
Kellemes karácsonyt,

boldog új évet

minden 

Kedves Olvasónknak!

Sugovica Halászcsárda
December 23-án egész nap, 

24-én 8 órától 14 óráig

ünnepi hallevéT elviheti!
Megrendelését kérjük elõre jelezze!

Tel.: 76/494-038, Kecskemét, Izsáki út 68.
Kellemes ünnepeket kíván: Pápics János és családja

Kellemes Ünnepeket Kívánunk 

minden meglévő és leendő partnerünknek!

Jövõre is bõvített szolgáltatásokkal 
várjuk ügyfeleinket.

� garanciás és garancián túli javítások 

bármilyen típus esetén 
� mûszaki vizsgáztatás a helyszínen 
� eredetvizsgálat, zöldkártya készítés 
� teljes körû kárrendezés 
� karosszéria- és fényezõmûhely 
� jégkár, horpadásjavítás festés nélkül 

Az elmúlt vasárnapon külö-
nösen sok állatbarát látoga-
tott ki a kecskeméti kutya-
menhelyre. A Mentsvár az Ál-
latokért és Környezetünkért
Kiemelten Közhasznú Alapít-
vány aktivistái ugyanis akciót
szerveztek erre a napra

azoknak, akik konzervvel,
táppal, jutalomfalatkákkal,
használaton kívüli ruhada-
rabokkal, vagy csak egy kis
ünnepi simogatással akartak
kedveskedni az elárvult
négylábúaknak. A Kisfáiban
lévõ telepen a rendezvény

vendége volt Nick Árpád
Guiness rekorder erõemelõ
és Both Zoltán vadállatbefo-
gó, a Karol Wojtyla Barátság
Központ munkatársai pedig
meleg teával köszönték meg
a látogatóknak a kutyusok
karácsonyi ajándékait.

Árva kutyusok ünnepe

A magyar a legpesszimistább
nép a világon. – Ezt komoly kül-
honi társadalomkutatók állítják
rólunk, alapos felmérésekre hi-
vatkozva. És erre a nemzeti kór-
ságra nem sok gyógyírt hozott
ez a most búcsúzó esztendõ
sem. Hiszen a világgazdasági
krízis miatt elképesztõ méreteket
öltött idén a munkanélküliség, a
banki hitelek változásai sok ezer
otthont veszélyeztetnek, a nö-
vekvõ árak még többet, s a kor-
rupciónál csak az új influenza ví-
rus terjed gyorsabban.     

Mondhatnánk, itt már csak a

csoda segíthet. De ha már
mondjuk, ne legyintsük hozzá
lemondóan. Ugyanis csodákból
sincs hiány. Mert milyen más szó
illik például arra, amit a kecske-
méti Porta Egyesület aktivistái
mûveltek ebben az esztendõben
is? – Átadták a gyönyörûen fel-
újított Karol Wojtyla Barátság
Központot, ahol ezernyi módon
támogatják a nehéz körülmé-
nyek között élõ családokat. Köz-

remûködésüknek köszönhetõen
felépült a kékesdi templom,
számtalan szakrális emlékhely
megmentéséhez nyújtottak segí-
tõ kezet, most meg heteken át
meleg ételt osztanak a rászoru-
lóknak Kecskemét fõterén. Eb-
ben a gazdaságilag valóban sa-
nyarú esztendõben is, legalább
kétszázmillió forint értékû szak-
ipari munkát, építõanyagot,
élelmiszert és egyéb adományt

tudtak mozgósítani különbözõ
nemes ügyeket szolgálva. A cso-
dát leginkább az emberi lelkek-
ben érdemes keresni, amikor az
is adakozni, segíteni akar – va-
lami titokzatos belsõ késztetés-
nek engedve –, aki maga is szû-
kös körülmények között éldegél.
Márpedig a segítõk számát te-
kintve, mindig õk vannak jelen-
tõs többségben.         

Legyen az újév az ilyen új cso-

dák és a megbékélés esztende-
je! Ott ahol máig visszhangza-
nak Pilinszky János sorai: „Te
gyõzz le engem, éjszaka! / Söté-
ten úszó és laza / hullámaidba
lépek. / Tûnõdve benned görge-
tik / fakó szívüknek terheit / a
hallgatag szegények…"  

Legyen a következõ esztendõ
a magyarok egymással – és
nem a helyzetükkel – való meg-
békélésének éve: Egy tehetsé-

ges, történelmileg sok tekintet-
ben meghatározó nép fel-
gyógyulásának kezdete az inten-
zív borúlátásból! 

És legyen a következõ év a
felismerés éve! Amikor végre
minden magyar ráébred arra –
a Porta Egyesület tagjaihoz ha-
sonlóan -, hogy amit csak ön-
magunkért teszünk, az velünk
együtt meghal. Amit viszont má-
sokért, azt megõrzi az idõ, míg
emlékezésre méltó marad az
emberiség.

KKoolloohh  EElleekk  
vveezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ

Csoda, szeretet, felismerés

M+F Autó Kft.
Kecskemét,

Izsáki út 20. 

Telefon: 76/503-663

Fax: 76/503-664
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A régi ferences lelkiségbõl
táplálkozó kezdeményezés-
nek köszönhetõen Kecskemét

fõterén az adventi és a kará-
csonyi idõszakban minden
hétvégén több száz ember
kap ingyen meleg ebédet.

Szent János napján, decem-
ber 27-én a Kecskeméti Vá-
rosszépítõ Egyesület teríti meg

a szeretet asztalát, egy finom
ebéddel örvendeztetve meg a
rászorultakat. Emellett egy
adománygyûjtést is rendez-

nek a Szentháromság temetõ
Kálváriájának kiegészítésére:
a Szent János szobor rekonst-
rukciójára.
Király József, a Kecskeméti
Városszépítõ Egyesület elnö-
ke, a felújítás fõvédnöke re-
méli, hogy a vandálok által
tönkretett Szent János szobrot
összefogásuk eredményekép-
pen sikerül pótolni. A tervek

szerint a temetõ kálváriája és
a sírbolt az újév húsvétjára
már teljes szépségében látha-
tó lesz. 

A városszépítõk is megterítik
a szeretet fõtéri asztalát

A fõtéri étkeztetések és
jótékonysági rendezvények támogatói

AADDRR  KKfftt..,,  AAuuttoofflleexx--KKnnootttt  KKfftt..,,  AAuuttoouunniivveerrzzááll  KKfftt..,,  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  BBááccss  ZZööllddéérrtt
ZZrrtt..,,  BBaaddaaccssoonnyyiinnéé  EEllzzbbiieettaa  MMooddzzeelleewwsskkaa,,  BBííbboorr  PPaallaaccssiinnttáázzóó  ééss  KKáávvéézzóó,,  BBoowwlliinngg--CCeenntteerr,,  CCoollaass
HHuunnggáárriiaa,,  CCsseehh  PPéékksséégg,,  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt,,  DDoobbooss  JJóózzsseeff,,  DDuuddááss  EErrnnõõnnéé,,  DDuunnaa  TTVV,,  DDuunnaavveeccsseeii
MMûûvveellõõddééssii  HHáázz,,  FFaalluussii  BBééllaa  ccuukkrráásszz,,  FFaannttáázziiaa  VViirráággbboolltt,,  FFeejjeeddeellmmii  PPéékksséégg,,  FFiinnccssii  CCsseemmeeggee,,  FFoorr--
nneettttii  KKfftt..,,  FFrraannkkóó  JJáánnooss  IIzzssáákk,,  GGaalllliiccoooopp  ZZrrtt..,,  GGaarraacczzii  JJáánnooss,,  GGoonngg  RRááddiióó,,  HHaalláásszz  GGáábboorr  HHúússüüzzee--
mmee,,  HHaammiilloo  KKfftt..,,  HHaannssaa--KKoonnttaakktt  KKfftt..,,  HHáázzii  PPiirrooss  PPaapprriikkaa  KKfftt..  SSüükköössdd,,  HHiiddaassii  TTiibboorr  PPiilliissccssaabbaa,,  HHíírrööss
MMeesstteerr  KKfftt..,,  HHoollllóó  TTiibboorr,,  HHoorrii  BBtt..,,  HHoovváánnyy  MMáárrttoonn,,  JJaakkóó  CCuukkrráásszzddaa,,  JJééggsszziilláánnkk  KKfftt..,,  JJúúlliiaa  MMaalloomm,,
KKaallmmáárr  LLáásszzllóó,,  KKeeffaagg  ZZrrtt..,,  KKeeccsskkeemmééttii  KKrriisszzttiiáánn,,  KKeeccsskkeemmééttii  PPoollggáárrõõrrsséégg,,  KKeeccsskkeemméétt  MMeeggyyeeii  JJooggúú
VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa,,  KKeeffaagg  ZZrrtt..,,  KKéékkeessddii  tteemmpplloommééppííttõõkk,,  KKiirráállyy  JJóózzsseeff,,  KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzii  MMaalloomm
KKfftt..,,  KKoorrddaa  KKöönnyyvveessbboolltt,,  KKoorrddiikk  ééss  FFiiaa  CCuukkrráásszzddaa,,  KK&&ZZ  HHoorriizzoonnttááll  KKfftt..,,  LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm,,  LLuukkááccss  OOpp--
ttiikkaa,,  MMááttéé--KKeerr  KKfftt..,,  MMaaggyyaarr  VVöörröösskkeerreesszztt,,  MMeennzzaa--FFoooodd  KKfftt..,,  MMééttaa  KKfftt..,,  MMoollnnáárr  FFeerreenncc,,  MMoollnnáárr  ZZssoolltt,,
OOrrggoovváánnyy  ééss  VViiddéékkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett,,  PPaakkssii  AAttoommeerrõõmmûû,,  PPaajjoorr  JJeennõõ,,  PPiinnttéérr  MMûûvveekk,,  PPoorrttaa  EEggyyee--
ssüülleett,,  PPoollyyáákk  ééss  PPoollyyáákk  PPéékkáárruu  KKfftt..,,  PPoollii--FFaarrbbee  KKfftt..,,  RRooyyaallsseekktt  ZZrrtt..  IIzzssáákk,,  SSeennaattoorr  IIttaallsszzaakküüzzlleett,,  SSzzaa--
bbaaddsszzáálllláássii  MMiihháállyy,,  SSzzeenntteessttee  AAllaappííttvváánnyy,,  SSzziiggeettvváárrii  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett,,  SSzziillvváássii  JJóózzsseeff,,  TTeerrmmoossttaarr
KKfftt..,,  TTiisszzaavvööllggyyii  EErriikkaa,,  UUnniivveerr  SSzzöövveettkkeezzeettii  ZZrrtt..,,  ÚÚtt--HHíídd  MMéérrnnöökkii  IIrrooddaa,,  VVaarrggaa  BBiirrttookk  IIzzssáákk,,  VVöörrööss  TTii--
bboorr,,  ZZééttaa--AAddóó  KKöönnyyvveellõõ  KKfftt..,,  PPoolláárr  SSttúúddiióó

A Ladánybenei Önkor-
mányzat képviselõtestü-
letének novemberi köz-
gyûlésén eldõlt: támo-
gatják a Szent Mihály
Emlékhely felújítását. A
falu határában álló, ro-
mos, helytörténeti jelen-
tõségû emlékhelyre már
több aktivista is felhívta a
Porta Egyesület Katolikus
Munkacsoportjának fi-
gyelmét, akik a nyár vé-
gén nekiláttak a meg-
mentési munkálatoknak,
támogatókat, pártolókat
keresve.

Az õsz folyamán tár-
gyalások folytak a helyi
önkormányzattal és Ki-
rály Józseffel, a Free Line Építõ-
ipari, Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft. tulajdonos-ügyvezetõjé-
vel, mûemlékvédelmi szakem-
berrel, aki csatlakozott a nemes

feladathoz, segítve a szakrális
emlékhely felújítási munkálatait.

A Ladánybenei Önkormány-
zat a közgyûlési döntés értelmé-
ben átvette a rekonstrukció fõko-

ordinációját és lebo-
nyolítását. Elhatároz-
ták: 2010. szeptem-
ber 29-éig, Szent Mi-
hály ünnepéig elké-
szülnek a munkák-
kal, és megkérik a
római katolikus egy-
ház vezetését, hogy
szentelje fel a meg-
újított zarándokhe-
lyet. A rekonstrukciós
folyamatoknál úgy
tervezik, hogy alakí-
tanak egy bizottsá-
got, amelyben
Skultéti Árpádra, Ki-
rály Józsefre, a Porta
Egyesület szakértõire,
az egyház helyi veze-

tõire is számítanak. Ez az akció-
csoport, az érdeklõdõ lokálpatri-
óták sokaságával együtt, min-
den bizonnyal sikerre viszi majd
szép elképzeléseiket, terveiket. 

