni azt a
munkát, amit Bodóczky
László elkezdett a Rákóczi úti
megyei bíróság épületének
felújítása érdekében. Úgy
gondolom ugyanis, hogy
városképi szempontból az
igazságszolgáltatási épületegyüttesben is kiemelkedõ építészeti értékrõl van
szó.
– A kecskeméti társadalmi
élet állandó szereplõjeként
ott látjuk a jogászbálokon,
de a KTE-meccseken is.
Fontos szerepet tölt be a
sport az életében?
– Nagyon boldog vagyok,
hogy szinte már mindegyik
sportágban a legmagasabb
osztályokban szerepelnek
városunk csapatai. De be
kell vallanom: elfogult vagyok a KTE-vel szemben.
Pusztán azért, mert a labdarúgás kölökkorom óta a
leginkább szeretett labdajáték számomra.

Iskolai
találkozó –
iskola nélkül
Az Ágasegyházi Úti
Általános Iskola helyén, a
hatalmas pusztaságban, az
emlékeztetõ keresztnél, a
napokban öregdiák találkozót tartottak. Mintegy kétszázan jöttek el, hogy emlékezzenek iskolatársaikkal,
tanáraikkal együtt az egykori alma materre. A legidõsebb öregdiák 93 esztendõs, de a legfiatalabbak
is elmúltak 40 évesek. - A
porrá zúzott iskola helyén
egy oszlop hirdeti, hogy
valamikor itt száz évig a
tudás, a szeretet várta a kisdiákokat – mondta beszédében Szórád Istvánné
nyugdíjas tanárnõ. – Az oszlop mellett egy kereszt nõtt ki
a földbõl, mely továbbra is
azt hirdeti, hogy az iskolában mindig is jelen volt a
vallásos szellem. A találkozón hatalmas sátorban volt
az ebéd, csodálatos idõben
és kitûnõ hangulatban teltek
a közös emlékezés órái.

A Szent Miklós Templom
Igazgatósága, a Ferences
Világi Rend Kecskeméti Csoportja és a Porta Közhasznú
Egyesület a hagyományok
szerint közösen vesz részt a
Hírös Hét Fesztivál idei rendezvénysorozatában is.
Tervezett programjaik:
Szent István emléke régi
képeslapokon. – Kiállítás
Sebestyén Imre gyûjtemé-

pában címmel augusztus 22én 17 órakor a Kodály Intézet
dísztermében. Kapcsolódó
rendezvény: Históriás énekek
a magyar középkorból – a
Régi Zene Együttes hangversenye a Barátok templomának udvarán.
Gutenberg-ünnep. – A
helyi nyomdászok, kiadók,
könyvbarátok
tisztelgése
Szilády Károly, az elsõ
kecskeméti nyomdász em-

A kecskeméti mûvészetbarátok nagy várakozással készülnek a
népszerû professzorasszony, Prokopp Mária elõadására
nyébõl, augusztus 17-tõl az
Assisi Szent Ferenc templomban.
Ferences Akadémia. –
Prof. Prokopp Mária mûvészettörténész elõadása A
Mátyás kori reneszánsz
mûvészetünk helye Euró-

léke elõtt, augusztus 26-án
16 órakor a Casino bejáratánál lévõ emléktáblánál. A koszorúzást követõen a Katona József Könyvtárban elõadásokkal, díjátadással és kiállítással folytatódik a program.

Egy puskaporos
verseny sikerei

A napokban a Nemzetõr Szövetség országos vezetése meglátogatta a Karol Wojtyla Barátság Központot, melynek
megújítását többszáz órányi társadalmi munkával segítik.
A Bács-Kiskun Megyei
Nemzetõrök Szövetsége harmadik alkalommal rendezte
meg a közelmúltban, Ballószögön az Országos
Nemzetõr Sportlövõ Versenyt, melyen 12 megye 86
versenyzõje versengett az
elsõ helyezésért.
Ezen a remek hétvégén a

Kecskeméti Nemzetõr Egyesület minden kategóriában
elsõ helyezést ért el, csupán
a sportpisztolyos megmérettetésen lettek másodikak.
Ezért 2006 után ismét õk
vihették haza a vándorkupát, melyet tavaly a debreceniek õriztek.
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Az első gyertya
Éppen egy esztendeje,
hogy maroknyi csapatunk
összefogott Kecskeméten, s
elindította lapunkat, az Alföldi Civil Naplót. Egy olyan
ingyenes közéleti periodika
meghonosítása volt a célunk
ebben a térségben, amely
mentes a pártok acsarkodásaitól, s inkább
a civil szervezetek önzetlen,
karitatív tevékenységére, illetve az alkotó
munka, a tettek, az emberi
értékek jelentõségére koncentrálva keres kapcsolatot
az olvasókkal.
Garanciát ígért sikerünkhöz az, hogy sok-sok
éves újságírói, lapszerkesztõi
és menedzseri tapasztalatokkal rendelkezõ szakemberek álltak e csapat élére,
akiknek éppúgy elegük lett
az örökös gyûlölködésbõl, a
politikai hazugságokból, a
közéletet és kenyeret keserítõ
meddõ pártharcokból, mint
a normális emberek többségének ebben a sok sebtõl
vérzõ kis hazában.
Kulák nagyapámnak az
volt a szava járása, hogy ma
fogjuk meg a munka végét,
ha holnap reggel elégedetten akarunk ébredni. Igazát
nekem
most
naponta
megerõsítik a civilek, akik
parlagfüvet irtanak, virágot,
fákat ültetnek, hívõknek
templomot, hajléktalanoknak menhelyet építenek,
mozgósítva a lakókörnyezetükért, életterükért tenni
akaró, jó érzésû lokálpatriótákat. – Nekik mindig
helyük lesz az Alföldi Napló
hasábjain. Ahogy a közéletünket parlagfûként fertõzõ korrupció, a dudvaként
burjánzó bûnözés ellen
küzdõ polgártársainknak is.
Persze az alkotó elmékrõl
sem feledkezhetünk meg
elanyagiasodott, pénzhaj-
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szoló világunkban. Mûvészek sokasága csinál itt
csodát – és próbál megélni –
ma is, akikre Kecskemét
méltán lehet büszke. Pedig a
többségük nem is a hírös
városban született, ahogy a
gazdasági
és a közélet
különbözõ
területein
remek eredményeket elért
polgártársaink
nagy
része
sem. Ezért indítottuk Négyszemközt címû sorozatunkat, ami
azoknak a közismert kecskemétiek az életébe enged
betekintést, akik nem is
kecskemétiek.
Az elmúlt egy esztendõben
örömmel tapasztaltuk, hogy
egyre több segítõkész barát,
támogató csatlakozik mértéktartásra, értékek népszerûsítésére törekvõ – de
fennmaradásunkat segítõ
vállalkozók reklámanyagait
sem nélkülözõ –, immár 35
ezer példányban megjelenõ
lapunkhoz, amit ma már
havonta kétszer találhat
postaládájában
minden
érdeklõdõ olvasónk.
Most gyújtottuk az elsõ
gyertyát az Alföldi Civil
Napló szülinapi tortáján.
Töretlen hittel, hogy jó úton
járunk. Hisszük, hogy a
nagyapáinknak igazuk volt:
ha megfogjuk a munka
végét, másnap elégedettebben ébredhetünk mindannyian. Ha az érdeklõdés
ilyen jelentõs marad kiadványunk iránt, hamarosan
elérhetjük, hogy tovább színesedve és gazdagodva,
minden héten õszintén, a
jóság, a szeretet és az
alkotás jelentõségét méltatva
szólhassunk az arra nagyon
is méltó kecskeméti családokhoz.

