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Farsangi
forgatag

A napokban ismét a Színészkarnevállal vette kezdetét a báli
forgatag Kecskeméten. A Katona József Színház és a Színészek az Ifjúságért Alapítvány által szervezett rangos társadalmi
eseményen a teátrum színészei
és több meghívott sztár szórakoztatták a nagyérdemût.
A következõ hetekben a szakmai közösségek, alapítványok
és egyéb civil szervezetek mulatságain folyamatosan hódolhatunk a társasági vigadalom
közkedvelt formájának, ahol a
tánc, a zene és a díszes estélyi
ruháké a fõszerep. Az évköszöntõ farsangi bálok ma már

ger gyümölcseivel vagy akár
molekuláris, mínusz 180 fokra
hûtött, már folyékony halmazállapotú nitrogénnel készített
ételekkel a költségek a duplájukra is nõhetnek. Legalább
ennyivel emelkedhetnek az
árak, ha prémium borokkal
vagy koktélokkal bõvül az italválaszték.

sok. A rangosabb események
kedvelt helyszínei a négy-, ötcsillagos szállodák. Ezek esetében a költség 16-22 ezer forint
körül alakulhat személyenként.
Kisebb rendezvényeken a catering öt-hat fogással, svédasztalosan öt-hatezer forintnál kezdõdik, ültetett, szervírozott vacsorával tízezer körül alakulhat.
Különlegességek felszolgálásával, például libamájjal, ten-

országszerte szerényebb formát
mutatnak a gazdasági krízis miatt, mint a korábbi években. De
változatlanul gyakran kapcsolódnak valamilyen szakmai elismerés, díj átadásához, illetve
jótékonysági cél megvalósításához. Krízis érzékenyek a céges
rendezvények is, hiszen a vállalkozók többsége pénzügyi gondokkal küszködik. S bizony nem
olcsók az ilyen báli kiruccaná-

Átadták a Szalézi Szent Ferenc-díjakat

Ünnepi mise az újságírókért
Január 24-én van Szalézi Szent
Ferenc, az újságírók védõszentjének ünnepe. Ebbõl az
alkalomból ünnepi szentmisét
mutattak be a kecskeméti Szent
Miklós templomban, melynek
fõcelebránsa dr. Bábel Balázs

Kalocsa-Kecskemét érseke volt.
Koncelebrált még Mayer Mihály
püspök, a Pécsi Egyházmegye
fõpásztora is.
Az ünnepi misét követõen, a
Porta Egyesület dísztermében
nyitotta meg fotóriporterünk,

A Porta Egyesület és a Kecskeméti Zsidó
Hitközség szervezésében a minap ismét
sokan megemlékeztek a Holocaust áldozatairól, valamint a haláltáborok
1945-ös felszabadításának 65. évfordulójáról Bács-Kiskun megyeszékhelyén. A Barátok templomában a katolikusok szentmiséje is az áldozatokért szól
ezen a napon. Ezt követõen a templom
mellett található P. Károly Bernát emlékkõnél és emlékfánál gyûltek össze a polgárok, nem csak az áldozatokra, de arra a nemes lelkû ferences szerzetesre is
tisztelettel emlékezve, aki Kecskeméten
bátran mert kiállni egy tragikus korban
a halálra ítélt embertársaiért.

Mátyus István kiállítását Mayer
Mihály, pécsi megyéspüspök,
amelyet Kecskemét, a szolidaritás városa címmel emeltek falra,
állítottak össze a legutóbbi adventi fõtéri szeretetvendégségek
emlékezeteként. Ugyanitt ünne-

pélyes keretek között adták át az
idei Szalézi Szent Ferenc díjakat.
Ezt a kitüntetést nyolc évvel ezelõtt alapították, és azok a szerkesztõk, újságírók, tévés, rádiós
munkatársak kapják meg, akik
tehetségüket, tudásukat, publikációs lehetõségeiket a katolikus
hit, az Evangélium terjesztése,
az egyházmegye szolgálatára
áldozták. Ez alkalommal Barotai
Imre atya, nyugdíjas lelkipásztor,
több orgánum rendszeres tudósítója, Koloh Elek, az Alföldi Civil Napló vezetõ szerkesztõje és
Bálin Roland, a Kalocsa Tv operatõre vehette át a rangos egyházi elismerést dr. Bábel Balázs
érsektõl.

Emlékezés az áldozatokra
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Segítõket várnak a Szentek asztalához
Új kezdeményezést indít útjára
a Karol Wojtyla Barátság Köz pont, Szentek asztalánál cím mel. A rendezvény megálmodói
szeretnék túllépni, kitágítani a
szociális étkeztetés hagyomá nyos kereteit, és új tartalommal
megtölteni az önzetlenség há zát.
A barátság központban nem
szokás ételosztásról beszélni. Az
itt dolgozó aktivisták, a segítõk,
támogatók és szponzorok egyaránt úgy vélekednek, hogy
együttmûködésrõl, egyfajta lelki
közösségrõl van szó. Éppen
ezért tudatosan kerülik azokat a
megfogalmazásokat, amelyek
arra utalnának, hogy egyesek
kapnak, mások meg adnak.
Mert Karol Wojtyla házában a
mérõeszköz csak a szeretet lehet. Ennek a lelki közösségnek
az életéhez szervesen hozzá
tartozik az agapé, amikor az
ételt közösen elfogyasztják, illetve kiosztják. Ezt a naponta ismétlõdõ csodálatos eseményt
most további lelki tartalommal
szeretnék gazdagítani a szervezõk, melynek során a Szentek
asztala befogadja a segítõket,
és megnyílik minden jótékony,
csatlakozni kívánó elõtt.
Az új kezdeményezés keretében különbözõ ismert, vagy kevésbé ismert jubileumi napokon, vasárnapokon, születésVégre hivatalosan is kihirdették, hogy 2010. már II. János
Pál pápa éve lesz, hiszen október 17-én boldoggá avatják
Rómában. A kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központ ebbõl az alkalomból az egész
esztendõt átívelõ rendezvény
sorozattal készül. A szervezõk
úgy gondolják, hogy a szentatya szülõhelye, Wadowice és
testvérvárosa,
Kecskemét,
ahol a pápa nevét viselõ, elsõ
jelentõs magyarországi intézményként az elesetteket, a nehéz körülmények között élõ
családokat támogató barátság központot létrehozták,
fontos szereplõje lehet e rendkívüli eseményt övezõ megemlékezéseknek.
A pápa szent éve címet viselõ rendezvénysorozat szervezõinek törekvése, hogy a
nemzetközi méretekben is érvényes üzeneteket hordozó
programok méltó helyet és támogatottságot
kapjanak,
amihez a helyi vezetés segítségét kérték, egyeztetve Kecskemét elöljáróival. A civilek
célja összetett. Szándékuk
szerint maguk is szeretnének
hozzá tenni ahhoz a világszerte elõkészítés alatt álló,
hatalmas megmozduláshoz,
amely az emberiség II. János
Pál pápa öröksége elõtti fõhajtását hivatott kifejezni.
Részben a neves pápa oltárra
emelése miatt érzett örömüket szeretnék ily módon kifejezésre juttatni, másrészt
mintegy alátámasztani azt a
döntést, amit az illetékes

és névnapokon lehetõséget kínálnak arra, hogy a felajánló
támogassa, vagy maga fõzze
meg az ételt, netán édességgel,
gyümölccsel gazdagítsa a menüt. Így téve maradandóvá a
hozzá, vagy egy számára fontos személyhez kapcsolódó ünnepet.
A jeles személyiségekrõl,
szentekrõl való megemlékezés
elsõ állomása volt január 22-e,
amikor Batthyány-Strattmann
Lászlóra, a kitûnõ szemgyógyászra emlékeztek, akit az egyház nemrégiben avatott boldoggá. A szegények orvosa
születésének 79. évfordulóján a
város ismert optikusai, szemészei kínálták a finom ebédet a
Karol Wojtyla Barátság Központban, ami ezen a napon így
gazdagabb volt a megszokottnál. A közös ünneplés minden
bizonnyal emlékezetes pillanata maradt, amikor Bárkányi Er-

nõ atya – aki személyesen is
megtapasztalta, átélte a szembetegség problémáját – megemlékezett Batthyány-Strattman
Lászlóról. Ezt követõen a ház
gondozottaival
közösen
fogyasztották el a vendégek a
Holló Vendégház által elkészített melegételt, majd édesség
is került az asztalra.
Az intézményt látogató 100120 ember legközelebb mindjárt január 25-én, Szent Pál
ünnepén, a pálfordulás nap-

Pápai örökségünk
dikasztérium hoz majd a boldoggá avatás kapcsán.
Egy csodában élünk mi is.
Ez a címe, jelmondata az
éves kecskeméti rendezvénysorozatnak. Ennek elemei között szerepel például a kecskeméti hívek, város- és egy-

avatásának miséjét is. Kétségtelen, hogy óriási jelentõsége van annak, hogy a kecskeméti címer és zászló e nagy
világférfi ünneplése kapcsán,
a világ minden emberét öszszekötõ rendezvénysorozaton
jelen lehet.