Emlékhelyet mentenek

KKeeccsskkeemméétt  aa  sszzeerreetteett  ééss  aa  sszzoolliiddaarriittááss  vváárroossaa  --  mmaa  mmáárr  ssookkaann  ííggyy
eemmlleeggeettiikk  aazz  oorrsszzáággbbaann  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeesszzéékkhheellyyéétt..  JJóóll  ttuuddjjáákk,,
hhooggyy  aazz  iitttt  ééllõõ  eemmbbeerreekk  éérrzzéékkeennyyeekk  aa  bbaajjbbaa  jjuuttoottttaakk  ggoonnddjjaaiirraa,,  ééss  hhaa
ttuuddnnaakk,,  sseeggíítteenneekk  iiss  aa  rráásszzoorruullóókkoonn..  AA  SSzzeenntteessttee  AAllaappííttvváánnyy,,  aa  BBaarráá--
ttookk  tteemmpplloommaa,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett,,  vvaallaammiinntt  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg
KKöözzppoonntt  éévveekk  óóttaa  eeggyyiikk  aallaappppiilllléérree  ttéérrssééggüünnkkbbeenn  eennnneekk  aa  sszzeelllleemmii--
ssééggnneekk..

FFõõttéérrii  éétteelloosszzttááss  lleesszz  mméégg::  ddeecceemmbbeerr  2244..  ccssüüttöörrttöökk,,  ddeecceemmbbeerr  2255..  ppéénntteekk,,
ddeecceemmbbeerr  2266..  sszzoommbbaatt,,  ddeecceemmbbeerr  2277..  vvaassáárrnnaapp,,  ddeecceemmbbeerr  3311..  ccssüüttöörrttöökk,,  mmiinnddeennnnaapp  1122  óórrááttóóll

– Nagyon sok szép
kecskeméti történetet
õrzök az emlékeze-
temben, amiket az
apámtól hallottam –
nyilatkozta lapunk-
nak a neves politikus.
– Õ sokáig itt élt, a
mûvésztelepen alko-
tott, több festménye
mesél máig e térség
megragadó tájainak
hangulatáról. Festett
egy nagy és nagyon
szép Golgota-képet
is, amelyet a Ference-
sek templomában õriznek.
Nagyböjt idején szokták az ál-
dó oltárkép elé leengedni,
amúgy föltekerve tartják. Nem-
rég határoztam el, hogy felújít-
tatom ezt az alkotását, hiszen
valamikor a 30-as évek máso-
dik felében készült, ráfér a res-
taurálás, hogy a hívõ emberek
a következõ 80 évben is gyö-
nyörködhessenek benne. 

– Közismert, milyen kemény
munkával teremtettek megél-
hetést a régi kecskemétiek
ezen a homokon szõlõt, gyü-
mölcsösöket gondozva, neme-
sítve. Erre a kitartásra, illetve a

megújulás iránti fogékonyság-
ra a mai magyar gazdaságnak
is nagy szüksége van. Egész
Magyarország szempontjából
jelentõs, hogy most itt épül a
Mercedes új gyára, hiszen na-
gyon sok embernek ad új meg-
élhetési lehetõséget ez a beru-
házás. És természetesen sze-
mély szerint is büszke vagyok
rá, hogy Gyõr mellett most
Kecskemét lesz a másik nagy
autóvárosunk.

– Kétségtelen, hogy Magyar-
országot erõsen sújtotta a
nemzetközi gazdasági válság,
de még idejében észbe kap-

tunk – mondta el a külügymi-
niszter. – Az a jó politika, amely
soha nem önmagára gondol,
hanem a következõ nemze-
dékre, az utódokra. Szerintem

sikerült meghoznia ennek a
kormánynak azokat az intéz-
kedéseket, amelyeket az elõ-
dök elmulasztottak vagy elha-
lasztottak. Nem örömteli lépé-
sek voltak ezek, hiszen áldo-
zatokat követelnek, de bizo-
nyos, hogy nagyon rövid távon
belül látni fogjuk az eredmé-
nyeiket. A Mercedes jelzése az
egyik: Magyarországnak ma
van esélye arra, hogy az elsõk
között lábaljunk ki ennek a
válságnak az örvényébõl, és
akkor látványos lesz az elõ-
nyünk, sok-sok régióbeli or-
szághoz képest. 

Külügyminiszterünk kötõdései
VVaallóósszzíínnûûlleegg  ccssaakk  aa  kkuuttaakkooddóó  llookkáállppaattrriióóttáákk  ttuuddjjáákk,,  hhooggyy  oorrsszzáágguunnkk  jjee--
lleennlleeggii  kküüllüüggyymmiinniisszztteerree,,  BBaalláázzss  PPéétteerr  kkeeccsskkeemmééttii  sszzüülleettééssûû..  IIggaazz,,  nneemm
ssookkkkaall  aazzuuttáánn,,  hhooggyy  aa  hhíírrööss  vváárroossbbaann  mmeeggllááttttaa  aa  nnaappvviilláággoott,,  aazz  ééddeess--
aappjjáátt  BBuuddaappeessttrree  sszzóóllííttoottttaa  aa  hhiivvaattáássaa,,  ííggyy  vvaallóójjáábbaann  ootttt  nnõõtttt  ffeell..  DDee  ááll--
llííttáássaa  sszzeerriinntt  mmááiigg  nnaaggyyoonn  eerrõõsseenn  kkööttõõddiikk  éérrzzeellmmiilleegg  aa  sszzüüllõõhheellyyééhheezz..

A kecskeméti mûvésztelepi al-
kotóház és budapesti mûterme
között ingázik a korábban pá-
rizsi galériákat is megjárt
Szikora Tamás festõmûvész –
derül ki a Kecskeméten szer-
kesztett és országosan terjesz-
tett, népszerû Sztársalgó ma-
gazin decemberi számából.   

– Leningrádban Matisse,
Rouault, Cézanne vásznain
nevelkedtem. Gyakori ven-
dég voltam ugyanis az
Ermitázsban – mesélt életút-
járól Szikora, aki a Szovjet-
unióban színesfém kohásza-
tot tanult. – Elhoztak egyszer
a mûtermembe egy francia
fiatalembert, aki galériát ké-
szült nyitni Párizsban. Õ vetet-
te fel, hogy dolgozzak Párizs-
ban. Egy hatalmas, 300 mû-
termes intézményben, amely
a város két pontján, a Szajna-

parton és a Montmartre-on
mûködött, 1992 márciusától
egy évre az enyém lett az
egyik mûterem. 

Szikora Tamás
ma már inkább
csak kecskeméti-
nek mondja ma-
gát. Imád dolgozni
a kecskeméti mû-
vésztelepi alkotó-
házában. Mint
mondja: alkotásra
inspirálja a csodá-
latos környezet, és
a nyugalom a
hírös városban.

A Sztársalgóból
kiderül, hogy a ka-
rácsonyt a család-
dal tölti, szilveszter
este viszont a Víg-
színházban játszik
Lukács Sándor

színmûvész, Geszler Do-
rottyáról pedig megtudjuk,
hogy jóga és pilates szalont
mûködtet a Rózsadombon.

Szikorát inspirálja Kecskemét

Különleges ajándékot hozott a
mikulás a Kecskeméti Sportis-
kola 11-12 éves Vadmacskák
nevet viselõ kosárlabdázó lá-
nyainak. Edzõjük, Gerebenné
Bresák Zita meghívta Wittmann
Krisztiánt, a Kecskeméti KSE
csapatában játszó kosárlab-
dást a lányok edzésére, akik-
nek õ a kedvencük a KKSE já-
tékosai közül. Krisztián bíró-
ként mûködött közre a házi
mérkõzésen, majd válaszolt a
lányok elragadtatott szemmel

feltett kérdéseire, részt vett a
mikulás napi ajándékozáson,

és az azt követõ vidám beszél-
getésen.

Kosaras télapó
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––  IIllyyeenn  ttrraaddíícciióókkrraa  ééppííttvvee,,
hhooggyy  ííttééllii  mmeegg  aazz  eeggyyhháázz  ééss
aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  vviisszzoonnyyáátt
ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  ppoollggáárr--
mmeesstteerr??

– A múlt is kötelez, de úgy
látom, hogy a közgyûlésbe
választott képviselõk, a több-
séget adó pártok állásfogla-
lásai, ideológiája ugyancsak
pozitív, építõ, segítõ a törté-
nelmi egyházak vonatkozá-
sában. Formálisan és infor-
málisan is korrekt a viszony.
A város évente gyarapodó
mértékû támogatást hagy jó-
vá a költségvetésben, a fele-
kezetek támogatására. Ezt
pályázattal lehet igényelni és
megszerezni. Figyelembe
vesszük ugyanakkor a hitköz-
ségek vezetõinek vélemé-
nyét, kérését. Nem lehet, és
nem is volt konfliktus a pén-
zek elosztása ügyében. 

––  MMiillyyeenn  hhoosssszzaabbbb  ttáávvúú,,
kkoonncceeppcciioonnáálliiss  eellkkééppzzeelléésseekk
hhaattáárroozzzzáákk  mmeegg  aazz  iinnttéézz--
mméénnyyffeejjlleesszzttééssii  pprrooggrraammoott??

– Nem tudok most említeni
konkrét dokumentumot,
amely 5 vagy 10 évre kijelöli
az együttmunkálkodás fõbb
szempontjait. Annyi azonban
biztos, hogy Kecskemét az
egyházi oktatás egyik fõváro-
sa. A bölcsõdétõl az egyete-
mig, a kisiskolától a szakis-
koláig igen változatos a
struktúra, és folyamatosan
bõvül az átadott létesítmé-
nyek köre. 2009-ben például
egy óvodaszárnyat vehetett
át a Katolikus Egyház a
Széchenyivárosban. Igyek-

szünk segíteni, hogy az át-
adás-átvétel minden esetben
a lehetõ legegyszerûbben
menjen, és az egyház az in-
tézmények újraindításánál
ne kerüljön versenyhátrány-
ba. Nem adakozás ez a ré-
szünkrõl, hiszen az egyházi
áldozatvállalással a város
terhei csökkennek. Szeren-
csére büszkén mondhatom,
csak jó híreket kapunk az
átvett intézményekrõl, jel-
lemzõ a túljelentkezés is, és
általában megelégedéssel
szólnak a szülõk az oktató-
nevelõ munkáról.

––    AA  hhiivvaattaallooss  aakkttuussookkaatt
jjóóll  kkiieeggéésszzííttiikk  aazz  iinnffoorrmmáálliiss
ttaalláállkkoozzóókk,,  aa  bbiizzaallmmii  ppáárrbbee--
sszzééddeekk  iiss..  

– Nyugodtan állíthatom,
hogy felhõtlen, jó viszony
jellemzi az együttmunkálko-
dást, nemrégen dr. Bábel
Balázs, egyházmegyénk ér-
sekének meghívására talál-
koztunk Kalocsán a város il-
letékes vezetõivel. Megis-
merhettük az egyházmegye
terveit, céljait, nehézségeit.
Megcsodálhattuk az érsek-
ség kincseit, nemzetmentõ

áldozatát, kultúrát, közmû-
velõdést pártoló tevékenysé-
gét. Természetesen vissza-
hívtuk és várjuk is a kápta-
lant hasonló kecskeméti
egyeztetésre. De azt sem ta-
gadhatom el, hogy egyes
konkrét ügyekben is minden-
kor bizalommal jöhetnek
hozzám az egyházi vezetõk,
a jogszabályi kereteken be-
lül mindig figyelemmel kí-
sérjük az ügyeiket, és segí-
tünk, ha lehet. 

––  PPeerrsszzee  aazz  aannyyaaggii  ggoonn--
ddookk  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattoott  iiss
sszzoorrííttjjáákk,,  mmiinnddeennrree  nneemm  jjuutt
ppéénnzz..

––  Aki Kecskeméten sétál,
könnyen felsorolja, hogy hol
lenne nagy szükség a segít-
ségre, hiszen feltétlenül
megújításra vár a Piarista
templom barokk épülete és
a monumentális Nagytemp-
lomunk. Ez utóbbinak a re-
konstrukciója milliárdos
nagyságrendû munka, ame-
lyet feltehetõen sem az egy-
ház, sem a város nem tud
felvállalni. Pályázati úton
kell majd megteremteni a
megoldást.

––  MMii  vvaann  aa  kkaattoolliikkuuss  tteemmee--
ttõõkkkkeell??  HHaa  eellaaddjjáákk  aa  bbuuddaaii
úúttiitt,,  aabbbbóóll  iiss  tteetteemmeess  öösssszzeegg
ffuutt  bbee  aa  kkaasssszzáábbaa..

– Egy temetõ felszámolása
mindig nagyon kényes, bo-
nyolult procedúra. Sok em-
ber érzékenységét bántja, az
azonban biztos, hogy mi a
hivatali ügyek intézésénél
minden alkalommal nagy
odafigyeléssel, körültekin-
téssel támogattuk a mûszaki
elõkészítést, az adminisztra-
tív feladatok elvégzését.
Meggyõzõdésem, hogy né-
hány éven belül ott olyan
pénzösszeg szabadulhat fel,
amely meg fogja gyorsítani a
Nagytemplom megfiatalítá-
sát, és egyéb értékeinek
megmentését is. 