Szent Pál alakja Bács-Kiskun címerében

A szerethimnusz költőjének jubileumán
Bács-Kiskun hívõ népe büszke rá, hogy a megye
címerében a népek apostola, Szent Pál alakja is látható.
Õsi motívum, amely az egykori bácskasági kapcsolatokat, a Kalocsa-Bács Fõegyházmegye egyik védõszentjét emelte a megyét megtestesítõ grafikába. Éppen ezért
az ott élõk – az egyházmegye, az egyházközségek, az
intézmények, de a civil szervezetek és az önkormányzatok is – különös figyelemmel és tisztelettel emlékeznek
a világegyház jeles jubileumán a népek apostolára. Az
ünnepre dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti
Fõegyházmegye érseke körlevelet adott ki.

ban részesült, az összes egyház gondja reá nehezedik,
ezért nagyon sok áldozatot
hozott.
– Mire int az érseki
buzdítás? Mi a körlevél fõ
mondandója?
– Járjon át bennünket az a
buzgóság, amely õt Krisztus
követésében állandóan sürgette.

– Minden ilyen ünnepségsorozat, évforduló aktuális
problémákat, üzeneteket keres. Hogy látjuk ma Európa
elsõ missziósát? Mi maradt
ránk a gazdag Szent Pál-i
örökségbõl? – kérdeztük a
metropolitát.
– Az általa alapított egyházközségek a történelem
viharaiban felmorzsolódtak,
de a hozzájuk intézett levelei,
amelyek alkalmi írások
voltak, örök idõszerûséggel
tanítanak bennünket, mai
keresztényeket is. Fennmaradt életének példája:
Krisztus iránti mérhetetlen
szeretete, amellyel a vértanúságot is vállalta, és ezáltal lett a hithirdetésnek, az
evangelizációnak égi pártfogója.
– Harcos, szenvedélyes
ember lehetett.
– Pál lelki fejlõdése tanulságos és megszívlelendõ
módon jól követhetõ a Szentírásból. Megtérésekor azt
kérdezte a föltámadt Krisztustól „Uram, mit akarsz
tõlem, mit cselekedjek?” És
megtudta, hogy hirdetnie kell

Szent Pál évében elmélkedjünk gyakrabban hozzánk szóló tanításáról és
intelmeirõl, amelyek nem
mindig könnyen érthetõek,
hiszen Krisztus felfoghatatlan
gazdagsága egy élethosszig
tartó úton vezet, míg el nem
jutunk a teljes megértésre.
Maga az Apostol írja a
világhíressé lett szeretethimnuszának végén: „Ma még
csak tükörben, homályosan
látunk, akkor majd színrõl
színre”. Amit azonban megvalósíthatunk, és a legmagasztosabb úton vezet bennünket, az a szeretet. Az az

Megemlékezés Szent Pálra a rozstábla szélén. Régi hagyomány, hogy aratóünnep elõtt a hívek jó
idõért, jó termésért imádkoznak. Kunbaracs Csaroda-pusztán dr. Bábel Balázs érsek úr is együtt
imádkozott a hívekkel.
az Úr nevét a pogányok
között és sokat kell szenvednie. Ettõl kezdve egy gondolat vezérelte, hogy a keresztre
feszített és föltámadt Krisztust
hirdesse, valamint, hogy
saját életét is Jézus példája
szerint alakítsa. Azt írta a
legkedvesebb egyházközségében, Filippiben élõ
híveknek: „felejtem, ami
mögöttem van, s az elõttem
lévõ után rugaszkodom….
Hasonló akarok lenni hozzá
halálában, hogy eljussak a
halálból való föltámadásra”.
Egyszerre tudta önmagáról,
hogy különleges kiváltság-

város Cifrapalotájában megnyíló Szent Pál-kiállítás is, de
szinte minden nagyobb
városban és intézményünkben fõszereplõ lesz az egyháztanító. A hívektõl azt
kérem, hogy a Szent Pálévben imádkozzunk buzgóbban papi hivatásukért. A
paptestvérek ebben az esztendõben napi egy imaórát és
havonta egy szentmisét ajánljanak fel erre a nemes lelki
célra. Elsõ csütörtökönként
pedig, Szent Pál leveleinek olvasásával összekötve tartsunk
egy órás szentségimádást
templomainkban.
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Koloh Elek
vezetõ szerkesztõ

Hirdetmény
A Szenteste Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2008 . május
29-én megtartott kuratóriumi ülésén elfogadott 2007. évi
közhasznúsági jelentésének fõbb adatait az alábbiak szerint teszik
közzé: Összes bevétel: 5.534.813, Ft, Ebbõl: 1, Elõzõ évi pénzmaradvány: 2.072.430,-Ft, 2, Gazdálkodó szervezetek támogatása: 1.237.426,-Ft, 3, Apeh szja. 1% visszautalás: 1.019.259,Ft, 4, Magánszemélyek támogatása:208.250,-Ft, 5, Banki kamat:
1.612,-Ft, 6,Munkaügyi Központ foglalkoztatást elõsegítõ támogatása: 378.630,-Ft, 7,Szociális és Munkaügyi Min.NCA
tám.(pályázat): 650.000,-Ft, 8,Kecskeméti Polgármesteri Hivatal
támogatása: 100.000,-Ft. Összes kiadás: 2.525.348,-Ft, mely
1.665.431,- Ft összegben az alapító okirat szerinti céllal összefüggésben a megajándékozás, családsegítés költségeit tartalmazza,
míg a három fõ alkalmazott bruttó bére 589.500,- Ft-ot tett ki, bérjárulékai pedig 270.417,- Ft-ban realizálódnak. A pénzmaradmány. 3.104.412,-Ft Az alapítvány a beszámolási idõszak
vonatkozásában könyvelési, adóbevallási és adatszolgáltatási
kötelezettségeinek eleget tett. Igazolást adókedvezmény
érvényesítéséhez az elszámolási idõszakra vonatkozóan adott ki.

erény, amely egyszerre földi
és mennyei, emberi és isteni,
ideig való és örök.
– Melyek a fõ programok
a jubileumi évben?
– Nehéz lenne mindet felsorolni. Kecskeméten már
Szent Antal napján kiállítással és elõadással megkezdõdött a programsorozat. A
nyár fontos eseménye a hírös

A Porta Egyesület kiváló
kapcsolatokat ápol az Európa Jövõje Egyesülettel is. A
portások összefogva a Mû-

kertváros és a Barátok Temploma Szent Ferenc Imaközösséggel, közösen fogadták a gyermekfesztiválra ér-

kezõ gyergyószentmiklósi és
újvidéki gyerekeket. Az egyesület támogatta étkezésüket,
és minden nap közösen lát-

ták
vendégül
gyümölccsel, süteménnyel, szendviccsel és itallal a
határon túlról érkezett magyar diákokat a Porta
Egyesület dísztermében. A vasárnapi fesztiválzáró
pizza-vacsora után
az egyesület elnöke, Bárkányi Ernõ
ajándékcsomaggal
lepte meg a gyerekeket. Kaptak Kecskemét képeskönyvet, édességet, a
szüleik pedig fütyülõs barack
pálinkát.
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20 éves a Csík zenekar