Felvételünk a szentatya szülõhelyén, Kecskemét testvérvárosában, Wadowicében készült, a Porta Egyesület aktivistáiról és vendéglátóikról.

házvezetõik
társaságában
megtett zarándoklata Wadowicébe, illetve Krakkowba,
amely Karol Wojtyla fõpapi
szolgálatának fõ színtere volt
lengyel honban. Eközben egy
másik csoport - a tervek szerint - a wadowicei testvérváros vezetõivel együtt vesz
részt Rómában azon a megemlékezés sorozaton, amit II.
János Pál pápa tiszteletére
rendeznek, beleértve szentté

Szerepel a tervek között
egy nagy wadovicei kiállítás
is Kecskeméten. Ez az esztendõ kiváló alkalmat kínál
arra, hogy ünnepélyes keretek között, fõpapi áldással
nevet kapjon a barátság központ elõtti köztér. Az elnevezés természetesen Karol
Wojtyla tér lesz, és még a
névadó ünnepséget megelõzõen itt egy szép parkot is kialakítanak. Továbbá itt kap

ján örülhetett ilyen vendéglátásnak. Ebbõl az alkalomból
Balogh Levente volt a vendéglátó, aki édesapja, a szentkirályi vizet palackozó cég alapítójának emléke elõtt adózott
ezzel a nemes gesztussal. Ez
alkalommal is a ház lakóival
közösen emlékeztek meg a
vendégek Szent Pálról, a szeretet himnuszának szerzõjérõl,
aki – kapcsolódva a néhány
nappal korábbi ünnephez –
maga is elveszítette látását, és

majd helyet az a mûalkotás,
amely hitelesen hordozza II.
János Pál arcmását, emléket
állítva a róla elnevezett intézmény szomszédságában.
A fiatalabb generáció bevonása az elképzelések szerint többek között a pápa
életével kapcsolatos hittan
versennyel valósul meg, de
lesznek elõadások, filmvetítések is, amelyek egytõl
egyig a pápát, életét és munkásságát idézik. A szervezõk
szándéka szerint a város
egyházi és önkormányzati iskoláiban egyaránt bemutatókkal, beszélgetésekkel kívánják megismertetni és
népszerûsíteni azt a XX. század második felét meghatározó életpályát, amellyel
összefügg a kommunizmus
békés úton való lebontása, a
rendszerváltoztatások folyamata, gondjaink újratárgyalása. A kezdeményezés célja,
hogy – II. János Pál pápa
szellemiségéhez hûen – ne
csak egy pápáról, egy szentrõl legyen szó. Beszéljünk az
õ humánus életpályájához
méltó módon magunkról, a
világról, az emberiség aktuális problémáiról is, így a
környezetvédelemrõl, a békérõl, s megannyi más mindennapi anomáliáról.
Jól látható, hogy ez a rendezvénysorozat messze túllépi a Karol Wojtyla Barátság
Központ határait, ezért a
szervezõk számítanak a megye többi településének segítségére is.

egészségét az Istenbe vetett hit
adta vissza.
A felajánlások folyamatosan
érkeznek, így ünnepi alkalomban bizonyosan nem lesz hiány. Jégtörõ Mátyáskor például
a Mátyás Király Patika látja
majd vendégül a ház lakóit. Ha
az ígéreteknek csak egy része
válik is valóra, hetente egyszerkétszer biztosan híd épül a testvéri közösség és a kecskeméti
polgárok között, ami felmérhetetlenül sok pozitív energiát
hozhat felszínre. Ezek a találkozások lehetõséget kínálnak
arra, hogy a jótékonyság gondolatával foglalkozók be tudjanak tekinteni a szegények, a rászorulók életébe. És ez az élmény legtöbbjüket arra fogja
inspirálni, hogy továbbra is segítõ szándékkal álljanak a szegények problémája elõtt.
A szervezõk nem titkoltan egy
régi, kedves hagyomány gon-

dolatiságát is fel szeretnék ébreszteni a most induló kezdeményezéssel. A régi Kecskeméti Lapokban, Kecskeméti Közlönyben gyakran szerepeltek ehhez
hasonló hirdetések:
„Angyal Vidor városi fõügyész
ezúton közli tisztelt barátaival,
hozzátartozóival, klienseivel,
hogy a Vidor napi ünnepséget
letudta. Vidor napján az ünneplésre szánt pénzt a Szegényháznak átadtam. Kérem, ne zaklassanak!”
Az ehhez hasonló felhívásoknak fontos üzenete volt. A többieknek arról tanúskodott, hogy
az ünnepelt nemes lelkû és jótékony, mert a pénzt nem nagy
tivornyázásra, hanem a szegények boldogságára szánja.
Ez a hozzáállás ölt testet napjainkban, amikor például egyegy temetés, búcsúztató elõtt a
hozzátartozók azt kérik, hogy a
tiszteletüket lerovók a virágra
szánt összeget erre, vagy arra a
jótékony célra fizessék be inkább.
A szervezõk bíznak abban,
hogy a mostani kezdeményezés
mély gyökereket ereszt és hagyománnyá válik, lehetõséget
kínálva a kecskeméti vállalkozóknak, magánszemélyeknek
és jótékonykodóknak a szeretet,
a gondoskodás megnyilvánulására.

Pécs követi
a kecskeméti példát
Jeles vendéget fogadtak a napokban a Karol Wojtyla Barátság Központ munkatársai Kecskeméten: Mayer Mihály püspököt, a Pécsi Egyházmegye fõpásztorát.
– A barátság központ a névadó II. János Pál pápa, a szolidaritás és a
szegények
felkarolásának szellemében született és mûködik ma is.
A ház munkatársainak
nemcsak a
mindennapi
meleg étel
kiosztását
jelenti ez a
szellemiség,
hanem a
lelki, kulturális étkek lehetõségének biztosítását is – foglalta össze a látottakat Mayer püspök, aki egykor személyesen fogadta palotájában a lengyel pápát.
A konzultáción ismét elhangzott, hogy valószínûleg Pécsen
lesz a testvérintézménye a kecskeméti karitatív létesítménynek.
A szervezéssel az elsõ magyar,
Karol Wojtyla nevét viselõ missziós ház alapítóit bízzák majd
meg.
A Pécsi Egyházmegye fõpásztora gratulált a nem min-

dennapi módon megvalósuló
szolidáris közösséghez, a munkatársak szolgálatához, s reményét fejezte ki aziránt, hogy
a jövõben is ugyanilyen elhivatottsággal állnak a rászoruló
testvéreik mellett. Üdvözlõ, biztató gondolatait az aranykoszorús könyvkötõ mester,
Ta r a p c s i k
Sándor által
adományozott Wojtyla
E m l é k könyvben is
megörökítette a püspök.
A
könyvet dr.
Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érsekének gondolatai nyitják, és dr. Zombor
Gábor polgármester köszöntõje mellett olvasható Lech
Kaczynski, a Lengyel Köztársaság elnökének, Stanislaw Dziwisz bíborosnak, Krakkó érsekének,
valamint
Donald
Tusknak, a Lengyel Köztársaság miniszterelnökének üdvözlõ levele is. Ez az impozáns
névsor immár tovább gyarapodott, mert egyre többen érzik
magukénak az intézmény emberséges küldetésének jelentõségét.
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„Megint jõnek,
kopogtatnak…”
A választási kampányokról mindig egy kecskeméti fuvaros, szegény
Gyuri bácsi jut eszembe. Aki azt mondta több évvel ezelõtt, a kocsmapultot támasztva, hogy minden párt azt állítja, ha rá szavaz, akkor a jólét hamarosan ott kopogtat az ajtaján. De mindig keservesebb évek jöttek, ezért egyre többet kellett dolgoznia vénségére, mert
a nyugdíjából éhen halt volna. Így azután - az öreg szerint -, valószínûleg ezzel magyarázható, hogy amikor a megígért jólét nála kopogtatott, sosem találta otthon…
Ez most megint az ígéretek 750 érvényes kopogtatócéduideje. Kecskemét forgalma- lát. Az ajánlószelvények gyûjsabb útjait már hetek óta ha- tését be kell jelenteni az adattalmas választási plakátok dí- védelmi biztosnál. Fontos szaszítik. Bár csak a minap írta ki bály, hogy ajánlást a pártok,
– a lehetõ legkorábbi idõpont- illetve jelöltek, valamint az õ
ra, április 11-ére – Sólyom meghatalmazásukkal rendelLászló köztársasági elnök az kezõk gyûjthetnek. Ajánlószelországgyûlési képviselõ válasz- vényt csak zaklatás nélkül letást, ami hivatalosan a kortes- het gyûjteni, tilos ez a tevékedés kezdetét jelenti. Ám a kenység a munkahelyeken, az
korábban kitett transzparensek egészségügyi, a közigazgatási
költségei még nem kampány- vagy önkormányzati intézméidõszakra estek, így nem is nyekben, valamint a közösségi
számítanak bele a pártok által közlekedési eszközökön.
Az országgyûlési képviselõ
felhasználható kampánykeretbe. Ami a törvény értelmében, választáson jelöltet ajánlani
képviselõjelöltként „csak” egy- úgy lehet, hogy a kitöltött
millió forint lehet minden párt ajánlószelvényt átadják a jeesetében. Ugyanakkor, a becs- löltnek, vagy a jelölõszervezet
lések szerint, csak a két nagy képviselõjének. A többszöri
párt az említett összegnek a ajánlás mindegyike érvénytetöbbszörösét is áldozza jelölt- len lesz, mert a központi ajánjeiként a korteskedésre, a si- lásellenõrzõ rendszer ezeket
kiszûri.
kerben reménykedve.
Tehát, újra jönnek, kopogA lényeg, hogy február 8-a
és 12-e között kikézbesítik tatnak. De ne lepõdjön meg
majd a több mint nyolcmillió senki – errõl ma már Gyuri báválasztópolgárnak – közöttük csi sem álmodozik –, nem a jóminden Gyuri bácsinak is – az lét kopogtat majd cédulákért
értesítõt és az ajánlószelvényt. esedezve most sem, csak az
Az egyéni választókerületek- arra tett ígéretekkel felvértezett
képviselõjelöltjei
ben csak azok a jelöltek indul- aktivistái,
hatnak, akik összegyûjtöttek egy-egy pártnak.

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az urnahely bérlés nincs vallási felekezethez kötve.
Tel.: Plébánia: 76/497-025
Ügyfélszolgálat: 06-30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

Fórum az egyházi vezetõkkel

A Cifrapalota adott otthont a közelmúltban
annak a fórumnak, amelyet a Kecskeméti
Városszépítõk Egyesülete rendezett a négy
történelmi egyház helyi vezetõinek részvételével. Király Józsefnek, a házigazda civil szervezet elnökének köszöntõ szavai után, Farkas
László a katolikus, Szabó Gábor a református, Kiss János az evangélikus, Róna Tamás
pedig a zsidó hitközösség nevében nyilatkozott arról, hogy milyennek látja a templomok ölelte kecskeméti fõtér arculatának alakulását, egyházi épületeik felújításának lehetõségeit.