Kecskemét és az egyházak

Normális polgári értékrend
BBööllccss  ggoonnddoollaatt,,  mmeeggeeggyyeezzééss  vvoolltt  hhaajjddaannáánn  KKeeccsskkeemméétteenn,,
hhooggyy  nnééggyyéévveennttee  ffeellvváállttvvaa  aaddttáákk  aa  vváárrooss  vveezzeettõõiitt  aa  kkaattoolliikkuu--
ssookk  ééss  aa  rreeffoorrmmááttuussookk..  MMiivveell  mmiinnddkkéétt  ffeelleekkeezzeett  nnééppeess  ééss  eerrõõss
vvoolltt,,  eeggyy  nnoorrmmáálliiss,,  aa  jjóózzaann  ppoollggáárrii  éérrttéékkrreennddeenn  aallaappuullóó  mmeegg--
áállllaappooddááss  eellhháárrííttoottttaa  aa  ffeelleesslleeggeess  vviittáákkaatt,,  aa  ppuusszzttííttóó  ppáárrttüüttéésstt
ééss  aazz  eellöölljjáárróóssáágg  aa  ffeejjlleesszzttééssrree,,  aa  ggoonnddookk  oorrvvoosslláássáárraa  kkoonn--
cceennttrráállhhaattootttt..  AA  rreennddsszzeerrvváállttoozzttaattááss  uuttáánn  iiss  kkiiaallaakkuulltt  eeggyyffééllee
mmeeggeeggyyeezzééss  aa  ttöörrttéénneellmmii  eeggyyhháázzaakkkkaall,,  aammeellyy  kkööllccssöönnööss  eellõõ--
nnyyöökköönn  aallaappuulltt,,  ééss  ppééllddááuull  aazz  iinnttéézzmméénnyyffeejjlleesszzttéésseekkeett  kkiittûûnnõõ--
eenn  sszzoollggáállttaa..

Dunavecse Önkormányzata
több mint ötszázmillió forin-
tot nyert az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében
meghirdetett Dél-Alföldi
Operatív Program pályáza-
tán, a város járóbeteg szak-
rendelõjének korszerûsítésé-
re. A sikeres pályázat Támo-
gatási Szerzõdését a napok-
ban írta alá Molnár Gyula

polgármester és a közremû-
ködõ feladatokat ellátó szer-
vezet, a VÁTI Nonprofit Kft.
képviselõje.

A korszerûsítést követõen
a járóbeteg szakrendelõ eu-
rópai színvonalú körülmé-
nyeket biztosít a betegek
gyógyulásához és az egész-

ségügyi személyzet munká-
jához. A kórházi ágyak csök-
kenése miatt javítani kívánja
a térség lakosságának
egészségügyi szolgáltatá-

sokhoz való egyenlõ esélyû
hozzáférését. A jelenlegi
épület nagysága a duplájára
növekszik a felújítást követõ-
en, az energiatakarékos és
környezetkímélõ építészeti
megoldások pedig a szak-
rendelõ hatékonyabb gaz-
dálkodását segíti elõ. Új

szakrendelések kialakításá-
val munkahelyteremtést is
biztosít a projekt megvalósí-
tása. A fejlesztések követ-
keztében új szakmákkal bõ-
vül az ellátás: sebészet,
gyermekgyógyászat, fül-orr-
gégészet, reumatológia,
pszichiátria, ideggyógy-
ászat, ortopédia és bõr-
gyógyászat. 

Vecse félmilliárdos sikere

A tanyavilágot kapcsolta be
a gazdasági vérkeringésbe
Közép-Európa legnagyobb
kisvasúti hálózata. A termé-
szeti kincsekben gazdag bu-
gaci pusztában kanyargó
sínpáron sem indulhat több
szerelvény, mert a kormány
megszüntette ezt a vasúti
szakaszt is.  

Búcsú a bugaci kisvasúttól

A kecskeméti Karol Wojtyla Ba-
rátság Központban a szolidari-
tás és a szegények felkarolása
nem csak a mindennapi meleg
étel kiosztását jelenti, hanem az
életkörülményeiknek javításán
való munkálkodást is. A nagy-

lelkû felajánlások ebben hatal-
mas segítséget nyújtanak.

A napokban például öt új
kályha kerülhetett az intézmé-
nyen keresztül rászoruló csa-

ládokhoz. Az ajándékokat
maguk a felajánlók, Király Jó-
zsef, a Free Line Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. tulajdonos-ügyvezetõje és
dr. Tóth István, a Zománc Zrt.
igazgatója adták át. Az ebéd

elõtt a felajánlókkal együtt egy
közös beszélgetéssel, csendes
áhítattal emlékeztek meg az
adventrõl, amit egy közös an-
gyali üdvözlettel zártak. 

– Fontosnak tartom, hogy a
szeretet melege a szívekben és
a családi szobákban egyaránt
érezhetõ legyen. 

Ezért is tettem ezt a felaján-
lást, hogy a Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ kedvezménye-

zettjeinél is teljesebb, boldo-
gabb ünnep lehessen az idei –
mondta KKiirráállyy  JJóózzsseeff, a Free
Line Kft. vezetõje a beszélgetés
során.

Új kályhák melegénél

KKöözzööss  bbeesszzééllggeettééss  ééss  ccsseennddeess  ááhhííttaatt  eellõõzzttee  mmeegg  aazz  ááttaaddáássii  cceerreemmóónniiáátt    

A sikeren felbuzdulva idén is
elindult a kicsinek éppen nem
mondható társaság ezen a ver-
senyen, mégpedig ezzel a me-
nüsorral: tirai kappanleves házi
apró kiskocka tésztával, kap-
panjava tejszínes erdei gombá-
val és tökös bátyai kakaspörkölt
túrós-szalonnás-pörcös sztra-
pacskával – mondták el lapunk-
nak a 16 tagot számláló bátyai
csapat tagjai. – Sátruk és bog-
rácsaik környékét olyan finom
illatok lengték körül, hogy ha-
marosan az éhes érdeklõdõk
népes tábora vont koszorút kö-

réjük. S végül nemcsak õket, de
a zsûrit is elkápráztatták finom,
házias ízû ételeikkel. 

A jókedvû baráti társaság azt
állítja, álmukban sem gondol-
ták, hogy ekkora sikert arat-
nak, hiszen õk csak jó kis ka-
landnak fogták fel ezt a fõzõ-
fesztivált is. Aztán az ered-
ményhirdetéskor sem az éh-
ségtõl vagy a szomjúságtól
esett le az álluk, amikor közöl-
ték velük, hogy megnyerték a
kiemelt fõdíjat, az emeletes
vándorkupát. Örömüket azzal
is fokozták, hogy benevezték a

csapatukat az idei Gasztro
Csata versenyre, ami néhány
hete zajlott, s aminek ugyan-
csak elhozták a fõdíját. A kecs-
kemétiek is ismerhetik a bográ-
csokkal brillírozó bátyaiakat,
hiszen a napokban megkóstol-

hatták finom fõztjüket a szere-
tet fõtéri asztalánál. 

– Maradt tennivalónk jövõre
is, hiszen meg kell védeni az el-
sõ helyünket, hogy a kupát itt
tarthassuk, Bátyán – magyaráz-
ták nevetve a sikeres szakácsok,
név szerint: Buki, Varajti Gábor,
Fekete Zsolt, Matos Lajos, Ma-
ros Attila, Serényi László, Szabó
Gábor, Nagy Péter és a konyha-
lányok: Varajtiné Kriszta,
Feketéné Betti, Matosné Timi,
Feketéné Kriszta, Marosné Szil-
vi, Kelly Kata, Mácsai Ildikó,
Pálvölgyi Kata.

Brillírozó bátyai bográcsosok
AA  bbááttyyaaii  BBuukkrrooss  IIssttvváánn  oollyyaann  nnééppsszzeerrûû,,  hhooggyy  aammiikkoorr  aazz  5500..  éévvéétt  bbee--
ttööllttööttttee,,  aa  ttiisszztteelleettéérree  aa  bbaarrááttii  ttáárrssaassáággaa  ááttaallaakkuulltt  ffõõzzõõccssaappaattttáá,,  hhooggyy
iimmááddootttt  éétteelléévveell  kkeeddvveesskkeeddjjeenneekk  nneekkii..  MMiivveell  TTaarrddoonn  rreennddeezziikk  aa
kkaakkaassffõõzzõõ  ffeesszzttiivváálltt,,  ttaavvaallyy  mmaaggááttóóll  éérrtteettõõddõõeenn  aazz  eeggéésszz  ccssaappaatt  ffeell--
kkeerreekkeeddeetttt,,  ééss  eeggyy  sszzüülleettééssnnaappii  kkaakkaassppöörrkköölltteett  ffõõzzöötttt  BBuukkiinnaakk,,  aammii
oollyyaann  jjóóll  ssiikkeerrüülltt,,  hhooggyy  aarraannyyéérrmmeett  hhoozzootttt  aa  ccssaappaattnnaakk  ééss  aa  tteeaamm
nnéévvaaddóójjáánnaakk..

Könyv-
bemutató

FFeerreenncczzyy  KKlláárraa szeretettel vár
minden érdeklõdõt, barátot Te-
lihold címû verseskötetének be-
mutatójára, amit január 15-én,
pénteken 17 órakor tartanak a
kecskeméti Ifjúsági Otthon tü-
körtermében.
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Hiányzó rugalmasság

––  MMiikkéénntt  éérrttéékkeellii  aa  DDééll--AAllffööllddii
RReeggiioonnáálliiss  FFeejjlleesszzttééssii  TTaannááccss
((DDAARRFFTT))  áállttaall  bboonnyyoollííttootttt  pprrooggrraa--
mmookk  hhaattéékkoonnyyssáággáátt??

– A regionális programokkal
öt  jelentõs  –  gazdaság, turiszti-
ka, humán-infrastruktúra,  város-
fejlesztés, közlekedés – célt pró-
bált meg átfogni a kiíró. A kezde-
ményezés nemes és fontos, csak
számomra – aki már csaknem
húsz éve foglalkozom település-
fejlesztéssel – egy dolog: a régió,
a megye és a kistérség sajátos,
egyedi problémáinak az orvoslá-
si lehetõsége hiányzik ezekbõl a
projektekbõl. De ez egy uniformi-
zált rendszer, amelyen ezen a té-
ren annyit tudtunk változtatni,
hogy a tanácsnak nemrégiben
lehetõsége lett plusz pontok adá-
sával jó minõségû térségi pályá-
zatokat preferálnia. Amin viszont
szerintem lehet és érdemes is len-
ne változtatni, az a pályázatok
egyszerûsítése, valamint a lassú
és költséges rendszer átalakítása.
A Dél-Alföldi Régió az európai
régiók közül gazdasági szem-
pontból az utolsó negyedben
szerepel, ebbõl következõen na-
gyobb hangsúlyt kellene fektetni
a gazdaságfejlesztésre. Ennek ér-
dekében egyszerûen alkalmaz-
kodóképesebb, rugalmasabb
feldolgozási mechanizmusra len-
ne szükség, ami magával vonná
a gyors kifizetéseket. Ez érezhetõ-
en javítaná a pályázók önbizal-
mát, hatékonyan és látványosan
fejlesztené a helyi gazdaságot.

Bács-Kiskunt
megelõzték

––  MMeennnnyyiitt  ttuuddootttt  eezzeekkbbõõll  aa
pprrooggrraammookkbbóóll  aa  DDAARRFFTT  mmeeggvvaa--
llóóssííttaannii??

– Abszolút tervszerû volt ez a
két év, a kitûzött célok mentén
valósítottuk meg a pályázatok
kiírását és lebonyolítását. A re-
gionális programok közül
Brüsszelben elsõként a mienket

fogadták el, és azóta is a jól tel-
jesítõ régiók között vagyunk.
Felhívásainkra a bejelentkezés
– az akadálymentesítés kivéte-
lével – mindenütt többszörös
volt. A legnagyobb érdeklõdés
az iskola és óvodafejlesztések,
valamint a közlekedésfejlesztés
iránt mutatkozott. A támogatá-
si szerzõdéseket minden eset-
ben aláírták, a kifizetések folya-
matosak, bár az utófinanszíro-
zás miatt ezt a pályázók kissé
lassúnak érzik. 

––  MMiiéérrtt  lleetttt  aa  DDAARRFFTT  eerreeddmméé--
nnyyeesseebbbb  aa  ttööbbbbii  hhaazzaaii  ffeejjlleesszzttéé--
ssii  ttaannááccssnnááll??

– A régiós ügynökségben ki-
válóan képzett a szakemberál-
lomány. Ez a sikerességünk tit-
ka. Viszont a térség megyéit te-
kintve, az utóbbi idõkben Bács-
Kiskun – a nagyságához mér-
ten – nem szerepelt túl jól. A
legeredményesebb Csongrád

lett, de Békés is megelõzött
bennünket. 