Hagyományaink példás ápolói
A kecskeméti Csík zenekar
idén ünnepli fennállása 20.
évfordulóját. A X. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági
Találkozón is színpadra léptek.
– Sokan a behatárolás
érdekében etnorocknak nevezik azt a mûfajt, amikor a
rockzenébe viszik bele az
autentikus népzenét – nyilatkozta lapunknak Csík
János, az együttes alapítója.
– Mi ezzel ellentétben a
népzenén keresztül, népzenei
hangszereken szólaltatjuk
meg a rockzenét. Próbálkozásunk lényege, hogy a
más mûfajokat – swing,
blues – kedvelõk számára is
alkalmat nyújtsunk a népzenével való találkozásra, s
így felfedezzék annak szépségeit, élményt adó erejét.
– Mik az elmúlt két évtized
jelentõsebb sikerei?
– A „Senki
nem ért semmit” címû lemez fontos
része volt a
zenekari
munkának,
mert megkapta
a
2007. év zenei albuma
díjat világzene
kategóriában (Fonogram), de a
legnagyobb díjat mégis a
közönségtõl kaptuk, hiszen
aranylemez lett. Ez egyben a
már említett mûfajunknak is
elismerése volt. S azt mutatta
meg számunkra, hogy

tovább lehet haladni ezen az
úton. Legújabb lemezünk,
amely két hónapja jelent
meg, címadó dalának egy
kalotaszegi népdal feldolgozásának elsõ sorát választottuk, "Ez a vonat, ha elindult,
hadd menjen…”
– Csodálatos, ahogy
például a japánok az élõ, õsi
hagyományokról beszélnek.

– Nálunk viszont nagyon
sokszor vitatják azt, hogy
globalizálódó világunkban
van-e még értelme a néphagyományoknak. Az a fajta
múlt és háttér, ami a japán
társadalomban, kultúrában

megõrzõdött, szerintem nagyon értékes és példamutató. A japánokat kicsi gyerekkoruktól arra nevelik,
hogy tiszteljék értékeiket,
õrizzék hagyományaikat, s a
hétköznapok részévé tegyék
õseik szokásait. Nálunk a
probléma másik gyökerét az
jelenti, hogy egyesek nacionalizmusnak bélyegzik meg

azt az egészséges nemzeti
öntudatot, ami csak arról
szól, hogy valaki büszke
anyanyelvére, történelmére,
a hõsökre, akik kiálltak a
szabadságért, a hazáért, valamint azokra a magyar
tudósokra, akik gondolkodásuk és tudásuk révén hírünket
vitték a világba. Tehát arra
lenne itthon is szükség, hogy
már a kicsi gyerekeket erre
neveljük, hogy egész életében szeresse és õrizze azt a lába alatt lévõ kicsiny földdarabot, amit a hazájának nevezhet.
– Van-e még jövõje hazánkban az egykor oly népszerû
táncházmozgalomnak?

– Magyarországon a
táncházmozgalom Sebõ Ferenc együttesével indult el a
‘70-es évek elején. A Kassák
klubban kezdtek népzenét
játszani, ahol hallgatóságuk
még több népzenére, még
hosszabb népi táncrendre
tartott igényt. Sokat jártak ki
Erdélybe népdalokat, népzenét gyûjteni, így bõvítve
repertoárjukat. A városi fiatalok kedvelt szórakozási formájává vált ez a kikapcsolódási forma. Õk nem
ebbe születtek bele, hanem
egyrészt az akkori rendszerrel
szembeni valamifajta belsõ
lázongás volt, ugyanakkor
több ezer embert érintett
meg, s így egyre nagyobb
közösséggé
formálódtak
mûvelõi. Ehhez kapcsolódik
egyfajta gondolkodásmód,
ami nem feltétlenül politikai
jellegû, hanem minõségszeretet, a másikra való
odafigyelést jelent. Ma is
egyre szélesebb réteget vonz
a népzene és a hozzá kapcsolódó táncház, hiszen
mindig voltak s lesznek
olyanok, akik szeretik az
„ember-zenét”, a szívbõl szóló dallamokat, s nem akarnak gépiesen élni.
– Hogyan ünnepli meg a
Csík zenekar fennállásának
20. évfordulóját?
– Szeretnénk megjelentetni
egy válogatásalbumot, amire „best of” jelleggel szednénk csokorba a legnépszerûbb dalainkat. Továbbá
tervezünk egy születésnapi
koncertet is.

Orvosság fűben, fában – és nyelvünkben
A kecskeméti Holczer József Pilinszky- és Lõrincze-díjas
piarista tanárról Kozma László a következõket írja
Karácsony üzenete címû könyvében: "A környékbeli
mezõkrõl is rendszeresen gyûjti a gyógynövényeket,
nyelvmûvelõként pedig az elburjánzó magyartalanságokra igyekszik orvosságot találni tanulmányban,
könyvben, rádiómûsorokban."
– Hogyan jött létre a
kecskeméti Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Múzeumban jelenlegi kiállítása?
– A Szentírás Éve jegyében
merült fel Mészáros Ágnes
igazgatónõ részérõl egy bibliai növényekbõl álló kiállítás
megszervezésének gondolata – nyilatkozta lapunknak a
neves tudós-tanár. – A
bemutatásra került anyag
Haynald Lajos kalocsai
bíboros-érsek (1867-1891)
hagyatékán alapult. Ehhez
kapcsolódóan állították ki
Kecskemét környékérõl származó gyógynövényeimet,
amelyeket épp a készülõdés
kezdetén ajánlottam fel az
intézmény számára, mintegy
200 üveggel. Ebbõl az
anyagból 112 darabot
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nejlonzacskós
kiszerelésben,
magyar és latin
nyelvû címkével
helyezték el a
teremben.
Szerepelt rajtuk az is, hogy
milyen betegség
gyógyítására
valók.
–
Hogyan
gyûjti be és dolgozza fel növényeit?
– A gyógynövényeket különbözõ réteken és a rendház kertjében
gyûjtöm, többnyire virágokat, leveleket, olykor a teljes föld feletti részt. A feldolgozásuk a szobámban történik. Ollóval felvágom,

megszárítom és szitán keresztül porítom õket. Kis
zacskókban a Kadatékába
viszem tárolásra. Ez a
kadafalvi Szent József kápolna szobájában lévõ nagy
szekrény. Ebben a kápol-

nában misézek hétvégeken,
harminc esztendeje.
– Ön miként hasznosítja
ezeket a teákat?
– „Ingyen kaptátok, ingyen
adjátok” alapon jut a
közvetlen munkatársaimnak,

ministránsoknak, de kap
belõle mindenki, aki kér, és
szívesen adok belõlük a
szegényeimnek is. Azzal a
tudattal teszem mindezt:
Jézus nevében osztom két
kézzel.
– Jelenleg mit tanít?
– 1974-tõl voltam a
Kecskeméti Piarista Gimnázium magyar-orosz szakos
tanára, valamint a rendházi
és az iskolai könyvtár koordinátora.
Most búcsúztattak el egy
bekeretezett emléklappal az
intézmény évzáróján, 34
évnyi tanári munka után. De
tanítani nem csak katedrán
lehet... A gyógynövénygyûjtésen kívül nyelvmûvelõ
cikkeket írok különbözõ
lapokba (Édes anyanyelvünk,
Élet és Tudomány, Irodalomismeret, Keresztény
Élet, Magyartanítás stb.). A
Magyar Rádió Tetten ért
szavak címû mûsorának is
rendszeresen
írok
jegyzeteket.

