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Remete Szent Antal ünne-
pén, az állattartó gazdákért
elmondott szentmisét köve-
tõen, állatszentelés volt
Kecskeméten, a fõtéri Rom-
kertben, a Szent Mihály
templom szomszédságában.
Mintegy ötven- féle állatot
hoztak el a hívek a hagyo-
mányos rendezvényre a mi-
nap. A teknõstõl a papagá-
jig, a pónitól a rackajuhig, a
kecskékig, sokféle állat volt.
Az ünnepségen beszámoltak
munkájukról a városi állat-
védõ és -tenyésztõ szerveze-
tek. Végül szenteltvízzel hin-
tette meg a jelenlevõ  népes
hívõ közösséget Bárkányi Er-
nõ atya.

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

Fõtéri állatszentelés

– Lakásvásárlási célú és szabad-
felhasználású jelzálog hitel

– Befektetések

�� 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

HEVEDERZÁR
ELADÓ

Irányár: 8.000 Ft
70/602−5738

Minden, ami papír,

minden, ami író− és irodaszer!

Díjtalan házhoz−

szállítással!
Tel.: 30/978−4508 

Tel./fax: 76/320−806

Tisztelettel várjuk Önt üzletünkben
Kecskeméten, a Horváth Döme krt.

2. szám alatt.
Telefonon vagy faxon történõ

rendelését rövid idõn belül díjtalanul
házhozszállítjuk!

Árukészletünket kedvezõ árakkal és
díjtalan házhozszálíltással kínáljuk!

�� Nyomtatványok teljes körû
választéka 

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

eszközök széles
választéka,

��    kisdiákoktól az
egyetemisták
igényei szerinti
iskolaszerek.

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

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

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

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

A régi lett az új fõépítész
5. oldal
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� 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: jjaannuuáárr  2288..,,  1100  óórraa..  Helyszín: Porta Egyesület 
díszterme (a Barátok temploma udvarából nyílik). 

�  Kirándulás
A Porta Katolikus Munkacsoportja, valamint Szalézi Szent Ferenc

közösség közös kirándulása.
Idõpont: ffeebbrruuáárr  22--áánn, 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: ffeebbrruuáárr  55..,,  1155  óórraa..  Helyszín: Kecskeméti Planetárium.
� Ferences Akadémia

Idõpont: ffeebbrruuáárr  1133..,,  1177..3300  óórraa  Helyszín: Kodály Intézet
� Virágember-díj átadás 
Helyszín: Porta Egyesület  díszterme.

� A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Megemlékezés a Barátok temploma melletti Károly Bernát emlékkõnél.

Idõpont: ffeebbrruuáárr  2244..,,  88  óórraa  

Februári porta-programok

A programokkal kapcsolatban további felvilágosítást
a  76/505-041-es telefonszámon lehet kérni. 

(A változtatás jogát fenntartjuk.)

Hálaadó mise

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

Kecskeméten, amit Farkas Ist-
ván piarista igazgató celebrál.

Nyúl Ilona nõvérnek köszön-
heti az Angolkisasszonyok rend-
je az iskola újraindulásának le-
hetõségét a rendszerváltás után.
Szívós kitartással járta a hatósá-
gokat, és lépésrõl lépésre min-
dig egy kis darabot szerzett visz-
sza a régi iskola területébõl. Ha
az egyik nap elutasították, más-
nap újra kopogtatott. Ezért a fá-
radhatatlan munkájáért nagyon
hálás neki a rend.

Ennek a hálának a jeleként
várják mindazokat a Szent Er-
zsébet templomba, akikben
õszintén él az iránta való tisz-
telet.

Azt mondják, az mutatja meg,
hogyan éltél, hogy hányan áll-
nak melletted az utolsó utadon.
Kókai Nagy Ferenc olyan ember
volt, akire senki nem emléke-
zett. Élete korán, 38 évesen sza-
kadt meg, és hozzátartozók hí-
ján, a Porta Egyesület aktivistái
kísérték el utolsó útjára a mi-
nap, a Kecskeméti Köztemetõ
egy távoli szegletébe.

Nem tudta elmesélni senki,
hogy hogyan élt, de ahova õ tá-
vozott, minden élõ követi majd,
bárhogyan is élte az életét.

Mindegy, hogy gazdag, vagy
mint õ, szegény, hajléktalan
volt. Az egyesület egy kis bú-
csúztatóval köszönt el az isme-
retlen kecskeméti férfitõl, mert
mindenkinek kijár a búcsúszó,
az utolsó ima. És egyre többen
vannak Kecskeméten is, akik
halálukban még magányosab-
bak, mint az életükben.

Egy kis fakereszttel jelölték
meg a sírját a Porta Egyesület
aktivistái, melyen a halott férfi
egyetlen vagyona, a neve olvas-
ható…

Magányos halottaink

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  
MMeeggjjeelleenniikk  3300..000000  ppééllddáánnyybbaann

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt. VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek
SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::  6000 Kecskemét, Végh Mihály tér 5.

TTeell..:: 76/ 505-041 FFaaxx..:: 76/ 505-042
NNyyoommttaattááss:: Közlönynyomda, Lajosmizse 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::    Burján Norbert igazgató IISSSSNN:: 1789-1892

Kecskeméti civil küldött Pécsen

Amint azt Farkas P. József la-
punknak elmondta, ajánlatá-
ban egy közel tízmilliós cso-
magról volna szó, amit külön-
féle egyéb szponzorálásokkal
bõvíteni lehet. Így például elõ-
zetes ígérete van arra, hogy az
autópálya-építésben részt vevõ
cégek némelyike szívesen ál-
dozna az ezeréves egyházme-
gye kis falucskájának templo-
mára. Az elnök azt is elmond-
ta, hogy a kecskeméti egyesü-
let eredendõ célja a környezet-
és természetvédelem, a kultu-
rális örökség megóvása, a
mûemlékvédelem, valamint a
kulturális tevékenység népsze-
rûsítése, ám sok minden más-
sal is foglalkoznak. Így már
négy templomot építettek, s
igyekeznek az egyházi szakrá-
lis helyek felújításában, meg-
óvásában segíteni. Napjaink-

ban többek között Kecskemé-
ten, a II. János Pál pápa tiszte-
letére létesülõ egyházi szociális
intézmény építésében vesznek

részt. Mindenesetre így jutottak
el a pécsi egyházmegyébe,
hallván a kékesdi templomépí-
tés nehézségeirõl.

Tudják azt is, hogy a templo-

mot Dévényi Sándor Kossuth-
díjas építész tervezte, s hogy
éppen tíz esztendeje, hogy a
kétszáznyolc lakosú kisközség

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

meretség köti, s tudja róla,
hogy õ szponzorálta a
dunaföldvári kálvária megújí-
tását is. 

KKüüllöönnööss  aajjáánnddéékkkkaall  kkooppooggttaattootttt  bbee  aa  mmiinnaapp  MMaayyeerr  MMiihháállyy  bbaarraa--
nnyyaaii  mmeeggyyééss  ppüüssppöökkhhöözz  aa  kkeeccsskkeemmééttii  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff..  AA  PPoorrttaa
EEggyyeessüülleetteekk  SSzzöövveettssééggéénneekk  eellnnöökkee  „„ppéénnzztt  hhoozzootttt””  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz
éévveekk  óóttaa  nneehheezzeenn  ééppüüllggeettõõ  kkéékkeessddii  tteemmpplloommoott  aa  mmiilllleennnniiuummii  éévv--
bbeenn,,  aazzaazz  mméégg  aazz  iiddéénn  ffeell  lleehheesssseenn  sszzeenntteellnnii..  

Februárban ismét megrende-
zik a Ferences Akadémiát
Kecskeméten. Ez alkalommal
dr. Sághy Marianne egyetemi
docens, a rendezvény névadó-
járól tart elõadást, hiszen idén
ünnepli 800 éves jubileumát a
Ferences rend.

Még III. Ince pápa engedé-
lyével, 1209-ben hozta létre
Assisi Szent Ferenc ezt a ren-
det, és szigorú szabályai elle-
nére, nagyon gyorsan népsze-
rûvé vált világszerte. A szerze-
tes (eredeti nevén Giovanni di
Bernardone) 1205-ben elin-
dult Apuliába, hogy beálljon
Gualtiero di Brienne seregé-
be, de útban Spoleto felé, egy

különös látomás hatására
visszatért Assisibe. Ettõl az
idõtõl fogva, kerülte a baráta-
ival való világias idõtöltéseket,
és elkezdte gondozni az Assisi
mellett lakozó leprásokat.

Máté evangéliumának ha-
tására elhatározta, hogy
apostoli szegénységben foly-
tatja életét. Durva csuhában
és mezítláb elkezdett a megté-
résrõl prédikálni. Hamarosan
sok követõje akadt, az általa
alapított rend elvei olyan ked-
veltté tették azt, hogy rohamos
gyorsasággal jöttek létre
újabb kolostorai. Magyaror-
szágon a rend talán már
1224-ben megjelent. Elsõ ko-

lostoruk Esztergomban volt,
de olyan gyorsan szaporod-
tak, hogy nemsokára külön
rendi tartományt képeztek. A
török hódoltság idején, az or-
szág idegenek által elfoglalt
területén, csak a ferencesek
végeztek lelkipásztori munkát.