A közeljövõt tekintve, legnagyobb beruházásnak a Nagytemplom rekonstrukciója ígérkezik, ha sikerül rá uniós pályázat útján támogatást szerezni. Eddig ugyanis négy pályázatukat utasították el a katolikusoknak
formai hibákra hivatkozva, holott Kecskemétnek ez az emblematikus, gyönyörû temploma
tényleg végveszélybe kerül, ha sokáig odázódik a felújítása. Jelentõs anyagi áldozatokat
követel a református Újkollégium állagmegóvása is, míg az evangélikusok a Luther-palotáért aggódnak, aminek nagyobb hányada
máig önkormányzati tulajdonban van.

Boldog szülinapot gongosok!
Kétségtelen, hogy ma már a Kecskemétrõl sugárzó Gong Rádió az Alföld jelentõs térségének legkedveltebb csatornája. A minap ünnepelték 14. születésnapjukat, fennállásuk másfél évtizedes jubileumának
fõpróbájaként.

környezetvédelmet, felvállalva minden nemes ügy támogatását.
Fennállása óta a Gong Rá-

asszony, hanem a kecskeméti állatmenhely, a Mentsvár az Állatokért Alapítvány
megálmodójaként is.
Természetesen lapunk delegációja is részt vett a gongosok ünnepségén, hiszen
hasonló törekvések erõsítik
évek óta közöttünk a baráti
kötõdést: a Duna-Tisza közén élõk szolgálata. Legyen
szó újságolvasóról vagy rádióhallgatóról, azonos mezsgyén haladva szeretnénk segíteni az alföldi embereket, a

dió nem csupán mûsorai
színvonalát tekintve fejlõdött
látványosan, hanem a hatósugarát tekintve is.
Ma már Kecskeméten kívül
öt másik településen mûködtet fiókszerkesztõséget, jelentõsen megnövelve frekvenciáját. Õszintén kívánunk minden munkatársuknak az eddigiekhez hasonló, az örökös
küzdelmekhez emberi tartást
adó, eredményekben és sikerekben gazdag, sok-sok szép
esztendõt még!

Egész napos mûsorukban
ez alkalommal barátok, munkatársak, támogatók, üzleti
partnerek köszöntötték a Térség Hangja becenéven is emlegetett rádióadó vezetõit,
akik közül különösen sok gratulációt kapott az alapító, társtulajdonos és ügyvezetõ igazgató, Tõzsér Judit. Nem véletlenül, hiszen nem csupán a
Gong Rádió létrehozásában
játszott fõszerepe miatt örvend ma már országos elismertségnek a csinos üzlet-

Vérlázító
vircsaft
Miközben a kecskeméti civilek, a
Karol Wojtyla Barátság Központ
kezdeményezésére emlékévet
szerveznek a mindenki által szeretett pápa szentté avatásának
tiszteletére, azzal van tele a világsajtó, hogy kiszabadult 30 éves
börtönbüntetésébõl Ali Agca, aki
II. János Pál pápa ellen 1981ben merényletet kísérelt meg. Aljas tettéért most sztárként ünneplik, s valószínûleg hatalmas hasznot húz nyilatkozatai révén a hajdanán elkövetett, orv támadásáért. Már az furcsa volt, hogy luxus
limuzinon kísérték egy ötcsillagos
szállodába, miután a rácsok mögül távozhatott.
Agca a pápa elleni merénylet
miatti büntetését már 2000-ben
letöltötte, viszont egy 1979-es,
újságíróval szembeni gyilkosságáért továbbra is börtönben kellett maradnia. Tehát õ nemcsak
aljas merénylõ, hanem hidegvérû gyilkos is. Azt tudjuk, hogy II.
János Pál nyilvánosan megbocsátott neki, azt viszont senki sem
gondolta, hogy most az aljasságai teszik sztárrá és milliomossá.
Márpedig Agca a napokban tartott sajtótájékoztatóján közölte,
hogy „lényeges bejelentéseket”
akar tenni, és komoly mennyiségû önéletrajzi anyagot készített a
börtönévek alatt. Aminek publicitásáért, nem csak a legnagyobb
lapok hadakoznak, de hiteles
források szerint több filmtársaság is érdeklõdik. A pletykák sok
millió dolláros ajánlatokról szólnak, és csupán az önéletrajz kiadási jogaiért is tetemes összegekért folyik a verseny. Van olyan
normális, emberi értékeket és
szeretet tisztelõ ember, akinek
nem várlázító ez a vircsaft?

Dekorációs cég 2 fő
dekorációs kivitelezőt
keres!
Alkalmazási feltétel:
B. kat. jogosítvány, kreativitás
Elõnyt jelent:
számítógépes felhasználói ismeret,
nyitottság
Fényképes önéletrajzokat az
allas@sztarreklam.hu
e-mail címre várjuk.
Pályakezdõk jelentkezését is fogadjuk.
Érdeklõdni: +36 30/9420-600

Változó tarifák és menetrendek
Január elsejétõl megváltoztak
a kecskeméti autóbuszok tarifái, sõt soknak a menetrendje
is. Összesen 44 járat szûnt
meg, az egyéb módosításokat
is figyelembe véve pedig
mintegy 110 járatot érintett a
helyi buszközlekedés átszervezése. Szerkesztõségünkhöz
több olvasói levél is érkezett
ez ügyben, ezért Hári Ernõ t, a
Kunság Volán Zrt. termelési
igazgatóját kérdeztük a részletekrõl, hogy miért volt szükség a viteldíj emelése mellett
a járatok számának csökkentésére és ritkítására.
– Közszolgáltatási szerzõdés alapján végezzük a tevé-

kenységünket. Ennek a szerzõdésnek a megrendelõi oldalán Kecskemét Önkormányzata áll, a szolgáltatói olda-

lon pedig a Kunság Volán Zrt.
A közszolgáltatási szerzõdés
lényege, hogy kvázi garantálnia kell, hogy ne legyen vesz-

teséges a tevékenységünk.
Nagy bevételkiesést okozott
társaságunknak tavaly, hogy –
jórészt a gazdasági válság
miatt – 12 százalékkal csökkent az utaslétszámunk. Ezt a
veszteséget csak egy drasztikus, 25 százalék körüli viteldíj-emeléssel tudtuk volna
kompenzálni, a járatok száma
mellett. Az önkormányzattal
közösen kerestük 2010-re a
megoldásokat. A felkínált lehetõségekbõl a város közgyûlése a 4 százalékos viteldíj-emelést és a nem egészen
7 százalékos kilométer csökkentést tartalmazó javaslatot
fogadta el – mondta Hári Er-

nõ. – Az, hogy az autóbuszok
milyen útvonalon közlekednek, szintén önkormányzati,
illetve közgyûlési döntés. Az
utasok igényeinek megfelelõen keressük közösen a legmegfelelõbb menetrendet,
például a mostani közgyûlésen az 1-es autóbusz útvonalának visszaállítása, 1A járattal történõ kiegészítése és az
5:30-kor induló 28-as járat
6-os járatként történõ közlekedtetése is a napirendi pontok között van. Ha ezeket
megszavazzák, akkor március
elsejétõl már ezekkel a módosításokkal dolgozunk.
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Hithû példamutatás Az egyházak és az 1%
Szilvási József üzletembert és családját nem kell Kecskeméten külön
bemutatni, hiszen a Szil-Coop-ok hálózata, a családi nagy- és kiskereskedelmi lánc nagy népszerûségnek és köztiszteletnek örvend
évtizedek óta a Felsõ-Kiskunságban. Igazi magyar sikervállalkozás,
amelyrõl csak kevesen tudják, hogy egy Kecskemét melletti - ma már
a megyeszékhelyhez tartozó - faluból, Hetényegyházáról indult.

nak, segítenek. Kiemelném,
hogy nagyvonalúan támogatták a templomunk tornyába
szánt négy, nagyon szép Hanga óra megvásárlását, amelyet
a Porta Egyesülettel közösen
készíttettek el. Amikor Szilvási

Emlékezetes pillanat volt, amikor a mûkertvárosi templom építésénél személyesen jött el
Szilvási József, átadva jelentõs adományát.
A Szilvási Mûvek ma már ingatlanfejlesztéssel, vendéglátással, élelmiszeripari termékgyártással is foglalkozik. A cég filozófiai alapja egy szóban is öszszefoglalható: hûség. A tulajdonosi közösség pedig jól tudja,
hogy – a multiktól eltérõen – a
tagokat nevükön szólítják a településen, elérhetõk, könnyen
megtalálják partnereik. Egy
kézfogás, egy kimondott igen,
egy bólintás nekik erõsebb lehet egy ügyvédi furfanggal erõteljesen megtámogatott vastag
szerzõdéskötegnél. A bizalom,
a kiszámíthatóság jellemzi az
ügymenetet. Ez a titkuk, ezért
tudták állni a versenyt a térségbe hatalmas adókedvezményekkel betelepülõ világcégekkel szemben.
– Mi nem úgy számítunk,
hogy ha valami nem megy, akkor egy másik országban, egy
másik kontinensen kezdjük újra
– mondja Szilvási József, a cégcsoport egyik alapítója és tulajdonosa. – Sorsközösséget vállaltunk a várossal, a vásárlóinkkal, az üzleti partnereinkkel. A
vevõket, a szolgáltatásainkat
igénylõket tisztességgel, jó mi-

nõségben kell segítenünk. Nem
vállalhatunk olcsó kompromiszszumokat.
Szilvási József, a sikerük alapját az otthonról hozott, a szülõi
háztól kapott példával indokolja:
– Mélyen vallásos emberek
voltak édesapámék. A megélhetést, a gazdálkodás sikerét az
Úrtól kérték, és neki köszönték
meg. Ha baj jött, ha elverte a
termést a jég vagy betegség
pusztított, kíméletért az Istenhez imádkoztak. Nem volt
olyan ünnep, hogy a család hiányozzon a misérõl. Nagyon
szépek voltak a karácsonyok, a
húsvétok. Apám és anyám
örökségül hagyta ránk a hitet
és a munkaszeretetet. Én úgy
látom, hogy ez egy nagyon
erõs kapocs, amely máig öszszetartja a családot, utat mutat,
és erõsít a nehéz percekben is.
– Nagyon tisztelem a Szilvási
családot – mondja Mezei Fe renc, hetényegyházi plébános.
– Nagy sikereket értek el az
életben, az Úr áldásával, de ezt
a kegyelmet igyekeznek meghálálni. Bármikor kéréssel fordulok hozzájuk, mellénk áll-

Józsefet az orgonánk újjáépítése ügyében kerestem, nem zárkózott el, hanem igen komoly
összeggel vette ki részét a terhekbõl. A Jóisten áldja meg az
egész családot!
– A közösségért vállalt áldozat dicséretre méltó – emlékezik a közös élményekre Bárká nyi Ernõ, érseki tanácsos, a
kecskeméti Barátok templomának igazgatója. – Nem lehetünk elég hálásak azért, hogy a
legnehezebb gazdasági válság
idején – amikor szinte minden
kérést azonnal elhárítanak az
anyagi problémákra hivatkozással –, a Szilvási család vállalja a testvériséget és részt
vesz a gondok enyhítésében.
– Amikor fölnézek a hetényi
templom tornyára, nem csak
az órát és a percet kutatom, de
emlékezem is. Szüleimre, jó
pedagógusaimra, az ott szolgáló atyákra, de legfõképpen
arra, hogy minden földi és égi
siker csak kegyelem, amit kap
az ember, és amivel hûséges
sáfárként kell gazdálkodni,
nem utasítva el az égetõ szükséget.