Böjte atya
Kecskeméten

Az eseményen a Porta Egyesület képviselõje, Mátyus István Szent
György-ikont ajándékozott Magyarország lelkipásztorának, a
Porta régi barátjának.
Az árvák segítõjeként, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozójaként elismert Böjte atya a napokban
ismét Kecskeméten járt. A
Zrínyi iskolában, a Magyarország öröme elnevezésû rendezvényen beszélt az összetartásról, a
szeretet parancsáról, identitásról,
magyarságról,
keresztény-ségrõl. Pályája
kezdeti nehézségeinek anekdotái után Böjte atya a
jövõbe vetett hitérõl tett
tanúbizonyságot. Hangsúlyozta, hogy mindannyian a
nagy Európa nagy családjához tartozunk, ezért a cél
az, hogy egy család legyünk.
Vagyis tudatos nyitottsággal

közeledjünk a másik felé: a
másik tudatos átölelésén
múlik ugyanis a magyar
nemzet gazdagsága.
Böjte atya Árpád vezérben
látja a mindenkori példaképet, hiszen õ képes volt
egymástól különbözõ törzsfõket egy asztalhoz ültetni.
Nélküle nem jöhetett volna
létre a magyar nemzet. A
végsõ cél napjainkban sem
változott: döntéshozóinknak
egy asztalhoz kell ülniük, s
ha fáj is, vérszerzõdést kell
kötniük. Mi pedig összefogással, a baráti kapcsolatok elmélyítésével építhetjük
fel újra egymás elfogadásának, nemzetünk nyitottságának egykori eszméjét.
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Kerekegyháza

Megérte belevágni!
Az ISPA-projekt nyomán az úthálózat több mint egyharmada
megújult Kerekegyházán – tájékoztatta az Alföldi Naplót
dr. Kelemen Márk polgármester, aki szerint a nemrég lezárult
projekt jelentõsen növelheti az ingatlanok értékét a 6200
lelkes Bács-Kiskun megyei településen.
– A beruházás keretében 37 ezer
méter gravitációs fõgyûjtõés
gyûjtõcsatorna, illetve 25 ezer
méter bekötõ csatorna került
lefektetésére, továbbá 765
betontetõs aknát helyezett el a
kivitelezõ cég – közölte a városi
elöljáró, akitõl azt is megtudtuk,
hogy eddig közel 2100 háztartás kötött rá az új, 850 köbméter/nap kapacitással üzemelõ szennyvízrendszerre.

Nem csupán a kor elvárásainak megfelelõ környezetvédelmi technológiának örülhet
azonban Kerekegyháza. A
nagyszabású beruházás révén
ugyanis a település 32 kilométeres aszfalthálózatának több
mint egyharmada is megújult,
köszönhetõen a 2001-ben
városi rangot kapott település
jelentõs és hatékony lobbitevékenységének.
– Ezúton is szeretném
megköszönni lakóink áldozatvállalását, hogy tûrték a munkálatokkal járó viszontagsá-

Betonút Zrt.
gokat. Úgy
vélem, megérte belevágnunk a
projektbe,
amely számottevõen
hozzájárul a
helyi ivóvízbázis megõrzéséhez.
Dr. Kelemen Márk lapunknak
büszkén említette, hogy a
kecskeméti kistérséghez tartozó
városban már 90% körül járnak
a rákötésekkel – az arány a belterületi ingatlanoknál közel
100% –, ami igen jó mutatónak
számít. A csatlakozók számának
emelése érdekében egyébként a
település az év végéig kedvezményes részletfizetési lehetõséget biztosít, illetve többféle,
egyénre szabott módon is segíti
polgárait.

Ballószög

Rákötésben az elsők
Már 80% felett jár a rákötésekkel, s ezzel az ISPA-projektben érintett négy Kecskemét melletti település közül a
legjobb mutatót produkálja Ballószög – tudta meg az
Alföldi Napló Katona Imre polgármestertõl, aki szerint a
szociálisan rászoruló lakóknak nyújtott hathatós segítség
révén év végéig akár a háztartások 95%-a rácsatlakoztatható az új szennyvízrendszerre.
Ballószög
utcáin 2006
õszén jelentek meg az
elsõ munkagépek, amelyek gyorsan
haladtak az
útburkolat felbontásával és a
csatornák lefektetésével.
– A lakók várakozással telve
néztek az ISPA-beruházás felé.
Felmérték ugyanis, hogy a szippantás drágává vált számukra.
Különösen pozitívan fogadták a
beruházást a Petõfi utcában élõ
idõs emberek, hiszen itt koráb-

ban a vezetékes ivóvízellátás
sem volt megoldott – mondja
Katona Imre.
Mindamellett Ballószögön
nem áll meg az élet az ISPAberuházás végeztével. A teljes
szélességben felújított hét utca
rekonstrukciója után ugyanis azt
tervezik, hogy a teljes úthálózatot fejlesztik. Ennek érdekében a
közelmúltban pályázatot nyújtott
be a település.
– Hat éve vágtunk bele az
Európai Falu programba, amelynek keretében egy komplex
fejlesztési terv készült. Társadalmi összefogással járdákat

építünk, fásítási
programot hirdettünk – meséli Katona Imre, aki büszkén említi, hogy a
Kecs-keméttõl 1954-ben különvált településnek nincs hiteltartozása, sõt az említett célokra 6062 millió forintos tartalékot halmoztak fel. A növekedés cáfolhatatlan jele az is, hogy majd
harminc gyerekkel nõtt az óvodai
létszám, illetve negyvennel a
beiskolázott kisdiákok száma. A
fejlõdõ-csinosodó
Ballószög
közeljövõbeli felkeresésére kiváló
alkalmat nyújthat a Szent István
napi ünnepség, valamint a
szüreti bál, amelyek egyaránt
jelentõs események a 3200
lelkes település életében. Már
most készülnek azonban az
Idõsek Napja alkalmából
szervezett nagyszabású helyi rendezvényre is, amely négyszáz
szépkorú számára nyújt tartalmas, szórakoztató programot.

Helvécia

Új csatorna és úthálózat
A helvéciai háztartások mintegy 80-85%-át kötötték rá az új
szennyvízcsatorna-rendszerre, amely egyelõre kiválóan
mûködik – tájékoztatta az Alföldi Naplót Magó István
polgármester. A település elöljárója szerint a Kecskeméttõl
néhány kilométerre fekvõ község lakói nagy várakozással
tekintettek az ISPA-projekt elé, amely már rövidtávon is
számottevõen javította a lakók komfortfokozatát.
– Az itt
élõ emberek részérõl érzékelhetõ
igény mutatkozott a
kommunális fejlesztés iránt, amelynek
tervezése még az elõzõ önkormányzati ciklusban kezdõdött el,
ám mind a korábbi, mind a
2006-ban megválasztott képviselõtestület teljes mellszélességgel a projekt mellé állt.
Szerencsére a munkálatokkal
szükségszerûen együtt járó útfel-
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bontás nem nagyon nehezítette
meg a helvéciai hétköznapok
menetét, s így csupán múló
bosszúságot okozott a helyiek
számára – magyarázta a polgármester.
Jó hír, hogy az ISPA-projektben érintett utcákban már
megtörtént az eredeti állapotok
helyreállítása, a megbontott aszfalt sávos pótlása. Ráadásul
önkormányzati források bevonásával lehetõség nyílt arra is,
hogy több utcában teljes szélességében megújulhatott az
aszfaltburkolat. Mint megtudtuk:
a helyi úthálózat minõségi

fejlesztésében
a Betonút Zrt.
munkatársai
mindvégig kiemelkedõ
együttmûködést tanúsítottak.
A nagyszabású munkálatok
után így minden feltétel adott,
hogy a közelgõ helyi rendezvények mind több látogatót
csalogassanak a szõlõkultúrájáról híres településre.
Augusztus 20-án az államalapítást ünnepli a község,
október 3–4-én pedig a
szüreti napokra kerül sor,
amelyre a testvértelepülésekrõl – a romániai Csíkkarcfalváról, a szlovákiai Zéténybõl, a szerbiai Versecbõl és a
svájci Sirnachból is – érkeznek vendégek.