Assisi Szent Ferenc védõ-
szentsége alá tartoznak az ál-
latok, a családok, a kereske-
dõk, a környezetvédõk. A
szent életérõl és munkásságá-
ról szóló elõadást február 13-
án, pénteken délután 5 óra 30
perctõl a Kodály Zoltán Zene-
pedagógiai Intézet dísztermé-
ben hallgathatják meg az ér-
deklõdõk.

A jubileum Ferences Akadémiája

KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont  üzemeltetéséhez

– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez
A Madarak és Fák Napja alkal-
mából a Porta Egyesület, a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgató-
sága és a kecskeméti Mátyás Ki-
rály Általános Iskola immár 17.
alkalommal hirdeti meg regio-
nális képzõmûvészeti pályáza-
tát. Olyan pályamunkák beér-
kezését várják, amelyek a Du-
na-Tisza közi (kiskunsági) pusz-
ták mai és régi életére egyaránt
utalnak. A tájképek és tájképi
elemek mellett, a puszta nö-
vény- és állatvilága, a tanyasi
emberek élete és munkája is
tárgya lehet a bemutatásnak. 

Nevezni lehet bármilyen tech-
nikával készült alkotással, mé-
retre vonatkozó megkötések
nélkül. A pályázatot elsõsorban

a Duna-Tisza közén élõ résztve-
võk számára hirdetik meg, óvo-
dás és általános iskolás korosz-
tályok részére. Kérik a pálya-
munkákhoz feltüntetni a mû cí-
mét, az alkotó nevét, életkorát,
iskolája nevét és címét, valamint
azt, hogy ki a felkészítõ tanára.

Beküldeni 2009. április 24-ig
lehet a pályamunkákat az aláb-
bi címre: Mátyás Király Általá-
nos Iskola, 6000 Kecskemét,
Mátyás Király krt. 46. A zsûri
korosztályonként jutalmaz.

A beküldött pályamunkákból
a szakmai zsûri bírálata alap-
ján, tárlatot rendeznek, melynek
megnyitója május 8-én 12.30-
kor lesz a Mátyás Király Általá-
nos Iskolában. 

Természetvédelmi rajzpályázat

Pusztai életképek

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!
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Az akvarellek, rajzok, tojás-
temperával festett képek társasá-
gában a mûvész lapunknak el-
mondta, hogy szerinte jelentõs
hiánypótló szerepet vállal fel a
hírös városban ez az Art Cafe.
Sokkal több hasonló kellene, hi-
szen minden alkotónak inspiráló
az ilyen közvetlen, hangulatos
közeg, ahol mûvészek és mûked-
velõk összejöhetnek megvitatni
egy pohár ital mellett a világ dol-
gait.

– 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
vendéglátóhely tulajdonosa, Ki-

rály József. – Gyenes Péter kép-
zõmûvész barátom, tucatnyi kiál-
lítást szervezett itt az elmúlt hóna-
pokban. És egyre bõvül a kör. A
kecskeméti festõk, grafikusok, fo-

tósok tárlata mellett, rendszere-
sek lesznek kávézónkban a helyi
Forrás folyóirat szerzõi estjei. Sõt
zenei rendezvényekbõl sem lesz
hiány. Tavasszal például, a Kecs-
keméti Jazz Fesztivál idején, szó-
listáknak kínálunk fellépési lehe-
tõségeket. Erre igyekszünk idõzí-
teni Walter Gábor festõmûvész
kiállítását, akinek közismerten
népszerûek zenei témájú képei is.

Bruncsák András és Király József a kiállítás megnyitóján

Kecskeméti mûvészek kávéháza
ÁÁpprriilliissbbaann  lleesszz  eeggyy  éévvee,,  hhooggyy  mmeeggnnyyíílltt  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  RRáákkóócczzii  úúttii  MMûû--
vvéésszz  KKáávvéézzóó,,  aahhooll  aa  hheellyyii  aallkkoottóókknnaakk  kkíínnáállnnaakk  rreennddsszzeerreesseenn  bbeemmuuttaatt--
kkoozzáássii  lleehheettõõssééggeekkeett..  SS  aa  jjeelleekk  sszzeerriinntt,,  aazz  ööttlleett  kkiittûûnnõõ  vvoolltt,,  hhiisszzeenn  nnaa--
ggyyoonn  ggyyoorrssaann,,  nnaaggyyoonn  nnééppsszzeerrûû  lleetttt  eezz  aa  kkáávvéézzóó..  PPéénntteekkeenn  eessttee  ppééll--
ddááuull,,  eeggyy  sszzaallmmaasszzáállaatt  sseemm  lleehheetteetttt  vvoollnnaa  lleeeejjtteennii,,  aannnnyyii  éérrddeekkllõõddõõ
zzssúúffoollóóddootttt  öösssszzee  aa  BBrruunnccssáákk  AAnnddrrááss  kkeeccsskkeemmééttii  ffeessttõõmmûûvvéésszz  aallkkoottáá--
ssaaiibbóóll  rreennddeezzeetttt  kkaammaarraakkiiáállllííttááss  mmeeggnnyyiittóójjáánn..

Mindenki tartja a markát

Nem csupán a városházi hi-
vatal illetékeseit kell lefizetni,
hogy mûködjön az otthonte-
remtõ gépezet. A víz- és gáz-
vezeték elfogadása ugyanúgy
kenõpénzbe kerül barátom ál-
lítása szerint arrafelé, mint a
villanyé, vagy a kéményeké.
Ellenkezõ esetben, évekig el-
húzódhat egy felépített ingat-
lan birtokba vétele. Ugyanis
egy hónapos határidõkkel
dolgoznak ezek a fontos hiva-
talok, illetve emberek. De ha
nincs csúszópénz, mindenki
talál valami hibát, újra és újra
eltolva 30 nappal az engedé-
lyezési dokumentumok kiadá-
sát.

Több kecskeméti építési vál-
lalkozóval volt szerencsém ta-
lálkozni az utóbbi hónapok-
ban, és mindegyik csak bólo-
gatott, amikor elmeséltem ne-
kik a barátomtól hallottakat.
Mondván: ezeket a kenõpén-
zes kiadásokat eleve kénytele-
nek bekalkulálni az építkezé-
sek költségvetésébe, bár ott -

senki nem találhat olyan tételt,
aminek ez a címe: Kenõpénz
a hatóságok illetékeseinek.
Hát, én ezt el sem merem hin-
ni, de egyformán mindenki
nem hazudhat, ráadásul a
most lebukott városházi ügy-
intézõ esete is azt a gyanút
kelti, hogy nem mindenhol és
mindig tisztességesen történ-
nek az ügyintézések.    

Persze, ilyesmin lassan már
meg sem lepõdik az ember,
ebben a sok sebbõl vérzõ kis
hazában. Ahol nemrég éppen
arról cikkeztek az országos

napilapok, hogy itt ma lehe-
tetlen korrupció nélkül érvé-
nyesülni. A közbeszerzések-
nél, illetve az állami és önkor-
mányzati vagyonnal kapcso-
latos ügyleteknél, a központi
és uniós támogatások odaíté-

lésénél, valamint
az engedélyez-
tetési eljárá-
soknál, min-
denki tartja a
markát. A
szakemberek
sem tudják
megmondani,
hogy ebben a
tekintetben a
k ö z s z f é r a
mekkora mér-
tékben fertõ-

zött.     
Kecskemét jegyzõje, dr.

Metzinger Éva legutóbb azt
nyilatkozta, hogy következete-
sen fellépnek a korrupt hiva-
talnokokkal szemben. Dicsé-
retes az elszántság. De vala-
hol a fejekben is rendet kelle-
ne csinálni. Mert, ha igazak
az építkezési vállalkozók pa-
naszai, akkor azt mondom, az
ilyesmihez két fél kell. Az egyik
a megvesztegetett, de leg-
alább olyan bûnös a veszte-
getõ is.

- lexi -

LLeebbuukkootttt  eeggyy  vváárroosshháázzii  üüggyyiinnttéézzõõ  aa  mmiinnaapp,,  mmeerrtt  ––  aa  ggyyaannúú  sszzeerriinntt
--ppéénnzztt  kkéérrtt  ééss  ffooggaaddootttt  eell  aazzéérrtt,,  aammiiéérrtt  aa  mmii  aaddóónnkkbbóóll  aa  ffiizzeettéésséétt
kkaappjjaa  aa  kkeeccsskkeemmééttii  vváárroosshháázzáánn..  EEggyybbõõll  eesszzeemmbbee  jjuuttootttt  dduunnáánnttúúllii
ééppííttééssii  vváállllaallkkoozzóó  bbaarrááttoomm,,  aakkii  ttaavvaallyy  eellmmeessééllttee,,  kkii  mmiinnddeennkkiitt  kkeellll
mmeeggkkeennnnii  aahhhhoozz,,  hhooggyy  eeggyy  ffeellééppíítteetttt  hháázzaatt  bbiirrttookkbbaa  vveehheesssseenn  aa
mmeeggrreennddeellõõ..  OOllyyaann  hhoosssszzúú  lliissttáátt  ssoorroolltt  ffeell,,  aazz  ééppííttééssii  eennggeeddééllyy  kkii--
aaddáássááttóóll  aa  llaakkhhaattáássii  eennggeeddééllyy  mmeeggaaddáássááiigg,,  hhooggyy  ccssaakk  ttááttoottttaamm  aa
sszzáámmaatt..

