10 milliárdos
kórházi támogatás:
3. oldal

A régi lett az új fõépítész
5. oldal

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

Nyomtatványok teljes körû
választéka
 festékpatronok, tonerek,
 leporellók, másolópapírok,
 az irodai munkához szükséges
eszközök széles
választéka,
 kisdiákoktól az
egyetemisták
igényei szerinti
iskolaszerek.


Minden, ami papír,
minden, ami író− és irodaszer!

Díjtalan házhoz−
szállítással!
Tel.: 30/978−4508
Tel./fax: 76/320−806
Tisztelettel várjuk Önt üzletünkben
Kecskeméten, a Horváth Döme krt.
2. szám alatt.
Telefonon vagy faxon történõ
rendelését rövid idõn belül díjtalanul
házhozszállítjuk!

Árukészletünket kedvezõ árakkal és
díjtalan házhozszálíltással kínáljuk!

Január végéig

20-30%
kedvezmény!
Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig
szombaton: 10–13-ig

Fõtéri állatszentelés
Remete Szent Antal ünnepén, az állattartó gazdákért
elmondott szentmisét követõen, állatszentelés volt
Kecskeméten, a fõtéri Romkertben, a Szent Mihály
templom szomszédságában.
Mintegy ötven- féle állatot
hoztak el a hívek a hagyományos rendezvényre a minap. A teknõstõl a papagájig, a pónitól a rackajuhig, a
kecskékig, sokféle állat volt.
Az ünnepségen beszámoltak
munkájukról a városi állatvédõ és -tenyésztõ szervezetek. Végül szenteltvízzel hintette meg a jelenlevõ népes
hívõ közösséget Bárkányi Ernõ atya.

HEVEDERZÁR
ELADÓ
Irányár: 8.000 Ft
70/602−5738

– Lakásvásárlási célú és szabadfelhasználású jelzálog hitel
– Befektetések

Ilda Biobolt



Szívből jövő örömmel értesítem kedves törzs−és
leendőbeli vásárlóimat, hogy folyamatosan bővülő
áruválasztékkal

újból megnyílt a biobolt!
Kecskemét, Végh Mihály tér 3.
Nyitva tartás: h−p: 9–18−ig, sz.: 9–12−ig
Tel.: 06−70/6000−567
ildikomizsei@deltanet.hu

Kecskemét, Irinyi u. 22.
Nyitva:
héftõ–péntek: 8–19-ig
szombat: 8–12-ig
Tel./fax: 76/327-076
Tel.: 76/505-556
www.mentapatika.hu

Gépjármûátírás
teljes körû ügyintézéssel!
– forgalomba helyezés – gépjármûátírás
– kötelezõ biztosítás – okmányok pótlása – hitelügyintézés
– személyes okmányok ügyintézése
www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94, 76/327-884





Életbiztosítások
Otthonbiztosítások
Vállalkozásbiztosítások
Gépjármûbiztosítások

Allianz. Pénzügyi megoldások
A-tól Z-ig
Kecskemét, Lestár tér 2.
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8-13-ig, 14–17-ig
Tel./fax: 76/509-021, 20/928-7710,
30/619-9727
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Hálaadó mise

Február 6-án, pénteken reggel
7.45-kor hálaadó szentmise
lesz Nyúl Ilona nõvér halálának
10. évfordulója alkalmából

Kecskeméten, amit Farkas István piarista igazgató celebrál.
Nyúl Ilona nõvérnek köszönheti az Angolkisasszonyok rendje az iskola újraindulásának lehetõségét a rendszerváltás után.
Szívós kitartással járta a hatóságokat, és lépésrõl lépésre mindig egy kis darabot szerzett viszsza a régi iskola területébõl. Ha
az egyik nap elutasították, másnap újra kopogtatott. Ezért a fáradhatatlan munkájáért nagyon
hálás neki a rend.
Ennek a hálának a jeleként
várják mindazokat a Szent Erzsébet templomba, akikben
õszintén él az iránta való tisztelet.

Februári porta-programok


Civil Akadémia

A Kecskeméti Civilek Közösségének összejövetele
Vendég: dr. Bicskei Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke
és Gillyné dr. Malkócs Angéla, a Kecskeméti Városi Bíróság elnöke.
Idõpont: január 28., 10 óra. Helyszín: Porta Egyesület
díszterme (a Barátok temploma udvarából nyílik).


Kirándulás

A Porta Katolikus Munkacsoportja, valamint Szalézi Szent Ferenc
közösség közös kirándulása.
Idõpont: február 2-án, a vizes élõhelyek világnapja alkalmából.
Kirándulás a Fehér tavi természetvédelmi területre, Szegedre,
a szerzetesek világnapja tiszteletére. Az Alsóvárosi Ferences
templom meglátogatása, ismerkedés a szerzetesrend életével.


Teres Ágoston emléktábla-avatás

Idõpont: február 5., 15 óra. Helyszín: Kecskeméti Planetárium.


Ferences Akadémia

Idõpont: február 13., 17.30 óra Helyszín: Kodály Intézet


Virágember-díj átadás

Helyszín: Porta Egyesület díszterme.


A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Megemlékezés a Barátok temploma melletti Károly Bernát emlékkõnél.
Idõpont: február 24., 8 óra
A programokkal kapcsolatban további felvilágosítást
a 76/505-041-es telefonszámon lehet kérni.
(A változtatás jogát fenntartjuk.)

Magányos halottaink

2009. január 24.

Kecskeméti civil küldött Pécsen
Különös ajándékkal kopogtatott be a minap Mayer Mihály baranyai megyés püspökhöz a kecskeméti Farkas P. József. A Porta
Egyesületek Szövetségének elnöke „pénzt hozott” arra, hogy az
évek óta nehezen épülgetõ kékesdi templomot a millenniumi évben, azaz még az idén fel lehessen szentelni.
Amint azt Farkas P. József lapunknak elmondta, ajánlatában egy közel tízmilliós csomagról volna szó, amit különféle egyéb szponzorálásokkal
bõvíteni lehet. Így például elõzetes ígérete van arra, hogy az
autópálya-építésben részt vevõ
cégek némelyike szívesen áldozna az ezeréves egyházmegye kis falucskájának templomára. Az elnök azt is elmondta, hogy a kecskeméti egyesület eredendõ célja a környezetés természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a
mûemlékvédelem, valamint a
kulturális tevékenység népszerûsítése, ám sok minden mással is foglalkoznak. Így már
négy templomot építettek, s ban többek között Kecskeméigyekeznek az egyházi szakrá- ten, a II. János Pál pápa tisztelis helyek felújításában, meg- letére létesülõ egyházi szociális
óvásában segíteni. Napjaink- intézmény építésében vesznek

részt. Mindenesetre így jutottak
el a pécsi egyházmegyébe,
hallván a kékesdi templomépítés nehézségeirõl.
Tudják azt is, hogy a templo-

elhatározta az építkezést.
Mayer Mihály megyés püspök
Farkas P. Józseffel nem elõször találkozott, az egyesületi
elnökhöz több évtizedes is-

mot Dévényi Sándor Kossuthdíjas építész tervezte, s hogy
éppen tíz esztendeje, hogy a
kétszáznyolc lakosú kisközség

meretség köti, s tudja róla,
hogy õ szponzorálta a
dunaföldvári kálvária megújítását is.

