
Farsangi
forgatag

A napokban ismét a Színészkar-
nevállal vette kezdetét a báli
forgatag Kecskeméten. A Kato-
na József Színház és a Színé-
szek az Ifjúságért Alapítvány ál-
tal szervezett rangos társadalmi
eseményen a teátrum színészei
és több meghívott sztár szóra-
koztatták a nagyérdemût. 

A következõ hetekben a szak-
mai közösségek, alapítványok
és egyéb civil szervezetek mu-
latságain folyamatosan hódol-
hatunk a társasági vigadalom
közkedvelt formájának, ahol a
tánc, a zene és a díszes estélyi
ruháké a fõszerep. Az évkö-
szöntõ farsangi bálok ma már

országszerte szerényebb formát
mutatnak a gazdasági krízis mi-
att, mint a korábbi években. De
változatlanul gyakran kapcso-
lódnak valamilyen szakmai elis-
merés, díj átadásához, illetve
jótékonysági cél megvalósításá-
hoz. Krízis érzékenyek a céges
rendezvények is, hiszen a vállal-
kozók többsége pénzügyi gon-
dokkal küszködik. S bizony nem
olcsók az ilyen báli kiruccaná-

sok. A rangosabb események
kedvelt helyszínei a négy-, öt-
csillagos szállodák. Ezek eseté-
ben a költség 16-22 ezer forint
körül alakulhat személyenként.
Kisebb rendezvényeken a cater-
ing öt-hat fogással, svédasztalo-
san öt-hatezer forintnál kezdõ-
dik, ültetett, szervírozott vacso-
rával tízezer körül alakulhat.

Különlegességek felszolgálá-
sával, például libamájjal, ten-

ger gyümölcseivel vagy akár
molekuláris, mínusz 180 fokra
hûtött, már folyékony halmaz-
állapotú nitrogénnel készített
ételekkel a költségek a duplá-
jukra is nõhetnek. Legalább
ennyivel emelkedhetnek az
árak, ha prémium borokkal
vagy koktélokkal bõvül az ital-
választék.

A Porta Egyesület és a Kecskeméti Zsidó
Hitközség szervezésében a minap ismét
sokan megemlékeztek a Holocaust ál-
dozatairól, valamint a haláltáborok
1945-ös felszabadításának 65. évfor-
dulójáról Bács-Kiskun megyeszékhe-
lyén. A Barátok templomában a katoli-
kusok szentmiséje is az áldozatokért szól
ezen a napon. Ezt követõen a templom
mellett található P. Károly Bernát emlék-
kõnél és emlékfánál gyûltek össze a pol-
gárok, nem csak az áldozatokra, de ar-
ra a nemes lelkû ferences szerzetesre is
tisztelettel emlékezve, aki Kecskeméten
bátran mert kiállni egy tragikus korban
a halálra ítélt embertársaiért.

Emlékezés az áldozatokra

Január 24-én van Szalézi Szent
Ferenc, az újságírók védõ-
szentjének 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,

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

pélyes keretek között adták át az
idei Szalézi Szent Ferenc díjakat.
Ezt a kitüntetést nyolc évvel ez-
elõtt alapították, és azok a szer-
kesztõk, újságírók, tévés, rádiós
munkatársak kapják meg, akik
tehetségüket, tudásukat, publi-
kációs lehetõségeiket a katolikus
hit, az Evangélium terjesztése,
az egyházmegye szolgálatára
áldozták. Ez alkalommal Barotai
Imre atya, nyugdíjas lelkipásztor,
több orgánum rendszeres tudó-
sítója, Koloh Elek, az Alföldi Ci-
vil Napló vezetõ szerkesztõje és
Bálin Roland, a Kalocsa Tv ope-
ratõre vehette át a rangos egy-
házi elismerést dr. Bábel Balázs
érsektõl.

Átadták a Szalézi Szent Ferenc-díjakat

Ünnepi mise az újságírókért

www.wojtyla.hu

www.szenteste.hu

www.portaegyesulet.hu



ÚÚjj  kkeezzddeemméénnyyeezzéésstt  iinnddíítt  úúttjjáárraa
aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözz--
ppoonntt,,  SSzzeenntteekk  aasszzttaalláánnááll  ccíímm--
mmeell..  AA  rreennddeezzvvéénnyy  mmeeggáállmmooddóóii
sszzeerreettnnéékk  ttúúllllééppnnii,,  kkiittáággííttaannii  aa
sszzoocciiáálliiss  ééttkkeezztteettééss  hhaaggyyoommáá--
nnyyooss  kkeerreetteeiitt,,  ééss  úújj  ttaarrttaalloommmmaall
mmeeggttöölltteennii  aazz  öönnzzeettlleennsséégg  hháá--
zzáátt..  

A barátság központban nem
szokás ételosztásról beszélni. Az
itt dolgozó aktivisták, a segítõk,
támogatók és szponzorok egy-
aránt 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 le-
het. Ennek a lelki közösségnek
az életéhez szervesen hozzá
tartozik az agapé, amikor az
ételt közösen elfogyasztják, il-
letve kiosztják. Ezt a naponta is-
métlõdõ csodálatos eseményt
most további lelki tartalommal
szeretnék gazdagítani a szerve-
zõk, melynek során a Szentek
asztala befogadja a segítõket,
és megnyílik minden jótékony,
csatlakozni kívánó elõtt.