A Magyar Katolikus Egyház kapta a legtöbb és legnagyobb összegû
egy százalékos felajánlást a 2008. évi személyi jövedelemadóból, a
tavalyi év végi adatok szerint: 498.229 adózótól több mint hárommilliárd forintot - derül ki az APEH honlapján közzétett adatokból.
Az egyházak és a kiemelt
költségvetési elõirányzatok
számára összesen mintegy
hétmilliárd forintot ajánlott fel
több mint egymillió adófizetõ
polgár. Ebbõl az összegbõl
mintegy 5,1 milliárd forintot,
csaknem 817 ezer adózótól a
169 egyház, illetve különféle
felekezet, gyülekezet kapott,
míg a két kiemelt elõirányzat
mintegy kétmilliárd forinthoz
jutott háromszázezer felajánlótól.
Az egyházak közül a második legnagyobb összeget, több
mint egy milliárd forintot a
Magyarországi Református
Egyház
kapta,
amelyet Az egyházi épületek nagy része 163.855 adózó jelölt meg beleértve a Kecskeméti Nagy kedvezményezettként. A har- templomot is –, olyan siralmas
állapotba került, hogy rekonstmadik legnagyobb támogatott
rukciójuk már elodázhatatlan.
a Magyarországi Evangélikus Vagyis minden forintra szükség
Egyház volt, amely számára van, hogy megmeneküljenek az
mintegy 316 millió forintot enyészettõl ezek a gyönyörû mûemlékeink.
ajánlott fel 45.639 adófizetõ.

A negyedik legnagyobb felajánlást a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közössége
kapta, több mint 87 millió forintot 12 ezer felajánlótól, az
ötödik helyen pedig a Magyarországi Baptista Egyház áll,
több mint 76 millió forinttal,
11.581 támogatótól. A HIT
Gyülekezetének közel 61 millió forintot ajánlott fel 17.501
adózó, a Magyarországi
Szcientológia Egyháznak mintegy 5 millió forintot 1.062
adózó, s hasonló összeg jutott
az Õsmagyar Egyháznak is
852 felajánlótól.
A legkisebb személyi jövedelemadó felajánlást, mintegy
11 ezer forintot a Sekina Gyülekezet kapta nyolc támogatótól. A kiemelt költségvetési elõirányzatok közül a gyermekszegénység elleni program
kapta a nagyobb felajánlást,
mintegy 1,6 milliárd forintot
244.528 adózótól, míg a
Nemzeti Tehetség Programra
mintegy 417 millió forint gyûlt
össze 54.148 adózótól.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
februári MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
február 1. hétfõ
február 2. kedd
február 3. szerda
február 4. csütörtök
február 5. péntek
február 6. szombat
február 7. vasárnap
február 8. hétfõ
február 9. kedd
február 10. szerda
február 11.csütörtök
február 12. péntek
február 13.szombat
február 14. vasárnap
február 15. hétfõ
február 16. kedd
február 17. szerda
február 18. csütörtök
február 19. péntek
február 20. szombat
február 21. vasárnap
február 22. hétfõ
február 23. kedd
február 24. szerda
február 25. csütörtök
február 26. péntek
február 27. szombat
február 28. vasárnap

19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
Gózon Gy. b.
17.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
Bajor G. b.
15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Weöres S. b. - bemutató
19.00 ó HÁROM NÕVÉR Németh L. b.
15.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN
Honthy H. b.
15.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
bérletszünet
19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
bérletszünet
15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Andersen b.
19.00 ó NEM ÉR A NEVEM
Dajka M. b.
15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Jókai M. b.
19.00 ó NEM ÉR A NEVEM
Törzs J. b.
17.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
Petõfi S. b.
19.00 ó HÁROM NÕVÉR
Ódry Á. b.
19.00 ó LELKEK ÉRINTÉSE - ST. MARTIN koncert
15.00 ó LILI BÁRÓNÕ
bérletszünet
19.00 ó NEM ÉR A NEVEM
Páger A. b.
19.00 ó LILI BÁRÓNÕ
Latabár K. b.
15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Mikszáth K. b.
19.00 ó NEM ÉR A NEVEM
Nagy L. b.
19.00 ó NEM ÉR A NEVEM
Bessenyei Gy. b.
15.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
bérletszünet
19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
Berky L. b.
19.00 ó NEM ÉR A NEVEM
Jászai M. b.
15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Benedek E. b.
19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ - bérletszünet
15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Kodály Z. b.
19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Kiss M. b.
15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Mikszáth b.
19.00 ó LILI BÁRÓNÕ
Blaha L. b.
15.00 ó LILI BÁRÓNÕ
bérletszünet
15.00 ó NEM ÉR A NEVEM
bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

Kecskeméti könyvbemutató
Egy ismert kecskeméti politikus
és tanár, Lengyel László elsõ
könyvének premierjét tartották a
napokban, a megyeszékhely Rákóczi úti Mûvész Kávézójában. A
neves pedagógus Kutyavilág címû kötetét bemutató érdekes
összejövetel házigazdája Király
József, a kávézó tulajdonosa és
Komáromi Attila, a Forrás folyóirat munkatársa volt.

február 5. péntek
február 6. szombat
február 12. péntek
február 21. vasárnap
február 25. csütörtök
február 28. vasárnap

19.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT
19.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT
19.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT
15.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT
19.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT
19.00 ó HÍRSZÍNHÁZ

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
február 4. csütörtök
február 6. szombat
február 11. csütörtök
február 13. szombat
február 16. kedd
február 20. szombat
február 26. péntek
február 27. szombat
február 28. vasárnap

19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
19.00 ó RUSZT. KOM SZALON
19.00 ó PLAZMA
19.00 ó PLAZMA
19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
19.00 ó GOGOL. UTÓIRAT
19.00 ó GOGOL. UTÓIRAT
19.00 ó A LEGYEZÕ
19.00 ó A LEGYEZÕ

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

Ha le a kalappal, jöhet a korona, Király úr?
Sok kecskeméti polgár számára csenghet ismerõsen Király József
neve. Ami nem csoda, hiszen nemcsak az általa kiválóan navigált
Free Line Építõipari Kft. kapcsán emlegetik gyakran, hanem számtalan civil megmozdulás során is hétrõl hétre feltûnik a helyi médiában. Évek óta elnöke a helyi Városszépítõ Egyesületnek, a
Kecskemét-Aomori Baráti Körnek, megnyitotta a Rákóczi úti Mûvész
Kávézót, ahol városunkhoz kötõdõ mûvészek folyamatosan bemutathatják alkotásaikat, ráadásul két jelentõs sportlétesítményt is létrehozott és mûködtet: a mûkertvárosi BMX pályát, valamint a belvárosi harcmûvészeti központot. Most meg az a hír járja felõle, hogy
parlamenti képviselõként elindul az áprilisi választásokon, az MSZP
színeiben.
– Választások idején nem tû – Az egyesületi munkáit, a
sportot, mûvészetet és megannyi nik jó ómennek, hogy ön egy
karitatív, nemes ügyeket felkaro- rövid ideig a megyei pártbi ló támogatását tekintve a kecs- zottságon is dolgozott a rend keméti civilek azt mondják, le a szerváltás elõtt.
kalappal ön elõtt. Akkor viszont,
– Ahol végül csak én távozmost fel a koronával?
tam felmondással. Ettõl füg– Már ne haragudjon, de ez getlenül nem bánom a mai nabutaság, hiszen köztársaság- pig sem, hogy fiatal építészban élünk. A Király nevet örö- ként elvállaltam ezt a felkérést
költem, amivel lehet ugyan vic- annak idején. Hiszen a gazdacelõdni, de titulusként azért ságpolitikai osztály munkatársem vágytam soha rá, mert saként így több, halálra ítélt
baloldali érzelmû vagyok. És kecskeméti vállalaton tudtam
amikor úgy gondolom, hogy segíteni. Például a Dutéptõl
bárhol, bárkinek, bármiben azért nem küldtek utcára hatsegíthetek, akkor soha nem ezer dolgozót, mert addig tártalmi dicsõség motivál. Hanem gyaltunk a bank, a minisztériegyszerûen csak megnyugtatja um és a cég képviselõivel,
a lelkemet, hogy nem pusztán amíg sikerült a felszámolást elsaját jólétemért dolgozom kerülni, több kis cégbe kiszernap-nap után, hanem máso- vezve az emberek jó részét.
kért is, ha igényt tartanak a se- Hasonlóan sikerült megmentegítségemre, s marad rá még ni a Fémmunkás Vállalatot is.
idõm és energiám.
Aztán, amikor megjelentek az

A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ a rászorultjai számára téli tüzelõt oszthatott szét több alkalommal is a napokban, egy felajánlásnak köszönhetõen. Király József, a Free Line Kft. ügyvezetõ igazgatója, látva a szükséget, több mázsa keményfa rakománnyal ajándékozta meg
a ház gondozottait, ami biztosan jól ég majd azokban a kályhákban is, amiket decemberben adományozott nehéz sorsú családoknak.
új pártok, és azért akartak
pártfegyelmit adni, mert kíváncsiságból eljártam minden szervezet összejövetelére, már tudtam, hogy az a rendszer nem
javítható, gyökeres változások
szükségesek. Függetlenül attól,
hogy becsületes, jó szakembereket sem nélkülözött már a 80as években az MSZMP. Nekik a
nyomukba sem léphetnek azok,
akik korábban alázatosan ott
kilincseltek Romány Pálnál – az
akkori megyei elsõ titkárnál –, s
még meg sem száradt a nyáluk
a talpán, már a vérét követelték,
amikor új szelek fújdogáltak.