A jubileum Ferences Akadémiája
Februárban ismét megrendezik a Ferences Akadémiát
Kecskeméten. Ez alkalommal
dr. Sághy Marianne egyetemi
docens, a rendezvény névadójáról tart elõadást, hiszen idén
ünnepli 800 éves jubileumát a
Ferences rend.
Még III. Ince pápa engedélyével, 1209-ben hozta létre
Assisi Szent Ferenc ezt a rendet, és szigorú szabályai ellenére, nagyon gyorsan népszerûvé vált világszerte. A szerzetes (eredeti nevén Giovanni di
Bernardone) 1205-ben elindult Apuliába, hogy beálljon
Gualtiero di Brienne seregébe, de útban Spoleto felé, egy

különös látomás hatására
visszatért Assisibe. Ettõl az
idõtõl fogva, kerülte a barátaival való világias idõtöltéseket,
és elkezdte gondozni az Assisi
mellett lakozó leprásokat.
Máté evangéliumának hatására elhatározta, hogy
apostoli szegénységben folytatja életét. Durva csuhában
és mezítláb elkezdett a megtérésrõl prédikálni. Hamarosan
sok követõje akadt, az általa
alapított rend elvei olyan kedveltté tették azt, hogy rohamos
gyorsasággal jöttek létre
újabb kolostorai. Magyarországon a rend talán már
1224-ben megjelent. Elsõ ko-

lostoruk Esztergomban volt,
de olyan gyorsan szaporodtak, hogy nemsokára külön
rendi tartományt képeztek. A
török hódoltság idején, az ország idegenek által elfoglalt
területén, csak a ferencesek
végeztek lelkipásztori munkát.
Assisi Szent Ferenc védõszentsége alá tartoznak az állatok, a családok, a kereskedõk, a környezetvédõk. A
szent életérõl és munkásságáról szóló elõadást február 13án, pénteken délután 5 óra 30
perctõl a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet dísztermében hallgathatják meg az érdeklõdõk.

Természetvédelmi rajzpályázat

Pusztai életképek
Azt mondják, az mutatja meg,
hogyan éltél, hogy hányan állnak melletted az utolsó utadon.
Kókai Nagy Ferenc olyan ember
volt, akire senki nem emlékezett. Élete korán, 38 évesen szakadt meg, és hozzátartozók híján, a Porta Egyesület aktivistái
kísérték el utolsó útjára a minap, a Kecskeméti Köztemetõ
egy távoli szegletébe.
Nem tudta elmesélni senki,
hogy hogyan élt, de ahova õ távozott, minden élõ követi majd,
bárhogyan is élte az életét.

Mindegy, hogy gazdag, vagy
mint õ, szegény, hajléktalan
volt. Az egyesület egy kis búcsúztatóval köszönt el az ismeretlen kecskeméti férfitõl, mert
mindenkinek kijár a búcsúszó,
az utolsó ima. És egyre többen
vannak Kecskeméten is, akik
halálukban még magányosabbak, mint az életükben.
Egy kis fakereszttel jelölték
meg a sírját a Porta Egyesület
aktivistái, melyen a halott férfi
egyetlen vagyona, a neve olvasható…

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

Alföldi Civil Napló
Megjelenik 30.000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt. Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Szerkesztõség: 6000 Kecskemét, Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041 Fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás: Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató ISSN: 1789-1892

Február 14-ig minden kedves vásárló, aki 1 000 Ft felett vásárol nálunk, 10% kedvezményre
feljogosító kupont kap ajándékba, melynek érvényességi ideje: 2009. február végéig tart!

A Madarak és Fák Napja alkalmából a Porta Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és a kecskeméti Mátyás Király Általános Iskola immár 17.
alkalommal hirdeti meg regionális képzõmûvészeti pályázatát. Olyan pályamunkák beérkezését várják, amelyek a Duna-Tisza közi (kiskunsági) puszták mai és régi életére egyaránt
utalnak. A tájképek és tájképi
elemek mellett, a puszta növény- és állatvilága, a tanyasi
emberek élete és munkája is
tárgya lehet a bemutatásnak.
Nevezni lehet bármilyen technikával készült alkotással, méretre vonatkozó megkötések
nélkül. A pályázatot elsõsorban

a Duna-Tisza közén élõ résztvevõk számára hirdetik meg, óvodás és általános iskolás korosztályok részére. Kérik a pályamunkákhoz feltüntetni a mû címét, az alkotó nevét, életkorát,
iskolája nevét és címét, valamint
azt, hogy ki a felkészítõ tanára.
Beküldeni 2009. április 24-ig
lehet a pályamunkákat az alábbi címre: Mátyás Király Általános Iskola, 6000 Kecskemét,
Mátyás Király krt. 46. A zsûri
korosztályonként jutalmaz.
A beküldött pályamunkákból
a szakmai zsûri bírálata alapján, tárlatot rendeznek, melynek
megnyitója május 8-én 12.30kor lesz a Mátyás Király Általános Iskolában.

2009. január 24.

Kegyelmi állapotba kerül Kecskemét

Tízmilliárdos kórházi támogatás
Nyolc hazai kórházban összesen 94,6 milliárd forintos fejlesztés valósul meg a következõ években, amihez 85,2 milliárdnyi támogatást
ad az állam. A kormány döntése értelmében a fejlesztések Szegeden, Nyíregyházán, Debrecenben, Pécsett, Gyõrben, Kaposváron,
Miskolcon és Kecskeméten valósulnak meg. A Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Kórháza 10,5 milliárd forint támogatást kap a 11,6
milliárd forint összbekerülési költségû projekthez, amelynek befejezési határideje 2012. augusztus 15. A fejlesztés nyomán több új
épület épül, és megtörténik az Izsáki úti osztályok korszerû elhelyezése a Nyíri úton.

Rövid idõn belül – a Mercedes beruházás mellett – ez a
második látványos gyõzelem
Kecskeméten, amit a két nagy
politikai erõ együttmûködési
készsége vitt sikerre – véli dr.
Brúszel László önkormányzati
képviselõ, tanácsnok.
– Ebben az ügyben kiemelkedõen sokat tett dr. Balogh László országgyûlési képviselõ és dr.
Garai István kiskunfélegyházi
honatya, az egészségügyi bizottság oszlopos tagja, aki minden térségbeli egészségügyi fejlesztésnek az egyik fõ mentora.
A sikerhez hozzájárult a megye,
különösképpen Bányai Gábor
elnök úr, valamint a kórház vezetése, amely a pályázat kiváló
szakmai anyagát összeállította.
Hozzáteszem: a pályázat elõkészítését még dr. Zombor Gábor
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kezdte el. Az ügy sikere nagymértékben múlott azon, hogy a
jobb-és baloldal képviselõi egymást támogatva léptek fel, a
döntéshozók pedig, nem pártpolitikai szempontok mentén,
hanem a projekt tartalma szerint határoztak.
– Mint a Mercedes beruházás
esetében?
– Ott a jó szerencsére is szükség volt, például ahhoz, hogy a
város bekerüljön abba a körbe,
amit a Daimler vizsgálni kezdett. Az ezt követõ egy-két lépés
a felsõ kormányzati szerveken
múlott, majd tavasztól került a
mi térfelünkre a labda. Innentõl
kezdve, már nagyon fontos
volt, hogy a helyi közéleti és
politikai szereplõk hogyan álltak a dologhoz. Szerencsére a
város kifejezetten jó pozíciójá-

ban volt, köszönhetõen a
rendszerváltás óta kialakult
gazdasági, infrastrukturális,
oktatási, egészségügyi, kulturális pozícióinak, és politikai
környezetének. Kecskeméten
minden résztvevõ fél az elsõ
pillanattól a város hosszú távú
érdekeit tartotta szem elõtt. Ez
pedig abban is megnyilvánul,
hogy ha bármi akadály merül
fel, azokat nem a politikai harcokban kell kihasználni, hanem meg kell oldani. Mégpedig közös erõvel, úgy, hogy a
város nyertesként kerüljön ki
belõle.
– Mit nyer válság idején e fej lesztések kapcsán a város?
– A kórházi projekt több
szempontból
meghatározó
Kecskemét történetében. Nagyságrendjét tekintve egyedülálló,
csupán a szennyvízberuházás
közelítette meg ezt az összeget.
Hogy mit jelent mindez a válságban? Kegyelmi állapotot. Az
elkövetkezendõ 20-30 évre kivételesen jó pozícióra számíthat
a város és környéke a foglalkoztatás, a jövedelemszerzés,
az oktatás, a kultúra és az
egészségügy terén egyaránt.
Emellett ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy egy egészségügyi szempontból rossz helyzetben lévõ területrõl van szó,
amely óriási lehetõséget kap ezzel a kórházfejlesztéssel a lakosság egészségügyi állapotának javítására. Mindezt rendkívül komoly eredménynek tartom, és nagyon büszke vagyok
rá, hogy egyike lehettem azoknak, akik ezért a sikerért valamennyit tehettek. Nemcsak a
sajátmagunk, hanem a gyerekeink és unokáink érdekében,
hiszen mindezek hasznát a jövõ
generációi fogják learatni.