Nem akármilyen felháboro-
dást váltott ki a kecskeméti-
ek körében, hogy a Rudolf
laktanya 11,5 hektáros te-
rületének a felét szupermar-
ket építésére el akarja adni
a Közép-Európai Nemzetkö-
zi Egyetem Alapítványa.
Ahogy a neve is jelzi, egy
nemzetközi színvonalú fel-
sõoktatási intézmény létre-
hozására szervezõdött ez az
alapítvány 18 évvel ezelõtt, s
ezért juthatott hozzá ehhez a

hatalmas belvárosi ingatlan-
hoz. Ám egyetem szervezése
helyett, inkább a terület ki-
árusításával ügyködtek az
elmúlt években, így emel-
kedhetett itt pédául építõipa-
ri áruház.

Ezen felbátorodva, most
az ingyen kapott ingatlan-
nak csaknem a felét akar-
ják átjátszani egy pláza

építéséhez. – Nem csoda,
hogy ezen felháborodik
minden jobb érzésû kecske-
méti polgár!

Amikor nyilvánosságra
került a dolog, Kecskemét
polgármestere – aki egy-
ben a KENE Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke is –
gyorsan aláírt egy megál-
lapodást a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem rektorá-
val, hogy az oktatási intéz-
mény a jövõben kialakít a

laktanya területén egy ku-
tatási-fejlesztési célokat
szolgáló inkubátorházat.
Ahol lézeng majd mindig
néhány mûvész és diák, s
nem mondhatják, hogy az
oktatási célra kapott ingat-
lanon nyoma sincs az okta-
tásnak. Más kérdés, hogy
ez az elképzelés köszönõvi-
szonyban sincs az alapítvá-

nyi okiratban lefektetett cé-
lokkal. 

A napokban tudomá-
sunkra jutott, hogy már az
ügyészség is vizsgálódik az
ügyben. És lapzártakor
kaptuk a hírt, hogy a köz-
felháborodás láttán, állító-
lag a szupermarket tulaj-
donosai elálltak attól a
szándékuktól, hogy a lak-
tanya területén végezzenek
nagyobb beruházást. Min-
den más kétségre, kérdés-

re, választ kaphatunk a ja-
nuár 29-ei kecskeméti köz-
gyûlésen. Mert meg nem
erõsített információink sze-
rint, ezen a csütörtöki na-
pon dr. Zombor Gábor
polgármester kiáll a plé-
num elé, és köntörfalazás
nélkül elmondja, mit akar
tenni a KENE Alapítvány a
Rudolf laktanyával.

Mi lesz a Rudolf laktanyával?

Rövid idõn belül – a Merce-
des 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 kiemelke-
dõen sokat tett dr. Balogh Lász-
ló országgyûlési képviselõ és dr.
Garai István kiskunfélegyházi
honatya, az egészségügyi bi-
zottság oszlopos tagja, aki min-
den térségbeli egészségügyi fej-
lesztésnek az egyik fõ mentora.
A sikerhez hozzájárult a megye,
különösképpen Bányai Gábor
elnök úr, valamint a kórház ve-
zetése, amely a pályázat kiváló
szakmai anyagát összeállította.
Hozzáteszem: a pályázat elõké-
szítését még dr. Zombor Gábor

kezdte el. Az ügy sikere nagy-
mértékben múlott azon, hogy a
jobb-és baloldal képviselõi egy-
mást támogatva léptek fel, a
döntéshozók pedig, nem párt-
politikai szempontok mentén,
hanem a projekt tartalma sze-
rint határoztak. 

––  MMiinntt  aa  MMeerrcceeddeess  bbeerruuhháázzááss
eesseettéébbeenn??

– Ott a jó szerencsére is szük-
ség volt, például ahhoz, hogy a
város bekerüljön abba a körbe,
amit a Daimler vizsgálni kez-
dett. 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 áll-
tak a dologhoz. Szerencsére a
város kifejezetten jó pozíciójá-

ban volt, köszönhetõen a
rendszerváltás óta kialakult
gazdasági, infrastrukturális,
oktatási, egészségügyi, kultu-
rális 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 har-
cokban kell kihasználni, ha-
nem meg kell oldani. Mégpe-
dig közös erõvel, úgy, hogy a
város nyertesként kerüljön ki
belõle. 

––  MMiitt  nnyyeerr  vváállssáágg  iiddeejjéénn  ee  ffeejj--
lleesszzttéésseekk  kkaappccssáánn  aa  vváárrooss??

– A kórházi projekt több
szempontból meghatározó
Kecskemét történetében. Nagy-
ságrendjét tekintve egyedülálló,
csupán a szennyvízberuházás
közelítette meg ezt az összeget.
Hogy mit jelent mindez a vál-
ságban? Kegyelmi állapotot. Az
elkövetkezendõ 20-30 évre ki-
vételesen jó pozícióra számíthat
a város és környéke a foglal-
koztatás, a jövedelemszerzés,
az oktatás, a kultúra és az
egészségügy terén egyaránt.
Emellett ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy egy egészség-
ügyi szempontból rossz helyzet-
ben lévõ területrõl van szó,
amely óriási lehetõséget kap ez-
zel a kórházfejlesztéssel a la-
kosság egészségügyi állapotá-
nak javítására. Mindezt rendkí-
vül komoly eredménynek tar-
tom, és nagyon büszke vagyok
rá, hogy egyike lehettem azok-
nak, akik ezért a sikerért vala-
mennyit tehettek. Nemcsak a
sajátmagunk, hanem a gyere-
keink és unokáink érdekében,
hiszen mindezek hasznát a jövõ
generációi fogják learatni. 

Kegyelmi állapotba kerül Kecskemét

Tízmilliárdos kórházi támogatás
NNyyoollcc  hhaazzaaii  kkóórrhháázzbbaann  öösssszzeesseenn  9944,,66  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  ffeejjlleesszzttééss  vvaa--
llóóssuull  mmeegg  aa  kköövveettkkeezzõõ  éévveekkbbeenn,,  aammiihheezz  8855,,22  mmiilllliiáárrddnnyyii  ttáámmooggaattáásstt
aadd  aazz  áállllaamm..  AA  kkoorrmmáánnyy  ddöönnttééssee  éérrtteellmméébbeenn  aa  ffeejjlleesszzttéésseekk  SSzzeeggee--
ddeenn,,  NNyyíírreeggyyhháázzáánn,,  DDeebbrreecceennbbeenn,,  PPééccsseetttt,,  GGyyõõrrbbeenn,,  KKaappoossvváárroonn,,
MMiisskkoollccoonn  ééss  KKeeccsskkeemméétteenn  vvaallóóssuullnnaakk  mmeegg..  AA  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKóórrhháázzaa  1100,,55  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinntt  ttáámmooggaattáásstt  kkaapp  aa  1111,,66
mmiilllliiáárrdd  ffoorriinntt  öösssszzbbeekkeerrüüllééssii  kkööllttssééggûû  pprroojjeekktthheezz,,  aammeellyynneekk  bbeeffeejjee--
zzééssii  hhaattáárriiddeejjee  22001122..  aauugguusszzttuuss  1155..    AA  ffeejjlleesszzttééss  nnyyoommáánn  ttööbbbb  úújj
ééppüülleett  ééppüüll,,  ééss  mmeeggttöörrttéénniikk  aazz  IIzzssáákkii  úúttii  oosszzttáállyyookk  kkoorrsszzeerrûû  eellhheellyyee--
zzééssee  aa  NNyyíírrii  úúttoonn..  



22000099..    jjaannuuáárr    2244..44 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Hova juthat el egy tehet-
séges üzletember, ha a
rendszerváltás után nyit
egy 500- féle motorke-
rékpár- , kerékpár-  és ro-
bogóalkatrészt kínáló
nagykereskedést egy
mindössze 60 négyzetmé-
teres alapterületû garázs-
ban 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 te-
rítését egy folyamatosan bõvü-
lõ 1700 négyzetméteres rak-
tárból.

A vállalat szerve-
zett túrajárattal, ro-
mániai leányválla-
lattal büszkélked-
het. A márkák ren-
getegébõl csak a
magas minõségi
k r i t é r i u m o k n a k
megfelelõ terméke-
ket választja ki,
melyeket saját már-
kanév alatt, Moped
Scooter Parts cso-

magolásban forgalmaz.  A
magyar jelenlét mellett a
Moped91 Kft. fõleg Kelet-Kö-
zép-Európa kereskedõit szol-
gálja ki, ahol szintén piacve-
zetõ pozíciót tölt be.

Kétkeréken Európában

Beindult a báli szezon

IIddéénn  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  SSzzíínnéésszzkkaarrnneevvááll  ééss  MMeerrcceeddeess  BBááll  hhaa--
ggyyoommáánnyytteerreemmttõõ  rreennddeezzvvéénnnnyyeell  vveettttee  kkeezzddeettéétt  aa  bbáállii  ffoorrggaattaagg  ((iitttt
kkéésszzüülltteekk  mmeelllléékkeelltt  ffeellvvéétteelleeiinnkk))..  JJaannuuáárr  1177--ttõõll  ffoollyyaammaattoossaann
hhóóddoollhhaattuunnkk  aa  ttáárrssaassáággii  vviiggaaddaalloomm  kköözzkkeeddvveelltt  ffoorrmmáájjáánnaakk,,
aahhooll  aa  ttáánncc,,  aa  zzeennee  ééss  aa  ddíísszzeess  eessttééllyyii  rruuhháákkéé  aa  ffõõsszzeerreepp..  AA
RRoottaarryy  JJóóttéékkoonnyyssáággii  BBáállbbaa  jjaannuuáárr  uuttoollssóó  nnaappjjáárraa  vváálltthhaattnnaakk
bbeellééppõõtt  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk  aa  HHáárroomm  GGúúnnáárr  RReennddeezzvvéénnyyhháázzbbaa,,  aahhooll
eexxttrraa  pprrooggrraamm  lleesszz  aa  SSzzoollnnookkii  ééss  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ccsseerreeddiiáákkookk
PPaalloottááss  nnyyiittóóttáánnccaa..