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Átadás az önkormányzatnak
Hét éve kapott a város közgyûlésétõl felhatalmazást arra a Kecskeméti Víziközmû Társulat, hogy az ivóvíz- és csatornahálózat mellett a
gáz-és a villanyvezetékek, illetve azok lefektetését követõen, a szilárd
útburkolat kialakításának szervezésével is tegyen rendet városunk
földes útjain, utcáin. A társulat ennek érdekében, olcsó megoldásként – a régi makadám utak mintájára – zúzott kõvel javasolt ellátni
ezeket az utakat, ami késõbb jó alapja lehet az aszfaltozásnak.
A társulat készíttette a terveket, szervezte a hiteleket, s az
elõtakarékossági összegre járó
33 százalék állami támogatást a
szokásos módon a mûködésére,
az adminisztrációkra, az ügyintézésre, a könyvelésekre, illetve
a behajthatatlan követelések fedezésére fordította. A probléma
ott kezdõdött, amikor a város az
ivóvíz- és szennyvízcsatornázáson kívül minden közmûfejlesztésre vonatkozó megbízatást minisztrációs költségeket fedevisszavont a társulattól, a 2008. zõ 33 százalékos állami támomájusi közgyûlésen.
gatást levonták a hozzájárulásEttõl kezdve a lakosság érde- ból, vagy az önkormányzat az
keit szolgáló civil szervezettel ügyintézési teendõket, kiadászemben egyfajta furcsa hadjá- sokat magára vállalta, tetemes
rat kezdõdött az önkormányzat teherként. Hiszen ehhez közrészérõl. Ami lehetett ugyan pénzen kell azóta is biztosítaszemélyes, társulat ellenes, a nia minden adminisztrációt.
lojalitást mégis nélkülözte. Hi- Ugyanakkor olyan anomáliát
szen megbíztak egy kft-t., hogy okozott ezzel, ami ellen a
bebizonyítsák, ez a cég jobb, Kecskeméti Víziközmû Társulat
mint a víziközmû, s ennek a azonnal tiltakozott is. Mondcégnek az ügynökei már csak- ván, hogy minden polgártárnem 50 ezer forinttal olcsób- sunk egyenlõ, holmi politikai,
ban kínálták a lakossági hozzá- vagy személyeskedõ megfonjárulást ahhoz, hogy szilárd tolásból így nem lehet diszkriburkolatú út épüljön a közmû- minálni, az adófizetõk terhére
vezetékeik fölé. Ugyanis az ad- pláne nem. Ugyanis a külön-

bözetbõl adódó plusz kiadások fedezetét – amit az önkormányzat magára vállalt –
azoknak az adóforintjai is
bánják, akik az útért a magasabb összegû hozzájárulást fizették.
– Mi szerettük volna minden
anomália ellenére megvalósítani azokat a közmûfejlesztéseket, amelyekre 2008. májusa elõtt szerzõdtek velünk polgártársaink, hiszen ezekre
nem vonatkozott a közgyûlési
határozat – nyilatkozta lapunknak dr. Fekete László , a
Kecskeméti Víziközmû Társulat
elnöke. – De azt tapasztaltuk,
hogy amíg saját útjaik terveit
azonnal elfogadják a városházán, a mieinket rendre visszadobják, a legkülönbözõbb indokokkal. Ráadásul, az újévre
kaptunk egy dörgedelmes levelet a polgármestertõl. Ezért öszszehívtam a minap társulatunk
intézõ és ellenõrzõ bizottságát,
amely a kecskeméti polgárok
egyenlõ megítélésére voksolva
úgy döntött, minden folyamatban lévõ – nem az ivóvízre,
vagy a csatornázásra vonatkozó – közmûfejlesztést átad társulatunk a városnak. Remélve,
hogy ezzel a velünk szerzõdõk
minden jogos, közterhekbõl
csökkentett igényeit is kielégíti
az önkormányzat.

– Hátat fordítva a politiká nak, gyorsan sikeres vállalko zó lett, aki a hangoztatott bal oldalisága ellenére csak két
éve lépett be az MSZP-be, ami nek most a színeiben képvise lõnek indult. Miért várt eddig?
– A magyar ember szeret
pesszimista lenni. És ezt szerintem a Fidesz jól ki is használta
az elmúlt években. Annyira,
hogy elfelejtett konstruktív ellenzéknek lenni, helyette olyan
apátiába sodorta ezt az országot, ahonnan most nagyon nehéz lesz kikecmeregnünk, pedig ki kell valahogyan. Mind-

emellett hangzatos dolog azt
szajkózni, hogy „milyen rosszul
élünk”, miközben nem lehet
elférni a sok autótól, több mobiltelefon van Magyarországon
forgalomban, mint hazánk lélekszáma. Ne feledjük, hogy
nekünk,
kecskemétieknek
mennyit jelentett többek között
a fizetõs autópálya matricássá
tétele, a majd 100%-os
szennyvízcsatornázás, a megyei kórházunk fejlesztésére
összelobbizott 12 milliárd,
nem beszélve a Mercedes Gyár
idetelepülésérõl, mely új perspektívát nyit városunk életé-

ben. Mindezeket a két szocialista kormánynak, illetve MSZPs képviselõknek köszönhetjük.
A lényeg az, hogy ezt a várost
bölcs emberek lakják, akik öntudatosak és tudják: egyedül
csak a munkának lehet gyümölcse, a politikai színjátékoknak nem. A demokráciának
egy nagyon fontos állomása a
választás. Bízom abban, hogy
a választópolgárok figyelembe
veszik majd azt is, hogy engem
csak Kecskemét gyarapodása,
épülése-szépülése vezérel, és
soha semmi „királyinak” hazudott dicsõség.

Itt fiatalodó BKV-s buszok
Az Autó Univerzál Jármûjavító,
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
1991-ben a Kunság Volán Zrt.
többségi tulajdonával alakult
meg. Korszerû technikai berendezésekkel, kitûnõen képzett, tapasztalt szakemberekkel végzik
minden típusú gépjármû javítását, felújítását, és partnereik teljes
körû kiszolgálása érdekében alkatrész-kereskedelemmel is foglalkoznak. Tevékenységi körükben kezdettõl jelen van a nemzetközi forgalomban részt vevõ autóbuszok és teherszállító jármûvek vizsgálata, javítása és vizsgáztatása is. A cég árbevétele tavaly 100 millió forinttal volt kevesebb, mint a korábbi évben. Ennek ellenére 1,3 milliárd forintos
árbevétel mellett, 12 millió forint
adózás elõtti eredményt értek el.

Az elmúlt esztendõ elsõ felének gondfelhõit szerencsére eloszlatta a második félév, ugyanis a kecskeméti Autó Univerzál
Kft. ekkor nyerte meg azt a közbeszerzési pályázatot, amelynek
jóvoltából a Budapesti Közlekedési Vállalat 16 csuklós autóbuszának kocsiszekrényét kell teljesen felújítaniuk május 31-ig.
Ezt a jelentõs megbízást buszonként 15 millió forint nettó
áron végzik.
A felújítás minden mozzanatát
a BKV mérnöke ellenõrzi. Ha
késnének a munkálatokkal, magas kötbért kellene fizetniük, de
a cég vezetõje, Kovács Lajos
ügyvezetõ igazgató szerint tudják tartani a határidõket. Ami
azt jelenti, hogy 35 nap alatt kell
egy-egy busz kocsiszekrényének

Állatszentelés

a teljes felújítását elvégezniük. A
jármûvek motorjának, futómûvének és sebességváltójának a
rekonstrukciója már a BKV saját
mûhelyében történik.
A megfiatalított autóbuszok
így további öt évig szolgálhatják
a fõvárosi tömegközlekedést.
Feltéve persze, ha sofõrjeik nem
kezdenek újabb sztrájkba, mint
néhány hete. A munkabeszüntetések valódi oka természetesen
a megkurtított juttatások voltak,
ám a buszsofõrök jármûveik
rossz mûszaki állapotára hivatkozva makacsolták meg magukat. Nos, most a remek kecskeméti karosszériások is tesznek
arról, hogy a jövõben kevesebb
legyen a hasonló indokból adódó fennakadás a budapesti személyszállításban.
Az elmúlt esztendõkben szép hagyománnyá vált Kecskeméten,
hogy Remete Szent Antal napján
sok állatbarát és lokálpatrióta találkozik a Szent Miklós templom
melletti romkertben. A Porta Közösségek Szövetsége ismét megrendezte az õsi hagyományokra
épülõ állatszentelést. Sokféle és
fajta két-, illetve négylábú jószág
érkezett a találkozóra gazdival,
gyerekekkel. Bárkányi Ernõ templomigazgató atya, érseki tanácsos
a teremtett világ közös érdekû védelmét méltatta beszédében, az
állatokra, az állattartókra és állatbarátokra kérve Isten áldását.
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A szeretet süteményei
Kecskemét a szeretet és a szolidaritás városa - ma már sokan így
emlegetik a hírös várost az országban. Jól tudják, hogy az itt élõ
emberek érzékenyek a bajbajutottak gondjaira, bajaira, és ha
tudnak, segítenek is a rászorulókon. A Szenteste Alapítvány, a Barátok temploma, a Porta Egyesület, valamint a Karol Wojtyla Barátság Központ "Szeretet asztal" mozgalma immár hetedik éve az
egyik alappillére ennek a szellemiségnek. A régi ferences lelkiségbõl táplálkozó kezdeményezésnek köszönhetõen Kecskemét fõterén az adventi és a karácsonyi idõszakban több ezer ember kapott ingyen meleg ebédet. A nagylelkû felajánlásoknak köszönhetõen, a helyben készült tartalmas egytálételek mellett, a város legjobb süteményei is terítékre kerülhettek.