Kecskeméti mûvészek kávéháza
Áprilisban lesz egy éve, hogy megnyílt Kecskeméten a Rákóczi úti Mû- tósok tárlata mellett, rendszerevész Kávézó, ahol a helyi alkotóknak kínálnak rendszeresen bemutat- sek lesznek kávézónkban a helyi
kozási lehetõségeket. S a jelek szerint, az ötlet kitûnõ volt, hiszen na- Forrás folyóirat szerzõi estjei. Sõt
gyon gyorsan, nagyon népszerû lett ez a kávézó. Pénteken este pél- zenei rendezvényekbõl sem lesz
dául, egy szalmaszálat sem lehetett volna leejteni, annyi érdeklõdõ hiány. Tavasszal például, a Kecszsúfolódott össze a Bruncsák András kecskeméti festõmûvész alkotá- keméti Jazz Fesztivál idején, szósaiból rendezett kamarakiállítás megnyitóján.
listáknak kínálunk fellépési leheAz akvarellek, rajzok, tojás- rály József. – Gyenes Péter kép- tõségeket. Erre igyekszünk idõzítemperával festett képek társasá- zõmûvész barátom, tucatnyi kiál- teni Walter Gábor festõmûvész
gában a mûvész lapunknak el- lítást szervezett itt az elmúlt hóna- kiállítását, akinek közismerten
mondta, hogy szerinte jelentõs pokban. És egyre bõvül a kör. A népszerûek zenei témájú képei is.
hiánypótló szerepet vállal fel a kecskeméti festõk, grafikusok, fohírös városban ez az Art Cafe.
Sokkal több hasonló kellene, hiszen minden alkotónak inspiráló
az ilyen közvetlen, hangulatos
közeg, ahol mûvészek és mûkedvelõk összejöhetnek megvitatni
egy pohár ital mellett a világ dolgait.
– Sok szó esik napjainkban a
Rákóczi út revitalizációjáról. Mint
építész, szerettem volna egyfajta
példát mutatni ennek a Mûvész
Kávézónak a megnyitásával,
hogy hogyan képzelem e környék
új életre keltését – nyilatkozta a
Bruncsák András és Király József a kiállítás megnyitóján
vendéglátóhely tulajdonosa, Ki-

Mi lesz a Rudolf laktanyával?
Nem akármilyen felháborodást váltott ki a kecskemétiek körében, hogy a Rudolf
laktanya 11,5 hektáros területének a felét szupermarket építésére el akarja adni
a Közép-Európai Nemzetközi Egyetem Alapítványa.
Ahogy a neve is jelzi, egy
nemzetközi színvonalú felsõoktatási intézmény létrehozására szervezõdött ez az
alapítvány 18 évvel ezelõtt, s
ezért juthatott hozzá ehhez a

építéséhez. – Nem csoda,
hogy ezen felháborodik
minden jobb érzésû kecskeméti polgár!
Amikor nyilvánosságra
került a dolog, Kecskemét
polgármestere – aki egyben a KENE Alapítvány kuratóriumának elnöke is –
gyorsan aláírt egy megállapodást a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem rektorával, hogy az oktatási intézmény a jövõben kialakít a

nyi okiratban lefektetett célokkal.
A napokban tudomásunkra jutott, hogy már az
ügyészség is vizsgálódik az
ügyben. És lapzártakor
kaptuk a hírt, hogy a közfelháborodás láttán, állítólag a szupermarket tulajdonosai elálltak attól a
szándékuktól, hogy a laktanya területén végezzenek
nagyobb beruházást. Minden más kétségre, kérdés-

hatalmas belvárosi ingatlanhoz. Ám egyetem szervezése
helyett, inkább a terület kiárusításával ügyködtek az
elmúlt években, így emelkedhetett itt pédául építõipari áruház.
Ezen felbátorodva, most
az ingyen kapott ingatlannak csaknem a felét akarják átjátszani egy pláza

laktanya területén egy kutatási-fejlesztési
célokat
szolgáló inkubátorházat.
Ahol lézeng majd mindig
néhány mûvész és diák, s
nem mondhatják, hogy az
oktatási célra kapott ingatlanon nyoma sincs az oktatásnak. Más kérdés, hogy
ez az elképzelés köszönõviszonyban sincs az alapítvá-

re, választ kaphatunk a január 29-ei kecskeméti közgyûlésen. Mert meg nem
erõsített információink szerint, ezen a csütörtöki napon dr. Zombor Gábor
polgármester kiáll a plénum elé, és köntörfalazás
nélkül elmondja, mit akar
tenni a KENE Alapítvány a
Rudolf laktanyával.

Mindenki tartja a markát
Lebukott egy városházi ügyintézõ a minap, mert – a gyanú szerint
-pénzt kért és fogadott el azért, amiért a mi adónkból a fizetését
kapja a kecskeméti városházán. Egybõl eszembe jutott dunántúli
építési vállalkozó barátom, aki tavaly elmesélte, ki mindenkit kell
megkenni ahhoz, hogy egy felépített házat birtokba vehessen a
megrendelõ. Olyan hosszú listát sorolt fel, az építési engedély kiadásától a lakhatási engedély megadásáig, hogy csak tátottam a
számat.
Nem csupán a városházi hivatal illetékeseit kell lefizetni,
hogy mûködjön az otthonteremtõ gépezet. A víz- és gázvezeték elfogadása ugyanúgy
kenõpénzbe kerül barátom állítása szerint arrafelé, mint a
villanyé, vagy a kéményeké.
Ellenkezõ esetben, évekig elhúzódhat egy felépített ingatlan birtokba vétele. Ugyanis
egy hónapos határidõkkel
dolgoznak ezek a fontos hivatalok, illetve emberek. De ha senki nem találhat olyan tételt,
nincs csúszópénz, mindenki aminek ez a címe: Kenõpénz
talál valami hibát, újra és újra a hatóságok illetékeseinek.
eltolva 30 nappal az engedé- Hát, én ezt el sem merem hinlyezési dokumentumok kiadá- ni, de egyformán mindenki
sát.
nem hazudhat, ráadásul a
Több kecskeméti építési vál- most lebukott városházi ügylalkozóval volt szerencsém ta- intézõ esete is azt a gyanút
lálkozni az utóbbi hónapok- kelti, hogy nem mindenhol és
ban, és mindegyik csak bólo- mindig tisztességesen történgatott, amikor elmeséltem ne- nek az ügyintézések.
kik a barátomtól hallottakat.
Persze, ilyesmin lassan már
Mondván: ezeket a kenõpén- meg sem lepõdik az ember,
zes kiadásokat eleve kénytele- ebben a sok sebbõl vérzõ kis
nek bekalkulálni az építkezé- hazában. Ahol nemrég éppen
sek költségvetésébe, bár ott - arról cikkeztek az országos

napilapok, hogy itt ma lehetetlen korrupció nélkül érvényesülni. A közbeszerzéseknél, illetve az állami és önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyleteknél, a központi
és uniós támogatások odaítélésénél, valamint
az engedélyeztetési eljárásoknál, mindenki tartja a
markát.
A
szakemberek
sem
tudják
megmondani,
hogy ebben a
tekintetben a
közszféra
mekkora mértékben fertõzött.
Kecskemét jegyzõje, dr.
Metzinger Éva legutóbb azt
nyilatkozta, hogy következetesen fellépnek a korrupt hivatalnokokkal szemben. Dicséretes az elszántság. De valahol a fejekben is rendet kellene csinálni. Mert, ha igazak
az építkezési vállalkozók panaszai, akkor azt mondom, az
ilyesmihez két fél kell. Az egyik
a megvesztegetett, de legalább olyan bûnös a vesztegetõ is.
- lexi -
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Beindult a báli szezon
A Verso Biztosítási Alkusz Kft. munkatársai
folyamatosan végzik a biztosítási piac és
a banki hitelkonstrukciók összehasonlítását,
több szempont figyelembe vételével.
A pontos igényfelmérés segítségével a legoptimálisabb,
egyedi megoldások közül
választhatnak ügyfeleink.
Idén Kecskeméten a Színészkarnevál és Mercedes Bál hagyományteremtõ rendezvénnyel vette kezdetét a báli forgatag (itt
készültek mellékelt felvételeink). Január 17-tõl folyamatosan
hódolhatunk a társasági vigadalom közkedvelt formájának,
ahol a tánc, a zene és a díszes estélyi ruháké a fõszerep. A
Rotary Jótékonysági Bálba január utolsó napjára válthatnak
belépõt az érdeklõdõk a Három Gúnár Rendezvényházba, ahol
extra program lesz a Szolnoki és a kecskeméti cserediákok
Palotás nyitótánca.
Január 31-én (szombaton) Sportnapot tartanak, reprezentálva
a város sporttársadalmának összefogását és bemutatva a múlt
évi sikereket. A délelõtt folyamán versenyek, játékos vetélkedõk
lesznek, utána pedig kitüntetik az elmúlt esztendõ legeredményesebb sportolóit, majd egy fórum keretében Kecskemét