––  EEnnnneekk  aazz  ookkaa  aazz,,  hhooggyy  mmáárr
nneemm  öönn  aazz  eellnnöökkee  aa  ffeejjlleesszzttééssii
ttaannááccssnnaakk??

– Nem, inkább arról van
szó, hogy a bács-kiskun me-

gyei pályázatok egy részének
minõsége nem üti meg a mér-
cét. Ugyanakkor érthetetlen
például, hogy a legkevesebb
pályázattal Bácsalmás és Já-
noshalma szerepelt, pedig ez
a térség a leghátrányosabb
területek közé tartozik, ame-
lyek külön támogatásban is
részesültek. A legtöbb pénzt
egyébként az útpályázatokon
vitte el Bács-Kiskun.

Lendületben Kecskemét

––  MMeellyyiikk  mmeeggyyeeii  kkiissttéérrsséégg
vvoolltt  aa  lleeggeerreeddmméénnyyeesseebbbb  aa  ppáá--
llyyáázzaattookk  tteerréénn??

– Egyértelmûen a kecskemé-
ti. A nagy projektek közt a me-
gyei kórház több mint tízmilli-
árd forint támogatást kapott
bõvítési terveihez. Hasonló
nagyságú pályázati dotációt
könyvelhet el fejlesztési céljai

megvalósítására a Kecskeméti
Fõiskola. Mindezek mellett nem
mehetünk el szó nélkül a félmil-
liárd forintos kecskeméti csapa-
dékvíz-elvezetési támogatás
mellett sem. A legjobb inkubá-
torházas pályázat szintén kecs-
keméti, és sokat nyert a város a
kerékpárút-hálózat építésére.
De a térségben kiemelkedõ
projektnek számít a Kiskunfél-
egyházi Ipari Park terve is. Ter-
mészetesen a megyeszékhely
legjelentõsebb beruházásából,
a Mercédesz Gyár építésébõl
sem maradhatott ki a DARFT. A
mi támogatásunkkal valósult
meg az az út, amely az elkerü-
lõ szakaszt a gyár területével
összeköti.

––  MMiillyyeenn  kkiihhíívváássookk  eelléé  nnéézz  aa
ttaannááccss  aa  jjöövvõõ  éévvbbeenn??

– Komoly erõpróba számunk-
ra a következõ két fejlesztési év
elindítása lesz. Mint említettem,
ebben a leglényegesebb teen-
dõnk: rászabni a régióra a pro-
jekteket, valamint elõsegíteni
azt, hogy minél elõbb elkölthe-
tõvé váljanak ezek az új pénz-
ügyi források. Csak így van le-
hetõségünk olyan mértékû gaz-
dasági fejlõdést elérni, amely-
nek hatása beivódik a társada-
lomba. Én egyértelmûen a gaz-
daságfejlesztés irányába nyit-
nék, és nagyobb lehetõséget
adnék a vállalkozásoknak. Jó
példa volt erre a telephely-fej-
lesztési pályázatok sikere, ame-
lyekben a vállalkozó döntötte el,
hogy a cégén belül mire költi el
a fejlesztési támogatást. A bács-
kiskun megyei egészségügyi fej-
lesztések jó úton haladnak, a
Homokhátság ügyét tovább kell
vinni. Az iskolák és a közlekedés
fejlesztését azonban a jövõben
még nagyobb összegekkel pre-
ferálnám. 

Megvalósították, amit elterveztek
MMûûkkööddhheettnnee  jjoobbbbaann  aa  ppáállyyáázzaattii  rreennddsszzeerr,,  ddee  lleehheettnnéénneekk  mmaaggaassaabbbb
sszzíínnvvoonnaallúúaakk  iiss  aa  bbááccss--kkiisskkuunn  mmeeggyyeeii  pprroojjeekktteekk  ––  ííggyy  lleehheettnnee  ssuumm--
mmáázznnii  aazztt  aa  sszzaakkmmaaii  bbeesszzééllggeettéésstt,,  aammeellyyeett  llaappuunnkk  ffoollyyttaattootttt  ddrr..  BBaa--
lloogghh  LLáásszzllóóvvaall,,  aa  DDééll--AAllffööllddii  RReeggiioonnáálliiss  FFeejjlleesszzttééssii  TTaannááccss  ttáárrsseellnnöö--
kkéévveell..  BBaalloogghh  úúrr  sszzeerriinntt  ––  aakkiinneekk  iimmmmáárroonn  hhúússzz  éévveess  ttaappaasszzttaallaattaa
vvaann  aa  ffeejjlleesszzttééssii  ppáállyyáázzaattookk  tteerréénn  --  aa  rrééggiióónnkknnaakk  nniinnccss  ookkaa  aa  ppaannaasszz--
rraa,,  mmeerrtt  pprrooggrraammjjaaiitt  eellssõõkkéénntt  ffooggaaddttáákk  eell  BBrrüüsssszzeellbbeenn..  DDee  sszzíívvee  sszzee--
rriinntt,,  aammiikkoorr  aa  ppáállyyáázzaattookk  tteerréénn  sszzûûkkeebbbb  hhaazzáájjáárróóll,,  BBááccss--KKiisskkuunn  mmee--
ggyyéérrõõll  vvaann  sszzóó,,  sszzíívveesseenn  lleevveennnnéé  aazz  uunniióóss  eeggyyeennkkaabbááttoott..  

AA  kkeeccsskkeemmééttiieekkéé  vvoolltt  aa  lleeggjjoobbbb  iinnkkuubbááttoorrhháázzaass  ppáállyyáázzaatt  

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

A megyét az elmúlt idõszak-
ban több jelentõs közúti fej-
lesztés érintette: (2004: 51. sz.
fõút Solt-Dunapataj közötti
korszerûsítés 14,4 km, 51-55.
sz. fõút Baja elkerülés I/A és
I/B ütem 3,5 km; 2005: M5
autópálya Kiskunfélegyháza-
Szeged közötti szakasza 45
km; 2006: Kiskunfélegyháza
észak-nyugati elkerülése 7,4
km;  2007: M8 gyorsforgalmi
út dunaújvárosi Duna-híd). 

Útpénztári forrásból a tava-
lyi felújítási keret terhére
(részben 2009. évi kivitelezés-
sel) összesen 43,7 km hossz-
ban készült kivitelezés. (Vá-
rosföld, Nyárlõrinc-Lakitelek,
Lakitelek, Kecskemét-Jakab-
szállás, Kecskemét, Pálmono-
stora, Tiszakécske, Lajosmizse,
Kiskõrös, Kalocsa, Hajós).

A Regionális Operatív Prog-
ram 2007-2008. keretén be-
lül 3 alsóbbrendû út felújítása
történik, összesen 53,5 km
hosszban. (Érintett települé-
sek: Kiskõrös, Kalocsa, János-
halma, Fülöpháza térsége).

Az elmúlt évben összesen
22 kisebb-nagyobb (forga-
lomcsillapító sziget, sebesség-
kijelzõ, csomópont átépítés)

forgalombiztonsági beruházás
készült el, illetve kezdõdött
meg az Útpénztár támogatá-
sával. 2006 -2008. között hét
kerékpárút-építési pályázat
nyert támogatást, a folyamat-
ban lévõ és elkészült kerék-
párutak hossza a megyében
mintegy 24,3 km (Felsõszen-
tiván, Kalocsa, Mélykút, Kis-
kunfélegyháza, Lajosmizse,
Dunavecse, Harta térségé-
ben).

Megkezdõdött, s az év vé-
gére be is fejezõdik a mûsza-
ki átadás-átvételi eljárása az
51. számú fõút dunapataji
belterület és Dunapataj-
Kalocsa ipartelepi csomópont
közötti szakaszának, ami
1,43 milliárd forint EU támo-
gatással készült.

Az 511. sz. fõút Baját
észak-keleti irányból elkerülõ
szakasza 0,66 milliárd forin-
tos EU támogatással épül.
Végleges forgalomba helye-
zése 2010. II. negyedévében
várható, de a fõpálya mû-
szaki átadási-átvételi eljárá-
sa már megkezdõdött,
ahogy az ideiglenes forga-
lomba helyezés is megtörtént
novemberben.

Épülõ útjaink
AA  DDééll--AAllffööllddii  RReeggiioonnáálliiss  FFeejjlleesszzttééssii  TTaannááccss  iinnffrraassttrruukkttúúrraa  ffeejjlleesszzttéésseeii
nneemmccssaakk  aa  ggaazzddaassáágg  vvéérrkkeerriinnggéésséétt,,  hhaanneemm  aa  ffooggllaakkoozzttaattáásstt  iiss  bbõõ--
vvííttiikk..  AA  tteerrvveekk  sszzeerriinntt  22001111--iigg  mmeeggééppüüll  aa  kkeeccsskkeemmééttii  éésszzaakkii  eellkkeerrüü--
llõõ  úútt,,  22001122--rree  ppeeddiigg  kkéésszz  lleesszz  aa  DDuunnaavveeccssee  ééss  KKeeccsskkeemméétt  kköözzööttttii  88--
aass  sszzáámmúú  úútt..  AAzz  MM4444--eess  KKeeccsskkeemméétt  ééss  TTiisszzaakküürrtt  kköözzööttttii  aauuttóóúútt  mmeegg--
ééppííttéésséétt  22001133--rraa  tteerrvveezziikk..

ÚÚttaavvaattááss  SSoolltt  hhaattáárráábbaann

A Duna-Tisza közi Homokhátság
vízháztartási helyzete az utóbbi
négy évtizedben folyamatosan
romlik, a több ezer négyzetkilo-
méterre kiterjedõ területen a fo-
kozódó kiszáradás súlyos vesz-
teségeket okoz, illetve egyes ré-
szeit kifejezetten az elsi-
vatagosodás veszélye fenyegeti.
Ezért is jelentõs, hogy a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Ta-
nács 2007 és 2008 között, a
környezeti értékek védelme ér-
dekében, 10,4 milliárd forint
értékben hirdetett meg pályá-
zatokat. A holtágak, csatornák,
nagyobb tavak rendbetételét

2,3 milliárddal igyekeztek tá-
mogatni. 

A régió települései ebbõl 900
millió forintot nyertek belterületi
csapadék elvezetésére és gyûj-

tésére. Bács-Kiskun megyében
három sikeres pályázat volt
ezen a területen. Ebbõl a legki-
emelkedõbb a kecskeméti
Batthyány út környéki beruhá-

zás. A másik nagy projekt a Ho-
mokhátsággal kapcsolatos.

A DARFT  kiemelt programjá-
ból négymilliárd forint jut a Ho-
mokhátságra. Ebbõl 700 millió

Mórahalom gondjainak a meg-
oldására, míg a maradék a me-
gyénkben, a Duna mentén hasz-
nálható fel, hat projekt megva-
lósítására. Ezek közül az egyik a
solti árapasztó rendszer fejlesz-
tése. Itt három csatorna medrét
kotorják ki, melynek következté-
ben a rendszer vízbefogadási
teljesítménye a jelenlegi három-
szorosa lesz. Illetve a környéken
kialakítanak egy 4 kilométernyi
hosszúságú nyári gátrendszert. 

A másik projektet Mátételkén
valósítják meg. A falu határá-
ban a környékbeli vízfolyásokat
egy tározóban gyûjtik össze,

amivel körülbelül egymillió köb-
méternyi vizet lehet visszatartani
a térségben. Az öntözés, illetve
a jóléti szolgáltatások fejlesztése
a cél. 

A harmadik projektben a Sár-
közi csatornákat, mintegy  74
kilométeren teszik rendbe, a ne-
gyedikben pedig a Foktõ-
Barákai telep vízkivételi kapaci-
tását a duplájára növelik. Az
ötödik terv, ami mellé odaáll a
DARFT, három szivattyútelep re-
konstrukciója. A hatodik projekt
egy hidro-meteorológiai állo-
más kialakítása lenne Bácsal-
más térségében. 

A Homokhátság vizes fejlesztései
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– Kamaránk 280 tagjának
egyre kevesebb a munkája, hi-
szen a világgazdasági krízis az
ipari beruházások megtorpaná-
sát, a lakásépítések jelentõs
csökkenését okozta, ami termé-
szetesen érezteti szomorú hatá-
sait az építészek társadalmá-
ban. Szinte meghatározó jelen-
tõségûvé váltak a rendezési ter-
vek alakulásából adódó megbí-
zatások. Ugyanis, ahogy egyre
rosszabb helyzetbe kerülnek a
központi elvonások miatt az ön-

kormányzatok, egyre jobban ar-
ra kényszerülnek, hogy felmér-
jék a vagyonukat, ingatlanaikat,
amiket értékesíthetnek. Tehát a
települések a földtulajdonaikat
ma már igyekeznek bevonni a
rendezési tervükbe, hogy beépít-
hetõvé, azaz eladhatóvá válja-
nak. Persze túl nagy fellendülés-
sel ez az igyekezet sem kecseg-
tet, hiszen a társasházi építkezé-
sek szinte teljesen leálltak a me-
gyében, s a családi házak sem
gomba módjára bújnak elõ a
semmibõl mostanában. Ugyan-
akkor nagyon fontossá vált a jó
felkészültség garantálta minõsé-

gi munka, ami folyamatos ön–
és továbbképzést igényel az épí-
tészektõl, s ebben is sokat tud
segíteni a kamaránk, tudást
gyarapító, friss információkkal

szolgálva ki
tagjait.