JJaannuuáárr  3311--éénn  ((sszzoommbbaattoonn))  SSppoorrttnnaappoott  ttaarrttaannaakk,,  rreepprreezzeennttáállvvaa
aa  vváárrooss  ssppoorrttttáárrssaaddaallmmáánnaakk  öösssszzeeffooggáássáátt  ééss  bbeemmuuttaattvvaa  aa  mmúúlltt
éévvii  ssiikkeerreekkeett..  AA  ddéélleellõõtttt  ffoollyyaammáánn  vveerrsseennyyeekk,,  jjááttéékkooss  vveettééllkkeeddõõkk
lleesszznneekk,,  uuttáánnaa  ppeeddiigg  kkiittüünntteettiikk  aazz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõ  lleeggeerreedd--
mméénnyyeesseebbbb  ssppoorrttoollóóiitt,,  mmaajjdd  eeggyy  ffóórruumm  kkeerreettéébbeenn  KKeeccsskkeemméétt

ssppoorrttjjáánnaakk  jjöövvõõjjéérrõõll  bbeesszzééllggeettnneekk  aa  hhoozz--
zzááéérrttõõkk..  AA  hhoosssszzúú  nnaappoott  ppeeddiigg  aa  SSppoorrttbbááll
zzáárrjjaa,,  aazz  EErrddeeii  FFeerreenncc  MMûûvveellõõddééssii
KKöözzppoonnttbbaann..  UUggyyaanniitttt  ttaarrttjjáákk  ffeebbrruuáárr  2211--
éénn  aa  KKeeccsskkeemmééttii  SSppoorrttiisskkoollaa  BBáálljjáátt..

FFeebbrruuáárr  77--éénn  aa  HHáárroomm  GGúúnnáárr  RReenn--
ddeezzvvéénnyyhháázzaa  aadd  ootttthhoonntt  aa  JJooggáásszz  BBáállnnaakk,,
2222--éénn  aa  kkeerreesszzttéénnyy  ppoollggáárrookk  vviiggaaddaallmmáá--
nnaakk,,  2288--áánn  ppeeddiigg,,  aa  DDuunnaa  --  mmeennttii  rrééggiióó
bboorráásszzaaii  ttáánnccooss--mmuullaattóóss  rreennddeezzvvéénnyyéénneekk..

KKüüllöönnlleeggeess  lleesszz  aa  KKeeccsskkeemmééttii  FFõõiisskkoollaa
BBáálljjaa,,  mmeerrtt  aa  hháárroomm  kkaarr  iiddéénn  eellõõsszzöörr  rreenn--
ddeezzii  mmeegg  kköözzöösseenn,,  ffeebbrruuáárr  77--éénn,,  aa
kkeerrttéésszzeettii  kkaarr  ééppüülleettéébbeenn..

GYÓGYVÍZ – USZODA 

– JACUZZI – SZAUNA 

– INFRASZAUNA
SPORTOLJ!  GYÓGYULJ!

PIHENJ!

Telefon: 76/441-363,

www.thermaltiszapart.hu

Nyitva: 

mindennap 9-22 óráig!

Egészségpénztárakkal

szerzõdött szolgáltató. 

Használja ki Ön is!

TISZA-PARTI 
TERMÁLFÜRDÕ

CAMPING 
TISZAKÉCSKE

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. 

KÖZVETÍTÕI DíJ NÉLKÜL

HITEL � BIZTOSíTÁS

ÉPÍTÉS−SZERELÉS, vagyon−, gépjármű−,

lakás−,  élet−, baleset−, utas−,

felelősségbiztosítások

� EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 

� NYUGDíJPÉNZTÁR 

� LAKÁSKASSZA

Kecskemét, Forrás u. 2/A �� e−mail:

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

Labirintus Pizzéria
Kecskemét, Kéttemplom köz 2. 

Tel.: 76/417-404
www.labirintuspizza.hu labirintus@fibermail.hu

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.

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

Kecskeméten, a Piaristák terén álló Egészségügyi Központban található

Toriska Gyógyszertár ismét megújult. A január elsejével érvényes szakhatósá-

gi rendeletnek megfelelõen, az ablakos kiadórendszer helyett új officina kerül

kialakításra, a betegek szakszerû és kényelmes kiszolgálását, tájékoztatását se-

gítve. 

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 öngon-

doskodás, az ellenõrzött öngyógyítás, öngyógyszerezés. Ehhez nyújtva segít-

séget, a gyógyszerészi szaktanács mellett betegeiknek lehetõséget biztosíta-

nak, hogy mindennap 16-tól 19-ig óráig belgyógyász szakorvos 

(dr. Toriska Tibor vezetésével) ingyenes tanácsait kikérjék a gyógyszertárban. 

Gyógyszerek, gyógytermékek, természetgyógyászati szerek, egészségmeg-

õrzõ készítmények, kozmetikumok széles választékával várják régi és új bete-

geiket.

TToorriisskkaa  GGyyóóggyysszzeerrttáárr
KKeeccsskkeemméétt,,  PPiiaarriissttáákk  tteerree  77..

TTeelleeffoonn//ffaaxx::  0066--7766//448877--770088  �� ee--mmaaiill::  ttoorriisskkaa11@@tt--oonnlliinnee..hhuu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg  88––1199  óórrááiigg  



A támogatási szerzõdést
Horváth Jácint, a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség nevében el-
járó Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetõ igazgatója és dr. He-
gedûs Lajos, a Hévízgyógyfür-
dõ és Szent András Reumakór-
ház Kht. ügyvezetõ igazgatója
írta alá Hévízen, a városházán. 

– A hévízi projekt jó példa ar-
ra, hogy a stratégiai gondolko-
dás meghozza gyümölcsét. A
nemzeti turizmusfejlesztési stra-
tégia megalkotásakor éppen az
volt a célunk, hogy az uniós tá-
mogatások lehívásának idejére
átgondolt, megfelelõ tervekkel
rendelkezzünk – emelte ki dr.
Kovács Miklós turisztikai szak-
államtitkár. – Az volt a célunk,
hogy ne egymással versengõ,
hanem egymást kiegészítõ pro-
jektek valósuljanak meg.

Újhelyi István, az Országos
Idegenforgalmi Bizottság el-
nöke úgy fogalmazott, hogy a
nemzeti turizmusfejlesztési
stratégia mutatós projektjét in-
dították útjára, mely az egész-
ségturisztika zászlóshajója le-
het itthon és külföldön.

– Három éve, a Nyugat-du-
nántúli Operatív Programot
tervezésekor, nem volt kétsé-
ges, hogy Hévíznek a kiemelt
projektek közt kell szerepelnie.
Teljesen biztosak vagyunk a si-
kerben, hiszen ez volt az egyik
legjobb turisztikai projekt,
mely nemcsak az idegenforga-
lomra, hanem a közlekedésre,
a gazdaságra is hatással lesz.
Több beruházás erõsíti egy-
mást, hiszen a közelmúltban a
belváros rekonstrukciójára kö-
zel félmilliárd forintot nyert az
önkormányzat, így a fejleszté-

sek hatványozottan éreztetik
majd hatásukat - fogalmazta
meg Horváth Jácint, a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség igazgatója. 

– Mire a gazdasági válsá-
gon túljutunk, arra megkezdi
mûködését az új fürdõ és terá-
piás centrum. A kivitelezés
munkahelyet teremt a helyi
vállalkozóknak, míg a beruhá-
zás elkészülte után 84 fõvel
bõvül a kórház dolgozói lét-
száma – ismertette a fejlesztés
foglalkoztatásra gyakorolt ha-
tását dr. Hegedûs Lajos a Hé-
vízgyógyfürdõ Kht. ügyvezetõ
igazgatója.

– A projekt keretében 15
gyógyszolgáltatás újul meg,
14 új terápiát biztosítanak és
14 wellness szolgáltatás teszi
teljessé a kínálatot. Az új für-
dõház részben fedett, részben
kültéri medencékkel bõvül, s
ezek közt olyan is lesz majd,
melyet a súlyosan mozgáskor-
látozottak is igénybe tudnak
venni. A gyógyászati központ
az eddigiektõl eltérõ prevenci-
ós és rehabilitációs szolgálta-
tásoknak ugyancsak helyet ad,
mialatt megújulnak a gyógy-
fürdõt övezõ parkok és terek. 

A centrum megvalósítása
2009 elején kezdõdik és
2011-re tervezik az átadást.