KÖZVETÍTÕI DíJ NÉLKÜL
HITEL



BIZTOSíTÁS

ÉPÍTÉS−SZERELÉS, vagyon−, gépjármű−,
lakás−, élet−, baleset−, utas−,
felelősségbiztosítások


EGÉSZSÉGPÉNZTÁR



NYUGDíJPÉNZTÁR


sportjának jövõjérõl beszélgetnek a hozzáértõk. A hosszú napot pedig a Sportbál
zárja, az Erdei Ferenc Mûvelõdési
Központban. Ugyanitt tartják február 21én a Kecskeméti Sportiskola Bálját.
Február 7-én a Három Gúnár Rendezvényháza ad otthont a Jogász Bálnak,
22-én a keresztény polgárok vigadalmának, 28-án pedig, a Duna - menti régió
borászai táncos-mulatós rendezvényének.
Különleges lesz a Kecskeméti Fõiskola
Bálja, mert a három kar idén elõször rendezi meg közösen, február 7-én, a
kertészeti kar épületében.

LAKÁSKASSZA

Kecskemét, Forrás u. 2/A e−mail:


verso@verso.axelero.net Tel.: 76/ 570−700


100 féle pizzával, makarónival, ízletes salátákkal,
légkondicionált pincehelyiségben, kivetítõvel
várjuk kedves vendégeinket!
Különleges borok Thummerer egri pincészetébõl.
Nyitva: v-cs: 11-22-ig; p-sz:11-24-ig.
Étkezési és melegétel utalványokat elfogadunk.

Labirintus Pizzéria
Kecskemét, Kéttemplom köz 2.
Tel.: 76/417-404
www.labirintuspizza.hu labirintus@fibermail.hu

Itt nemcsak szlogen:
„Kérdezze meg gyógyszerészét, szakorvosát!”

Kétkeréken Európában
Hova juthat el egy tehetséges üzletember, ha a
rendszerváltás után nyit
egy 500- féle motorkerékpár- , kerékpár- és robogóalkatrészt
kínáló
nagykereskedést
egy
mindössze 60 négyzetméteres alapterületû garázsban Magyarországon?!
Ezt lehet ellesni Csima
Bélától, a Moped 91 Kft.
ügyvezetõ igazgatójától.
Majd' 20 évvel késõbb egy
25 fõs csapat vezényli a több
mint 10 000- féle alkatrész terítését egy folyamatosan bõvülõ 1700 négyzetméteres raktárból.

A vállalat szervezett túrajárattal, romániai leányvállalattal büszkélkedhet. A márkák rengetegébõl csak a
magas minõségi
kritériumoknak
megfelelõ termékeket választja ki,
melyeket saját márkanév alatt, Moped
Scooter Parts csomagolásban forgalmaz. A
magyar jelenlét mellett a
Moped91 Kft. fõleg Kelet-Közép-Európa kereskedõit szolgálja ki, ahol szintén piacvezetõ pozíciót tölt be.

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA
– JACUZZI – SZAUNA
– INFRASZAUNA
S P O R TO L J ! GY Ó GY U L J !
PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva:
mindennap 9-22 óráig!
Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

Kecskeméten, a Piaristák terén álló Egészségügyi Központban található
Toriska Gyógyszertár ismét megújult. A január elsejével érvényes szakhatósági rendeletnek megfelelõen, az ablakos kiadórendszer helyett új officina kerül
kialakításra, a betegek szakszerû és kényelmes kiszolgálását, tájékoztatását segítve.
Az egészségügyi ellátás jelen szerkezete, anyagi helyzete egyre inkább
megköveteli, hogy a beteg aktívan részt vegyen a kezelésben, egészségtudatát
fejlessze, a szükséges életmód változtatást megtegye. Elõtérbe kerül az öngondoskodás, az ellenõrzött öngyógyítás, öngyógyszerezés. Ehhez nyújtva segítséget, a gyógyszerészi szaktanács mellett betegeiknek lehetõséget biztosítanak, hogy mindennap 16-tól 19-ig óráig belgyógyász szakorvos
(dr. Toriska Tibor vezetésével) ingyenes tanácsait kikérjék a gyógyszertárban.
Gyógyszerek, gyógytermékek, természetgyógyászati szerek, egészségmegõrzõ készítmények, kozmetikumok széles választékával várják régi és új betegeiket.

Toriska Gyógyszertár
Kecskemét, Piaristák tere 7.
Telefon/fax: 06-76/487-708  e-mail: toriska1@t-online.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–19 óráig
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Másfél milliárdnyi támogatás
Ünnepélyes keretek közt aláírták azt a szerzõdést, amellyel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség másfél milliárd forintos támogatást biztosít a Hévízgyógyfürdõ Kht. új fürdõjének, terápiás centrumának kialakítására. A hazai kiemelt projektek közt - uniós társfinanszírozással – megvalósuló beruházás összköltsége
ötmilliárd forint lesz. A cég a megvalósításhoz szükséges további három és fél milliárd forintot fejlesztési hitelbõl teremti elõ.
sek hatványozottan éreztetik
majd hatásukat - fogalmazta
meg Horváth Jácint, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség igazgatója.
– Mire a gazdasági válságon túljutunk, arra megkezdi
mûködését az új fürdõ és terápiás centrum. A kivitelezés
munkahelyet teremt a helyi
vállalkozóknak, míg a beruházás elkészülte után 84 fõvel
bõvül a kórház dolgozói létVértes Árpád, Hévíz polgármestere örül az új terápiás centrum
megvalósulásának
száma – ismertette a fejlesztés
A támogatási szerzõdést
Újhelyi István, az Országos foglalkoztatásra gyakorolt haHorváth Jácint, a Nemzeti Fej- Idegenforgalmi Bizottság el- tását dr. Hegedûs Lajos a Hélesztési Ügynökség nevében el- nöke úgy fogalmazott, hogy a vízgyógyfürdõ Kht. ügyvezetõ
járó Nyugat-dunántúli Regio- nemzeti
turizmusfejlesztési igazgatója.
nális Fejlesztési Ügynökség stratégia mutatós projektjét in– A projekt keretében 15
ügyvezetõ igazgatója és dr. He- dították útjára, mely az egész- gyógyszolgáltatás újul meg,
gedûs Lajos, a Hévízgyógyfür- ségturisztika zászlóshajója le- 14 új terápiát biztosítanak és
dõ és Szent András Reumakór- het itthon és külföldön.
14 wellness szolgáltatás teszi
– Három éve, a Nyugat-du- teljessé a kínálatot. Az új fürház Kht. ügyvezetõ igazgatója
írta alá Hévízen, a városházán. nántúli Operatív Programot dõház részben fedett, részben
– A hévízi projekt jó példa ar- tervezésekor, nem volt kétsé- kültéri medencékkel bõvül, s
ra, hogy a stratégiai gondolko- ges, hogy Hévíznek a kiemelt ezek közt olyan is lesz majd,
dás meghozza gyümölcsét. A projektek közt kell szerepelnie. melyet a súlyosan mozgáskornemzeti turizmusfejlesztési stra- Teljesen biztosak vagyunk a si- látozottak is igénybe tudnak
tégia megalkotásakor éppen az kerben, hiszen ez volt az egyik venni. A gyógyászati központ
volt a célunk, hogy az uniós tá- legjobb turisztikai projekt, az eddigiektõl eltérõ prevencimogatások lehívásának idejére mely nemcsak az idegenforga- ós és rehabilitációs szolgáltaátgondolt, megfelelõ tervekkel lomra, hanem a közlekedésre, tásoknak ugyancsak helyet ad,
rendelkezzünk – emelte ki dr. a gazdaságra is hatással lesz. mialatt megújulnak a gyógyKovács Miklós turisztikai szak- Több beruházás erõsíti egy- fürdõt övezõ parkok és terek.
államtitkár. – Az volt a célunk, mást, hiszen a közelmúltban a
A centrum megvalósítása
hogy ne egymással versengõ, belváros rekonstrukciójára kö- 2009 elején kezdõdik és
hanem egymást kiegészítõ pro- zel félmilliárd forintot nyert az 2011-re tervezik az átadást.
önkormányzat, így a fejlesztéjektek valósuljanak meg.