Az új kezdeményezés kereté-
ben különbözõ ismert, vagy ke-
vésbé ismert jubileumi napo-
kon, vasárnapokon, születés-

és névnapokon lehetõséget kí-
nálnak arra, hogy a felajánló
támogassa, vagy maga fõzze
meg az ételt, netán édességgel,
gyümölccsel gazdagítsa a me-
nüt. Így téve maradandóvá a
hozzá, vagy egy számára fon-
tos személyhez kapcsolódó ün-
nepet. 

A jeles személyiségekrõl,
szentekrõl való megemlékezés
elsõ állomása volt január 22-e,
amikor Batthyány-Strattmann
Lászlóra, a kitûnõ szemgyógy-
ászra emlékeztek, akit az egy-
ház nemrégiben avatott bol-
doggá. A szegények orvosa
születésének 79. évfordulóján a
város ismert optikusai, szemé-
szei kínálták a finom ebédet a
Karol Wojtyla Barátság Köz-
pontban, ami ezen a napon így
gazdagabb volt a megszokott-
nál. A közös ünneplés minden
bizonnyal emlékezetes pillana-
ta maradt, amikor Bárkányi Er-

nõ atya – aki személyesen is
megtapasztalta, átélte a szem-
betegség problémáját – meg-
emlékezett Batthyány-Strattman
Lászlóról. Ezt követõen a ház
gondozottaival közösen
fogyasztották el a vendégek a
Holló Vendégház által elkészí-
tett melegételt, majd édesség
is került az asztalra. 

Az intézményt látogató 100-
120 ember legközelebb mind-
járt január 25-én, Szent Pál
ünnepén, a pálfordulás nap-

ján örülhetett ilyen vendéglá-
tásnak. Ebbõl az alkalomból
Balogh Levente volt a vendég-
látó, aki édesapja, a szentki-
rályi vizet palackozó cég ala-
pítójának emléke elõtt adózott
ezzel a nemes gesztussal. Ez
alkalommal is a ház lakóival
közösen emlékeztek meg a
vendégek Szent Pálról, a szere-
tet himnuszának szerzõjérõl,
aki – kapcsolódva a néhány
nappal korábbi ünnephez –
maga is elveszítette látását, és

egészségét az Istenbe vetett hit
adta vissza. 

A felajánlások folyamatosan
érkeznek, így ünnepi alkalom-
ban bizonyosan nem lesz hi-
ány. Jégtörõ Mátyáskor például
a Mátyás Király Patika látja
majd vendégül a ház lakóit. Ha
az ígéreteknek csak egy része
válik is valóra, hetente egyszer-
kétszer biztosan híd épül a test-
véri közösség és a kecskeméti
polgárok között, ami felmérhe-
tetlenül sok pozitív energiát
hozhat felszínre. Ezek a talál-
kozások lehetõséget kínálnak
arra, hogy a jótékonyság gon-
dolatával foglalkozók be tudja-
nak tekinteni a szegények, a rá-
szorulók életébe. És ez az él-
mény legtöbbjüket arra fogja
inspirálni, hogy továbbra is se-
gítõ szándékkal álljanak a sze-
gények problémája elõtt. 

A szervezõk nem titkoltan egy
régi, kedves hagyomány gon-

dolatiságát is fel szeretnék éb-
reszteni a most induló kezdemé-
nyezéssel. A régi Kecskeméti La-
pokban, Kecskeméti Közlöny-
ben gyakran szerepeltek ehhez
hasonló hirdetések:

„Angyal Vidor városi fõügyész
ezúton közli tisztelt barátaival,
hozzátartozóival, klienseivel,
hogy a Vidor napi ünnepséget
letudta. Vidor napján az ünnep-
lésre szánt pénzt a Szegényház-
nak átadtam. Kérem, ne zaklas-
sanak!”

Az ehhez hasonló felhívások-
nak fontos üzenete volt. A többi-
eknek arról tanúskodott, hogy
az ünnepelt nemes lelkû és jó-
tékony, mert a pénzt nem nagy
tivornyázásra, hanem a szegé-
nyek boldogságára szánja. 

Ez a hozzáállás ölt testet nap-
jainkban, amikor például egy-
egy temetés, búcsúztató elõtt a
hozzátartozók azt kérik, hogy a
tiszteletüket lerovók a virágra
szánt összeget erre, vagy arra a
jótékony célra fizessék be in-
kább. 

A szervezõk bíznak abban,
hogy a mostani kezdeményezés
mély gyökereket ereszt és ha-
gyománnyá válik, lehetõséget
kínálva a kecskeméti vállalko-
zóknak, magánszemélyeknek
és jótékonykodóknak a szeretet,
a gondoskodás megnyilvánulá-
sára. 

Segítõket várnak a Szentek asztalához

Végre hivatalosan is kihirdet-
ték, hogy 2010. már II. János
Pál pápa éve lesz, hiszen ok-
tóber 17-én boldoggá avatják
Rómában. A kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központ eb-
bõl az alkalomból az egész
esztendõt átívelõ rendezvény
sorozattal készül. A szervezõk
úgy gondolják, hogy a szent-
atya szülõhelye, Wadowice és
testvérvárosa, Kecskemét,
ahol a pápa nevét viselõ, elsõ
jelentõs magyarországi intéz-
ményként az elesetteket, a ne-
héz körülmények között élõ
családokat támogató barát-
ság központot létrehozták,
fontos szereplõje lehet e rend-
kívüli eseményt övezõ meg-
emlékezéseknek.