Elkészült a csatornahálózat
Két és féléves munka után nemrég hivatalosan is átadták a
Kecskemétet és agglomerációját kiszolgáló szennyvízcsatornahálózatot. Az ország egyik legnagyobb mélyépítõ cége, a
Betonút Zrt. 278 kilométernyi csatornát fektetett le. A teljes
hálózatot 158 kilométernyi gerinccsatorna, mintegy 88 km háztartási csatlakozó vezeték, 12 átemelõ és 7 végátemelõ alkotja.

Hozzávetõlegesen
BécsBudapest hosszúságú az a
csatornarendszer, amelyet a
megyeszékhelyen és térségében
2006 májusától fektetett le a
Betonút Zrt. az ISPA-program
keretében. Mint hozzáértõk
állítják: ilyen nagyságrendû és
összetételû szennyvízelvezetési
munka ennyi idõ alatt és ilyen
gyorsasággal még nem készült
az országban.
– Nem volt egyszerû feladatunk, hiszen korábban
összevont csatornarendszert
alakítottak ki Kecskeméten a
folyékony hulladéknak és a
csapadékvíznek.
Ráadásul
folyamatosan „kerülgetni” kellett a már elkészült közmûveket
is, hiszen a szennyvízcsatornákat
a legmélyebbre kellett elhelyeznünk – tekintett vissza az
Alföldi Naplónak Palkovics
József,
a
Betonút
Zrt.
építésvezetõje.
A júliusban hivatalos átadott
beruházás – amelyet az unió

Kohéziós Alapja támogatott –
10 ezer, a megyeszékhely és
környékén élõ család mindennapjait könnyíti meg. Érdeklõdésünkre a szakember elmondta:
nem
okozott
különösebb gondot, hogy a
projekt Kecskemét környéki
településeket (Ballószög, Kerekegyháza, Helvécia) is érintett,
hiszen ezeken a területeken
önállóan lehetett dolgozni.
Ugyanakkor a munka összehangolása során tekintettel kellett lenni arra, hogy a
településeket
összekötõ
nyomóvezetékeket addig nem
lehetett üzembe helyezni, amíg
el nem készültek az átemelõ
berendezések.
Helyenként kisebb-nagyobb
bosszúságot okozott viszont a
lakosság számára, hogy a
csatornafektetés nagy felületû
útburkolat felbontásával járt.
– A polgárok részérõl
helyenként jogos ellenállást váltott ki az utak állaga. Ennek

oka, hogy az unió csak a sávos
helyreállításra biztosított forrást,
így a teljes felületet érintõ aszfaltozásra külön összegeket kellett
elkülöníteni, s erre bizony várni

kellett. Utóbb, a szükséges források elõteremtésével azonban
megtörténhetett az érintett útszakaszok teljes rekonstrukciója –
magyarázta a mélyépítõ cég
szakembere.
Talán kevéssé ismert, hogy a
szennyvízcsatorna-hálózat befejezésével az ISPA-projekt nem
fejezõdik be, hiszen hátra van
még a szennyvíztisztító-telep
rekonstrukciója, illetve a komposztáló-telep létesítése. Hogy
utóbbiakban mely cég vehet
részt kivitelezõként, az közbeszerzési pályázaton dõl el. A
munka elvégzésére mindenesetre az immáron alapos „helyismerettel” rendelkezõ és kiváló
munkát végzõ Betonút Zrt. is
beadta jelentkezését – eredményhirdetés a közeljövõen
várható.
Betonút Szolgáltató és Építõ Zrt.
Délviép Fõmérnökség
7400 Kaposvár, Raktár utca 13.
Tel.: 82/527-870, 82/527-860
Fax.: 82/527-866
www. betonut.hu
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Az alföldi ember célszerû, takarékos és bölcs

Jubileumi örömünnep Jászszentlászlón
Fél évszázaddal ezelõtt
négy nagyszerû ember – a
jászszentlászlói Tamási István,
a mélykúti Földes Lajos, a
kerekegyházai Pethes Balázs
és a tiszaalpári Zolnai József –
úgy döntött, hogy a
vidékieknek is nélkülözhetetlen szükségük van egy
pénzintézetre. Ezért kiváló
üzleti érzékkel, fáradhatatlan
munkával, házról házra járva
szervezték meg takarékszövetkezetünk
tagságát,
gyûjtötték a betétet. A négy
szövetkezet alapítói létszáma
480 volt 1958 júliusában,
alapító vagyonuk pedig, 64
ezer forint. Ma a saját tõkéjük
jóval meghaladja az egymilliárdot,
betétállományuk
megközelíti a 17, hitelál-

lományuk pedig a 9 milliárd
forintot.
1999 augusztusában Fókusz néven olvadtak egybe

ezek a takarékszövetkezetek.
A Fókusznak ma már BácsKiskunban 17 kirendeltsége
van, s ezzel a megye második

legnagyobb integrált takarékszövetkezete, országosan pedig a 12. helyen áll.
Szombaton Jászszentlászlón

Az ünnepségen részt vett –
többek között – Varga Antal,
az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezetõ igazgatója, Szabó
Levente, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. igazgatója, Paróczi Judit, a
Bács-Kiskun Megyei Takarékszövetkezeti Szövetség titkára és a fókuszosok felügyelõ bizottságának elnöke, Tóthné
dr. Sinkó Erzsébet is.

Ahol megtalál
minket:

A remek jubileumi ünnepségen a finom falatokról a kecskeméti Holló Lakodalmas és
Vendégház, a jó hangulatról pedig egyebek mellett az United és a Verecruz együttes
gondoskodott.