Interjú Öveges Lászlóval

A régi lett az új fõépítész
Kecskemét régi-új fõépítészt kapott Öveges
László személyében, hiszen a Pro Architecturadíjas építész már 1985
és 1994 között is ellátta
ezt a tisztséget. Munkásságát a kecskemétiek
már nagyon jól ismerik,
számos jelentõs épület
tervezõje, megvalósítója.
– Mi motiválta, ami kor benyújtotta erre az
állásra a pályázatát?
– Izgalmas éveknek nézünk
elébe, Kecskeméten olyan fejlesztések várhatóak, amelyek
garantálják, hogy a fõépítész
feladata fajsúlyos lesz a városnál. Ez volt az egyik ok. A másik pedig: úgy éreztem, hogy
személyes életpályámon is idõszerû egy olyan váltás, amely
az építészeti lét egy más szférájában teszi lehetõvé, hogy
megmutassam magam.
– Mennyire tud azonosulni
az eddigi építészeti koncepció val?
– A kilencvenes évek elején
úgy láttam, még a vállalkozókban is jobban élt, hogy ne csak
a gazdasági szempontokat, de
az építészeti minõséget is figyelembe vegyék, úgymond ne
csak a mának, hanem a jövõnek is építsenek. Manapság
egy kicsit hangsúlyosabbá vált
a gazdaságossági tényezõ. Ezt
tiszteletben kell tartani persze,
de szeretnénk, hogy a jövõben

Valentin-nap Gody Papánál

Megéri paprikát termelni

Február 14-én szív alakú, akciós Valentin pizzával kedveskedik a
vendégeinek a kecskeméti Gody Papa pizzéria, amirõl az étterem
tulajdonosa, Godó László tájékoztatta lapunkat.
– A csak ezen a napon fogyasztható Valentin pizzánk 490 forintba kerül az éttermünkbe ellátogató vendégek és a kiszállítást
választóknak egyaránt. A többi akciónk is folytatódik: január
1-tõl mindennap a dátummal megegyezõ sorszámú 28 cm-es
pizza féláron fogyasztható. A következõ hónaptól pedig, értelemszerûen folytatódik a sor (február 1-jén a 32. számú Gody Papa
pizza kerül fele annyiba, mint egyébként szokott). Az akció egészen március 17-ig tart, (a 76. rizses thai pizza az utolsó a sorban) és természetesen ez a házhoz rendelt pizzákra is érvényes.
Örömteli hír, hogy más folyamatos akciókkal is igyekszünk vendégeink kedvében járni. Naponta 11 és 16 óra között 20% kedvezménnyel várjuk a diákokat, valamint vasárnaponként az idelátogató családok fél áron lakhatnak jól. Az étlapon széles a választék: a pizzák mellett tésztákat, spagettit, rizses húst, házi palacsintát, salátát, kétféle sültet, pizzaburgert is lehet rendelni. Az
egyik kedvenc a parasztos pizza: (paradicsomszósz, tarja, kolbász, szalonna, hagyma, tojás, sajt, pepperóni).

A nagy hagyományokkal rendelkezõ Bács-Zöldért Zrt., a Délalföldi Régió meghatározó zöldség-gyümölcs kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozása. A társaság a magyar termelõktõl megvásárolt friss árut, az ügyfél igényeinek megfelelõen válogatja, csomagolja és elõhûti. A cég részérõl Bûdi Zsolt vezérigazgató az
alábbiakat nyilatkozta lapunknak:
– A fõbb, európai exportpi- kápia paprikáról, mindegyik
acra kerülõ termékeink – kí- iránt élénk volt a kereslet, a
nai kel, korai fejes káposzta, vevõi igényeknek csak korlácseresznye, meggy, kajsziba- tozottan tudtuk megfelelni.
rack, szilva, görögdinnye és Mindez – a gazdasági világpaprika -, értékesítése két fõ válság ellenére - 2009-ben is
hasonlóan fog alairányra osztható: frisskulni, ezért cépiaci és feldolgogünk minden
zóipari. A frisslehetséges
piaci értékesíeszközzel
tés
során
igyekszik a
áruink döntõ
régió zöldtöbbsége a
ségtermelõ
kereskedelmi
gazdáit a
láncok hûtõpaprikaterpultjaira kerül.
mesztésben táA
fogyasztók
mogatni és bíztatszámos országban
ni: M E G É R I P A P R I K Á T
találkozhatnak a BácsZöldért Zrt. termékeivel. Fel- TERMELNI! Társaságunk, védolgozóipari vevõink pedig, dõáras szerzõdés megkötése
szinte kivétel nélkül a kon- után, igény esetén, mind vetõzervgyárak. A friss áru ebben mag (palánta), mind tápaz esetben, ipari feldolgozás anyagok biztosításával igyekután kerül a fogyasztó aszta- szik megteremteni a termeszlára. Az elmúlt évben fokozott téshez szükséges optimális
érdeklõdés mutatkozott a fel- feltételeket.
Érdeklõdés esetén, kérjük,
dolgozóüzemek részérõl a
paprika minden fajtája iránt. forduljon Szabó Ferenc kolléLegyen szó pritamin, lecsó, gánkhoz a 30-349-9724 -es
cseresznye, pfefferóni, vagy telefonszámon!

Gody Papa Pizzéria, Kecskemét, Arany J. u. 3. Tel.: 76/ 415-515
Nyitva tartás: H–Cs: 11–23; P –Sz: 11-24; V: 12-22

KIADÓ
Kecskemét belvárosában
a Centrum Áruház közelében,
a Nagykõrösi utca elején kiadó
egy 70 négyzetméteres

üzlethelyiség.
Vegyes iparcikk üzlet mûködési
engedélyének átadása is lehetséges.
Tel: 30/9788-480
Budán, a Moszkva tér
szomszédságában kiadó egy
71 négyzetméteres, 3 és fél szobás
egyedi fûtéses lakás márciustól.
Tel.: 30/ 9788-480