A sütemények kiosztásában is sok estben segítenek neves közéleti személyiségek. Képünkön Lezsák Sándor, az országgyûlés alelnöke látható
– Hosszú évek óta együttmûködünk a Porta Egyesülettel, ezért
már hagyománynak számít nálunk, hogy a Jakó Cukrászda
friss, finom süteményekkel kedveskedik a fõtéri ételosztásoknál a rászorultaknak. Egész évben jól esnek ezek a finomságok, de ilyenkor, a karácsonyi
idõszakban egy kicsit nagyobb
jelentõséget kapnak az édességek – mint a szeretet manifesztálódásai. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy legalább
ilyenkor meg tudjuk kínálni azokat az embereket egy igazi
Jakó-sütivel, akik év közben sajnos nem tehetik meg, hogy beüljenek hozzánk. Nagyon jó érzés, hogy mi is csempészhetünk
egy kis örömet nehezebb sorsú
embertársaink életébe a fõtéri
ételosztások alkalmával –
mondja a Jakó Cukrászda nevében Hegymeginé Jakó Rita.

– Nagyon együttérzek a
nehéz sorsú emberekkel, akik
önhibájukon kívül, vagy akár
önhibájukból ilyen helyzetbe
jutottak. Ezért évek óta, amikor csak tehetem, segítséget
nyújtok nekik friss süteménynyel, vagy anyagi támogatás
formájában. Karácsony elõtt
a Karol Wojtyla Barátság
Központ kedvezményezettjeit
egy nagyobb ruhaadománynyal is sikerült meglepnem,
ugyanis nagyon fontosnak
tartom, hogy ebben az idõszakban a lehetõ legmelegebben öltözzön mindenki.
Az adventi idõszakban a fõtéri étkezéseknél nagyon
örültem, hogy süteményeimmel megédesíthettem kicsit
én is elesettebb társaim ünnepét – vallja B a k ó n é M á r t a ,
a B a k ó C u k r á s z a t vezetõje.
– Nagyon jó kezdeménye-

zésnek tartom a fõtéri étkeztetéseket, amikor több ezer
ember kap ingyen minõségi,
meleg ebédet. Sajnos sokan
küzdenek Kecskeméten megélhetési gondokkal, sokszor
a napi étkezések is elmaradnak az anyagi problémák miatt. Ez – különösen télen –
igencsak veszélyes. Ezért tartom kiemelten fontosnak ezeket az ételosztásokat, ezért
támogatom ezt a rendezvényt
már évek óta – nyilatkozta
lapunknak a H a m i l o 2 0 0 4
K f t . vezetõje, M a r t o n Z o l t á n .
– Alapelvem, hogy ha valaki tud segíteni embertársain, akkor azt kutya kötelessége megtenni. Ebben az
egymástól elhidegülõ világban az empátia, a jóindulat
sajnos egyre inkább kiveszik az emberekbõl, pedig
ezek azok az alapvetõ emberi értékek, amelyekkel
jobbá, élhetõbbé tesszük
környezetünket. Régen, bármennyire nehéz volt a helyzet, ez a belülrõl fakadó
adási kényszer valahogy
jobban megvolt az emberekben Gondoljunk csak a
régi disznóvágásokra, amikor mindenki kapott egy kis
kóstolót! Én így nõttem fel,
számomra teljesen természetes volt a segítségnyújtás, amikor évekkel ezelõtt
elõször felkerestek a Karol
Wojtyla Barátság Központtól. Azóta ez már hagyomány lett, hiszen ha az embernek van vállalkozása,
ami élelmiszereket gyárt,
kézenfekvõ, hogy friss pékáruval segíti rászoruló embertársait ezekben a nehéz
idõkben – árulta el lapunknak C s e h Z o l t á n , a C s e h
P é k s é g igazgatója.

Küzdelem a magyar termékekért
Keveset hallani mostanában a Bács-Zöldért Zrt.-rõl. Pedig azok
közé a döntõen magyar tulajdonosi hátterû cégek közé tartozik,
amelyek mezõgazdaságunk siralmas állapota ellenére is tisz tességes jövedelmet biztosítanak munkatársainak, korrekt part nerei a szállítóinak, termelõinek. Bûdi Zsolt vezérigazgató mégsincs híján a panaszoknak, ami teljesen érthetõ. Hiszen a ma gyar termékek az itthoni piacon veszítettek legtöbbet a népsze rûségükbõl, az utóbbi 20 évben (a cég árbevételének 80%-a
külpiacról származik).
– A hazai zöldségek, gyümölcsök többsége feltétlenül
jobb minõségû, mint az importból származóké. Azonban
a magyar termékekkel kapcsolatosan kedvezõtlen irányba tolódtak el az értékesítési
tendenciák – hangsúlyozza a
vezérigazgató. – Az országunkat ma már teljes egészében
lefedõ, külföldi tulajdonú áruházláncok esetében az íz, a
zamatanyag indifferens. Sok- csán. Például nem bürokratikal fontosabb az ár, illetve a kusan akadályozni, hanem
„pultállóság”. Ez a szemlélet minden lehetséges módon táaz oka, hogy marokkói papri- mogatni szükséges a kertékát, spanyol paradicsomot, szeti kultúrák korszerû vízellánémet vöröshagymát, osztrák tását. Továbbá létre kellene
burgonyát, kínai fokhagymát hozni egy valóban mûködõeszünk, holott a rendszerváltás képes tanácsadói hálózatot,
idején ezeket a termékeket te- amely valós idejû termesztéskintve is még export nagyha- technológiai háttértámogatást
talomnak számítottunk. Ma nyújt a még meglévõ termelõi
importra szorulunk belõlük, bázisnak. Át kell gondolni és
aminek sajnos számos oka drasztikusan csökkenteni az
van. Számtalan hibás kor- idénymunkákhoz kapcsolódó
mányzati lépés vezetett a ma- közterheket. Meg kell oldani a
gyar termékek versenyképte- termelõk finanszírozását, mert
lenné válásához. Ugyanakkor a mai kereskedelmi-banki
a hazai fogyasztó felelõssége kondíciókkal a rendkívül alais felvethetõ a kialakult hely- csony jövedelmezõségû ágazetért. Csak nyomokban mu- zatban hitelt felvenni maga a
tatkozik ugyanis az a bizonyos biztos csõd. Ezek csak a legelkötelezettség nálunk a ma- szükségesebb halaszthatatlan
gyar áru iránt, amely óriási intézkedések, hogy legalább
versenyelõnyt biztosít például lassítani tudjuk a hazai kertéaz osztrák, német, svájci, szet sorvadását.
– Mi a beszállítóinkkal, terfrancia termelõknek.
– Szerintem teljes koncep- melõinkkel a lehetõségeinkcióváltásra van szükség a ha- nek megfelelõ kondíciókkal
zai kertészet megítélése kap- kötünk üzletet, és nem bonyo-

A TANYACSÁRDA FEBRUÁRI PROGRAMAJÁNLATA

Február 6-7.
Február 14.
Február 18.
Február 20-21.

Mangalica nap az Öreg Tanyacsárdában
Gyertyafényes Valentin napi vacsora
Torkos Csütörtök az Öreg Tanyacsárdában
Disznótoros ételek kínálata az Öreg
Tanyacsárdában

2010. február 26.
Gálavacsora az Öreg Tanyacsárdában
a régi idõk már majd' elfeledett ízeivel és
borok kóstolójával.
A vacsora menüjét szakácsolimpikonok készítik el.
19 órai kezdettel zenés estre invitáljuk Önöket,
melynek keretében a gálavacsora menüjét
az 1988-as frankfurti szakácsolimpián aranyérmet nyert
nemzeti válogatott tagjai készítik el.
Az est hangulatáról és a zenérõl
Csóka Gyula és cigányzenekara gondoskodik.
Február 27-28.
Borjúból készült ételek az Öreg Tanyacsárdában
Valamennyi gasztronómiai rendezvényünkön elfogadjuk az
Accor, a Sodexho és a Cheque Déjeuner étkezési utalványokat,
valamint az Üdülési csekket.

lódunk licitháborúba. Rövid
távon ez okozhat versenyhátrányt, de hosszú távon mindig
kiderül, hogy csodák nincsenek. A Bács-Zöldért Zrt., mint
a térség meghatározó integrátora, a továbbiakban is mindent megtesz azért, hogy támogassuk azokat a termelõket, akik a nehézségek ellenére a zöldség- és gyümölcstermesztés mellett kötelezték el
magukat. Az elmúlt évben, a
válság kellõs közepén, 60 millió forint értékben helyeztünk
ki különbözõ, nagy termõképességû magyar szaporítóanyagot, annak érdekében,
hogy a régió paprikatermelése stabilizálódjon.
– A Bács-Zöldért Zrt. beszállító termelõivel közösen létrehoztuk az Alföld-Régió és a
Hírös Paprika TÉSZ-t. Ezek
taglétszáma már közelíti a
négyszázat, és bízunk benne,
hogy rövid idõn belül megduplázódik. Ennek kapcsán
várjuk a termelõk jelentkezését, akik biztos piacot szeretnének termékeiknek (tel.:
76/505-976). Társaságunk
erõforrásait azokra a zöldségekre, gyümölcsökre fókuszálja, amelyek versenyképesek az
európai piacon (kínai kel, primõr káposzta, paprika, görögdinnye, illetve cseresznye,
meggy, kajszibarack, szilva). A
cégünk ma már korszerû,
megfelelõ infrastruktúrával,
kiváló szakembergárdával, és
kitartó, eltökélt termelõi háttérrel rendelkezõ részvénytársaság. A mának él, a jövõt
építi, de igyekszik minél többet
megõrizni abból a szellemiségbõl, melyet az elõdöktõl
örökölt – nyilatkozta lapunknak Bûdi Zsolt.

Álljon be közénk,
segítsen velünk!
soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmannok, kemping
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

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

Tel: +36-76/356-010, 76/356-166 Fax: +36-76/356-576
e-mail: tanyacsarda@tanyacsarda.hu Internet: www.tanyacsarda.hu
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Nyitva: mindennap 9–22 óráig!