Másfél milliárdnyi támogatás
ÜÜnnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözztt  aallááíírrttáákk  aazztt  aa  sszzeerrzzõõddéésstt,,  aammeellllyyeell  aa  NNeemmzzeettii  FFeejjlleesszzttééssii  ÜÜggyynnöökksséégg  mmáássffééll  mmiill--
lliiáárrdd  ffoorriinnttooss  ttáámmooggaattáásstt  bbiizzttoossíítt  aa  HHéévvíízzggyyóóggyyffüürrddõõ  KKhhtt..  úújj  ffüürrddõõjjéénneekk,,  tteerrááppiiááss  cceennttrruummáánnaakk  kkiiaallaakkííttáá--
ssáárraa..  AA  hhaazzaaii  kkiieemmeelltt  pprroojjeekktteekk  kköözztt  --  uunniióóss  ttáárrssffiinnaannsszzíírroozzáássssaall  ––  mmeeggvvaallóóssuullóó  bbeerruuhháázzááss  öösssszzkkööllttssééggee
ööttmmiilllliiáárrdd  ffoorriinntt  lleesszz..  AA  ccéégg  aa  mmeeggvvaallóóssííttáásshhoozz  sszzüükkssééggeess  ttoovváábbbbii  hháárroomm  ééss  ffééll  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott  ffeejjlleesszzttéé--
ssii  hhiitteellbbõõll  tteerreemmttii  eellõõ..

Kecskemét régi-új fõépí-
tészt kapott Öveges
László személyében, hi-
szen a Pro Architectura-
díjas építész már 1985
és 1994 között is ellátta
ezt a tisztséget. Munkás-
ságát a kecskemétiek
már nagyon jól ismerik,
számos jelentõs épület
tervezõje, megvalósítója.

––  MMii  mmoottiivváállttaa,,  aammii--
kkoorr  bbeennyyúújjttoottttaa  eerrrree  aazz
áálllláássrraa  aa  ppáállyyáázzaattáátt??

–– Izgalmas éveknek nézünk
elébe, Kecskeméten olyan fej-
lesztések várhatóak, amelyek
garantálják, hogy a fõépítész
feladata fajsúlyos lesz a város-
nál. Ez volt az egyik ok. A má-
sik pedig: úgy éreztem, hogy
személyes életpályámon is idõ-
szerû egy olyan váltás, amely
az építészeti lét egy más szfé-
rájában teszi lehetõvé, hogy
megmutassam magam.

––  MMeennnnyyiirree  ttuudd  aazzoonnoossuullnnii
aazz  eeddddiiggii  ééppííttéésszzeettii  kkoonncceeppcciióó--
vvaall??

–– A kilencvenes évek elején
úgy láttam, még a vállalkozók-
ban is jobban élt, hogy ne csak
a gazdasági szempontokat, de
az építészeti minõséget is fi-
gyelembe vegyék, úgymond ne
csak a mának, hanem a jövõ-
nek is építsenek. Manapság
egy kicsit hangsúlyosabbá vált
a gazdaságossági tényezõ. Ezt
tiszteletben kell tartani persze,
de szeretnénk, hogy a jövõben

építészeti minõségében is kap-
junk egy-egy beruházástól. 

––  AA  RRáákkóócczzii  úútt  rreevviittaalliizzáácciióójjaa
kkaappccssáánn  mmii  aa  vvéélleemméénnyyee??

- Száz évvel ezelõtti nagysze-
rû gondolat, hogy a fõtér kü-
lönleges térfüzérébõl egy fa-
sorral gazdagított út vezessen
ki a vasútállomáshoz. Ez ki is
teljesedett, de számos elemé-
ben ma már nem korszerû. Az
elöregedett fákat fiatalabbakra
cserélik, a fasor jelleg megtar-
tása végett, a burkolatok lé-
nyegében egy szintben lesznek.
A város ennél egy kicsit tovább
is gondol, nemcsak burkola-
tokkal, hanem a térfal rendbe-
tételével is számol, tehát a
homlokzatok felújítását is ter-
vezzük. Persze az épületek
nagyrészt magántulajdonban
vannak, ezért kezelésük nem-
csak szakmai, hanem gazda-
sági kérdés is. Egy ilyen védett,
ornamentikával díszített épület
felújítása költségesebb, mint
egy egyszerûbbé. Ezért a város

létrehozott erre a célra egy ala-
pot, melybõl pályázat útján tá-
mogatás igényelhetõ. Ezúton is
kérem azokat, akik ilyen felújí-
tásba vágtak, hogy érdeklõdje-
nek a fõépítészi osztályon,
hogy milyen lehetõségeik van-
nak.

––  AA  kküüllssõõ  tteerrüülleetteekk  kköözzüüll,,  lleegg--
rrééggeebbbbeenn  ttaalláánn  aa  MMáárriiaahheeggyyiivv--
eell  ttöörrttéénntt  vváállttoozzááss..  FFeellvveettõõddhheett
aa  bbeelltteerrüülleettbbee  vvoonnáássaa??

–– Kecskemét integrált város-
fejlesztési stratégiája és a TRT
határozza meg a belterületbe
vonandó területek mikéntjét. A
Márihegy, az Alsó-és Fel-
sõszéktó kérdése ebben a kon-
cepcionális gondolkodásmód-
ban vizsgáltatik meg.  Utóbbi-
aknál már folyamatban van az
a rendezési terv, ami dönthet
arról, hogy hogyan és miként
tovább. Az akcióterületek kö-
zött természetesen szerepel
Márihegy is. 

––  AAzz  uuttóóbbbbii  iiddõõbbeenn  rreemmeekk  kkii--
áállllííttáássookkaatt  kköösszzöönnhheettttüünnkk  öönn--
nneekk..  LLeehheett  mmáárr  vvaallaammiitt  ttuuddnnii  aa
kköövveettkkeezzõõ  ffoottóóttáárrllaattáárróóll??

–– Kedves alkotótársammal,
Király László Györggyel úgy
tervezzük, hogy minden évben
egy nagy összefoglaló kiállítást
csinálunk Kecskeméten, emel-
lett persze, lehet, hogy lesz
több kisebb is. 

A teljes beszélgetést meg-
hallgathatja a Charitas Rádi-
ón, a www.civilnaplo.hu web-
oldalon.

Interjú Öveges Lászlóval

A régi lett az új fõépítész

Valentin-nap Gody Papánál
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 fo-
rintba 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, értelem-
szerûen folytatódik a sor (február 1-jén a 32. számú Gody Papa
pizza kerül fele annyiba, mint egyébként szokott). Az akció egé-
szen március 17-ig tart, (a 76. rizses thai pizza az utolsó a sor-
ban) és természetesen ez a házhoz rendelt pizzákra is érvényes.
Örömteli hír, hogy más folyamatos akciókkal is igyekszünk ven-
dégeink kedvében járni. Naponta 11 és 16 óra között 20% ked-
vezménnyel várjuk a diákokat, valamint vasárnaponként az ide-
látogató családok fél áron lakhatnak jól. Az étlapon széles a vá-
laszték: a pizzák mellett tésztákat, spagettit, rizses húst, házi pa-
lacsintát, salátát, kétféle sültet, pizzaburgert is lehet rendelni. Az
egyik kedvenc a parasztos pizza: (paradicsomszósz, tarja, kol-
bász, szalonna, hagyma, tojás, sajt, pepperóni). 

GGooddyy  PPaappaa  PPiizzzzéérriiaa,,    KKeeccsskkeemméétt,,  AArraannyy  JJ..  uu..  33..  TTeell..::  7766//  441155--551155
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  HH––CCss::  1111––2233;;  PP  ––SSzz::  1111--2244;;  VV::  1122--2222

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

A Nemzeti Civil Alapprogram vá-
lasztott testületei delegált tagjai-
nak megválasztására elektori
gyûlést tartottak a napokban Sze-
geden.

A kecskeméti Nagy Pétert dön-
tõ fölénnyel szavazták meg a civil
szervezetek képviselõi. Nagy Pé-
ter az Országos Elektori Tanács-
ban fogja képviselni a Civil Szer-
vezetek Dél-alföldi Régióját. A ko-
rábbi 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 szin-
ten több mint hétmilliárd forint
felhasználásáról döntenek majd.
Minden képviselõ azért dolgozik,

hogy a képviselete alá esõ régió
minél nagyobb összeget haszno-
síthasson. A Dél-alföldi Régió na-
gyon jól teljesített, õ delegálta el-
sõként jelöltjét, valamint 580 mil-
lió forintot sikerült itt összpontosí-
tani, mely összeget a térség civil
szervezeti hasznosíthattak. 

Nagy Péterrel terjedelmesebb
interjú olvasható a 

www.civilnaplo.hu és a
portaegyesulet.hu honlapokon.

Elsöprõ gyõzelem

– A fõbb, európai exportpi-
acra kerülõ termékeink – kí-
nai kel, korai fejes káposzta,
cseresznye, meggy, kajsziba-
rack, szilva, görögdinnye és
paprika -, értékesítése két fõ
irányra osztható: friss-
piaci és feldolgo-
zóipari. A friss-
piaci értékesí-
tés során
áruink döntõ
többsége a
kereskedelmi
láncok hûtõ-
pultjaira kerül.
A fogyasztók
számos országban
találkozhatnak a Bács-
Zöldért Zrt. termékeivel. Fel-
dolgozóipari vevõink pedig,
szinte kivétel nélkül a kon-
zervgyárak. A friss áru ebben
az esetben, ipari feldolgozás
után kerül a fogyasztó aszta-
lára. Az elmúlt évben fokozott
érdeklõdés mutatkozott a fel-
dolgozóüzemek részérõl a
paprika minden fajtája iránt.
Legyen szó pritamin, lecsó,
cseresznye, pfefferóni, vagy

kápia paprikáról, mindegyik
iránt élénk volt a kereslet, a
vevõi igényeknek csak korlá-
tozottan tudtuk megfelelni.
Mindez – a gazdasági világ-
válság ellenére - 2009-ben is

hasonlóan fog ala-
kulni, ezért cé-

günk minden
l ehe t s ége s
e s z k ö z z e l
igyekszik a
régió zöld-
ségtermelõ

gazdáit a
papr ika te r -

mesztésben tá-
mogatni és bíztat-

ni: MMEEGGÉÉRRII  PPAAPPRRIIKKÁÁTT
TTEERRMMEELLNNII!!  Társaságunk, vé-
dõáras szerzõdés megkötése
után, igény esetén, mind vetõ-
mag (palánta), mind táp-
anyagok biztosításával igyek-
szik megteremteni a termesz-
téshez szükséges optimális
feltételeket. 