Jászszentlászló,
Alkotmány u. 2/a.
Kiskunmajsa, Fõ u. 57.
Kiskunfélegyháza,
N. Szent János tér 1.
Tiszaalpár,
Alkotmány u. 10.
Kecskemét,
Szabadság tér 3/a.
Szank, Béke u. 38.
Csólyospálos,
Kossuth u. 79.
Petõfiszállás, Kossuth u. 10.
Pálmonostora, Posta u.14.
Kömpöc, Petõfi u. 5.
Mélykút, Petõfi tér 3.
Kerekegyháza, Fõ u. 82/a.
Kecskemét,
Széchenyi sétány 5.
Hetényegyháza,
Szegfû u. 2/a.
Kunadacs, Kossuth u. 42/b.
Ladánybene, Rákóczi u. 18.
Lajosmizse, Dózsa Gy. 74.

egész napos jubileumi rendezvénnyel ünnepelte alapításának ötvenedik évfordulóját a Fókusz Takarék-

szövetkezet. Hozzátartozóikkal
együtt meghívták a szövetkezet valamennyi aktív és
már nyugdíjas dolgozóját. A
helyi sportpályán felállított
hatalmas sátorban egymást
váltották a színes programok,
elõadók és együttesek.
A rendezvény délutáni,
hivatalos részében elsõként
Tamási István elnök köszöntötte a vendégeket, majd
Sebestyén István ügyvezetõ
vette át a szót, aki rövid viszszatekintésben foglalta össze
a pénzintézet alapítása óta
eltelt – sikerekben és küzdelmekben egyaránt gazdag
– idõszakot.
A köszöntõk után adták át a
jubileumi emlékplaketteket az
alapító tagoknak, az alkalmazottaknak, amit a mellékelt
fotók is illusztrálnak.

2008. július 25.

Olimpia elõtt

A sport nem divat?
Hamarosan megkezdõdik a XXVIII. Nyári Olimpia, melyen
Magyarország csaknem 170 versenyzõvel képviselteti magát.
Kecskemétrõl Ungvári Miklós cselgáncsozó és Szellõ Imre
ökölbirkózó biztosan ott lesz Pekingben, és remélhetõleg
Balogh Gábor úszó is velük tart majd. Az olimpia kapcsán
dr. Márton Zoltánnal, Kecskemét Ifjúsági és Sportbizottságának elnökével beszélgettünk a hazai sportélet hátterérõl.
– Lehet,
hogy
a
600 fõs
kínai csapathoz képest a mi
170 fõs magyar versenyzõi
gárdánk szép aránynak tûnik,
de valójában elszomorító, hogy
mindig egyre kevesebb sportolót tudunk kiküldeni az olimpiákra. Ennek magyarázatát
abban látom, hogy egyre több
nemzet dicsekedhet kiváló
nemzetközi versenyeredményekkel, aminek következtében
az olimpiára való kijutás esélye
jelentõsen csökken kicsiny
országunk sportolói számára, a
kvóták megszerzését illetõen.
– Szerintem a probléma oka
a kevés hazai iskolai testnevelésóra. A kerettantervben
egyre kisebb jelentõségû a
sport, holott a testedzés jelentõségét nemcsak a nagy világversenyek indokolják – ezek
csak motivációk lehetnek az új
nemzedékek számára –, fontosságukat az egészséges életmódra való nevelés hangsúlyozza leginkább. Elgondolkodtató az az adat, miszerint 20 év
alatt felére csökkent a hivatásos
sportolók száma országunkban.
A dr. Márton Zoltán által

ecsetelt tendencia tényleg rémítõ. Mert technikailag rohamosan fejlõdõ világunkban sem
lehet a sport a divat kérdése. Itt
inkább az a kérdés lényege,
hogy miként lehetne javítani
ezen a – nemzetközi szinten is
mutatkozó – elszomorító tendencián. Dr. Márton Zoltán
szerint a külföldi gyakorlathoz
hasonlóan itthon is külön kellene választani az élsport finanszírozását az önkormányzatoktól, hiszen az nemcsak helyi
feladat, azonban az utánpótlásnevelés már igen. Magyarországon, szerencsétlen módon, pont
a városok vezetõitõl függ az
élsportban érdekelt klubok
finanszírozása. Kecskeméten is
ez a helyzet. Gondoljunk csak a
rengeteg, önmagát gazdasági
okok miatt felszámolni kénytelen sportegyesületre. Ezért lenne
szükség az átlátható, független
finanszírozásra, ami az élsportot
illeti. Ha ez egyszer megvalósul,
nagyobb reményekkel nézhetünk minden sportról szóló
világverseny elé. De a statisztikák, tendenciák, gondok–bajok ellenére, mi nagyon
szorítunk minden magyar –
különösen: minden kecskeméti
– versenyzõért, aki Pekingben
megküzd a sportágában. (MF)

Szenzációs szájsebészet
Az elmúlt egy évben több Kecskeméten elvégzett,
bravúros szájsebészeti operációról is beszámolt a helyi
és országos sajtó, melyet dr. Oberna Ferenc és csapata
végzett. Egy alkalommal rákos megbetegedés miatt kellett eltávolítani a beteg nyelvének kétharmadát a nyelvgyökkel és a garatmandulával együtt, amit egy 9x7 centiméteres, az illetõ bal alkarjáról származó bõrrel, illetve
bõr alatti szövettel pótoltak. Egy másik beteg a saját
szárkapocscsontja felhasználásával kapott új állkapcsot
a fõorvos segítségével. A közvélemény számára igazi
szenzáció egy-egy ilyen operáció, a betegek szempontjából pedig esély a minõségi életre.

lomát szerezett a münsteri
egyetemen.
Kecskeméti
állása mellett továbbra is
konzultál a Szent Rókus
Kórházban, valamint szájsebészeti szakfelügyelõ Pest
megyében.
– A WHO adata szerint,
Magyarország 2000 óta
világelsõ a szájüregi-szájgarati daganatos halálozásban – mondta el lapunknak

A napokban újabb komplex daganateltávolításról
kaptunk hírt. Egy nõbetegnél
nehezen
megközelíthetõ
helyen (a felsõ állcsont
mögött) lévõ daganatot sikerült több órás mûtéttel
egészben eltávolítani.
Dr. Oberna Ferenc tavaly
nyár közepétõl vezeti a
kecskeméti megyei kórház
arc-állcsont-szájsebészetét,
januártól a fül-orr-gégészeti
osztállyal egy szervezeti egységben. 1988-ban szerzett
általános orvosi diplomát a
SOTE-n, 1991-ben a fogorvosi karon. Az Országos
Onkológiai Intézetben 11
évig, a Szent Rókus
Kórházban öt esztendõn át
dolgozott. Szakképesítést
szerzett fog- és száj-

a neves fõorvos.– Az esetek
többségét
elõrehaladott
állapotban fedezik fel.
Különösképpen jellemzõ ez,
ha az elváltozás a szájüreg
hátsó részén, önvizsgálattal
nem látható helyen van,

bemutatni, mivel manõverezõ képességük korlátozott, így a levegõben nem
nyújtanak nagy látványt.
Közelrõl szemügyre véve viszont különlegeses élményben részesítik a nézõket –
mondta az Alföldi Naplónak
Petõ István dandártábornok,
a kecskeméti légibázis parancsnoka.
Szintén újdonság, hogy
ebben az esztendõben elsõ
alkalommal állítanak fel VIPtribünt a reptér sugárfal
mögötti, legfrekventáltabb
helyszínén, ahonnan a
repülõgépek indítása is
látható lesz. Látva a lázas
elõkészületeket, joggal tûnik
úgy: három héttel a légi
látványosság elõtt minden
feltétel adott ahhoz, hogy a
hírös város légtere felett
káprázatos mutatványokat
mutassanak be – mások
mellett – a Török Csillagok,
a finnek F-18 Hornet típusú
vadászrepülõje, vagy éppen
az amerikai, a spanyol és a
horvát légierõ gépei.