építészeti minõségében is kapjunk egy-egy beruházástól.
– A Rákóczi út revitalizációja
kapcsán mi a véleménye?
- Száz évvel ezelõtti nagyszerû gondolat, hogy a fõtér különleges térfüzérébõl egy fasorral gazdagított út vezessen
ki a vasútállomáshoz. Ez ki is
teljesedett, de számos elemében ma már nem korszerû. Az
elöregedett fákat fiatalabbakra
cserélik, a fasor jelleg megtartása végett, a burkolatok lényegében egy szintben lesznek.
A város ennél egy kicsit tovább
is gondol, nemcsak burkolatokkal, hanem a térfal rendbetételével is számol, tehát a
homlokzatok felújítását is tervezzük. Persze az épületek
nagyrészt magántulajdonban
vannak, ezért kezelésük nemcsak szakmai, hanem gazdasági kérdés is. Egy ilyen védett,
ornamentikával díszített épület
felújítása költségesebb, mint
egy egyszerûbbé. Ezért a város

létrehozott erre a célra egy alapot, melybõl pályázat útján támogatás igényelhetõ. Ezúton is
kérem azokat, akik ilyen felújításba vágtak, hogy érdeklõdjenek a fõépítészi osztályon,
hogy milyen lehetõségeik vannak.
– A külsõ területek közül, leg régebben talán a Máriahegyiv el történt változás. Felvetõdhet
a belterületbe vonása?
– Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája és a TRT
határozza meg a belterületbe
vonandó területek mikéntjét. A
Márihegy, az Alsó-és Felsõszéktó kérdése ebben a koncepcionális gondolkodásmódban vizsgáltatik meg. Utóbbiaknál már folyamatban van az
a rendezési terv, ami dönthet
arról, hogy hogyan és miként
tovább. Az akcióterületek között természetesen szerepel
Márihegy is.
– Az utóbbi idõben remek ki állításokat köszönhettünk ön nek. Lehet már valamit tudni a
következõ fotótárlatáról?
– Kedves alkotótársammal,
Király László Györggyel úgy
tervezzük, hogy minden évben
egy nagy összefoglaló kiállítást
csinálunk Kecskeméten, emellett persze, lehet, hogy lesz
több kisebb is.
A teljes beszélgetést meghallgathatja a Charitas Rádión, a www.civilnaplo.hu weboldalon.

Elsöprõ gyõzelem
A Nemzeti Civil Alapprogram választott testületei delegált tagjainak megválasztására elektori
gyûlést tartottak a napokban Szegeden.
A kecskeméti Nagy Pétert döntõ fölénnyel szavazták meg a civil
szervezetek képviselõi. Nagy Péter az Országos Elektori Tanácsban fogja képviselni a Civil Szervezetek Dél-alföldi Régióját. A korábbi elektor, Deák Tamás jelöltjét
hat induló közül, 400 szavazó
339 szavazattal választotta meg,
és három évig fogja képviselni a
régiót.
A tét nagy, mivel országos szinten több mint hétmilliárd forint
felhasználásáról döntenek majd.
Minden képviselõ azért dolgozik,

hogy a képviselete alá esõ régió
minél nagyobb összeget hasznosíthasson. A Dél-alföldi Régió nagyon jól teljesített, õ delegálta elsõként jelöltjét, valamint 580 millió forintot sikerült itt összpontosítani, mely összeget a térség civil
szervezeti hasznosíthattak.
Nagy Péterrel terjedelmesebb
interjú olvasható a
www.civilnaplo.hu és a
portaegyesulet.hu honlapokon.

Rendkívüli téli akció
a hévízi Ágnes Panzióban!
Március 1-jéig 20% kedvezményt adunk
a szállásdíjból!
Térítésmentes wellness-használat,
uszoda, szauna, sókamra, pezsgõfürdõ.
További információk:
06-83-540- 139, 83-540- 290, 83- 340 -450 Fax:06-83-343
218
e-mail: agnespanzio@t-online.hu
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Ha az égiek is így úgy akarják, május közepén három jeles felkért
személyiség Ewa Filipiak, Wadowice polgármester asszonya, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke és dr. Zombor Gábor városunk elsõ embere áll majd, az Egressy utcai, nagyon szépen felújított
polgárház, a Karol Wojtyla Barátság Központ ajtajában és vágja el
az emlékszalagot. Lezárul a másfél éves fáradtságos, de csodálatos
munka.
Igazából, ekkortól indulhat javító szolgálatának, a „Ne féljemeg az élet a mára már nemzet- tek!” teológiájának.
A ház még föl sem épült, de
közi ismertségû imaházban, illetve szociális központban. Nagyon már felkeltette a város és az orszépen berendezett, rekonstruált szág határain kívül élõ Karol
épületben a „kenyér és lélek”, Ég Wojtylát tisztelõ hívek érdeklõdéés Föld szimbolikáját, spiritualitá- sét. Az építés stációit is zarándok-

Sviag Kft. tulajdonosa és a Szerelvénybolt Kft. felajánlásával
készül a fûtés- és vízszerelés, a
Konzul Bau Kft. végzi a kõmûves munkákat, a Domino Kft.
(Nagy Sándorral az élen ) a
burkolásokat. Heibl József és
dr. Bozóky Imre Izsákról az állmennyezetek
megépítését,
Pavlovics István a burkoló anyagokat, Frankó János a villanyszerelést és a szerelvényeket,
Király József és a Free Line Kft.
a festést, a Poli Farbe Kft. a fes-

sát hirdeti, hordozza majd a számos funkció, a többféle szolgálat. Egyszerre lesz ez a létesítmény szociális intézmény, imaház, rehabilitációs központ és
múzeum. A mû komplex mûködésével fejezi ki a lélekbõl született, de földi táplálékra szoruló
ember és a gondoskodó Atya, a
kenyeret és halat az éheseknek
megszaporító Jézus misztériumát. Az alapvetéshez legfontosabb az evangéliumi tanítás, melyet jól kiegészített a II. János Pál
pápától származó hatalmas mo-

rálteológiai tanítás és a szolgáló
pásztor példája. Az alapítók és
munkatársaik méltó emléket kívántak állítani II. János Pál (Karol
Wojtyla) Istentõl megáldott, világ-

csoportok követték. A mindvégig
forráshiányos építkezés egy percig sem okozott nehézséget vagy
fennakadást. Nap mint nap érkeztek nagyvonalú, elkötelezett,

2009. január 24.

dinálja a megbízható és alapos
munkavégzést.
Molnár Ferenc építési igazgató, a Molnár Fatelep tulajdonosa, Kocsis Ferenc építési vezetõ, Borbély Lajos, Koós Károly-díjas építész, mint mûszaki
vezetõ, legutóbbi találkozójukon kifejtették: reményt látnak
arra, hogy az adott határidõre
befejezõdhetnek a munkálatok.
A hírös város egy nagy, szép
intézménnyel, egy megmentett,
szakszerûen helyreállított polgárházzal, a rászorulók egy

tékeket garantálja. A szervezõk
már csak dr. Farkas Gábor Ybldíjas építész koncepciójára, terveire várnak, hogy a bútorok
megvásárlását elõkészítsék.
Örömteli dolog – amint arról
dr. Zombor Gábor polgármester tájékoztatta az öntevékeny
építõket –, hogy a város május
végére rendbe teszi az Egressy
utca környékét, parkírozókat
alakít ki, lefedi a földes utcákat,
csatornázza a térséget.
Hamarosan lesz Kecskeméten Karolj Wojtyla utca, illetve

korszerû, befogadó otthonnal
lesznek gazdagabbak. A tél folyamán zavartalanul haladnak
a belsõ munkák. Szabó Tibor, a

a ház melletti téren egy hely,
melyet arra jelölnek ki, hogy
odakerüljön a nagy egyházfõ
szobra.

jó szándékú fölajánlók, segítõk,
akik pénzadományokkal, munkával, anyaggal, imával és a testvéri szolgálat számtalan formájával
segítették az építõ közösséget.