– Cégünk, a
Bács–Tér Épí-
tésziroda az év
elején még
nem igazán
érezte a gazda-
sági válságból
adódó hanyat-
lást, a tavalyról
áthúzódó mun-
káink miatt.
Májustól vi-
szont nekünk is
van okunk a
regresszióval
szembeni féle-
lemre. Azt re-

méltük, hogy a régi házak felújí-
tása – a magas telekárak miatt
– egyre nagyobb lendületet kap
Bács–Kiskun városaiban. Hi-
szen ezek az építkezések jóval
több kompromisszumos megol-
dásra számíthatnak a szigorú
elõírásokat tekintve, mint ha új
ingatlant emel vagyont érõ tel-

kére a tulajdonos. De a szomo-
rú valóság az, hogy ezekbõl a
munkákból is egyre kevesebbre
van pénz. A kevés kivételek kö-
zött említeném Kecskeméten a
volt sajtóház, vagy a nagykõrö-
si úti egészségház épületét,
amit a mi terveink alapján állít
vissza a tulajdonos üzletekké és

társasházzá. Az önkormányzat-
ok esetében csak egy óvatos ál-
lagmegóvás figyelhetõ meg in-
tézményeiket illetõen. Amiben
az is közrejátszik, hogy érthe-
tetlen módon, csak az idei év
második felében jelentek meg
azok a pályázatok, amelyektõl
támogatási pénzt remélhetnek.
Szóval, pillanatnyilag ott tar-
tunk, hogy szakmai körökben
egyre többen hangoztatják:
táncolj, csak lesz zene is vala-
mikor!

– Mindezek ellenére Kecske-
mét esetében egy furcsa ano-
mália van kibontakozóban. Hi-
szen a Mercedes Gyár, a 12
milliárdos kórházi beruházás,
vagy Széktón az új uszoda és
wellnes központ építése a hu-
szadik századforduló fejlesztési
csodáit idézi. A gond csak az,
hogy ezekbõl a munkákból a
bács–kiskun megyei középvál-
lalkozók, tervezõk, építõipari
cégek nem sokra számíthat-
nak. Ezek már a nagy cápák
vadászvizei, amin mi hiába
csápolunk csodaszép, magyar
motívumokban is gazdag mat-
racainkon.

––  kkoolloohh  ––    

Táncolnak – a zenére várva
ÍÍrrttuunnkk  mmáárr  nnééhháánnyysszzoorr  llaappuunnkk  hhaassáábbjjaaiinn  BBoorrbbééllyy  LLaajjoossrróóll,,  aakkii  hháárroomm
ééss  ffééll  éévvttiizzeeddiigg  vvoolltt  BBááccss--KKiisskkuunn  ffõõééppííttéésszzee,,  ss  eezz  iiddõõ  aallaatttt  jjeelleennttõõss  sszzee--
rreeppeett  vváállllaalltt  ttéérrssééggüünnkk  ééppííttéésszzeettii  aarrccuullaattáánnaakk  aallaakkííttáássáábbaann,,  aa  ffaalluuffeell--
úújjííttáássii,,  mmûûeemmlléékkvvééddeellmmii  pprrooggrraammookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann..  AAzz  iiss  kköözziiss--
mmeerrtt  aa  KKóóss  KKáárroollyy--ddííjjaass,,  ookklleevveelleess  ééppííttéésszzmméérrnnöökkrrõõll,,  hhooggyy  aa  BBááccss--KKiiss--
kkuunn  MMeeggyyeeii  ÉÉppííttéésszz  KKaammaarráánnaakk  aa  mmeeggaallaakkuulláássaa  óóttaa  eellnnöökkee..  AAzztt  mmáárr
vvaallóósszzíínnûûlleegg  kkeevveesseebbbbeenn  ttuuddjjáákk  rróóllaa,,  hhooggyy  aa  BBááccss--TTéérr  ÉÉppííttéésszziirrooddaa
vveezzeettõõ  tteerrvveezzõõjjee,,  eezzéérrtt  --  aazz  aakkttuuáálliiss  kkaammaarraaii  ttaappaasszzttaallaattookk  mmeelllleetttt  --  eerr--
rrõõll  aa  mmuunnkkáájjáárróóll  iiss  éérrddeekkllõõddttüünnkk  aa  nneevveess  sszzaakkmméérrnnöökknnééll..          

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 
a 2009. karácsonyi és a 2010. újévi ünnepek idõszakában 
a KUNSÁG VOLÁN Zrt. által közlekedtetett helyközi, 
távolsági, valamint Kecskemét helyi autóbuszjáratok 
az alábbi munkarend szerint közlekednek:

22000099.. ddeecceemmbbeerr  2211..  ((hhééttffõõ)):: munkanap, a hét elsõ munka- és tanítási napja
ddeecceemmbbeerr  2222..  ((kkeedddd)):: munkanap, a hét utolsó tanítási napja
ddeecceemmbbeerr  2233..  ((sszzeerrddaa)):: tanszünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
ddeecceemmbbeerr  2244..  ((ccssüüttöörrttöökk)):: szabadnap (helyi: az alközpontokból 15:15 és 15:20

órakor indulnak az utolsó járatok)
ddeecceemmbbeerr  2255..  ((ppéénntteekk)):: munkaszüneti nap
ddeecceemmbbeerr  2266..  ((sszzoommbbaatt)):: munkaszüneti nap
ddeecceemmbbeerr  2277..  ((vvaassáárrnnaapp)):: munkaszüneti nap, a hét elsõ munkanapját 

megelõzõ nap
ddeecceemmbbeerr  2288..  ((hhééttffõõ)):: tanszünetes munkanap (helyi: szabadnap szerint)
ddeecceemmbbeerr  2299..  ((kkeedddd)):: tanszünetes munkanap (helyi: szabadnap szerint)
ddeecceemmbbeerr  3300..  ((sszzeerrddaa)):: tanszünetes munkanap (helyi: szabadnap szerint)
ddeecceemmbbeerr  3311..  ((ccssüüttöörrttöökk)):: tanszünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja 

(helyi: szabadnap szerinti közlekedés, de az alközpont-
okból 19:15 és 19:20 órakor indulnak az utolsó járatok)

22001100.. jjaannuuáárr  11..  ((ppéénntteekk)):: munkaszüneti nap
jjaannuuáárr  22..  ((sszzoommbbaatt)):: munkaszüneti nap
jjaannuuáárr  33..  ((vvaassáárrnnaapp)):: munkaszüneti nap, a hét elsõ munka- és tanítási nap-

ját megelõzõ nap
jjaannuuáárr  44..  ((hhééttffõõ)):: a hét elsõ munka- és tanítási napja

2009. december 24-én és 31-én a járatok közlekedésében korlátozások és korábbi le-
állások lesznek.

A fenti szabályozás kizárólag a KUNSÁG VOLÁN Zrt. által közlekedtetett menetrendsze-
rinti járatokra vonatkozik, más Volán társaságok ettõl eltérõ munkarendben is közlekedhet-
nek, ezért az utazás megkezdése elõtt a www.menetrendek.hu internetes oldalon  vagy a
06-76/321-777-es információs telefonszámon érdeklõdni szíveskedjenek.

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  UUttaassuunnkknnaakk  KKeelllleemmeess  KKaarrááccssoonnyyii  ÜÜnnnneeppeekkeett
ééss  BBoollddoogg  ÚÚjj  EEsszztteennddõõtt  KKíívváánnuunnkk!!

KKuunnssáágg  VVoolláánn  ZZrrtt..
KKeeccsskkeemméétt,,  

CCssáákkttoorrnnyyaaii  uu..  44--66..

Harmadszorra jelent meg a régió
gazdaságát bemutató szakkönyv,
amely az APEH-hoz benyújtott be-
vallások adataira épül. A kötet
bemutatója a napokban volt Bé-
késcsabán, dr. Szikora János

APEH-elnök és dr. Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnökének jelenlétében. 

A három dél-alföldi megye –
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád –
kereskedelmi és iparkamarájának
összefogásával kiadott hézagpót-

ló mû 2009-ben három fõ fejezet-
ben mutatja be a térség gazdasá-
gát. Hagyományosan a – nettó
árbevétel szerint sorolt – 100 leg-
nagyobb vállalkozás adatai adják
az elsõ részt. Bács-Kiskunból 48,

Békésbõl 17, Csongrádból pedig
35 cég tartozik a TOP 100-ba. Az
idén elõször megyék szerint is
csoportosították az 50 legna-
gyobb társaságot. Érdekesség,
hogy a TOP 100-ba tartozó 48
bács-kiskun megyei cég közül 25

a kecskeméti kistérségben talál-
ható.

A könyv 2000 példányban je-
lent meg. A komplett anyag an-
golul is elérhetõ, Bally István for-
dításában. A könyv szakmai lek-
tora Tamásné Czinege Csilla, az
APEH Dél-Alföldi Regionális Igaz-
gatóságának vezetõje, szakmai
szerkesztõje Százdi Jenõné fõosz-
tályvezetõ, fõszerkesztõje pedig
Ballai József. 

Néhány „leg” a kiadványból: a
legnagyobb nettó árbevételt (174
milliárd forint) az Égáz-Dégáz, a
legnagyobb exportot (32,9) a
kecskeméti Knorr-Bremse Kft., a
legnagyobb létszámot (2883 fõ)
a Pick Szeged Zrt., a legnagyobb
adózás elõtti eredményt (4,093) a
bajai Axiál Kft., a legnagyobb be-
ruházást (3,976) az orosházi
Linamar Hungary Rt. könyvelhette
el. A legnagyobb bruttó hozzá-
adott értéket  tavaly a Pick Szeged
produkálta (itt azonban a csak-
nem 13 milliárd forint majdnem
egymilliárddal kevesebb az elõzõ
évinél), a második legnagyobb
10,3 milliárddal a Knorr-Bremse,
ahol viszont 8 százalékos a növe-
kedés. 

Az érdeklõdõk a világhálón is
tanulmányozhatják az adatokat:

http://www.apeh.hu/regiok
/delalfold/helyihirek

/top100_2009.html címen. 

TOP 100 – HARMADSZORRA

A régió legnagyobb cégei
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Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Tel.: 76/483-611, 30/229-9231
www.hotelharomgunar.hu

❋❋ koktél ❋❋ gálavacsora 
❋❋ éjfél után svédasztal

A bálteremben a TAIFUN együttes,

a Picasso teremben a GLÓRIA

zenekar gondoskodik 

a jó hangulatról.
Mûsor:

Akrobat Max Mamma Mia Táncszínház

ÉRTÉKES TOMBOLANYEREMÉNYEK!

Részvételi díj:  10.000 Ft 

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK

A Tanyacsárda az idei évben is
fergeteges programmal

búcsúztatja az óévet!
TARTSON VELÜNK ÖN IS

AZ ÉV UTOLSÓ ÉJSZAKÁJÁN!

Este 7 órától welcome drinkkel fogadjuk 
minden kedves vendégünket.

Mesterszakácsaink 4 fogásos varázslatos
óévbúcsúztató menüvel készülnek.

Éjfél után újévi finomságok kerülnek az asztalra.
A jó hangulatról 2 zenekar, a virtuóz prímás,
Csóka Gyula által vezetett cigányzenekarunk 

és a remek tánczenét szolgáltató 
Joy zenekar gondoskodik.

A szilveszteri vacsora ára welcome drinkkel:
9.500 Ft/fõ

További információ a menürõl és asztalfoglalás:
Tanyacsárda Kft.

6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/356-010

www.tanyacsarda.hu

Alföldi Civil Napló 
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Régóta ismert a lajosmizsei Gomép remek termé-
keirõl, kiváló kivitelezéseirõl. Hét esztendeje kezd-
te meg a háromkamrás Panoráma 2000 mû-
anyag ajtók és ablakok tervezését, gyártását, for-
galmazását és beépítését, ami elismert specialitá-
sainak egyike. Termékeik számos jó tulajdonság-
gal rendelkeznek, például kiváló a mérettartásuk,
illetve a hang- és hõszigetelésük. Elsõ osztályú
mûanyag nyílászáróik nem igényelnek utólagos
karbantartást, rövid idõ alatt beépíthetõk, ráadá-
sul árfekvésük is kedvezõ.