betegségekbõl, szájsebészetbõl, valamint klinikai
onkológiából. 2000-ben
európai arc-állcsont sebészeti vizsgát tett Skóciában, 2006-ban fogászati
inplantológiai master dip-

mivel gyakran semmiféle
panaszt nem okoz. A
kecskeméti
megyei
kórházban a szájsebészeti
fekvõbetegek 15-20 százaléka onkológiai jellegû problémával küzd. Mivel ezek az
operációk nem ritkán 8-12
órát vesznek igénybe, e
tevékenység arányait tekintve
is jelentõs az osztály munkájában.
– Tizenöt éve végzek fejnyaki onkológiai, helyreállító
plasztikai sebészeti mûtéteket, amelyeknek jelentõs
részét mikro sebészeti módszerekkel történõ szövetpótlás teszi ki. Ez megfelel a
modern arc-állcsontsebészeti
da-ganatgyógyászati elvárásoknak, amikor a beteg
radikális mûtéte és rehabilitációja egy beavatkozással
megtörténik. Az elõrehaladott stádiumban kezelésre
kerülõ betegek a gyógyító
mûtéttel olyan mûködésbeli
és esztétikai hátrányt szenvednek, amelyeket feltétlenül
korrigálni kell. Ezt szolgálják
ezek a világon mindössze
25-30 éve bevezetett, dinamikusan és folyamatosan
fejlõdõ, általam is gyakorolt
sebészeti módszerek.

Pityu, a 65 centis direktor
Kovács Istvánnak a neve ugyan szokványos, a termete
viszont nem, hiszen mindössze 65 centi magasra nõtt.
Az egykori bokszoló névrokonához pedig csak annyiban
hasonlít, hogy általában õ is kiütéssel nyeri meg a
küzdelmeket. Azonban nem a ringben, hanem a
Jégcirkusz porondján harcol, mégpedig a közönség
szeretetéért – nem kevés sikerrel.

Repülőnapi
visszaszámlálás
Huszonegy országból várnak résztvevõket az augusztus 16–17-i Kecskeméti Repülõnapra és Haditechnikai
Bemutatóra, amelynek keretében – a legmodernebb
légi technikák felvonultatásán túl – a Magyar Honvédség 160., illetve a magyar katonai repülés 70.
évfordulóját is ünnepelik.
A kecskeméti légi parádét
a legrangosabb hadászati
rendezvények között tartják
számon ma, Európában.
Ráadásul mindig akad valami szenzációszámba menõ
újdonság, s a szervezõk azt
ígérik: ez az idén sem lesz
másként. A legmodernebb
technikák bemutatásán túl,
illetve a helikopteres légi
parádé mellett például
megelevenedik az idén hetvenéves, magyar katonai
repülés hõskora – köszönhetõen a reptér területére, a
statikus sorra begördülõ 3040 éves gépmadaraknak.
– Ezeket a gépeket elsõsorban a földön szeretnénk
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NYÁRI PROGRAMOK
Július 26-27.
FOLKLÓR HÉTVÉGE
Augusztus 02.
GYEREK STRANDFOCI NAP
Augusztus 09-10.
TISZA-PARTI TERMÁLPARTY
Augusztus 16. (szombat)
OPERETT GÁLA

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA
– APARTMANOK
JACUZZI – SZAUNA –
INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ!
PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
9-20 óráig
Egészségpénztárakkal szerzõdött
szolgáltató. Használja ki Ön is!

A
napokban
Kecskeméten járt a
45 éves, 22 kilós
pöttöm ember, a
világon egyedülálló Jégcirkusz direktoraként. 27-es cipõméretével igazán nem él nagy
lábon: rántottából
is csak egytojásosat eszik – ugyanis nem bír többet
egyszerre. Hiszen a
magát csak Pityunak nevezõ direktor a világ egyik
legkisebb embere,
ehhez képest mégis nagy ötletek
pattannak ki a fejébõl.
Ilyen volt például az általa
életre hívott Jégcirkusz társulat, mely három napon át
kápráztatta el produkcióival
a kecskeméti nagyérdemût.
A formáció azért számít
kuriózumnak, mert a kardnyelést és a nem mindennapi
akrobatamutatványokat jégtánccal színesíti. A
világ legkisebb cirkuszigaz-

gatójaként pedig maga is
igazi sportember: a skóciai
Highland Games-en is részt
vett már, ahol kalapácsvetéstõl a fatörzs-dobásig
terjed a megmérettetések
skálája.
Tehát
még
véletlenül se gondoljuk,
hogy törpe növése miatt
Pityu nem kemény legény a
javából.
Fotósunk épp a zöld-

ségesnél kapta lencsevégre
az igazgatót, de ennél
összetettebb feladatokat is
gond nélkül megold. A
speciális magasított ülés, és
a meghosszabbított sebváltó
segítségével még autót is
vezet. Átlagos
magasságú feleségével ketten
szokták
megoldani a
Jégcirkusz reklámozását. Pityu vezet, felesége pedig
plakátot
ragaszt. Sõt, a
pöttöm direktor
tavaly a maratoni autózás
világrekordját
is megdöntötte: 34 órát vezetett egyhuzamban, nyolcóránként 15
perces pihenõkkel.
Pityu saját megfogalmazása szerint a világ
legkisebb univerzális embere: ezermesterként bármit
megszerel, továbbá késdobáló, artista és igazgató
egy személyben. Esténként
pedig, még lenyom ötszáz
fekvõtámaszt, ha arra szotytyan kedve. Ezt csinálja
utána valaki!
M. F.
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Kecskeméti Víziközmû Társulat

Mi fizetjük a gyűlölködés árát is?
A közelmúltban rendezett küldöttgyûlésén minden jelentõsebb
kérdést 11 ezres tagsága elé tárt a Kecskeméti Víziközmû
Társulat vezetõsége. Az ISPA-programként közismert
beruházások pénzügye, illetve a csatornázásokat követõ
útstabilizáció különösen nagy hangsúlyt kapott. A sok-sok éve
hatalmas szervezõ munkát végzõ civil szervezet nem véletlenül
népszerû a kecskeméti polgárok körében. Vagyis senki sem
csodálkozott azon, hogy a társulat tagsága az intézõ és
ellenõrzõ bizottság tagjainak, vezetõinek újabb öt évre
egyhangúan bizalmat szavazott ezen a küldöttgyûlésen, és
elnöküknek ismét dr. Fekete Lászlót választották.
Azután eltelt néhány nap,
s Kecskemét Közgyûlése úgy
döntött, hogy megvonja a
bizalmat a társulattól, amit
a gáz, villany és szilárd
burkolatú út kiépítésének
szervezéséhez korábban
adott. Erre épeszû magyarázatuk nemigen volt,
csak a szemüket dörzsölgették, melyben szálkának
érzik politikai ellenlábasai a
társulat elnökét, dr. Fekete
Lászlót. Vagyis mutatkozik
Kecskeméten is mindaz, ami
az egész országot emészti:
nem az a lényeg, hogy mi a
jó és mi a rossz, mi a hasznos és mi haszontalan, csak
a zsigeri indulatok kaphassanak szabad utat bármi
áron. Akár a nép, illetve
adott esetben Kecskemét
polgárainak terhére.
– Többször nyilatkoztam
már, hogy a közmûfejlesztésekkel kapcsolatos
legnagyobb hibát a felelõtlen választási ígérgetésekkel követték el a
város vezetõi – mondja dr.
Fekete László. – A pártok
egymásra licitálva ígértek
irreális lakossági kedvezményeket a remélt voksokért. Így végül az orszá-