A pápa szent éve címet vi-
selõ rendezvénysorozat szer-
vezõinek törekvése, hogy a
nemzetközi méretekben is ér-
vényes üzeneteket hordozó
programok méltó helyet és tá-
mogatottságot kapjanak,
amihez a helyi vezetés segít-
ségét kérték, egyeztetve Kecs-
kemét elöljáróival. A civilek
célja összetett. Szándékuk
szerint maguk is szeretnének
hozzá tenni ahhoz a világ-
szerte elõkészítés alatt álló,
hatalmas megmozduláshoz,
amely az emberiség II. János
Pál pápa öröksége elõtti fõ-
hajtását hivatott kifejezni.
Részben a neves pápa oltárra
emelése miatt érzett örömü-
ket szeretnék ily módon kife-
jezésre juttatni, másrészt
mintegy alátámasztani azt a
döntést, amit az illetékes

dikasztérium hoz majd a bol-
doggá avatás kapcsán. 

Egy csodában élünk mi is.
Ez a címe, jelmondata az
éves kecskeméti rendezvény-
sorozatnak. Ennek elemei kö-
zött szerepel például a kecs-
keméti hívek, város- és egy-

házvezetõik társaságában
megtett zarándoklata Wad-
owicébe, illetve Krakkowba,
amely Karol Wojtyla fõpapi
szolgálatának fõ színtere volt
lengyel honban. Eközben egy
másik csoport - a tervek sze-
rint - a wadowicei testvérvá-
ros vezetõivel együtt vesz
részt Rómában azon a meg-
emlékezés sorozaton, amit II.
János Pál pápa tiszteletére
rendeznek, beleértve szentté

avatásának miséjét is. Két-
ségtelen, hogy óriási jelentõ-
sége van annak, hogy a kecs-
keméti címer és zászló e nagy
világférfi ünneplése kapcsán,
a világ minden emberét ösz-
szekötõ rendezvénysorozaton
jelen lehet. 

Szerepel a tervek között
egy nagy wadovicei kiállítás
is Kecskeméten. Ez az esz-
tendõ kiváló alkalmat kínál
arra, hogy ünnepélyes kere-
tek között, fõpapi áldással
nevet kapjon a barátság köz-
pont elõtti köztér. Az elneve-
zés természetesen Karol
Wojtyla tér lesz, és még a
névadó ünnepséget megelõ-
zõen itt egy szép parkot is ki-
alakítanak. Továbbá itt kap

majd helyet az a mûalkotás,
amely hitelesen hordozza II.
János Pál arcmását, emléket
állítva a róla elnevezett in-
tézmény szomszédságában. 

A fiatalabb generáció be-
vonása az elképzelések sze-
rint többek között a pápa
életével kapcsolatos hittan
versennyel valósul meg, de
lesznek elõadások, filmvetí-
tések is, amelyek egytõl
egyig a pápát, életét és mun-
kásságát idézik. A szervezõk
szándéka szerint a város
egyházi és önkormányzati is-
koláiban egyaránt bemuta-
tókkal, beszélgetésekkel kí-
vánják megismertetni és
népszerûsíteni azt a XX. szá-
zad második felét meghatá-
rozó életpályát, amellyel
összefügg a kommunizmus
békés úton való lebontása, a
rendszerváltoztatások folya-
mata, gondjaink újratárgya-
lása. A kezdeményezés célja,
hogy – II. János Pál pápa
szellemiségéhez hûen – ne
csak egy pápáról, egy szent-
rõl legyen szó. Beszéljünk az
õ humánus életpályájához
méltó módon magunkról, a
világról, az emberiség aktu-
ális problémáiról is, így a
környezetvédelemrõl, a bé-
kérõl, s megannyi más min-
dennapi anomáliáról.

Jól látható, hogy ez a ren-
dezvénysorozat messze túllé-
pi a Karol Wojtyla Barátság
Központ határait, ezért a
szervezõk számítanak a me-
gye többi településének se-
gítségére is.

Pápai örökségünk

FFeellvvéétteellüünnkk  aa  sszzeennttaattyyaa  sszzüüllõõ--
hheellyyéénn,,  KKeeccsskkeemméétt  tteessttvvéérrvváá--
rroossáábbaann,,  WWaaddoowwiiccéébbeenn  kkéé--
sszzüülltt,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  aakkttii--
vviissttááiirróóll  ééss  vveennddééggllááttóóiikkrróóll..

Jeles vendéget fogadtak a na-
pokban a Karol Wojtyla Barát-
ság Központ munkatársai Kecs-
keméten: Mayer Mihály püspö-
köt, a Pécsi Egyházmegye fõ-
pásztorát.

– A barátság központ a név-
adó II. János Pál pápa, a szoli-
daritás és a
szegények
felkarolásá-
nak szelle-
mében szü-
letett és mû-
ködik ma is.
A ház mun-
katársainak
nemcsak a
mindennapi
meleg étel
k iosz tásá t
jelenti ez a
szellemiség,
hanem a
lelki, kultu-
rális étkek lehetõségének bizto-
sítását is – foglalta össze a lá-
tottakat Mayer püspök, aki egy-
kor személyesen fogadta palo-
tájában a lengyel pápát.