A vállalkozás vezetõje, GGoommbbkkööttõõ  MMáárrkk szerint
kétségtelenül éreztette negatív hatásait idén a gaz-
dasági válság. Ám a fejlesztések, beruházások
csökkenése miatt, az építõipart különösen érzéke-
nyen érintõ krízis mellett, sokkal kártékonyabbnak
tartja azt a keresztbe tartozási gyakorlatot, ami ma
ezt az ágazatot jellemzi. Hiszen igen tetemes pilla-
natnyilag a vállalkozás kintlévõsége. Véleménye
szerint – s ebben minden hasonló nagyságú, be-
ruházásokban érdekelt cég osztozik – hatéko-

nyabb, gyorsabb intézkedéseket garantáló törvé-
nyek kellenének ahhoz, hogy megfékezzék azokat
a gengszter módon ügyeskedõ résztvevõit a ma-
gyar építõiparnak, akik már akkor tudják, hogy
nem fizetik ki az alvállalkozóikat, amikor megbíz-
zák õket a különbözõ munkákkal. Mert az évekig
elnyúló bírósági pereskedések miatt egyre több
vállalkozás megy így csõdbe országunkban. 

Átgondolt navigálással a Gomép most még ki
tudja kerülni a csõdöt, megvédve hûséges dolgo-
zói gárdáját a munkanélküliségtõl. De ezernyi ha-
sonló vállalkozással együtt csak a gyors, kedvezõ
rendelkezésekben, törvényekben reménykedhet-
nek õk is, a jövõt illetõen. 

GGOOMMÉÉPP  ÉÉppííttõõiippaarrii,,  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss
SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..

66005500  LLaajjoossmmiizzssee,,  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úútt  221199--222211..
TTeell..//ffaaxx::  7766//445577--444466,,  445577--553333,,  555555--333377

MMoobbiill::  3300//999955--99998811

A Gomép remek nyílászárói

Az ajtótól az ablakig

– Amikor a nyolcvanas évek
végén volt már egy kis megta-
karított pénzem, közöltem
édesapámmal, hogy szeret-
nék venni egy földterületet,
ami nincs nagyon messze
Kecskeméttõl – mesélte la-
punknak a kezdetekrõl az in-
tézményt mûködtetõ alapít-
vány alapítója, DDuuddááss  LLáásszzllóó.
– Azt mondta erre, hogy gye-
re fiam, megmutatom, hol
nyújtózkodott valaha nagy-
apád birtoka, amit az 50-es
években államosítottak. És ki-
hozott ide. Sík homok volt az
egész, még bokrok, cserjék
sem virítottak rajta, csak egy
nagy trágyakupac domboro-
dott a közepén. Viszont vi-
szonylag olcsón vissza lehetett
vásárolni ebbõl a szántóból
néhány hektárnyit az állami
gazdaságtól. Így kezdõdött, s
azután a család szabadidejét
a fák, bokrok, virágok ültetése
kötötte le. Akkor is vallottam,
mert a szüleimtõl ezt láttam,
ezt tanultam, hogy aki szeret –
s persze, akit hagynak – dol-

gozni, az elõtt nemigen van
lehetetlen. Nézzen körül! Két
évtized telt el, s az akkor elül-
tetett fák ma szép ligetként
ölelik körül létesítményeinket. 

A látvány valóban édenker-
ti. A nagy szakértelemmel
gondozott, öthektáros park-
ban a növényvilág sokszínû-
sége mellett több tó, mester-
séges patakok, vízcsobogók,
kerti társalgók, sportolásra al-
kalmas területek növelik a
150 lakót számláló otthon
zöldövezetének idilli hatását.  

Dudás Lászlótól azt is meg-
tudtuk, hogy állandó orvosi,
egészségügyi felügyelet és
komplex ellátás mellett lakóik
gondtalan, szabad életet él-
hetnek intézményükben.
Nagy hangsúlyt fektetnek a

lakókörülmények minél ma-
gasabb színvonalának bizto-
sítására, a kulturális, szóra-
koztató rendezvények és sza-
badidõs programok megszer-
vezésére, az utazási, kirándu-
lási igények kielégítéséhez
pedig saját busszal rendelkez-
nek. Az egészségmegõrzõ
szolgáltatásaik közül kiemel-
kedõk a különbözõ fizikoterá-
piás, gyógymasszõri és termé-
szetgyógyászati kezelések. A
több medencés fürdõkomple-
xumukat kívülállók is látogat-

hatják, s az ebbõl származó
bevétel ugyancsak az otthon
minél színvonalasabb ellá-
tását szolgálja. A mai világ-
ban talán nem árt hangsú-
lyozni, hogy itt nem csak a
környezet, az ellátás és az

egészségügyi szolgáltatás, de
az idõsek biztonsága is elsõ
osztályú, amirõl a személyzet
mellett modern biztonsági
rendszerek gondoskodnak.

AArraannyykkoorr  IIddõõsskkoorrúúaakk
OOtttthhoonnaa

66003355  BBaallllóósszzöögg,,  
VV..  kkeerr..  116688..

TTeelleeffoonn::  7766//5577  3355  9900
FFaaxx::  7766//  5577  3300  1100
wwwwww..aarraannyykkoorr..hhuu

ee--mmaaiill::
aarraannyykkoorr@@aarraannyykkoorr..hhuu

Édenkert a puszta közepén
KKaaddaaffaallvvaa  ééss  BBaallllóósszzöögg  kköözzöötttt,,  aa  ppuusszzttaa  kköözzeeppéénn  ttaalláállhhaattóó  eeggyy  ccssoo--
ddaasszzéépp  iinnttéézzmméénnyy,,  mmeellyy  ttööbbbb  tteekkiinntteettbbeenn  iiss  ppáárraattllaannnnaakk  mmoonnddhhaattóó
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  AAzz  AArraannyykkoorr  nnéévveenn  kköözziissmmeerrtt  iiddõõsseekk  ootttthhoonnaa
uuggyyaanniiss  nneemmccssaakk  rreemmeekk  aappaarrttmmaannookkkkaall,,  kköönnyyvvttáárrrraall,,  ttáárrssaallggóóvvaall,,
bbáárrrraall,,  kköözzöössssééggii  ééss  kkuullttuurráálliiss  ccééllookkaatt  sszzoollggáállóó  tteerrmmeekkkkeell,,  vvaallaammiinntt
eeggyyéébb  kkiisszzoollggáállóó  hheellyyiissééggeekkkkeell  rreennddeellkkeezziikk,,  hhaanneemm  aa  ttõõsszzoommsszzééddssáá--
ggáábbaann  eeggyy  nnaaggyysszzeerrûû  ffüürrddõõkkoommpplleexxuummmmaall  iiss..



Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kiala-
kított Szent Mihály altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahe-
lyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 év-
re. Az urnahely bérlés nincs vallá-
si felekezethez kötve. 

Tel.: Plébánia: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu
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A fórumon részt vett Kecskemét
fõépítésze, az ötletpályázat atyja,
Öveges László Ybl-díjas építész,
valamint a Városrendezési és Vá-
rosüzemeltetési Bizottság elnöke,
Falu György képviselõ is. Az est fo-
lyamán több pályamunkával
megismerkedhettek a résztvevõk,
melyek közül a legmarkánsabb

változásokat Katkics Tamás és Ki-
rály József alkotásai tartalmazták. 

Mint  Öveges László fõépítész
elmondta: ezen a pályázaton
rendhagyó módon nem voltak
vesztesek, hiszen minden tervben
volt egy-egy teljesen egyedi és el-
gondolkodtató ötlet. Az alapvetõ
problémákban mindenki egyetér-
tett a pályázók közül, melyek ki-
emelt részét képezték a pálya-
munkáknak. Az egyik ilyen sarka-
latos pont a piac kérdése volt,
melyet legérdekesebben Király Jó-
zsef, a Király és Tsa Építésziroda
nevében bemutatott tervében ol-
dott meg. Õ ugyanis a mostani

állapoton úgy változtatna, hogy a
piacot a Széchenyi térre helyezné
át - némi hagyományõrzõ szán-
dékkal, hiszen régen az egész fõ-
tér piacként funkcionált. A belvá-
rosnak ez a része, így egy több-
funkciós modern térként üzemel-
ne, melyen egy mobil piac is mû-
ködne napközben.

Érdemes még kiemelni ebbõl a
pályázatból a belváros zsúfoltsá-
gának enyhítésére tett javaslatai-
kat is, ugyanis a városba beveze-
tõ utakat egy-egy hurok jellegû
megoldással váltanák fel, amin a
be- és kifele való forgalom egy-
aránt mûködne. Ilyen önálló hu-
rok lenne például a Rákóczi út.
Sokkal több teret adnának a gya-
logosoknak, a körutas közleke-
dést pedig a Nagykörútra dele-
gálnák. A gyalogosoknak az ösz-
szes pályázó kiemelt figyelmet
biztosított: megnövelt tereket és
rengeteg mélygarázst terveztek a
jövõ belvárosába.

Tervezõi ötletek
AA  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleett  aazzzzaall  aazz  ööttlleetttteell  áálllltt  eellõõ  aa  kköözzeell--
mmúúllttbbaann,,  hhooggyy  mmiinnééll  sszzéélleesseebbbb  kköözzöönnsséégg  iissmmeerrhheessssee  mmeegg  aa  vváárroossuunnkk
ffõõtteerréénneekk  mmeeggúújjííttáássáátt  ccééllzzóó  ööttlleettppáállyyáázzaatt  ppáállyyaammuunnkkááiitt..  NNoovveemmbbeerr--
bbeenn  hhaatt  kkiittûûnnõõ  mmuunnkkaa  ––  aa  hháárroomm  ddííjjaazzootttt  ééss  aa  hháárroomm  mmeeggvváássáárroolltt  aall--
kkoottááss  ––  kkeerrüülltt  kköözzsszzeemmlléérree  ééss  eelleemmzzééssrree..  AA  vváárroosssszzééppííttõõkk  kkeezzddeemméé--
nnyyeezzéésséérree  aazzoonnbbaann  aazz  ööttlleettppáállyyáázzaattrraa  jjeelleennttkkeezzõõ,,  ddee  aazz  eellssõõ  hhaattbbaa  bbee
nneemm  vváállooggaattootttt  ppáállyyaammuunnkkáákkaatt  iiss  mmeeggiissmmeerrhheettttüükk  aa  nnaappookkbbaann,,  aa
TTeecchhnniikkaa  HHáázzaa  eellssõõ  eemmeelleettii  ttaannááccsstteerrmméébbeenn..

Eladó Kecskeméten a nyíri úti
nyugdíjasházban egy 46 nm-es,

másfél szobás 
földszinti lakás 
kis elõkerttel.

Tel: 76/505-041, 30/9788-480

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL

SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

Telefon: 76/441-363, e-mail:
thermal@thermaltiszapart.hu

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmanok, kemping
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Nyitva: mindennap 9–22 óráig!Nyitva: mindennap 9–22 óráig!

Ünnepi nyitva tartás december 23-án: 9-22 óráig, 24-én: zárva  
25-én: 14-22 óráig, 26-30-ig: 9-22 óráig, 31-én: 9-16 óráig,

január 1-én: 14-22 óráig, január 2-tõl: 9-22 óráig

A keceli üzemben 13 ezer
négyzetméteres üzemcsarnok-
ban, valamint 2000 négyzet-
méteres irodai és szociális he-
lyiségekben folyik a munka.
Van itt forgácsoló, lakatos és
szerkezetgyártó üzem, szigetelt
panelgyártó, fejlesztõ, kísérleti
és felület elõkészítõ és festõ
üzem, szerszám- és egyedi
gépszerelde, valamint minõ-
ségellenõrzési iroda és anyag-
vizsgáló labor is.  A fémipari
és a forgácsoló alapképzéshez
jól felszerelt tanmûhely áll ren-
delkezésre. Itt a tanulók üzemi
körülmények között ismerked-
hetnek meg az NC, CNC esz-
tergák, marógépek, CNC
megmunkáló központ, külön-
leges köszörûgépek, pályave-
zérlésû lemezmegmunkáló gé-
pek mûködésével. A verseny-
képes tudás megszerzését
lánghegesztõ, kézi ívhegesztõ,
CO2 hegesztõ, AFI, AWI he-
gesztõ berendezések, automa-
ta lángvágó berendezések és

plazmavágó is segíti. A szere-
lési gyakorlatokhoz TMK sze-
relõ és lakatosmûhellyel, az
anyagvizsgálathoz ultrahan-
gos repedésvizsgálóval, mik-
roszkóppal és egyéb roncsolá-
sos, valamint roncsolás men-
tes anyagvizsgálathoz szüksé-
ges eszközökkel rendelkez-
nek.  A csarnokban megtalál-
ható a legmodernebb lézervá-
gó éppúgy, mint a 20 tonnás,

rádióvezérlésû, részben saját
fejlesztésû daru.