-50% szerdánként
A napi fürdõbelépõ egységesen 600 Ft és minden napi fürdõbelépõt váltónak
50%-os áron biztosítunk étkezési lehetõséget a termálfürdõ éttermében.

A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ mûködésének
igazi erejét, jövõjének biztosítékát a segítõk, az aktivisták
adják, akik önkéntes munkájukkal támogatják. Jelenleg több
mint száz segítõ testvért mondhat magáénak az intézmény.
Van, aki – fölajánlásként, ingyenesen – orvosként hallgatja
meg, segíti a rászorultakat. Más szakácsként, konyhamunkásként, kertészként, takarítóként munkálkodik. Van, aki
betegen, ágyban fekve, imáival segít.
Aki teheti és mellénk áll, pénzzel, naturáliákkal emeli a
szolgáltatásunk színvonalát. Mi nem tudunk mást adni nekik,
csak a csoda közös megtapasztalásának élményét, a
szegényeken megnyilvánuló Krisztus-mosoly lélekmelegítõ,
erõsítõ örömét. De nem tagadhatjuk azt sem, hogy a
másokért végzett önkéntes munka nemesíti a szívet, jót tesz az
egészségnek, gyógyítja a lelket és a testet.

Karol Wojtyla Barátság Központ
6000 Kecskemét, Egressy u. 5/b.
Tel./fax: +36 76/506-752, +36 76/505-041
Mobil: +36 30 9251-654
Adószám: 22158118-2-03
Bankszámlaszám: 52400078-17039273
Cg. 03-09-118326
e-mail: info@wojtyla.hu
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Ûrsiklója is lehet
a keceli gyûjteménynek
(Fotó: MTI)

Köztudott, hogy a keceli Pintér Mûvek tulajdonosa, Pintér
József nagyvállalkozó egy
több mint háromhektáros
szabadtéri kiállítást mûködtet
évek óta, amelyen harckocsik, páncélozott harci jármûvek, rakétakilövõk, lokátorok,
rakéták, repülõgépek sokasága látható. Most értesültünk
arról, hogy az amerikai ûrkutatási hivatal ingyen odaadja
bárkinek néhány használaton
kívüli rakétahajtómûvét, ötötmilliárd forintért pedig licitálni lehet a jó állapotú, mûködõképes
Atlantis
és
Endeavour ûrsiklókra, amik
iránt élénken érdeklõdik a
közismert vállalkozó. Mivel a
Pintér Mûvek a NASA-nak is
teljesít
megrendeléseket,
valószínûleg nem lesz nehéz

tárgyalniuk, sõt megalkudniuk sem.
De hogyan lehetne ezeket a
jármûveket szolgálatba állítani a hazai ûrturizmusban? Milyen engedélyek szükségesek
az ûr meghódításához? Nos,
minden bizonnyal kész forgatókönyv áll már rendelkezésre
az ûrsiklók mûködtetésével
kapcsolatban: legalábbis ez
derül ki a Nemzeti Közlekedési Hatóság válaszából, amit a
Bors kérdésére eljuttattak.
– Az erre vonatkozó információk nem nyilvánosak,
amennyiben magyarországi
nyertes kerül ki gyõztesen a licitbõl, a hatóság csak azt a
személyt világosítja fel a szükséges engedélyekrõl – mondta Szabó Aliz kommunikációs
referens.

100 új munkahely
A napenergiát hasznosító berendezésekhez
használt
transzformátorok és egyéb alkatrészek iránti megnõtt kereslet miatt, megközelítõleg 1,2
milliárd forintos beruházással,
egy ötezer négyzetmétert meghaladó nagyságú üzemcsarnokot épít a Phoenix Mecano
Kecskeméten. A beruházás a
tervek szerint száz új munkahelyet teremt a gyárban – nyilatkozta Nagy Zoltán, a cég
ügyvezetõ igazgatója.
A gyártó- és raktárfelületet
magában foglaló csarnok építését a legrövidebb idõn belül
el akarják kezdeni, és még az
idén átadják. A svájci cég ma-

gyarországi leányvállalatának
ügyvezetõ igazgatója szerint a
beruházás összege a beépítésre kerülõ raktártechnika miatt
változhat.
Nagy Zoltán elmondta, hogy
a cég több szektor részére
többféle terméket gyárt. A gépipari és az elektronikai termékeik iránt csökkent az érdeklõdés a világgazdasági válság
miatt, de a napenergiát hasznosító berendezések részegységei iránt nõtt a kereslet. A cég
ezért komoly fejlesztéseket hajt
végre a szolár technológia területén és bõvíti a napelem
rendszerekbe beépítésre kerülõ
transzformátorok gyártását.

RHEINZINK AGYAGOK
RENDKÍVÜLI ÁRON
Rz lemeztábla 0,7x1000x2000 mm
patina po b. g. . . .120 tábla (240 m2)
Csatorna tartó . . . . . . . . . . . . . .90 db
Forrasztóón . . . . . . . . . . . . . . . .25 kg
Csõbilincs . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 db
szellõzõ alátétszõnyeg . . . . . . . .45 m2
Forrasztóvíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 l
Diletációs szalag . . . . . . . . . . . . . 6 fm
Ára: 1.600 000 Ft
Érdeklõdni: 06-30/9251-654-es telefonon
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Beszélgetés Gulyás Ágnessel

Megvetette lábát Kecskeméten a Greenpeace
Mint ismeretes, a Greenpeace a világ legnagyobb független természetvédelmi és környezetvédelmi szervezete. 1971-ben alapították, s
jelenleg 41 országban rendelkezik irodával. A szervezet célja, hogy
kampányaival minél szélesebb körben terjessze a környezettudatos
szemléletet és életmódot, valamint hogy felderítse a természetet és
az emberi környezetet pusztító tevékenységeket, és ezek felelõseit
változtatásra bírja. A szervezet a nemzetközi környezetvédõ mozgalom radikális irányzatát képviseli, és elsõsorban látványos és bátor
akcióiról ismert, de aktivistái minden esetben az erõszakmentesség
elvét követik. A szervezet mindenfajta politikai szervezettõl és irányzattól elhatárolódik. Magyarországi kampányirodája 2002-ben nyílt
meg a fõvárosban, amit a Greenpeace Magyarország Egyesület mûködtet. Tavaly - Gulyás Ágnes személyében - önálló, fõállású koordinátort nevezett ki az egyesület Kecskemétre.

ken, akcióikkal viszont annál
gyakrabban.
– Globális szervezet a miénk, de ez nem jelenti azt,
hogy nem koncentrálunk a lokális magyar problémákra is.
Világszerte fontos az átállás a
megújuló energiaforrásokra a
fosszilis tüzelõanyagok és az
atomenergia helyett, ahogy a
globális felmelegedés megfékezése, vagy a genetikailag
módosított élõlények elõállításának, s a különbözõ mérge-

az akcióikkal, ha azt látja,
hogy csak látszatintézkedések
történnek a környezetkárosí tások felszámolása terén?
– Én két éve kezdtem el dolgozni a Greenpeace-nél, elõtte önkéntes voltam Afrikában,

A nemzetközi környezetvédõ mozgalom radikális irányzatának aktivistái megkeserítik olykor a rendõrök életét is. (Felvételünk nem
Kecskeméten készült!)
– Az én munkám az a tá- tulajdonképpen ebbõl mûkö- zõ vegyi anyagok kibocsátá- ahonnan úgy jöttem haza,
mogatók-toborzók koordiná- dik az egész világszervezet – sának beszüntetése is. Ugyan- hogy mindenképpen nonprofit
lása, hiszen a Greenpeace nyilatkozta lapunknak Gulyás akkor a Tisza vagy a Rába szervezetnél szeretnék elhesem a kormányoktól, sem a Ágnes.
szennyezése, a Zengõre terve- lyezkedni, és olyan munkát
– M i l y e n t e r e p e h h e z a zett NATO lokátor építése, a csinálni, amiben hiszek. Enkülönbözõ cégektõl nem fogad el támogatást, csakis ma- g y û j t õ m u n k á h o z , i l l e t v e p á r - Veres-pataknál történõ arany- gem a kudarcok ellenére, ebgánszemélyektõl. És erre ta- b e s z é d h e z K e c s k e m é t ?
bánya létesítése ellen is moz- ben a hitemben nap mint nap
láltak ki egy olyan rendszert,
– Az elsõ napokat én is az gósítottuk, mozgósítjuk akti- megerõsítenek azok a nagyhogy a munkatársaink az ut- utcán töltöttem a srácokkal, vistáinkat, hiszen a globális szerû emberek, akikkel együtt
cán dolgoznak, embereket és nagyon jó tapasztalataim célokért mindenütt lokálisan dolgozom, akik hitelesek a
szólítanak meg, beszélgetnek voltak, mert érdeklõdõek a kell megküzdeni. De nem szememben. És mennél navelük a környezetvédelemrõl, kecskeméti emberek, ugyan- csak tiltakozásokból áll a mi gyobb lesz a táborunk, annál
a szervezetünk tevékenységé- akkor szívesen segítenek. To- munkánk, hanem különbözõ erõsebb a hangunk, ha már a
rõl. Akiknek ez szimpatikus, borzás egyébként eddig csak kampányokból is. Magyaror- süket füleket említette. Szeretés úgy gondolják, csatlakoz- Budapesten folyt, de ebben az szágon például a megújuló nénk a telet végigtoborozni, s
hatnak hozzánk, úgynevezett évben nyitott a szervezetünk energiaforrásokat szeretnénk ha sikerül átvészelnünk az uttámogató tagként. Ami egy két új város, Gyõr és Kecske- a mostaninál sokkal népsze- cán töltött hideg idõt, minnyomtatvány kitöltésével jár, mét felé, és abszolút sikeres- rûbbé tenni, júniusban pedig denképpen át kell gondolés ezzel az illetõ havonta vagy nek mondhatjuk ezt a terjesz- a zöldberuházásokkal kap- nunk, hogy hol és hogyan
háromhavonta egy olyan ösz- kedést.
csolatban kampányoltunk.
tudnánk Kecskeméten a
– Lehet, hogy szervezetileg
– N e m s z e g i k e d v é t , h a Greenpeace-nek egy irodát
szeggel tud támogatni bennünket, ami neki megfelel, és e d d i g n e m m u t a t k o z t a k v i d é - s o k s z o r s ü k e t f ü l e k r e t a l á l n a k kialakítani.