Érdeklõdés esetén, kérjük,
forduljon Szabó Ferenc kollé-
gánkhoz a 3300--334499--99772244-es
telefonszámon!

Megéri paprikát termelni
AA  nnaaggyy  hhaaggyyoommáánnyyookkkkaall  rreennddeellkkeezzõõ  BBááccss--ZZööllddéérrtt  ZZrrtt..,,  aa  DDééll--
aallffööllddii  RRééggiióó  mmeegghhaattáárroozzóó  zzööllddsséégg--ggyyüümmööllccss  kkeerreesskkeeddeelleemmmmeell
ffooggllaallkkoozzóó  vváállllaallkkoozzáássaa..  AA  ttáárrssaassáágg  aa  mmaaggyyaarr  tteerrmmeellõõkkttõõll  mmeeggvváá--
ssáárroolltt  ffrriissss  áárruutt,,  aazz  üüggyyffééll  iiggéénnyyeeiinneekk  mmeeggffeelleellõõeenn  vváállooggaattjjaa,,  ccssoo--
mmaaggoolljjaa  ééss  eellõõhhûûttii..  AA  ccéégg  rréésszzéérrõõll  BBûûddii  ZZssoolltt  vveezzéérriiggaazzggaattóó  aazz
aalláábbbbiiaakkaatt  nnyyiillaattkkoozzttaa  llaappuunnkknnaakk::  

Vértes Árpád, Hévíz polgármestere örül az új terápiás centrum
megvalósulásának

Rendkívüli téli akció
a hévízi Ágnes Panzióban!
MMáárrcciiuuss  11--jjééiigg  20% kkeeddvveezzmméénnyytt  aadduunnkk

aa  sszzáálllláássddííjjbbóóll!!
TTéérrííttééssmmeenntteess  wweellllnneessss--hhaasszznnáállaatt,,  

uusszzooddaa,,  sszzaauunnaa,,  ssóókkaammrraa,,  ppeezzssggõõffüürrddõõ..
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióókk::  

0066--8833--554400--  113399,,  8833--554400--  229900,,  8833--  334400  --445500  FFaaxx::0066--8833--334433
221188

ee--mmaaiill::  aaggnneessppaannzziioo@@tt--oonnlliinnee..hhuu

22000099..    jjaannuuáárr    2244.. 55Keresse fel a Civilnapló honlapját! – www.civilnaplo.hu
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Igazából, ekkortól indulhat
meg az élet a mára már nemzet-
közi ismertségû imaházban, illet-
ve szociális központban. Nagyon
szépen berendezett, rekonstruált
épületben a „kenyér és lélek”, Ég
és Föld szimbolikáját, spiritualitá-

sát hirdeti, hordozza majd a szá-
mos funkció, a többféle szolgá-
lat. Egyszerre lesz ez a létesít-
mény szociális intézmény, ima-
ház, rehabilitációs központ és
múzeum. A mû komplex mûkö-
désével fejezi ki  a lélekbõl szüle-
tett, de földi táplálékra szoruló
ember és a gondoskodó Atya, a
kenyeret és halat az éheseknek
megszaporító Jézus misztériu-
mát. Az alapvetéshez legfonto-
sabb az evangéliumi tanítás, me-
lyet jól kiegészített a II. János Pál
pápától származó hatalmas mo-

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

javító szolgálatának, a „Ne félje-
tek!” teológiájának.

A ház még föl sem épült, de
már felkeltette a város  és az or-
szág határain kívül élõ Karol
Wojtylát tisztelõ hívek érdeklõdé-
sét. Az építés stációit is zarándok-

csoportok követték. A mindvégig
forráshiányos építkezés egy per-
cig sem okozott nehézséget vagy
fennakadást. Nap mint nap ér-
keztek nagyvonalú, elkötelezett,

jó szándékú fölajánlók, segítõk,
akik pénzadományokkal, munká-
val, anyaggal, imával és a testvé-
ri szolgálat számtalan formájával
segítették az építõ közösséget. 

A soron következõ négy hó-
nap már a finis.  A jó Isten ke-
gyelmébõl, három jeles kecske-
méti közéleti személyiség koor-

dinálja a megbízható és alapos
munkavégzést. 

Molnár Ferenc építési igaz-
gató, a Molnár Fatelep tulajdo-
nosa, Kocsis Ferenc építési ve-
zetõ, Borbély Lajos, Koós Ká-
roly-díjas építész, mint mûszaki
vezetõ, legutóbbi találkozóju-
kon kifejtették: reményt látnak
arra, hogy az adott határidõre
befejezõdhetnek a munkálatok. 

A hírös város egy nagy, szép
intézménnyel, egy megmentett,
szakszerûen helyreállított pol-
gárházzal, a rászorulók egy

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

Sviag Kft. tulajdonosa és a Sze-
relvénybolt Kft. felajánlásával
készül a fûtés- és vízszerelés, a
Konzul Bau Kft. végzi a kõmû-
ves munkákat, a Domino Kft.
(Nagy Sándorral  az élen ) a
burkolásokat. Heibl József és
dr. Bozóky Imre Izsákról az áll-
mennyezetek megépítését,
Pavlovics István a burkoló anya-
gokat, Frankó János a villany-
szerelést és a szerelvényeket,
Király József és a Free Line Kft.
a festést, a Poli Farbe Kft. a fes-

tékeket garantálja. A szervezõk
már csak dr. Farkas Gábor Ybl-
díjas építész koncepciójára, ter-
veire várnak, hogy a bútorok
megvásárlását elõkészítsék. 

Örömteli dolog –  amint arról
dr. Zombor Gábor polgármes-
ter 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 Kecskemé-
ten Karolj  Wojtyla utca, illetve

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

HHaa  aazz  ééggiieekk  iiss  ííggyy  úúggyy  aakkaarrjjáákk,,  mmáájjuuss  kköözzeeppéénn  hháárroomm  jjeelleess  ffeellkkéérrtt
sszzeemmééllyyiisséégg  EEwwaa  FFiilliippiiaakk,,  WWaaddoowwiiccee  ppoollggáárrmmeesstteerr  aasssszzoonnyyaa,,  ddrr..  BBáá--
bbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkee  ééss  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  vváárroo--
ssuunnkk  eellssõõ  eemmbbeerree  áállll  mmaajjdd,,  aazz  EEggrreessssyy  uuttccaaii,,  nnaaggyyoonn  sszzééppeenn  ffeellúújjííttootttt
ppoollggáárrhháázz,,  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  aajjttaajjáábbaann  ééss  vváággjjaa  eell
aazz  eemmlléékksszzaallaaggoott..  LLeezzáárruull  aa  mmáássffééll  éévveess  ffáárraaddttssáággooss,,  ddee  ccssooddáállaattooss
mmuunnkkaa..  

KKéérrjjüükk,,  sseeggííttssee  ÖÖnn  iiss  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  mmûûkkööddéésséétt,,  pprrooggrraammjjaaiinnaakk  mmeeggvvaallóóssuulláássáátt,,
hhooggyy  mmii  iiss  sseeggíítteennii  ttuuddjjuunnkk..  AAjjáánnlljjaa  ffeell  aaddóójjaa  11%%--áátt!!  

AAddóósszzáámmuunnkk::  1188334477998822--11--0033  



– Ez mára odáig fajult,
hogy az önkormányzat szer-
zõdést szegve, az önrészét
nem hajlandó folyósítani a
még folyamatban lévõ köz-
mûfejlesztésekhez - nyilat-
kozta lapunknak Fekete
László. - Ez mintegy kétezer
kecskeméti, többségében
külterületen élõ családot
érint. Ez alól a kötelezettség
alól, nem lehet büntetlenül
kibújni, pusztán azért, mert
nem tetszik nekik a társula-
tunk, vagy az én fizimiskám.
Legutóbb még sikkasztással

is megvádolt lapjában az
egyik habzó szájú képviselõ,
de ezért a rágalomért bíró-
ság elõtt fog felelni. Ahogy
az önkormányzat is, ha nem
tesz eleget a szerzõdésben
vállalt kötelezettségének.