gos átlagnak megfelelõ,
ingatlanonként 100-120
ezer forintos hozzájárulást
Kecskeméten csak 45 ezer
forintban határozták meg.
Ezzel teljesen komolytalanná vált az ügy, hiszen 90
ezer alatt nem jár a 33
százalékos állami támogatás sem. Ez 6800 ingatlanra vetítve, több mint 200
millió forint bevételkiesést
jelentett, s a plusz kiadásokat a városnak kellett vállalnia. Ellenkezõ esetben
ugyanis nem teljesülhet az
EU által támogatási feltételként kikötött 95 százalékos rákötési eredmény
sem, márpedig akkor
tragikus helyzetbe sodródik
Kecskemét.
– Az egyesített csatornát
használók ügye ugyancsak
anomáliát mutat. 618
ingatlan tulajdonosa korábban engedéllyel ráköthette
az esõvízcsatornára a derített szennyvizet, és esetükben a lakossági hozzájárulást 50 százalékos
kedvezménnyel határozták
meg. Viszont a városi
vezetés a mai napig nem
rendelkezett a meglévõ 50
százalék pótlásáról a társu-

lat felé, ami több mint 13
millió forint. Ez az összeg,
illetve a szerzõdést még
nem kötött 352 ingatlantulajdonostól várható bevétel,
továbbá a szociális támogatás hátraléka – ez a
napokban rendezõdött –
teszi ki azt a 30 millió forintot, ami a társulatunk kö-

vetelése jelenleg. Hiszen
tavaly
a
szennyvízberuházásra 320 millió forintnyi kedvezményes kamatozású hitelt nyújtottunk az
önkormányzatnak, miközben a készpénzzel és a
lakástakarékkal fizetõktõl
befolyt összeg csak 290 millió volt.

KUKAC Növényvédõszer,
Vetõmag és Vasedénybolt

– Nagyon fontos kérdés,
hogy az egészséges ivóvíz
vezetékének, illetve a szennyvízcsatornának a lefektetését követõen, szilárd
útburkolatot kapjanak Kecskemét földes útjai, utcái.
Társulatunk ennek érdekében csak arra volt képes,
hogy olcsó megoldásként

zúzott kõvel lássa el ezeket
az utakat, ami késõbb jó
alapja lehet az aszfaltozásnak. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy ne
aprózzuk el, kapjanak azonnal korszerû aszfaltot
ezek az utak. Ez azt jelenti,
hogy a korábbi 110 ezres
lakossági hozzájárulást 180

ezerre kellett felemelni.
Egyébként még ez is nagyon
kedvezõ, hiszen legalább
egymillió forinttal emeli az
ingatlanok értékét, ha korszerû aszfaltcsík vezet hozzájuk. Éppen ezért mi még
májusban elfogadtuk az
önkormányzatnak ezt az
ajánlatát, tudva, hogy

elõnyös megoldásról van
szó.
– Persze ahhoz, hogy elfogadtassuk a megemelkedõ
lakossági terhet, ahhoz a
helyi képviselõknek is
segíteniük kellene. Jó példaként említeném Lendvai
Jánosnét, aki a Rendõrfaluban eredményesen vég-

zi a szervezést. Más a helyzet ebben a szegény Mûkertvárosban. Itt a helyi
képviselõ, Bogdándi Ferenc
– a jelek szerint – nem tartja fontosnak , hogy bármit is
tegyen a választóiért, holott
öt-hat utcában is várnák a
lakosok a mûutat, illetve a
segítségét ebben az ügyben. Hasonlóképpen szomorú a helyzet Hetényegyházán. Az ottani képviselõ,
Trungel Ilona még a választási beszédében is a társulatunkat támadta. Hogy
miért, azt ne kérdezze senki,
mert nincs rá normális
válaszom. Egyszerûen nem
szeret bennünket, viszont a
lakosság érdeke nem szerelem kérdése. Elérte, hogy
a mi társulatunk ne segítsen
a hetényieken, majd az ezzel járó szervezési költségeket fedezi az önkormányzat, a többi adófizetõ
kecskeméti forintjaiból. Ezek
olyan hecckampányok, olyan anomáliák, amikre a
magunkfajta, önzetlenül
jobbításra szervezõdõ emberek értetlenül néznek.
Tõlünk a legutóbbi döntésével megvont hatásköröket a képviselõtestület –
állítom: politikai nyomásoknak engedve –, viszont ezzel
az önkormányzat magára
vállalt költséges teendõket,
ügyintézéseket, amiket mi
eddig ingyen elvégeztünk.
Persze, egy ilyen gazdag
város, ezt nyugodtan megengedheti magának…

Mr. Senator, Kecskemét
italdiktátora
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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!”
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Kecskeméten nagyon sokan ismerik és szeretik Jámbor Zoltánné Gizikét, a
mindig készséges, jókedvû,
választékosan öltözõ üzletasszonyt, akivel – bár több
vállalkozás is fûzõdik a
nevéhez –, legtöbbször a
Kápolna utcai Mr. Senator
Ital és Édesség Szaküzletben
találkozhatunk. Hûséges vásárlóközönsége tudja, hogy
fejében hordja több ezer
ember sajátos ízlését, mikor
ajándékról van szó – bízva
fordulhatunk hozzá, hiszen a
gondolatokat is kitalálja.
A boltvezetõ két évtizede
indította vállalkozását. Félreértés ne essék, az italszaküzlet nem holmi szokványos
„mindenes” bolt. Márkás
italkülönlegességeket lelhetünk itt fel, elég csak a 30
féle, Skóciából importált
whiskyre gondolni – különösen a malátawhisky
számít az ínyencek nagy ked-

vencének. Whiskyn kívül
találunk még itt különleges
söröket, borokat, pálinkákat.
Az üzletvezetõ asszony
hûséges segítõje pedig beavatott minket a pálinkaválaszték rejtelmeibe is,
hiszen büszke arra, hogy
kizárólag valódi pálinkát
árusítanak, nem szeszesitalt.
A pálinkakülönlegességek
közül kiemelte a Szicsek
pálinkát, ami azért számít
kuriózumnak a bolt polcain,
mert többnyire csak éttermekben lehet hozzájutni. Természetesen akkor is fordulhatunk a Mr. Senatorhoz, ha
fütyülõs pálinkára van szükségünk.
Belgiumi csokoládék, ajkai
kristálypoharak, dísz borosüvegek is várják a vásárlókat, ráadásul a Mr. Senator
bármit meg tud hozatni, amit
esetleg nem lelünk fel a
roskadozó polcokon. A tulaj-

donosnak – bár mûbecsüsi
képesítést is szerzett –
lételeme, hogy személyes,
valóban emberi kapcsolatokat ápoljon, s ez a Mr. Senatorba betérõkkel sincs
másként. Meg is lett az eredménye a figyelmes, lelkiismeretes munkának: mára az
üzlet méltán vált ismertté és
elismertté az igényesebb
vásárlóközönség számára.
Személyre szabott szolgáltatásokat nyújtó és a házhoz
szállítást is vállaló Mr. Senatorral a következõ elérhetõségeken vehetik fel a kapcsolatot:
Cím: 6000 Kecskemét,
Kápolna u. 9.
Weboldal:
www.mrsenator.hu
Email:
mrsenator@mrsenator.hu
Tel.: 76/483-252
Mobil: 30/853-6972