1%

Kérjük segítségét:
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok
építéséhez, keresztek felújításához
Közös fellépés a pollenártalom ellen!
– kulturális programokhoz,
helytörténeti kiadványok
megjelentetéséhez
Környezetvédõ,
városvédõ
akciók!

Mûemlékvédelem!
Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!
AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!
KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!
PORTA Közhasznú Egyesület,
Kecskemét Kossuth tér 5. Tel.: 76/505-041
Adószám: 18362253-1-03, Számlaszám: 52400078-10048593

„… 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
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Ha ma jelentkezel,
holnap már segíthetsz
A Mentsvár néven közismert
kecskeméti kutyamenhely olyan
lelkes önkénteseket keres, akik
szeretnének részt venni az egyre
szépülõ-bõvülõ telepet fenntartó
alapítvány munkálataiban, és
az általuk szervezett állatvédelmi akciók lebonyolításában.

Mivel minden munka önkéntes jellegû, ezért gyakorlatilag
nincs semmilyen megkötés.
Semmi mással nem kell foglalkoznia annak, aki jelentkezik,
csak azt tennie, amit szeretne.
Ha feliratkozik valaki önkéntesnek, rendszeresen értesítést kap

az adódó munkákról, és eldöntheti, mikor melyik feladatra vállalkozik az árva négylábúak
sorsát jobbra fordítani igyekvõk
csapatában.
Bármilyen kis segítséget köszönettel fogadnak a menhelyen. Korhatár nincs, csak az állatszeretet számít. Hiszen aki
csak megsétáltat, vagy megsimogat egy-egy elárvult kiskutyát, már egy szebb nappal teszi boldogabbá, amíg nem talál
gazdira.
Egyre többen vagyunk! Jelentkezz ma, hogy holnap segíthess!
e-mail: menhely@mentsvar.hu
Telefon: 06-20/94-16-557

Bezárt a piaccsarnok
Január 25-én bezárt a kecskeméti nagypiac csarnoka. Az
épületet ugyanis felújítják, és ez
nagyjából február végéig tart.
Az árusok körében vegyes fogadtatásra talált az egy hónapos kényszerszünet.
– Az 1978-ban épült hatalmas eladótér megérett egy újabb felújításra, hiszen legutóbb 2004-ben történtek ilyen munkálatok – mondja Kun Ist ván, a Piac és Vásárigazgatóság vezetõje.
– Modernebbre cseréljük a több mint
harminc éves világítást, felújítjuk az igencsak elavult mosdókat. Az aszfaltra
egy mûgyanta réteg kerül, az
oszlopokra csiszolt mészkõ borítás, lesz festés, mázolás, az
asztalsorok közé pedig kandellábereket rakunk. Utóbbiaknak

nem feltétetlenül a világítás,
hanem az esztétika miatt lesz
szerepe. Ezen kívül kicseréljük
az összes ablakot, hiszen esõzéskor már régóta befele folyik
a víz, így rohadnak a falak is. A
felújítás mintegy 109 millió forintba kerül.

Arra a kérdésre, hogy miért
éppen télen végzik ezt a munkát, az igazgató elmondta:
mert a kereskedelemben ilyenkor a legkisebb a forgalom, így
az árusokat és a vevõket egyaránt most érinti legkevésbé a

Ferences Akadémia
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én a Ferences Akadémia
idei elsõ rendezvénye keretén
belül könyvbemutatót rendezett
a kecskeméti Porta Egyesület a
Kodály Zoltán Zenepedagógiai
Intézet dísztermében. A Feren-

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

cesek titkos kecskeméti krónikája címmel mutatta be könyvét
dr. Szabó Attila helytörténész,
a Bács-Kiskun Megyei Levéltár
volt igazgatója. A hangulatos
estén bepillantást nyerhetett a
közönség a ferences szerzete-

bezárás. Az árusokat még decemberben, levélben értesítették az egy hónapos kényszerszünetrõl, mégis vegyes fogadtatásra talált körükben a (bérleti díj nélküli) szünet. Ez azonban nem volt meglepõ az igazgatóságnak, hiszen ha bezár-

nak, akkor az a baj, ha nem
nyúlnak semmihez, akkor azért
kapnak kritikát. Az ilyen jellegû
– és nagyon is szükséges – felújításokat nem lehet úgy elvégezni, hogy közben zsúfolásig
tele a csarnok.
sek életébe, szokásaiba, történelmébe. Megtudhattuk, hogyan forrt egybe Kecskemét és
a szerzetesek élete a régmúlt
idõkben. A latin nyelven íródott kéziratokból fordított
könyv igazán izgalmas, változatos élményt jelenthet minden
olvasónak.
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Támogatás a mozgáskorlátozottaknak

A kecskeméti Free Line Építõipari Kft., illetve a Gáspár András
Szakközépiskola és Szakiskola
felajánlásának köszönhetõen
megszépültek a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei
Egyesülete és más mozgássérült
szervezetek által használt irodahelyiségek.
– Hosszú évek óta próbáltunk
valamit tenni az épület felújítása
érdekében, de sajnos önerõbõl
ez számunkra megvalósíthatat-

lan volt. Nagyon köszönöm
mindenkinek a felajánlásukat és
az áldozatos, önzetlen munkájukat; így egy kellemes, családias környezetben tudunk segíteni
mozgáskorlátozott gondozottjainkon – mondta Rajos Márta, az
egyesület megyei elnöke azon
az ünnepségen, amit a napokban tartottak megszépült székházukban.
– Több mint tíz éves kapcsolat
fûz ehhez az egyesülethez, hi-

szen a kerekesszékeseknek oktattunk nanbudót. Speciálisan
olyan gyakorlatokkal foglalkoztunk, amelyek ülve végezve
is felfrissítik a vér oxigénellátását, revitalizálva az egész szervezetet. Igazán örülök, hogy
segíthettem a felújítási munkákban is – nyilatkozta lapunknak Király József, a Free Line
Építõipari Kft. tulajdonosa, aki
a festéket és a festést biztosította a megújuláshoz.

Krizsó Szilvi és Kecskemét
Két kecskeméti hivatkozás is került az országosan
terjesztett, népszerû Sztársalgó magazin februári
számába. Krizsó Szilvia újságíró, riporter, televíziós mûsorvezetõ legkedvesebb általános iskolai tanárnõje Kecskeméten született, a Frizbi tévémûsor
fõszerkesztõjének kedvese, Czinege Anna pedig a
kecskeméti Áfeosz középiskolában érettségizett.
– Nekem az általános iskola a legeslegjobb iskolai élményem – meséli Krizsó Szilvia a Sztársalgó februári számában. – Imádtam oda járni, nagyon jó osztályunk volt, hihetetlenül jó tanárokkal.
Az osztályfõnökömet, a kecskeméti születésû
Dományné Szebellédi Valériát, Zsuzsa nénit pedig
egyenesen istenítettem. Nagyon jó fej, a mai napig tartom vele a kapcsolatot.
A neves tiszaalpári cég, a Czinege Manufaktúra Kft-t alapító házaspár gyermeke, Czinege Anna
a kecskeméti Áfeoszban érettségizett. Ezt követõen
a Budapesti Gazdasági Fõiskolára járt, majd ruhatervezõ stylist lett. Kedvese a TV2 népszerû Frizbi
mûsorának fõszerkesztõje, a celebgyáros Végvári
Tibor. Anna, a megismerkedésükrõl és kapcsolatukról is beszél a Sztársalgóban, Tibor pedig elmondja: kifejezetten büszke arra, hogy vidéki lány
a kedvese.
A februári számban találkozhatunk még a tûz-

rõlpattant szubrettel, Oszvald Marikával, és Balczó
Péter operaénekessel, az Adagio együttes tagjával
is. Az Ördögök ügyvédje címû sikerkönyv szerzõje,
P. Gál Judit arról beszél a lapban, hogy nehezen ír,
Bóday Pál hajótörténész pedig beszámol arról,
hogy rövidesen „Bõgõhajó” közlekedik majd a
Dunán, Komárom és Óbuda között.

Akciós és ünnepes pizzák Gody Papánál
Fergeteges akciókkal köszöntötte az újesztendõt az évek óta
méltán népszerû kecskeméti
Gody Papa Pizzéria. Idén is gondolnak mindenkire: diákokra,
párokra, hölgyekre, urakra, kicsikre és nagyokra egyaránt.
– Az évet egy nagyszabású
féláras akcióval kezdtük, melynek keretében az adott naphoz
tartozó sorszámú 28 cm-es pizzát fél áron kaphatják meg a
vendégek. Mivel összesen 81
pizzánk van, ez az akció egészen március 22-ig tart. Az egyik
nagy kedvenc, a Budapest ragus
pizza – lecsó, csirkemáj, gomba,
borsó, bacon, hagymakarikák,

sajt – a 39. sorszámával február 8-án
lesz féláras – számolt
be lapunknak Godó
László tulajdonos.
– Február 14-én
természetesen a pároknak kedveskedünk elsõsorban:
550 forintos áron
adjuk a szív alakú
Valentin pizzánkat,
melyet az ünnep
hangulatát tükrözõ
belsõ termünkben
igazán romantikus
környezetben
fogyaszthatnak el a

vendégek. Ezen kívül, az ünnepre hangolódván, egy fergeteges
Gody Papa pizza partit rendezünk február 13-án este a Club
Caribe-ben.
– Március 8-án, nõnap alkalmából minden hölgyvendégünket megajándékozzuk egy szál
virággal. Mivel ez a Zoltánok
ünnepe is, õket egy korsó sörrel
– az ifjabbakat pedig egy üdítõvel lepjük meg. Április 3-án is
érdemes lesz hozzánk betérni,
hisz a nagy sikernek örvendõ
tormás pizzánk 590 forint lesz
az étteremben és kiszállításnál
is. Húsvét elsõ és második napján zárva leszünk.