A konzultáción ismét elhang-
zott, hogy valószínûleg Pécsen
lesz a testvérintézménye a kecs-
keméti karitatív létesítménynek.
A szervezéssel az elsõ magyar,
Karol Wojtyla nevét viselõ mis-
sziós ház alapítóit bízzák majd
meg. 

A Pécsi Egyházmegye fõ-
pásztora gratulált a nem min-

dennapi módon megvalósuló
szolidáris közösséghez, a mun-
katársak szolgálatához, s re-
ményét fejezte ki aziránt, hogy
a jövõben is ugyanilyen elhiva-
tottsággal állnak a rászoruló
testvéreik mellett. Üdvözlõ, biz-
tató gondolatait az aranyko-

szorús könyv-
kötõ mester,
Ta r a p c s i k
Sándor által
adományo-
zott Wojtyla
E m l é k -
könyvben is
megörök í -
tette a püs-
pök. A
könyvet dr.
Bábel Ba-
lázs Kalo-
csa-Kecske-
mét érseké-
nek gondo-

latai nyitják, és dr. Zombor
Gábor polgármester köszöntõ-
je mellett olvasható Lech
Kaczynski, a Lengyel Köztársa-
ság elnökének, Stanislaw Dzi-
wisz bíborosnak, Krakkó érse-
kének, valamint Donald
Tusknak, a Lengyel Köztársa-
ság miniszterelnökének üdvöz-
lõ levele is. Ez az impozáns
névsor immár tovább gyarapo-
dott, mert egyre többen érzik
magukénak az intézmény em-
berséges küldetésének jelentõ-
ségét.

Pécs követi 
a kecskeméti példát

2010. február22 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu



Ez most megint az ígéretek
ideje. Kecskemét forgalma-
sabb útjait már hetek óta ha-
talmas választási plakátok dí-
szítik. Bár csak a minap írta ki
– a lehetõ legkorábbi idõpont-
ra, április 11-ére – Sólyom
László köztársasági elnök az
országgyûlési képviselõ válasz-
tást, ami hivatalosan a kortes-
kedés kezdetét jelenti. Ám a
korábban kitett transzparensek
költségei még nem kampány-
idõszakra estek, így nem is
számítanak bele a pártok által
felhasználható kampánykeret-
be. Ami a törvény értelmében,
képviselõjelöltként „csak” egy-
millió forint lehet minden párt
esetében. Ugyanakkor, a becs-
lések szerint, csak a két nagy
párt az említett összegnek a
többszörösét is áldozza jelölt-
jeiként a korteskedésre, a si-
kerben reménykedve. 

A lényeg, hogy február 8-a
és 12-e között kikézbesítik
majd a több mint nyolcmillió
választópolgárnak – közöttük
minden Gyuri bácsinak is – az
értesítõt és az ajánlószelvényt.
Az egyéni választókerületek-
ben csak azok a jelöltek indul-
hatnak, akik összegyûjtöttek

750 érvényes kopogtatócédu-
lát. Az ajánlószelvények gyûj-
tését be kell jelenteni az adat-
védelmi biztosnál. Fontos sza-
bály, hogy ajánlást a pártok,
illetve jelöltek, valamint az õ
meghatalmazásukkal rendel-
kezõk gyûjthetnek. Ajánlószel-
vényt csak zaklatás nélkül le-
het gyûjteni, tilos ez a tevé-
kenység a munkahelyeken, az
egészségügyi, a közigazgatási
vagy önkormányzati intézmé-
nyekben, valamint a közösségi
közlekedési eszközökön. 

Az országgyûlési képviselõ
választáson jelöltet ajánlani
úgy lehet, hogy a kitöltött
ajánlószelvényt átadják a je-
löltnek, vagy a jelölõszervezet
képviselõjének. A többszöri
ajánlás mindegyike érvényte-
len lesz, mert a központi aján-
lásellenõrzõ rendszer ezeket
kiszûri.

Tehát, újra jönnek, kopog-
tatnak. De ne lepõdjön meg
senki – errõl ma már Gyuri bá-
csi sem álmodozik –, nem a jó-
lét kopogtat majd cédulákért
esedezve most sem, csak az
arra tett ígéretekkel felvértezett
aktivistái, képviselõjelöltjei
egy-egy pártnak.