A soron következõ négy hónap már a finis. A jó Isten kegyelmébõl, három jeles kecskeméti közéleti személyiség koor-

Kérjük, segítse Ön is a Karol Wojtyla Barátság Központ mûködését, programjainak megvalósulását,
hogy mi is segíteni tudjunk. Ajánlja fel adója 1%-át!
Adószámunk: 18347982-1-03

2009. január 24.
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Víziközmû Társulat – kontra Kecskeméti Önkormányzat

Perekké fajulhat a botrányos kapcsolat
A Kecskeméti Víziközmû Társulat, a lakosság érdekeit képviselve, sok éven át azért küzdött, hogy minél olcsóbbak és
gyorsabbak legyenek a megyeszékhelyen a közmûfejlesztések. Mintegy 18 ezer kecskeméti családhoz jutott el a szennyvízcsatorna, a víz, az áram, a gáz e civil szervezet hathatós
közremûködésével, az útstabilizációkat nem is említve. Városunk összlakosságának a felén segítettek eddig, a társulat elnöke, dr. Fekete László mégis úgy érzi, hogy hála helyett örökös támadásokat, rágalmakat kaptak csak a választások óta
tisztogató hadjáratokat szervezõ, új városi vezetéstõl.
is megvádolt lapjában az
egyik habzó szájú képviselõ,
de ezért a rágalomért bíróság elõtt fog felelni. Ahogy
az önkormányzat is, ha nem
tesz eleget a szerzõdésben
vállalt kötelezettségének.
– A másik probléma a közmûvek kiépítését követõ útstabilizáció. Több mint két
éve döntött úgy a közgyûlés,
hogy szervezzük mi ezt is
– Ez mára odáig fajult, azokban a városrészekben,
hogy az önkormányzat szer- ahol erre igény mutatkozik.
zõdést szegve, az önrészét Nyilatkoztam már korábban
nem hajlandó folyósítani a is, hogy az aszfaltozott utak
még folyamatban lévõ köz- építéséhez a lakossági hozmûfejlesztésekhez - nyilat- zájárulást a közgyûlés ingatkozta lapunknak Fekete lanonként 180 ezer forintLászló. - Ez mintegy kétezer ban határozta meg. Az elõkecskeméti, többségében takarékossági összegre járó
külterületen élõ családot 33 százalék állami támogafellépés a pollenártalom
ellen! mûködésére,
érint. Ez alól Közös
a kötelezettség
tást a társulat
Környezetvédõ, városvédõ akciók!
alól, nem lehet büntetlenül
az adminisztrációkra, az
Mûemlékvédelem!
Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!
kibújni,
pusztán
azért,
mert
ügyintézésre,
a könyveléAZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR!
KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!
nem tetszik
nekik
a
társulasekre,
illetve
a
KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖNbehajthatatIS!
tunk, vagy az én PORTA
fizimiskám.
lanEgyesület,
követelések fedezésére
Közhasznú
Kecskemét
Kossuth tér fordítottuk.
5. Tel.: 76/505-041
Legutóbb
még
sikkasztással
Mi készíttettük a
Adószám: 18362253-1-03, Számlaszám: 52400078-10048593

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.

terveket, szerveztük a hiteleket, az önkormányzatnál
ezekbe már nem tudtak különösebben belenyúlni, és
az esetleges ügyeskedésre,
korrupcióra sem hagytunk
esélyt senkinek. Viszont a
jelenlegi helyi hatalom, a
szennyvízcsatornázáson kívül, minden közmûfejlesztésre vonatkozó megbízatást
visszavont társulatunktól az
elmúlt nyáron. A hitelszerzõ-

az adminisztrációs költségeket fedezõ 33 százalékos állami támogatás összegét levonták a 180 ezer forintból,
s minden ügyintézési teendõt és kiadást magára vállalt az önkormányzat. Tetemes teher valamennyi szerzõdés könyvelése öt éven
át, de ez már legyen a döntéshozók gondja, ahogy az
is, hogy mibõl fedezik a behajthatatlan követeléseket.

ság a legenyhébb kifejezés,
pláne ha belegondolunk,
hogy a különbözetbõl adódó plusz kiadások fedezetét
azoknak a kecskeméti polgároknak az adóforintjai is
bánják majd, akik az útért a
magasabb összegû hozzájárulást fizették. Még novemberben küldtünk ezzel
kapcsolatban egy tiltakozó
levelet az illetékes Városstratégiai Irodának, amire

dések megkötésével megbíztak egy kft-t. Csak azért,
hogy bebizonyítsák, ez a
cég jobb, mint a Víziközmû
Társulat, ennek a kft-nek az
ügynökei már nem 180, hanem csak 135 ezer forint lakossági hozzájárulásról köthetnek szerzõdést. Ugyanis

Gondolom, közpénzbõl.
Most ott tartunk, hogy aki
eddig megkötötte velünk a
hitelszerzõdést, annak 180
ezer forintba kerül az aszfaltozott út, aki ezután köti,
annak csak 135 ezerbe.
Hol itt az egységes bánásmód? Erre az igazságtalan-

azóta sem válaszoltak. Intézõ bizottságunk felkérte Kovács Antal független képviselõt, hogy a lakossági önerõs útépítések körül kialakult anomáliák tisztázására
nyújtson be indítványt a legutóbbi közgyûlésen. Talán
mondanom sem kell, hogy

Hangulatos babásmamás együttlétek

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13.
Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA
Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,
regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.
Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött
kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!
Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470
weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu
titkarsag@hknyomda.hu

Januártól minden kedden 16.30 - 18 óráig babás-mamás
együttléteket tartanak Kecskeméten a Napsugár utcai Waldorf Óvodában. Ennek célja, hogy a gyerekek és szüleik
megismerkedhessenek az intézmény bensõséges légkörével,
szokásaival. A hangulatos délutánokon a szülõk és gyerekek
együtt élhetik át a szabad játékot, alkotó tevékenységet, közös éneklést, mozgást, mesét, és együtt fogyasztják el az
egészséges uzsonnát. A baba-mama csoportban megélt,
megtapasztalt dolgokról a szülõk az óvoda által kínált személyes találkozásokon beszélgethetnek a pedagógusokkal.

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

Az intézménnyel kapcsolatban bõvebb tájékoztatást
Dakó Gabriellától (20/579-8364)
és Németh Évától (20/412-9585) kérhetnek az érdeklõdõk.

izomból leszavazták. A lojalitás, a józanész ilyen mérvû
hiányát tapasztalva úgy érzem, már csak jogi úton lehet igazságot szolgáltatnunk.
Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy a Víziközmû Társulattal a gyûlölködések ellenére
is kötött új társberuházói
szerzõdést a Kecskemét Önkormányzat, 500 millió forint összegû víziközmû - fejlesztésre. És a napokban a
társulat már át is utalta az
elsõ részletet, csaknem 147
millió forintot. Vagyis nem
minden érdek nélküli a látszólagos békülékenység.
Hiszen a társulati hitelrõl
tudni kell, hogy annak kamata az elsõ öt évben 70%ban, a második öt évben
35%-ban államilag támogatott, tehát nem lehet kérdés, hogy ez messze a jobb
feltételeket jelenti az önkormányzatnak, mint bármely
más hitel. Ráadásul a hitelképesség vizsgálata itt nem
olyan szigorú, mint egyéb
esetekben, mivel a fedezet
jó része a tagok kötelezettségvállalásán is alapul. –
Hogy is nevezik azt az aszszonyt, akinek csak addig
kedves a társa, amíg pénzt
remélhet tõle?...
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Kecskeméti Fõiskola

Hírmix
Nyílt napok
Hamarosan lezárul a felsõoktatási jelentkezés, de hátha akadnak még bizonytalanok. Elsõsorban õket várja a fõiskola a még
hátralévõ nyílt napokra. Január
29-én 8 óra 30 perckor a GAMF
Karon, január 30-án 10 órakor
a Kertészeti Fõiskolai Karon kezdõdik a nyílt nap programja. A
GAMF Kar oktatói érdekes kísérletekkel, bemutatókkal is készülnek.

Fõiskolai bál
A dékáni hivatalokban már kaphatók a belépõk a Kecskeméti
Fõiskola báljára, amelyet február 7-én, a Kertészeti Fõiskolai
Kar épületében rendez az intézmény. A fõiskola, mint a Dél-alföldi Régió egyik legnagyobb oktatási intézménye azt reméli,
hogy a három kar közös bálja
rangos társasági esemény lesz,
amely azon túl, hogy a munkatársak, hallgatók és öregdiákok
számára lehetõséget nyújt a kötetlen és baráti együttlétre, a város és a térség felé is nyit.

Mercedes-teszt
Jónak ítélte a Daimler AG annak
a tesztnek az eredményét, amelyet a Kecskeméti Fõiskola GAMF
Karának hallgatóival írattak meg
általános matematikai ismereteik, logikai képességük és német
nyelvtudásuk felmérésére. A
Mercedes felhívására 63 nappali és levelezõ tagozatos hallgató

jelentkezett, akik vállalták, hogy
részt vesznek a német cég munkatársai által összeállított hat témakört felölelõ online teszten. A
legjobb eredményt, 3,9-es átlagot a logikus gondolkodás és a
számsorozatok témakörben érték el a hallgatók, gyengén ment
viszont a német nyelv, ott csak
1,6 lett az átlag. A Mercedes tovább folytatja a fõiskolások tesztelését. Február elején a kiemelkedõ hallgatók közül húszat várnak
gyártás-automatizálási
ismereteik felmérésére. Elképzelhetõ, hogy velük már szorosabb
kapcsolatot alakít ki a cég.