Összességében a Pintér Mû-
vek egészét korszerû, bizonyos
területeken csúcsmodern, for-
radalmi technológia jellemzi.
Mindez a legkifinomultabb
ipari munkák folyamatos vég-
zésére teszi alkalmassá a cé-
get. Nem véletlen, hogy az itt
készülõ termékek iránt, a vál-
ság dacára sem csökkent a
kereslet. Ahogy Pintér József

fogalmaz: a cég életképessé-
gét a meglévõ megrendelések
hosszú távon biztosítják. Hiszen
a partnerek igényeit kifogásta-
lan színvonalon, rugalmasan
elégítik ki. Beleértve a Paksi
Atomerõmûvét is, amellyel ha-
gyományosan jó munkakap-
csolatot ápol a keceli ipari vál-
lalkozás. Idén is elnyerték azt a
többmilliárd forint értékû ten-
dert, amely 2010 januárjától

akár 10-15 éven át is komoly
megrendelést jelenthet a Pintér
Mûveknek. 

A cégtulajdonos PPiinnttéérr  JJóó--
zzsseeff  mecénásként, a jó ügyek
elkötelezett támogatójaként is
közismert. Felsorolni is sok
lenne azokat az ügyeket,
amelyek mellett kiállt. Nagy-
szabású vállalásai egyike a
Pintér Mûvek mellett kialakított
Haditechnikai Park, amelyet
folyamatosan fejleszt, gazda-

gít. Eddig már több százezren
keresték fel a páratlan gyûjte-
ményt.

A milliárdos segítségnyújtá-
sa túlmutat Kecel határain:
Kecskeméten és az ország
más pontjain is egész va-
gyont áldozott már jótékony
célokra. Kiemelt támogatója
többek között a kecskeméti
Karol Wojtyla Barátság Köz-
pontnak is.

Jó évet zár a keceli Pintér Mûvek
NNeeggyyeeddiikk  éévvttiizzeeddéétt  ttaappoossssaa  aazz  11997788--bbaann  aallaakkuulltt  PPiinnttéérr  MMûûvveekk..  AAzz
iippaarrii  rroobboottookk,,  aattoommeerrõõmmûûvvii  bbeerreennddeezzéésseekk,,  ssppeecciiáálliiss  ggééppeekk,,  aallkkaattrréé--
sszzeekk  ééss  pprreeccíízziióóss  tteerrmméékkeekk  eellõõáállllííttáássáárraa  sszzaakkoossooddootttt  vváállllaallkkoozzááss  eellssõõ--
ssoorrbbaann  kküüllffööllddöönn  ––  ffõõkkéénntt  NNéémmeettoorrsszzáággbbaann,,  FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann,,
SSvváájjccbbaann,,  AAuusszzttrriiáábbaann  ééss  aa  FFÁÁKK  oorrsszzáággaaiibbaann  ––  éérrttéékkeessííttii  tteerrmméékkeeiitt,,
ddee  aa  mmaaggyyaarr  ppiiaaccoonn  iiss  éérrddeekkeelltt  aa  ppiiaacc  mmeeggttaarrttáássáábbaann  ééss  bbõõvvííttéésséé--
bbeenn..    AAzz  eerrõõmmûûvvii,,  aattoommeerrõõmmûûvvii,,  vvaallaammiinntt  iippaarrii  lléétteessííttmméénnyyeekk  kkiivviittee--
lleezzééssee,,  sszzeerreellééssee,,  kkaarrbbaannttaarrttáássaa  tteerréénn  rreeffeerreenncciiááiikk  sszzéélleess  kköörree  jjeelleenntt
ggaarraanncciiáátt  aa  sszzaakksszzeerrûû  kkiivviitteelleezzééssrree..  AA  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ffeennnnttaarrttootttt  aall--
vváállllaallkkoozzóóii  hháállóózzaatt  rréévvéénn  aa  PPiinnttéérr  MMûûvveekk  ––  aa  kköözzppoonnttii  üüzzeemmeenn  kkíívvüüll
––  ccssaakknneemm  11000000  eemmbbeerrnneekk  aadd  mmuunnkkáátt..  AA  ccéégg  ttööbbbb  mmiinntt  1155  éévvee  IISSOO
mmiinnõõssííttéésssseell  ddoollggoozziikk,,  rreennddeellkkeezziikk  NNAATTOO  kkaattoonnaaii  mmiinnõõssééggbbiizzttoossííttááss--
ssaall,,  ttoovváábbbbáá  nnuukklleeáálliiss  mmiinnõõssííttéésssseell..

AA  HHaaddiitteecchhnniikkaaii  PPaarrkkoott  mmáárr  ttööbbbb  sszzáázzeezzrreenn  kkeerreessttéékk  ffeell

Az Alföldi Napló 2009. de-
cemberi számában megje-
lent, „Derült égbõl villámcsa-
pás” címmel jegyzett cikkben
dr. Fekete László, a Kecske-
méti Viziközmû Társulat elnö-
ke nyilatkozott. Többek között
kifogásolta, hogy az Építésha-
tósági Osztály építési engedé-
lyeket ad ki, miközben az Ön-
kormányzat Közgyûlése – a
Fõépítészi Osztály döntés elõ-
készítõ vizsgálati anyagát is
mérlegelve – nem támogat la-
kossági önerõt is tartalmazó
közmûfejlesztéseket. Felemlíti
azt is, hogy ezek szerint a két
osztály nincs tisztában egy-
más munkájával.

Az építésügyi hatóság a tel-
kek, valamint az építési telkek
beépíthetõségének feltételeit,
a minimális építési követel-
mények teljesülését és az épí-
tészeti szempontok tervi érvé-
nyesülését vizsgálja. Építési
engedéllyel épített épületek

esetén ezek a feltételek kell,
hogy teljesüljenek. Beépítésre
nem szánt területen, ha az
építmény rendeltetésszerû
használatához ivóvíz szüksé-
ges és nincs közmûves víz-
szolgáltatás, az ivóvízellátás
szempontjából figyelembe ve-
hetõ az is, hogy a telken ivó-
víz minõségû vizet szolgáló
kút van, vagy a telektõl gya-
logúton mérve legfeljebb 150
m-es távolságon belül egyéb
módon biztosított. Ilyen for-
mán a hatóság döntése nincs
kapcsolatban a további köz-
mûfejlesztési folyamatokkal.

A képviselõtestület a korlá-
tozott pénzügyi környezetben
mérlegelni kénytelen, hogy
mely kérelmeket támogassa.
Döntésében megkerülhetetlen
szempont – a humánum mel-
lett – a közpénzek hatékony

elköltése. A társulat elnöke az
idézett cikkben maga jelenti
ki, mekkora és milyen jelentõs
különbségek vannak az egyes
fejlesztési célok között.

A sokféle különbözõ köz-
mûfejlesztési cél közgyûlési
mérlegelésének elõsegítésére
a Fõépítészi Osztálynak két
szempontot kellett vizsgálnia.
A kezdeményezések közül
melyek esnek a rendezési
tervben beépítésre szánt, azaz
már most is viszonylag sûrûb-
ben beépült területre, vala-
mint hol valósult meg az ut-
cák lehetõség szerinti teljes
körû nyomvonala, illetve terü-
letbiztosítása. 

Mindez egyrészt azért szük-
séges, mert a sûrûbben be-
épített területeken adott pénz-
bõl több család gondját old-
hatja meg az önkormányzat.

Másrészt viszont a közterüle-
tek, utcák megvalósult terület-
biztosítása kizárja azokat a
korábbi – nem kellõ alapos-
sággal elõkészített – fejleszté-
sekbõl származtatható követ-
kezményeket, ahol a közmû-
vek nem a tervezett utak
nyomvonalát, szélességi kö-
vetelményeit figyelembe véve,
rossz helyre kerültek. 

A bizottsági javaslattevõk-
nek, a közgyûlési döntési fo-
lyamatban pedig a döntésho-
zóknak még további szem-
pontokat is kell vizsgálniuk.
Összetett feltételrendszerben
végzett munkájukat a hivatal
munkatársain kívül a
Viziközmû Társulatnak is, csa-
patmunkában kell segítenie a
lehetõségek feltárásában,
elemzésében, a célok és ígé-
retek megvalósításában.

CCssáánnyyii  KKaattaalliinn
ÖÖvveeggeess  LLáásszzllóó

Tisztelt Szerkesztõség!

December 14-én hajnalban,
55 évesen váratlanul elhunyt
Nóniusz Sándor, nagykõrösi
újságíró. A rendszerváltáskor
a zenészi karrierjét hagyta ott
az újságírásért. Pályáját la-
punk eszmei elõdjénél, az Al-
földi Lapoknál kezdte. Meg-
szállottan írt és dolgozott,
még a lap terjesztését is ma-

gára vállalta. Aztán a
helyi lapok munkatársa
lett, évekig szerkesztette
és tördelte a nagykõrösi
Heti Híreket. Az elmúlt
idõkben saját honlapot
mûködtetett, a www.for-
rodrot.com-ot. Ma már
tudjuk, nem véletlenül
vonzódott ehhez a szak-
mához, ugyanis Nóni-
usz Sanyi született új-
ságíró volt. Az olvasók
szerették, mert számít-

hattak rá és Sanyi rendületle-
nül az õ oldalukon állt.  Élõ
krónikásává vált Nagykõrös-
nek és térségének. Nincs, ki
a nyomdokaiba léphetne,
mert Satyánál senki sem tu-
dott többet szûkebb hazája
és fõszereplõinek elmúlt húsz
éves történetérõl. Szeretett
kollégánk, nyugodj békében!

Nóniusz Sanyi elment

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  iiss  iissmmeerrtteettttee  tteerrvveeiitt
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Az izsáki úti Fantázia Virág-
bolt immár húsz esztendeje szol-
gálja ki csodaszép csokrokkal
vásárlóit. A patinás kecskeméti
üzlet vezetõje, TToollllaassnnéé  SSzzee--
mmeerrééddii  IIddaa lapunknak elmond-
ta, hogy kétségtelenül megfi-
gyelhetõk a vásárlási szokások
változásai az utóbbi idõkben,
vagyis a gazdasági krízis a vi-
rágkereskedelem terén is érezte-
ti negatív hatásait. Szerencsére
jelentõs törzsvásárlói körre tettek
szert az elmúlt két évtizedben,
minden bizonnyal annak kö-

szönhetõen, hogy mindig az
igényességre törekedtek. Így sok
hasonló üzlettel ellentétben a
csõd réme nem fenyegeti ma
sem a Fantázia Virágboltot.

– Szép számmal voltak meg-
rendeléseink az idén is adventi
koszorúkra, de a tendencia egy-
re inkább az, hogy az emberek
maguk készítik el ezeket a dísze-
ket. S mi ebben is szívesen segí-
tünk, különbözõ kellékeket kí-
nálva. Az ünnepi asztalokra
szánt kompozíciókat illetõen az
idén a lila és a fehér a trendi

szín. Persze, az ünnep jellegébõl
adódóan a klasszikus formák és
színek mindig divatosak.

Az üzletvezetõtõl azt is meg-
tudtuk, hogy az év végi vállalati
rendezvényekre jóval kevesebb
megrendelést kaptak az idén,
mint a korábbi években, ahogy
a vendéglátóhelyek is igyekez-
nek spórolni az élõ virággal. Et-
tõl függetlenül, aki szereti az
igényes, szép virágkompozíció-
kat – és itt a szépség alatt nem
feltétlenül a borsosabb ár érten-
dõ – az rendszeresen betér ma
is a Fantázia Virágboltba.

– Talán egy-egy esküvõi ren-
dezvény a legizgalmasabb szak-
mai kihívás – árulta el búcsúzó-
ul a közismert virágkötõ. – Az
ilyen megrendelésekre mindig
alaposan felkészülünk, mert
ahogy nincs két egyforma em-
ber, ugyanúgy nincs két egyfor-
ma virágcsokor sem. Külön kis
elõtanulmányt igényel például
az, hogy milyen virágköltemé-
nye legyen a menyasszonynak.
Hiszen a személyes igények
mellett a hölgy adottságai – ter-
mete, arcformája, szem- és haj-
színe –, valamint a ruhájának
színe, fazonja, és sok minden
más is meghatározza egy ilyen
csokor megalkotását, ha a vi-
rágkötõ a tökéletességre törek-
szik. Márpedig másként csinál-
ni, szerintem ezt a szakmát sem
érdemes.  