„Megint jõnek,
kopogtatnak…”

AA  vváállaasszzttáássii  kkaammppáánnyyookkrróóll  mmiinnddiigg  eeggyy  kkeeccsskkeemmééttii  ffuuvvaarrooss,,  sszzeeggéénnyy
GGyyuurrii  bbááccssii  jjuutt  eesszzeemmbbee..  AAkkii  aazztt  mmoonnddttaa  ttööbbbb  éévvvveell  eezzeellõõtttt,,  aa  kkooccss--
mmaappuullttoott  ttáámmaasszzttvvaa,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  ppáárrtt  aazztt  áállllííttjjaa,,  hhaa  rráá  sszzaavvaazz,,  aakk--
kkoorr  aa  jjóólléétt  hhaammaarroossaann  ootttt  kkooppooggttaatt  aazz  aajjttaajjáánn..  DDee  mmiinnddiigg  kkeesseerrvvee--
sseebbbb  éévveekk  jjöötttteekk,,  eezzéérrtt  eeggyyrree  ttööbbbbeett  kkeelllleetttt  ddoollggoozznniiaa  vvéénnssééggéérree,,  mmeerrtt
aa  nnyyuuggddííjjáábbóóll  ééhheenn  hhaalltt  vvoollnnaa..  ÍÍggyy  aazzuuttáánn  --  aazz  öörreegg  sszzeerriinntt  --,,  vvaallóó--
sszzíínnûûlleegg  eezzzzeell  mmaaggyyaarráázzhhaattóó,,  hhooggyy  aammiikkoorr  aa  mmeeggííggéérrtt  jjóólléétt  nnáállaa  kkoo--
ppooggttaattootttt,,  ssoosseemm  ttaalláállttaa  ootttthhoonn……

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: 06-30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

Január elsejétõl megváltoztak
a kecskeméti autóbuszok tari-
fái, sõt soknak a menetrendje
is. Összesen 44 járat szûnt
meg, az egyéb módosításokat
is figyelembe véve pedig
mintegy 110 járatot érintett a
helyi buszközlekedés átszer-
vezése. Szerkesztõségünkhöz
több olvasói levél is érkezett
ez ügyben, ezért HHáárrii  EErrnnõõt, a
Kunság Volán Zrt. termelési
igazgatóját kérdeztük a rész-
letekrõl, hogy miért volt szük-
ség a viteldíj emelése mellett
a járatok számának csökken-
tésére és ritkítására.

– Közszolgáltatási szerzõ-
dés alapján végezzük a tevé-

kenységünket. Ennek a szer-
zõdésnek a megrendelõi ol-
dalán Kecskemét Önkormány-
zata áll, a szolgáltatói olda-

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

teséges a tevékenységünk.
Nagy bevételkiesést okozott
társaságunknak tavaly, hogy –
jórészt a gazdasági válság
miatt – 12 százalékkal csök-
kent az utaslétszámunk. Ezt a
veszteséget csak egy draszti-
kus, 25 százalék körüli vitel-
díj-emeléssel tudtuk volna
kompenzálni, a járatok száma
mellett. Az önkormányzattal
közösen kerestük 2010-re a
megoldásokat. A felkínált le-
hetõségekbõl  a város köz-
gyûlése a 4 százalékos vitel-
díj-emelést és a nem egészen
7 százalékos kilométer csök-
kentést tartalmazó javaslatot
fogadta el – mondta Hári Er-

nõ. – Az, hogy az autóbuszok
milyen útvonalon közleked-
nek, szintén önkormányzati,
illetve közgyûlési döntés. Az
utasok igényeinek megfelelõ-
en keressük közösen a leg-
megfelelõbb menetrendet,
például a mostani közgyûlé-
sen az 1-es autóbusz útvona-
lának visszaállítása, 1A járat-
tal történõ kiegészítése és az
5:30-kor induló 28-as járat
6-os járatként történõ közle-
kedtetése is a napirendi pon-
tok között van. Ha ezeket
megszavazzák, akkor március
elsejétõl már ezekkel a módo-
sításokkal dolgozunk.

Változó tarifák és menetrendek

A Cifrapalota adott otthont a közelmúltban
annak a fórumnak, amelyet a Kecskeméti
Városszépítõk Egyesülete rendezett a négy
történelmi egyház helyi vezetõinek részvéte-
lével. Király Józsefnek, a házigazda civil szer-
vezet elnökének köszöntõ szavai után, Farkas
László a katolikus, Szabó Gábor a reformá-
tus, Kiss János az evangélikus, Róna Tamás
pedig a zsidó hitközösség nevében nyilatko-
zott arról, hogy milyennek látja a templo-
mok ölelte kecskeméti fõtér arculatának ala-
kulását, egyházi épületeik felújításának le-
hetõségeit.

A közeljövõt tekintve, legnagyobb beruhá-
zásnak a Nagytemplom rekonstrukciója ígér-
kezik, ha sikerül rá uniós pályázat útján tá-
mogatást szerezni. Eddig ugyanis négy pá-
lyázatukat utasították el a katolikusoknak
formai hibákra hivatkozva, holott Kecskemét-
nek ez az emblematikus, gyönyörû temploma
tényleg végveszélybe kerül, ha sokáig odázó-
dik a felújítása. Jelentõs anyagi áldozatokat
követel a református Újkollégium állagmeg-
óvása is, míg az evangélikusok a Luther-pa-
lotáért aggódnak, aminek nagyobb hányada
máig önkormányzati tulajdonban van.      

Fórum az egyházi vezetõkkel

Egész napos mûsorukban
ez alkalommal barátok, mun-
katársak, támogatók, üzleti
partnerek köszöntötték a Tér-
ség Hangja becenéven is em-
legetett rádióadó vezetõit,
akik közül különösen sok gra-
tulációt kapott az alapító, társ-
tulajdonos és ügyvezetõ igaz-
gató, Tõzsér Judit. Nem vé-
letlenül, hiszen nem csupán a
Gong Rádió létrehozásában
játszott fõszerepe miatt ör-
vend ma már országos elis-
mertségnek a csinos üzlet-

asszony, hanem a kecske-
méti állatmenhely, a Ments-
vár az Állatokért Alapítvány
megálmodójaként is. 