– A másik probléma a köz-
mûvek kiépítését követõ út-
stabilizáció. Több mint két
éve döntött úgy a közgyûlés,
hogy szervezzük mi ezt is
azokban a városrészekben,
ahol erre igény mutatkozik.
Nyilatkoztam már korábban
is, hogy az aszfaltozott utak
építéséhez a lakossági hoz-
zájárulást a közgyûlés ingat-
lanonként 180 ezer forint-
ban határozta meg. Az elõ-
takarékossági összegre járó
33 százalék állami támoga-
tást a társulat mûködésére,
az adminisztrációkra, az
ügyintézésre, a könyvelé-
sekre, illetve a behajthatat-
lan követelések fedezésére
fordítottuk. Mi készíttettük a

terveket, szerveztük a hitele-
ket, az önkormányzatnál
ezekbe már nem tudtak kü-
lönösebben belenyúlni, és
az esetleges ügyeskedésre,
korrupcióra sem hagytunk
esélyt senkinek. Viszont a
jelenlegi helyi hatalom, a
szennyvízcsatornázáson kí-
vül, minden közmûfejlesz-
tésre vonatkozó megbízatást
visszavont társulatunktól az
elmúlt nyáron. A hitelszerzõ-

dések megkötésével meg-
bíztak egy kft-t. Csak azért,
hogy bebizonyítsák, ez a
cég jobb, mint a Víziközmû
Társulat, ennek a kft-nek az
ügynökei már nem 180, ha-
nem csak 135 ezer forint la-
kossági hozzájárulásról köt-
hetnek szerzõdést. Ugyanis

az adminisztrációs költsége-
ket fedezõ 33 százalékos ál-
lami támogatás összegét le-
vonták a 180 ezer forintból,
s minden ügyintézési teen-
dõt és kiadást magára vál-
lalt az önkormányzat. Tete-
mes teher valamennyi szer-
zõdés könyvelése öt éven
át, de ez már legyen a dön-
téshozók gondja, ahogy az
is, hogy mibõl fedezik a be-
hajthatatlan követeléseket.

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

ság a legenyhébb kifejezés,
pláne ha belegondolunk,
hogy a különbözetbõl adó-
dó plusz kiadások fedezetét
azoknak a kecskeméti pol-
gároknak az adóforintjai is
bánják majd, akik az útért a
magasabb összegû hozzá-
járulást fizették. Még no-
vemberben küldtünk ezzel
kapcsolatban egy tiltakozó
levelet az illetékes Város-
stratégiai Irodának, amire

azóta sem válaszoltak. Inté-
zõ bizottságunk felkérte Ko-
vács Antal független képvi-
selõt, hogy a lakossági ön-
erõs útépítések körül kiala-
kult anomáliák tisztázására
nyújtson be indítványt a leg-
utóbbi közgyûlésen. Talán
mondanom sem kell, hogy

izomból leszavazták. A loja-
litás, a józanész ilyen mérvû
hiányát tapasztalva úgy ér-
zem, már csak jogi úton le-
het igazságot szolgáltat-
nunk.

Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy a Víziközmû Társulat-
tal a gyûlölködések ellenére
is kötött új társberuházói
szerzõdést a Kecskemét Ön-
kormányzat, 500 millió fo-
rint összegû víziközmû - fej-
lesztésre. És a napokban a
társulat már át is utalta az
elsõ részletet, csaknem 147
millió forintot. Vagyis nem
minden érdek nélküli a lát-
szólagos békülékenység.
Hiszen a társulati hitelrõl
tudni kell, hogy annak ka-
mata az elsõ öt évben 70%-
ban, a második öt évben
35%-ban államilag támo-
gatott, tehát nem lehet kér-
dés, hogy ez messze a jobb
feltételeket jelenti az önkor-
mányzatnak, mint bármely
más hitel. Ráadásul a hitel-
képesség vizsgálata itt nem
olyan szigorú, mint egyéb
esetekben, mivel a fedezet
jó része a tagok  kötelezett-
ségvállalásán is alapul. –
Hogy is nevezik azt az asz-
szonyt, akinek csak addig
kedves a társa, amíg pénzt
remélhet tõle?...

Víziközmû Társulat – kontra Kecskeméti Önkormányzat

Perekké fajulhat a botrányos kapcsolat
AA  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt,,  aa  llaakkoossssáágg  éérrddeekkeeiitt  kkééppvvii--
sseellvvee,,  ssookk  éévveenn  áátt  aazzéérrtt  kküüzzddöötttt,,  hhooggyy  mmiinnééll  oollccssóóbbbbaakk  ééss
ggyyoorrssaabbbbaakk  lleeggyyeenneekk  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyyeenn  aa  kköözzmmûûffeejjlleesszzttéé--
sseekk..  MMiinntteeggyy  1188  eezzeerr  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddhhoozz  jjuuttootttt  eell  aa  sszzeennnnyy--
vvíízzccssaattoorrnnaa,,  aa  vvíízz,,  aazz  áárraamm,,  aa  ggáázz  ee  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  hhaatthhaattóóss
kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell,,  aazz  úúttssttaabbiilliizzáácciióókkaatt  nneemm  iiss  eemmllííttvvee..  VVáárroo--
ssuunnkk  öösssszzllaakkoossssáággáánnaakk  aa  ffeelléénn  sseeggíítteetttteekk  eeddddiigg,,  aa  ttáárrssuullaatt  eell--
nnöökkee,,  ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó  mmééggiiss  úúggyy  éérrzzii,,  hhooggyy  hháállaa  hheellyyeetttt  öörröö--
kkööss  ttáámmaaddáássookkaatt,,  rráággaallmmaakkaatt  kkaappttaakk  ccssaakk  aa  vváállaasszzttáássookk  óóttaa
ttiisszzttooggaattóó  hhaaddjjáárraattookkaatt  sszzeerrvveezzõõ,,  úújj  vváárroossii  vveezzeettééssttõõll..  

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA

Kérje árajánlatunkat!

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

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

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

titkarsag@hknyomda.hu

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

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

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

kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!

Januártól minden kedden 16.30 - 18 óráig babás-mamás
együttléteket tartanak Kecskeméten a Napsugár utcai Wal-
dorf 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, kö-
zös éneklést, mozgást, mesét, és együtt fogyasztják el az
egészséges uzsonnát. A baba-mama csoportban megélt,
megtapasztalt dolgokról a szülõk az óvoda által kínált sze-
mélyes találkozásokon beszélgethetnek a pedagógusokkal.

AAzz  iinnttéézzmméénnnnyyeell  kkaappccssoollaattbbaann  bbõõvveebbbb  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  
DDaakkóó  GGaabbrriieellllááttóóll  ((2200//557799--88336644))  

ééss    NNéémmeetthh  ÉÉvvááttóóll  ((2200//441122--99558855))  kkéérrhheettnneekk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk..

Hangulatos babás-
mamás együttlétek

Közös fellépés a pollenártalom ellen!
Környezetvédõ, városvédõ akciók! 

Mûemlékvédelem!
Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!

AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!

PORTA Közhasznú Egyesület,
Kecskemét Kossuth tér 5. Tel.: 76/505-041

Adószám: 18362253-1-03, Számlaszám: 52400078-10048593 

KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!

1%

„… nagyobb boldogság adni, mint kapni.” 
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!

Szenteste Alapítvány tevékenysége:
• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös 

programok szervezése,
• Templomok, keresztek építését és felújítási munkálatainak támogatása 

munkálatainak támogatása,
• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13. 

Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

22000099..    jjaannuuáárr    2244.. 77Keresse fel a Civilnapló honlapját! – www.civilnaplo.hu



22000099..    jjaannuuáárr    2244..88 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Nyílt napok

Hamarosan lezárul a felsõokta-
tási jelentkezés, de hátha akad-
nak még bizonytalanok. Elsõsor-
ban 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 kez-
dõdik a nyílt nap programja. A
GAMF Kar oktatói érdekes kísér-
letekkel, bemutatókkal is készül-
nek.

Fõiskolai bál
A dékáni hivatalokban már kap-
hatók a belépõk a Kecskeméti
Fõiskola báljára, amelyet febru-
ár 7-én, a Kertészeti Fõiskolai
Kar épületében rendez az intéz-
mény. A fõiskola, mint a Dél-al-
földi Régió egyik legnagyobb ok-
tatási intézménye azt reméli,
hogy a három kar közös bálja
rangos társasági esemény lesz,
amely azon túl, hogy a munka-
társak, hallgatók és öregdiákok
számára lehetõséget nyújt a kö-
tetlen és baráti együttlétre, a vá-
ros és a térség felé is nyit. 

Mercedes-teszt
Jónak ítélte a Daimler AG annak
a tesztnek az eredményét, ame-
lyet a Kecskeméti Fõiskola GAMF
Karának hallgatóival írattak meg
általános matematikai ismerete-
ik, logikai képességük és német
nyelvtudásuk felmérésére. A
Mercedes felhívására 63 nappa-
li és levelezõ tagozatos hallgató

jelentkezett, akik vállalták, hogy
részt vesznek a német cég mun-
katársai által összeállított hat té-
makört felölelõ online teszten. A
legjobb eredményt, 3,9-es átla-
got a logikus gondolkodás és a
számsorozatok témakörben ér-
ték el a hallgatók, gyengén ment
viszont a német nyelv, ott csak
1,6 lett az átlag. A Mercedes to-
vább folytatja a fõiskolások tesz-
telését. Február elején a kiemel-
kedõ hallgatók közül húszat vár-
nak gyártás-automatizálási
ismereteik felmérésére. Elképzel-
hetõ, 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 for-
dulójára. A nyertes elsõ forduló
után most a részleteket kellett ki-
dolgoznia az intézménynek.  

A két és fél milliárdos támo-
gatásból a fõiskola tudósházat
alakít ki az egyik homokbányai
ingatlanból, új multifunkcionális
oktatóépületet húznak fel a taní-
tóképzõ karon, és infotérré válik
a GAMF korábbi torna-
csarnoka. A pályázat tartalmaz
egy komoly informatikai és
laborfejlesztést is. A munkák
várhatóan nyáron kezdõdnek
majd. 