Milliárdos fejlesztések
2200 oldalnyi lett annak a
pályázatnak az anyaga, amelyet
a Kecskeméti Fõiskola nyújtott be
a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program második fordulójára. A nyertes elsõ forduló
után most a részleteket kellett kidolgoznia az intézménynek.
A két és fél milliárdos támogatásból a fõiskola tudósházat
alakít ki az egyik homokbányai
ingatlanból, új multifunkcionális
oktatóépületet húznak fel a tanítóképzõ karon, és infotérré válik
a GAMF korábbi tornacsarnoka. A pályázat tartalmaz
egy komoly informatikai és
laborfejlesztést is. A munkák
várhatóan nyáron kezdõdnek
majd.

Bõvebb információk
a Kecskeméti Fõiskoláról:

www. kefo.hu

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

KERESKEDELMI ÉS
IDEGENFORGALMI
TOVÁBBKÉPZÕ
KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI TOVÁBBKÉPZÕ
BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉPVISELETE
az alábbi képzéseket indítja:
kereskedõ, boltvezetõ (régi OKJ kereskedõ vállalkozó), étkezdés
(régi OKJ vendéglátó vállalkozó), frissítõ masszõr, pénztárgépkezelõ, takarító, pincér, szakács, cukrász, élelmezésvezetõ,
vendéglátó eladó, élelmiszer-és vegyi áru eladó, ruházati eladó,
virágkötõ, pénzügyi -számviteli ügyintézõ, kéz-és lábápoló,
mûkörömépítõ, számítógép-kezelõ (-használó), diétás szakács.
Jelentkezni lehet: ÁFEOSZ Iskolában található KIT irodában.
Horváth Lajosné képviseletvezetõnél
6000 Kecskemét, Bibó u. 1. Tel./ fax: 06/76-416-695

Vándorhorgászok találkozója
A Bács-Hosz Vándorhorgász Klubja (korábban Kecskeméti Vándorhorgászok Klubja) február 12-én, csütörtökön 17 órakor a
katolikus egyház helyiségében (Lestár tér 2.) megbeszélést tart.
A rendezvényre várják a klub tagjait és az érdeklõdõket. Ekkor
ismertetik a megváltozott körülményeket és az idei évi programot.
NATURISSIMO
REFERENCIA SZALON
Budai udvar 1.
(a Szent György Patika
melletti belsõ udvar)

– Bertusné Erzsike mesterkozmetikus: 30/409-8987
– Farkasné Pintyõ mesterkozmetikus: 70/271-1956
Elsõ Magyarországon gyártott és tanúsított
arc- és testápoló biokozmetikum termékcsalád.
Kozmetikai kezelések rövid idõ alatt,
hatásos eredménnyel.
– Kovács Katarina: 30/383-3401
Kéz- és lábápolás, mûkörömépítés
– Gyarmati Lívia Ágnes nõi, férfi és gyermekfodrász:
30/5681-607

Zöldház – ahol szívesen edzenek a hölgyek
A nõk döntõ többségét kellemetlenül érinti, ha a férfiak szeme láttára kell tornázniuk, illetve edzeni a testüket, ezért az egyre népszerûbb
Zöldház Nõi Fitness Center fõ profilját úgy határozták meg a terem
üzemeltetõi, hogy csak hölgyek látogathatják az edzõtermet. Olyan
családias légkörben és barátságos környezetben várják a betérõ
kedves vendégeket, ahol senkinek sem kell szégyenkeznie, mindenki gátlások nélkül, jó hangulatban formálhatja tökéletessé a testét.
Akit nem annyira vonzanak a
kondi gépek, vagy netán
nincs elég ideje az ideális kikapcsolódást biztosító tréningezéshez – de
azért gyors, látványos
eredményt
szeretne elérni a
fogyásban, erõsödésben, a narancsbõr csökkentésében –, annak külön
lehetõséget biztosítanak egy kis mozgáshoz. Bárki ingyen kipróbálhatja a TV2 Két
Testõr mûsoraiban is bemutatott hasonló Body Coach
Vibrációs Tréninget (bõveb-

ben a www.bodycoach.hu
oldalon), vagy a Kecskeméten egyedülállónak számító
Kinesis Personal edzõfalat.
Mindkét eszközzel
már 30 perc alatt
teljesen át lehet
mozgatni az egész
testet. A kondi
edzés vagy a frissítõ masszázs után
a vendégek rendelkezésére álló
gõzkabin, vagy a
kerámia
lapos
infraszauna is segíti a szervezet további méregtelenítését, és az immunrendszer
erõsítését. A Zöldház Nõi Fit-

Zöldház Nõi Fitness Center



ness Centernél arra is törekedtek, hogy a szolgáltatásokat baráti árakon kínálják
az ügyfelek részére, és elsõsorban ne a pénztárcájukat
fogyasszák le.
Ennek az eredménye pedig
abban mutatkozik meg,
hogy az idejáró hölgyek városunkban az egyik legkedvezõbb áron tudják igénybe

venni a fitnessterem adta lehetõségeket.
A Zöldház Center – ahol
üdülési csekket is elfogadnakLyoness szolgáltató
partner is egyben.
További információt, az
akciók részleteit és az árakat
www.zoldhazfitness.hu
a
honlapon találhatják meg az
érdeklõdõk.

Kecskemét, Nyíl u. 5. Telefon: 70/329-1746

Akkreditált nyelvi,
informatikai és
szakmai képzések
felnõtteknek
Nysz.: 03-0029-06
AL: 0338

Öveges Képzõ
Tel.: 76/485-466
OKJ-s szaktanfolyamok a logisztika, ügyvitel, kereskedelem,
munkavédelem és szociális szakmák területérõl
SZAKMAILAG ELISMERT nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyamok
ANGOL és NÉMET nyelvbõl, alap-, közé- és felsõfokon!
Alapfokú számítástechnikai tanfolyamok
ECDL, ECDL START, gépíró
www.ovegeskepzo.hu  Kecskemét, Rákóczi út 9.

NINETT DIVAT
Alkalmi ruhák
széles választéka
üzleti vacsorákra, bálakra,
és egyszerûen,
ha szép akarsz lenni!
Telefon: 06-30/6800-718
Kecskemét, Hornyik J. krt. 7.

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nullá ról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40
órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökélete sen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nemp találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres kö zépfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanu lással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanu lási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tan-

 Helyben sütött update péksütemények
széles választéka
 Update termékek
 RYN lábbelik
 Fogyasztókávé, -tabletta és -rágó
 2 könyv 1 áráért
 Akciós termékek
Nyitva tartás: H-P: 8.30-18.00; Sz.: 9.00-12.00
Tel.: 06-20/434-9081
Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
A Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
a könyvviteli szolgáltatást végzõk 2009. évi továbbképzését

VÁLLALKOZÁSI és ÁLLAMHÁZTARTÁSI
szakon indítja.
A továbbképzés idõtartama: 16 óra.
Díja: 18 000 Ft, mely magában foglalja a jegyzeteket
és a meleg ebédet mindkét napon.
Egyéb képzési igényével is keresse intézményünket!
LEGYEN ÖN IS A HALLGATÓNK!

Jelentkezés és információ:
76/502-261, illetve
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Kecskemét, Szolnoki út 20.
informacio@krmkk.hu  www.krmkk.hu
nyilvántartási szám: 03-0153-05
intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0002

anyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette
sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól
mentesen! A két oktatócsomag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag,
a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Kecskeméten lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Ön nel személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk.
– Igen, 2009. február 4-én (szerdán) és 2009. február 11-én (szerdán) 17-19 óráig. a
Mûvházban a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Behring Balázs, www.kreativnyelv.hu

Kecskemét, Erdei Ferenc MK, 2009. február 4. (szerda) 17–19-ig,
2009. február 11. (szerda), 17–19-ig