Természetesen lapunk de-
legációja is részt vett a gon-
gosok ünnepségén, hiszen
hasonló törekvések erõsítik
évek óta közöttünk a baráti
kötõdést: a Duna-Tisza kö-
zén élõk szolgálata. Legyen
szó újságolvasóról vagy rá-
dióhallgatóról, azonos mezs-
gyén haladva szeretnénk se-
gíteni az alföldi embereket, a

környezetvédelmet, felvállal-
va minden nemes ügy támo-
gatását.

Fennállása óta a Gong Rá-

dió nem csupán mûsorai
színvonalát tekintve fejlõdött
látványosan, hanem a ható-
sugarát tekintve is. 

Ma már Kecskeméten kívül
öt másik településen mûköd-
tet fiókszerkesztõséget, jelen-
tõsen megnövelve frekvenciá-
ját. Õszintén kívánunk min-
den munkatársuknak az eddi-
giekhez hasonló, az örökös
küzdelmekhez emberi tartást
adó, eredményekben és sike-
rekben gazdag, sok-sok szép
esztendõt még!    

Boldog szülinapot gongosok!
KKééttssééggtteelleenn,,  hhooggyy  mmaa  mmáárr  aa  KKeeccsskkeemmééttrrõõll  ssuuggáárrzzóó  GGoonngg  RRááddiióó  aazz  AAll--
fföölldd  jjeelleennttõõss  ttéérrssééggéénneekk  lleeggkkeeddvveelltteebbbb  ccssaattoorrnnáájjaa..  AA  mmiinnaapp  üünnnneeppeell--
ttéékk  1144..  sszzüülleettééssnnaappjjuukkaatt,,  ffeennnnáálllláássuukk  mmáássffééll  éévvttiizzeeddeess  jjuubbiilleeuummáánnaakk
ffõõpprróóbbáájjaakkéénntt..

Vérlázító
vircsaft

Miközben a kecskeméti civilek, a
Karol Wojtyla Barátság Központ
kezdeményezésére emlékévet
szerveznek a mindenki által sze-
retett pápa szentté avatásának
tiszteletére, azzal van tele a világ-
sajtó, hogy kiszabadult 30 éves
börtönbüntetésébõl Ali Agca, aki
II. János Pál pápa ellen 1981-
ben merényletet kísérelt meg. Al-
jas tettéért most sztárként ünnep-
lik, s valószínûleg hatalmas hasz-
not húz nyilatkozatai révén a haj-
danán elkövetett, orv támadásá-
ért. Már az furcsa volt, hogy luxus
limuzinon kísérték egy ötcsillagos
szállodába, miután a rácsok mö-
gül távozhatott.

Agca a pápa elleni merénylet
miatti büntetését már 2000-ben
letöltötte, viszont egy 1979-es,
újságíróval szembeni gyilkossá-
gáért továbbra is börtönben kel-
lett maradnia. Tehát õ nemcsak
aljas merénylõ, hanem hidegvé-
rû gyilkos is. Azt tudjuk, hogy II.
János Pál nyilvánosan megbo-
csátott neki, azt viszont senki sem
gondolta, hogy most az aljassá-
gai teszik sztárrá és milliomossá.
Márpedig Agca a napokban tar-
tott sajtótájékoztatóján közölte,
hogy „lényeges bejelentéseket”
akar tenni, és komoly mennyisé-
gû önéletrajzi anyagot készített a
börtönévek alatt. Aminek publici-
tásáért, nem csak a legnagyobb
lapok hadakoznak, de hiteles
források szerint több filmtársa-
ság is érdeklõdik. A pletykák sok
millió dolláros ajánlatokról szól-
nak, és csupán az önéletrajz ki-
adási jogaiért is tetemes össze-
gekért folyik a verseny. Van olyan
normális, emberi értékeket és
szeretet tisztelõ ember, akinek
nem várlázító ez a vircsaft?
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Egy ismert kecskeméti politikus
és tanár, Lengyel László elsõ
könyvének premierjét tartották a
napokban, a megyeszékhely Rá-
kóczi úti Mûvész Kávézójában. A
neves pedagógus Kutyavilág cí-
mû kötetét bemutató érdekes
összejövetel házigazdája Király
József, a kávézó tulajdonosa és
Komáromi Attila, a Forrás folyó-
irat munkatársa volt.

Kecskeméti könyvbemutató

A Szilvási Mûvek ma már in-
gatlanfejlesztéssel, vendéglátás-
sal, élelmiszeripari termékgyár-
tással is foglalkozik. A cég filo-
zófiai alapja egy szóban is ösz-
szefoglalható: hûség. A tulajdo-
nosi közösség pedig jól tudja,
hogy – a multiktól eltérõen – a
tagokat nevükön szólítják a te-
lepülésen, elérhetõk, könnyen
megtalálják partnereik. Egy
kézfogás, egy kimondott igen,
egy bólintás nekik erõsebb le-
het egy ügyvédi furfanggal erõ-
teljesen megtámogatott vastag
szerzõdéskötegnél. A bizalom,
a kiszámíthatóság jellemzi az
ügymenetet. Ez a titkuk, ezért
tudták állni a versenyt a térség-
be hatalmas adókedvezmé-
nyekkel betelepülõ világcégek-
kel szemben. 