Fantáziadús virágcsokrok
MMoonnddhhaattnnáánnkk,,  hhooggyy  vviirráággookkkkaall  vvaann  öövveezzvvee  aazz  uuttuunnkk,,  aa  bbööllccssõõttõõll  aa
ssíírriigg..  ÁÁmm  nneemm  eezz  aa  tteelljjeess  iiggaazzssáágg..  HHiisszzeenn  eezz  aazz  eezzeerrsszzíínnûû,,  iillllaattoozzóó  nnöö--
vvéénnyy  mmáárr  aakkkkoorr  jjeelleennttõõss  sszzeerreeppeett  kkaappootttt  ssoorrssuunnkk  aallaakkuulláássáábbaann,,  aammii--
kkoorr  mméégg  ccssaakk  eeggyy  ppaajjzzáánn  ggoonnddoollaatt  ffoorrmmáájjáábbaann  lléétteezzttüünnkk..  AAmmiikkoorr
aappuukkáánnkk  hheevveesseenn  uuddvvaarroollnnii  kkeezzddeetttt  aannyyuukkáánnkknnaakk,,  eeggyy--eeggyy  sszzááll  vviirráágg
vvoolltt  aa  lleeggsszzeebbbb  vvaalllloommááss..  ÉÉss  kkééssõõbbbb  iiss  ootttt  vviirrííttootttt  ddíísszzeess,,  nnaaggyy  ccssookkoorr--
bbaa  kkööttvvee  aazz  eesskküüvvõõjjüükköönn,,  mmeegg  aammiikkoorr  eellõõsszzöörr  ffeellssíírrttuunnkk  aa  sszzüüllõõsszzoo--
bbáábbaann..  MMeerrtt  IIsstteennnneekk  oollyyaann  tteerreemmttmméénnyyee  eezz,,  aammiinneekk  sszziinnttee  mmiinnddeenn--
kkii,,  mmiinnddeennhhooll  öörrüüll..  ÍÍggyy  aazzuuttáánn  ppoommppáázziikk  vvaallaammeennnnyyii  üünnnneeppeenn,,  jjeelleenn--
ttõõsseebbbb  eesseemméénnyyeenn,,  mmeerrtt  nneemmccssaakk  aa  sszzeerreellmmeesseekk  jjeellkkééppee  lleetttt,,  hhaanneemm
aa  hháállaa,,  aa  ttiisszztteelleett  vvaaggyy  aa  ffáájjóó  bbúúccssúú  aallkkaallmmáávvaall  iiss  ttööbbbbeett  mmoonndd  mmiinn--
ddeenn  sszzóónnááll..

Tudományos kutatások és kísér-
letek minden szempontból meg-
erõsítették a ganoderma pozitív
hatásait, különös tekintettel vér-
tisztító hatására: javítja a vérke-
ringést és a sejtek minõségét.

Lehetõvé teszi, hogy belsõ
szerveink rendeltetésszerûen
mûködjenek, javítja a gyenge fi-
zikai állapotot és erõsíti az im-
munrendszert. Bizonyítottan ha-
tékony olyan betegségek kezelé-
sében, melyeknek kiváltó oka a

rossz vérkeringés. Segít az
egészség és az egészséges meg-
jelenés megõrzésében.
Különösen hangozhat, hogy a

ganoderma kétirányú hatással
rendelkezik, azaz emelheti és
csökkentheti is a vérnyomást.
Mivel a ganoderma harmonizál-
ja a szervezet funkcióit, fokozza
annak természetes öngyógyító
képességét, erõsítheti az immun-
rendszert.

PPrróóbbáálljjaa  kkii  aa  DDXXNN  tteerrmméékkeeiitt  ééss
ééllvveezzzzee  aa  kküüllöönnbbssééggeett!!

wwwwww..mmiissii..ddxxnn..hhuu  
TTeell..::  7700//226633--77333355

Jótékony hatású ganodermás kávé

Kecskeméten egy fiatal, nemzet-
közi hírû szakács-páros alapította
a Bagetell Éttermet, álmaik gaszt-
ronómiai manifesztálódását.
KKeeccsskkeemmééttii  KKrriisszzttiiáánntt  és KKoovvááccss
SSáánnddoorrt nem kell bemutatni, hi-
szen még a vendéglõbe nem járók

is jól tudják, hogy ezek a jeles sza-
kácsok számtalanszor öregbítették
már városunk hírnevét a gasztro-
nómia nagy világversenyein.

– Nemrég vagyunk túl egy

nagyon sikeres ízkalandozáson:
volt magyar, orosz, görög és ja-
pán estünk is. Jövõre, a nagy si-
kerre való tekintettel, folytatjuk
ezeket a gasztronómiai kalan-
dozásokat. Terveink között sze-
repel többek között a spanyol, a

mexikói konyha bemutatása is.
Emellett az étlapunk bõvülni,
frissülni fog az újév elején –
árulta el lapunknak Kecskeméti
Krisztián mesterséf.

– Januárban egy hatalmas
megtiszteltetés, és egyben egy
hatalmas megmérettetés is vár
ránk, ugyanis a mi étlapterveze-
tünket fogadták el a színészkar-
neválra és bálra. Ez egy három-
fogásos menübõl áll, a magyar
konyha gyöngyszemei újszerû tá-
lalásban és megvalósításban ke-
rülnek a vendégek tányérjára. Éj-
félkor pedig egy bõséges, hatféle
meleg ételt felvonultató büfé
várja a vendégeket. A menüt
gasztronómiai alapanyagok leg-
javából, jó adag kreativitásból és
eddigi tapasztalatainkból formál-
tuk, biztos vagyok benne, hogy
mindenki megtalálja benne az íz-
lésének megfelelõ falatokat.

BBaaggaatteellll  ÉÉtttteerreemm
KKeeccsskkeemméétt,,  LLeessttáárr  ttéérr  11..

TTeell..::  7766//440022--555533
wwwwww..bbaaggaatteelllleetttteerreemm..hhuu

Bagatell Étterem

A gasztronómia fellegvára

– Kávézónk a
fennállása óta eltelt
idõszakban eljutott
arra a pontra, hogy
az itt kiállító mûvé-
szekkel közösen egy
egyesületet hozzunk
létre – nyilatkozta la-
punknak a közismert
vállalkozó. – Az
egyesület indulásához szüksé-
ges törzstõkét úgy kívánjuk
megteremteni, hogy a most ki-
állított képeket karácsonyi
ajándékként haza lehet vinni,
egy nagyon méltányos egység-
áron. Ebbõl a pénzbõl szándé-
kozunk egy ösztöndíjat létre-
hozni képzõmûvészek támoga-
tására. Megkaptuk azt a lehe-
tõséget ifjabb Bozsó Jánostól
és Lóránd Klárától, hogy ez az
ösztöndíj a híres kecskeméti
festõmûvész, Bozsó János ne-
vét viselheti. A támogatást a jö-
võ évben egy 28 év alatti, a kö-
vetkezõ évben pedig egy 28 év
feletti, arra méltó és rászoruló

mûvész fogja megkapni. Tehát
a páros év a fiataloké lesz, a
páratlan a kicsit idõsebbeké.
Ezen kívül ez az alap lehetõsé-
get biztosít arra, hogy a hirte-
len nehéz helyzetbe kerülõ mû-
vészeket évente egyszer vala-
milyen formában kisegítsük,
bármilyen kéréssel is fordulnak
hozzánk. Cserében õk egy al-
kotásukkal fogják támogatni
az alapot, amelyeket minden
év végén – mint most – meg-
próbálunk   értékesíteni. Fon-
tosnak és példaértékûnek tar-
tom ezt a kezdeményezést, hi-
szen eddig az volt a gyakorlat,
hogy az ilyen gyûjtésekbõl be-

folyt összeget többféle karitatív
célra is felhasználták. Most
elõször van az, hogy a mûvé-
szek a mûvészekért fognak
össze. Itt, a kávézónkban kiállí-
tási teret és segítséget nyújtunk
egymásnak.

– Az álmom az, hogy újra
megteremtjük azt a hírnevet és
rangot, mint ami a XX. század
elején megillette a kecskeméti
mûvészeket, amikor a mûvész-
telepet létrehozták. Szeretném,
hogy az a kecskeméti mûvésze-
ti élet, az a hírnév újra a régi
legyen, természetesen a mai
mesterekkel. Úgy gondolom,
hogy nagyon gazdag alkotói
környezet a mienk, csak a koor-
dináció, az összefogás hiányzik,
amivel ki lehetne lépni mind a
hazai, mind a nemzetközi po-
rondra. Ehhez mindenfélekép-
pen az kell, hogy támogassuk
ezeket a mûvészeket.

Mûvészek a mûvészekért
AA  kkeeccsskkeemmééttii  MMûûvvéésszz  KKáávvéézzóóbbaann  ffoollyyaammaattoossaann  nnyyííllttaakk  ttáárrllaattookk  aazz  eell--
mmúúlltt  mmáássffééll  éévvbbeenn  vváárroossuunnkkbbaann  vvaaggyy  aannnnaakk  kköörrnnyyéékkéénn  ééllõõ,,  iilllleettvvee
iiddee  kkööttõõddõõ  ffeessttõõkk,,  ggrraaffiikkuussookk  aallkkoottáássaaiibbóóll..  AA  mmoosstt  lláátthhaattóó  kkiiáállllííttááss  iiss
aazz  õõ  kkééppeeiikkeett  ttáárrjjaa  kköözzsszzeemmlléérree,,  eezztt  aa  ttáárrllaattoott  aazzoonnbbaann  mmáárr  aa  MMûû--
vvéésszz  KKáávvéézzóó  MMûûvvéésszzeettii  EEggyyeessüülleettee  sszzeerrvveezzttee..  AA  ffrriisssseenn  aallaakkuulltt  cciivviill
sszzöövveettkkeezzééssrrõõll,,  aannnnaakk  ccéélljjaaiirróóll  KKiirráállyy  JJóózzsseeffeett,,  aa  rráákkóócczzii  úúttii  vveennddéégg--
llááttóóhheellyy  ttuullaajjddoonnoossáátt  kkéérrddeezzttüükk..

NAGYSZÍNHÁZ
január 1. péntek 19.00  ÚJÉVI KONCERT
január 2. szombat 19.00  INDUL A BAKTERHÁZ Csortos Gy. b.
január 3. vasárnap 15.00  INDUL A BAKTERHÁZ  Gombaszögi E. b.
január 4. hétfõ –
január 5. kedd 19.00  INDUL A BAKTERHÁZ Dajka M. b.
január 6. szerda 15.00  CSIPKERÓZSIKA Grimm b.

19.00  INDUL A BAKTERHÁZ Latabár K. b.
január 7. csütörtök 19.00  INDUL A BAKTERHÁZ  Nagy L. b.
január 8. péntek 19.00  NEM ÉR A NEVEM Katona J. b. – bemutató
január 9. szombat 19.00  NEM ÉR A NEVEM Arany J. b.
január 10.vasárnap 15.00  NEM ÉR A NEVEM Vízváry M. b.
január 11.hétfõ –
január 12. kedd –
január 13. szerda –
január 14. csütörtök –
január 15. péntek –
január 16. szombat 20.00  SZÍNÉSZBÁL
január 17. vasárnap –
január 18. hétfõ –
január 19. kedd 17.00  HÁROM NÕVÉR Latinovits Z. b.
január 20. szerda 19.00  HÁROM NÕVÉR Kiss M. b.
január 21. csütörtök 15.00  CSIPKERÓZSIKA Tersánszky J. J. b.
január 22. péntek 19.00  LILI BÁRÓNÕ Ódry Á. b.
január 23. szombat 19.00  NEM ÉR A NEVEM Berky L. b.
január 24. vasárnap 19.00  LILI BÁRÓNÕ Jászai M. b.
január 25. hétfõ 20.00  ÚJ VILÁG VÁR! – FEKE PÁL koncertje 
január 26. kedd 19.00  INDUL A BAKTERHÁZ Páger A. b.  
január 27. szerda 19.00  HÁROM NÕVÉR Törzs J. b.
január 28. csütörtök –
január 29. péntek – 
január 30. szombat 15.00  LILI BÁRÓNÕ bérletszünet
január 31. vasárnap –

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
január 2. szombat 15.00  FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT 
január 9. szombat 15.00  ESZTER HAGYATÉKA
január 10. vasárnap 19.00  FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT 
január 11. hétfõ 19.00  ESZTER HAGYATÉKA  – a Balaton Színházban, Keszthelyen
január 12. kedd 19.00  ESZTER HAGYATÉKA  – a Balaton Színházban, Keszthelyen
január 13. szerda 19.00  ESZTER HAGYATÉKA  – a Balaton Színházban, Keszthelyen
január 15. péntek 19.00  FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
január 19. kedd 19.00  FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
január 21. csütörtök 19.00  FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
január 24. vasárnap 15.00  FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
január 31. vasárnap 19.00  HÍRSZÍNHÁZ

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
január 3. vasárnap 19.00  GOGOL.UTÓIRAT 
január 5. kedd 19.00  PLAZMA 
január 7. csütörtök 16.00  VERS VAGYOK ÉN IS – TANÁR ÚR, KÉREM…
január 14. csütörtök 19.00  TANÁR ÚR, KÉREM…– a Balaton Színházban, Keszthelyen 
január 17. vasárnap 19.00  PLAZMA
január 18. hétfõ 19.00  A LEGYEZÕ 
január 22. péntek 19.00  GOGOL.UTÓIRAT 
január 29. péntek 19.00  A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK – bemutató
január 30. szombat 19.00  A LEGYEZÕ
január 31. vasárnap 19.00  A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
januári MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. Tel.: 76/501-170
e-mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu,  www.kecskemetikatona.hu