Kecskeméti Fõiskola

Hírmix

Akit nem annyira vonzanak a
kondi gépek, vagy netán
nincs elég ideje az ideális ki-
kapcsolódást biztosító trénin-
gezéshez – de
azért gyors, látvá-
nyos eredményt
szeretne elérni a
fogyásban, erõsö-
désben, a narancs-
bõr csökkentésé-
ben –, annak külön
lehetõséget biztosí-
tanak egy kis moz-
gáshoz. Bárki in-
gyen kipróbálhatja a TV2 Két
Testõr mûsoraiban is bemu-
tatott hasonló Body Coach
Vibrációs Tréninget (bõveb-

ben a www.bodycoach.hu
oldalon), vagy a Kecskemé-
ten egyedülállónak számító
Kinesis Personal edzõfalat.

Mindkét eszközzel
már 30 perc alatt
teljesen át lehet
mozgatni az egész
testet. A kondi
edzés vagy a frissí-
tõ masszázs után
a vendégek ren-
delkezésére álló
gõzkabin, vagy a
kerámia lapos

infraszauna is segíti a szer-
vezet további méregteleníté-
sét, és az immunrendszer
erõsítését. A Zöldház Nõi Fit-

ness Centernél arra is töre-
kedtek, hogy a szolgáltatá-
sokat baráti árakon kínálják
az ügyfelek részére, és elsõ-
sorban ne a pénztárcájukat
fogyasszák le.
Ennek az eredménye pedig

abban mutatkozik meg,
hogy az idejáró hölgyek vá-
rosunkban az egyik legked-
vezõbb áron tudják igénybe

venni a fitnessterem adta le-
hetõségeket. 

A Zöldház Center – ahol
üdülési csekket is elfogad-
nak-   Lyoness szolgáltató
partner is egyben.

További információt, az
akciók részleteit és az árakat
a wwwwww..zzoollddhhaazzffiittnneessss..hhuu
honlapon találhatják meg az
érdeklõdõk.

Bõvebb információk 

a Kecskeméti Fõiskoláról:  

www. kefo.hu 

––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa,,  bbiizzoonnyyáárraa  ssookkaakkaatt  mmeegglleepp,,  hhooggyy  lleehheettssééggeess  iillyyeenn  rröövviidd  iiddõõ  aallaatttt  nnuulllláá--
rróóll  ffeellssõõffookkúú  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteennnnii..  TTaalláánn  aazz  iiss  sszzeerreeppeett  jjááttsszzootttt  eebbbbeenn,,  hhooggyy  ÖÖnn  ggyyaakkoorrllóó
nnyyeellvvttaannáárr??

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

––  TTuuddttoommmmaall  ppoonnttoossaann  nnééggyy  hhóónnaappppaall  aazz  uuttáánn,,  hhooggyy  eellõõsszzöörr  kkeezzéébbee  vveettttee  aa  ttaannaannyyaaggoott,,
9900%%  kköörrüüllii  eerreeddmméénnnnyyeell  aa  nnaapp    lleeggjjoobbbb  sszzóóbbeellii  vviizzssggáájjáátt  pprroodduukkáállttaa  ––  ffeellssõõffookkoonn!!

– 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 ne-
kiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mon-
datot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec-
kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

––  ÖÖnn  eeggyy  sszzeemmééllyybbeenn  „„kkrreeaattíívv””  nnyyeellvvttaannuullóó  ééss  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  mmóóddsszzeerreekkeett  iiss  ttöökkéélleettee--
sseenn  iissmmeerrõõ  nnyyeellvvttaannáárr..  ÍÍggyy  rriittkkaa  rráállááttáássaa  lleehheett  aa  sszzaakkmmaaii  kkéérrddéésseekkrree  ééss  hhiitteelleess  vvéélleemméénnyytt
mmoonnddhhaatt..  MMii  ee  mmóóddsszzeerr  ffaannttaasszzttiikkuuss  ssiikkeerréénneekk  kkuullccssaa??  MMiittõõll  iiggaazzáánn  úújjsszzeerrûû  ééss  hhaattéékkoonnyy  aa
KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuullááss??  

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nemp találkoztam ennyire logikus szerkezetû tan-
anyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kí-
vánják eddigi tudásukat. 

––  ÖÖnn  ppeeddiigg  kkeeddvveess  GGiinnaa,,  ttíízz  hhéétt  aallaatttt  ssiikkeerreess  kköö--
zzééppffookkúú  CC  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteetttt,,  rrááaaddáássuull  eeggyyéénnii  ttaannuu--
lláássssaall,,  ttaannáárrii  sseeggííttsséégg  nnééllkküüll,,  eeggyy  eeggyyeeddii  nnyyeellvvttaannuu--
lláássii  mmeettóódduussssaall..  IIggaazz??

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon. 

––  MMiittõõll  mmááss  ééss  mmiittõõll  iillyyeenn  ssiikkeerreess  eezz  aa  mmóóddsszzeerr??  
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tan-

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 köve-
telményeit veszik célba.

––  MMiillyyeenn  nnyyeellvveekkbbõõll  hhoozzzzááfféérrhheettõõ  aa  KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuulláássii  MMóóddsszzeerr  ééss  mmeennnnyyiibbee  kkeerrüüll??
– 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 költsé-
geinek felel meg.

––  ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  KKeeccsskkeemméétteenn  lleesszz  vváássáárrlláássssaall  eeggyybbeekkööttöötttt  tteerrmméékkbbeemmuuttaattóó,,  aammeellyyeenn  ÖÖnn--
nneell  sszzeemmééllyyeesseenn  iiss  ttaalláállkkoozzhhaattnnaakk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk..

– Igen, 22000099..  ffeebbrruuáárr  44--éénn  ((sszzeerrddáánn))  ééss  22000099..  ffeebbrruuáárr  1111--éénn  ((sszzeerrddáánn))  1177--1199  óórrááiigg.. a
MMûûvvhháázzbbaann  a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ez-
zel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden taná-
csot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!

––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa  ééss  GGiinnaa,,  ssookk  ssiikkeerrtt  aa  ttoovváábbbbii  nnyyeellvvttaannuulláásshhoozz!!
BBeehhrriinngg  BBaalláázzss,,  wwwwww..kkrreeaattiivvnnyyeellvv..hhuu

Zöldház Nõi Fitness Center �� Kecskemét, Nyíl u. 5. Telefon:  70/329-1746

Zöldház – ahol szívesen edzenek a hölgyek
AA  nnõõkk  ddöönnttõõ  ttööbbbbssééggéétt  kkeelllleemmeettlleennüüll  éérriinnttii,,  hhaa  aa  fféérrffiiaakk  sszzeemmee  llááttttáá--
rraa  kkeellll  ttoorrnnáázznniiuukk,,  iilllleettvvee  eeddzzeennii  aa  tteessttüükkeett,,  eezzéérrtt  aazz  eeggyyrree  nnééppsszzeerrûûbbbb
ZZööllddhháázz  NNõõii  FFiittnneessss  CCeenntteerr  ffõõ  pprrooffiilljjáátt  úúggyy  hhaattáárroozzttáákk  mmeegg  aa  tteerreemm
üüzzeemmeelltteettõõii,,  hhooggyy  ccssaakk  hhööllggyyeekk  llááttooggaatthhaattjjáákk  aazz  eeddzzõõtteerrmmeett..  OOllyyaann
ccssaallááddiiaass  llééggkköörrbbeenn  ééss  bbaarrááttssáággooss  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  vváárrjjáákk  aa  bbeettéérrõõ
kkeeddvveess  vveennddééggeekkeett,,  aahhooll  sseennkkiinneekk  sseemm  kkeellll  sszzééggyyeennkkeezznniiee,,  mmiinnddeenn--
kkii  ggááttlláássookk  nnééllkküüll,,  jjóó  hhaanngguullaattbbaann  ffoorrmmáállhhaattjjaa  ttöökkéélleetteesssséé  aa  tteessttéétt..  

Nyitva tartás: H-P: 8.30-18.00; Sz.: 9.00-12.00
Tel.: 06-20/434-9081

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.

� Helyben sütött update péksütemények
széles választéka

� Update termékek 
� RYN lábbelik

� Fogyasztókávé, -tabletta és -rágó
�  2 könyv 1 áráért
�  Akciós termékek

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

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

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, pénztárgép-

kezelõ, 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.

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett::  ÁÁFFEEOOSSZZ  IIsskkoolláábbaann  ttaalláállhhaattóó  KKIITT  iirrooddáábbaann..  
HHoorrvváátthh  LLaajjoossnnéé  kkééppvviisseelleettvveezzeettõõnnééll

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  BBiibbóó  uu..  11..    TTeell..//  ffaaxx::  0066//7766--441166--669955

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. 

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.

Akkreditált nyelvi,
informatikai és

szakmai képzések
felnõtteknek

Nysz.: 03-0029-06 
AL: 0338

Vándorhorgászok találkozója
A Bács-Hosz Vándorhorgász Klubja (korábban Kecskeméti Ván-
dorhorgászok 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. 

76/502-261, illetve
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ

Kecskemét, Szolnoki út 20.
informacio@krmkk.hu �� www.krmkk.hu

Jelentkezés és információ:

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!

nyilvántartási szám: 03-0153-05 
intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0002