– Mi nem úgy számítunk,
hogy ha valami nem megy, ak-
kor egy másik országban, egy
másik kontinensen kezdjük újra
– mondja SSzziillvváássii  JJóózzsseeff, a cég-
csoport egyik alapítója és tulaj-
donosa. – Sorsközösséget vál-
laltunk a várossal, a vásárlóink-
kal, az üzleti partnereinkkel. A
vevõket, a szolgáltatásainkat
igénylõket tisztességgel, jó mi-

nõségben kell segítenünk. Nem
vállalhatunk olcsó kompromisz-
szumokat. 

Szilvási József, a sikerük alap-
ját az otthonról hozott, a szülõi
háztól kapott példával indokol-
ja:

– Mélyen vallásos emberek
voltak édesapámék. A megélhe-
tést, a gazdálkodás sikerét az
Úrtól kérték, és neki köszönték
meg. Ha baj jött, ha elverte a
termést a jég vagy betegség
pusztított, kíméletért az Isten-
hez imádkoztak. Nem volt
olyan ünnep, hogy a család hi-
ányozzon 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 ösz-
szetartja a családot, utat mutat,
és erõsít a nehéz percekben is. 

– Nagyon tisztelem a Szilvási
családot – mondja MMeezzeeii  FFee--
rreenncc, hetényegyházi plébános.
– Nagy sikereket értek el az
életben, az Úr áldásával, de ezt
a kegyelmet igyekeznek meg-
hálálni. Bármikor kéréssel for-
dulok hozzájuk, mellénk áll-

nak, segítenek. Kiemelném,
hogy nagyvonalúan támogat-
ták a templomunk tornyába
szánt négy, nagyon szép Han-
ga óra megvásárlását, amelyet
a Porta Egyesülettel közösen
készíttettek el. Amikor Szilvási

Józsefet az orgonánk újjáépíté-
se ügyében kerestem, nem zár-
kózott el, hanem igen komoly
összeggel vette ki részét a ter-
hekbõl. A Jóisten áldja meg az
egész családot! 

– A közösségért vállalt áldo-
zat dicséretre méltó – emléke-
zik a közös élményekre BBáárrkkáá--
nnyyii  EErrnnõõ,, érseki tanácsos, a
kecskeméti Barátok templomá-
nak igazgatója. – Nem lehe-
tünk elég hálásak azért, hogy a
legnehezebb gazdasági válság
idején – amikor szinte minden
kérést azonnal elhárítanak az
anyagi problémákra hivatko-
zással –, a Szilvási család vál-
lalja 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 szol-
gáló 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 szük-
séget.

Hithû példamutatás
SSzziillvváássii  JJóózzsseeff  üüzzlleetteemmbbeerrtt  ééss  ccssaallááddjjáátt  nneemm  kkeellll  KKeeccsskkeemméétteenn  kküüllöönn
bbeemmuuttaattnnii,,  hhiisszzeenn  aa  SSzziill--CCoooopp--ookk  hháállóózzaattaa,,  aa  ccssaallááddii  nnaaggyy--  ééss  kkiiss--
kkeerreesskkeeddeellmmii  lláánncc  nnaaggyy  nnééppsszzeerrûûssééggnneekk  ééss  kköözzttiisszztteelleettnneekk  öörrvveenndd
éévvttiizzeeddeekk  óóttaa  aa  FFeellssõõ--KKiisskkuunnssáággbbaann..  IIggaazzii  mmaaggyyaarr  ssiikkeerrvváállllaallkkoozzááss,,
aammeellyyrrõõll  ccssaakk  kkeevveesseenn  ttuuddjjáákk,,  hhooggyy  eeggyy  KKeeccsskkeemméétt  mmeelllleettttii  --  mmaa  mmáárr
aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyyhheezz  ttaarrttoozzóó  --  ffaalluubbóóll,,  HHeettéénnyyeeggyyhháázzáárróóll  iinndduulltt..

EEmmlléékkeezzeetteess  ppiillllaannaatt  vvoolltt,,  aammiikkoorr  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii  tteemmpplloomm  ééppííttéésséénnééll  sszzeemmééllyyeesseenn  jjöötttt  eell  
SSzziillvváássii  JJóózzsseeff,,  ááttaaddvvaa  jjeelleennttõõss  aaddoommáánnyyáátt..

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 felaján-
lótól.

Az egyházak közül a máso-
dik legnagyobb összeget, több
mint egy milliárd forintot a
Magyarországi Református
Egyház kapta, amelyet
163.855 adózó jelölt meg
kedvezményezettként. A har-
madik legnagyobb támogatott
a Magyarországi Evangélikus
Egyház volt, amely számára
mintegy 316 millió forintot
ajánlott fel 45.639 adófizetõ.

A negyedik legnagyobb fel-
ajánlást a Magyarországi Kris-
na-tudatú Hívõk Közössége
kapta, több mint 87 millió fo-
rintot 12 ezer felajánlótól, az
ötödik helyen pedig a Magyar-
országi Baptista Egyház áll,
több mint 76 millió forinttal,
11.581 támogatótól. A HIT
Gyülekezetének közel 61 mil-
lió forintot ajánlott fel 17.501
adózó, a Magyarországi
Szcientológia Egyháznak mint-
egy 5 millió forintot 1.062
adózó, s hasonló összeg jutott
az Õsmagyar Egyháznak is
852 felajánlótól.

A legkisebb személyi jövede-
lemadó felajánlást, mintegy
11 ezer forintot a Sekina Gyü-
lekezet kapta nyolc támogató-
tól. A kiemelt költségvetési elõ-
irányzatok közül a gyermek-
szegénység 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.

Az egyházak és az 1%
AA  MMaaggyyaarr  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázz  kkaappttaa  aa  lleeggttööbbbb  ééss  lleeggnnaaggyyoobbbb  öösssszzeeggûû
eeggyy  sszzáázzaalléékkooss  ffeellaajjáánnlláásstt  aa  22000088..  éévvii  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóóbbóóll,,  aa
ttaavvaallyyii  éévv  vvééggii  aaddaattookk  sszzeerriinntt::  449988..222299  aaddóózzóóttóóll  ttööbbbb  mmiinntt  hháárroommmmiill--
lliiáárrdd  ffoorriinnttoott  --  ddeerrüüll  kkii  aazz  AAPPEEHH  hhoonnllaappjjáánn  kköözzzzéétteetttt  aaddaattookkbbóóll..  

AAzz  eeggyyhháázzii  ééppüülleetteekk  nnaaggyy  rréésszzee  --
bbeelleeéérrttvvee  aa  KKeeccsskkeemmééttii  NNaaggyy--
tteemmpplloommoott  iiss  ––,,  oollyyaann  ssiirraallmmaass
áállllaappoottbbaa  kkeerrüülltt,,  hhooggyy  rreekkoonnsstt--
rruukkcciióójjuukk  mmáárr  eellooddáázzhhaattaattllaann..
VVaaggyyiiss  mmiinnddeenn  ffoorriinnttrraa  sszzüükksséégg
vvaann,,  hhooggyy  mmeeggmmeenneekküülljjeenneekk  aazz
eennyyéésszzeettttõõll  eezzeekk  aa  ggyyöönnyyöörrûû  mmûû--
eemmlléékkeeiinnkk..

NAGYSZÍNHÁZ
február 1. hétfõ -
február 2. kedd 19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Gózon Gy. b.
február 3. szerda 17.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Bajor G. b.
február 4. csütörtök 15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ Weöres S. b. - bemutató
február 5. péntek 19.00 ó HÁROM NÕVÉR Németh L. b.
február 6. szombat 15.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Honthy H. b.
február 7. vasárnap 15.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ   bérletszünet

19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ   bérletszünet
február 8. hétfõ -
február 9. kedd 15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ Andersen b.

19.00 ó NEM ÉR A NEVEM Dajka M. b.
február 10. szerda 15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ Jókai M. b.

19.00 ó NEM ÉR A NEVEM  Törzs J. b.
február 11.csütörtök 17.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ  Petõfi S. b.
február 12. péntek 19.00 ó HÁROM NÕVÉR Ódry Á. b.
február 13.szombat 19.00 ó LELKEK ÉRINTÉSE - ST. MARTIN koncert
február 14. vasárnap 15.00 ó LILI BÁRÓNÕ bérletszünet
február 15. hétfõ -
február 16. kedd 19.00 ó NEM ÉR A NEVEM Páger A. b.
február 17. szerda 19.00 ó LILI BÁRÓNÕ Latabár K. b.
február 18. csütörtök 15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ Mikszáth K. b.

19.00 ó NEM ÉR A NEVEM Nagy L. b.
február 19. péntek 19.00 ó NEM ÉR A NEVEM Bessenyei Gy. b.
február 20. szombat 15.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ  bérletszünet 

19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Berky L. b.
február 21. vasárnap 19.00 ó NEM ÉR A NEVEM  Jászai M. b.
február 22. hétfõ -
február 23. kedd 15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ Benedek E. b.

19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ  - bérletszünet 
február 24. szerda 15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ Kodály Z. b.

19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Kiss M. b.
február 25. csütörtök 15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ Mikszáth b.
február 26. péntek 19.00 ó LILI BÁRÓNÕ Blaha L. b.
február 27. szombat 15.00 ó LILI BÁRÓNÕ bérletszünet
február 28. vasárnap 15.00 ó NEM ÉR A NEVEM bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
február 5. péntek 19.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT
február 6. szombat 19.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT 
február 12. péntek 19.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT 
február 21. vasárnap 15.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT
február 25. csütörtök 19.00 ó FURCSA PÁR - NÕI VÁLTOZAT 
február 28. vasárnap 19.00 ó HÍRSZÍNHÁZ

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
február 4. csütörtök 19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
február 6. szombat 19.00 ó RUSZT. KOM SZALON  
február 11. csütörtök 19.00 ó PLAZMA
február 13. szombat 19.00 ó PLAZMA
február 16. kedd 19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
február 20. szombat 19.00 ó GOGOL. UTÓIRAT
február 26. péntek 19.00 ó GOGOL. UTÓIRAT
február 27. szombat 19.00 ó A LEGYEZÕ
február 28. vasárnap 19.00 ó A LEGYEZÕ

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
februári MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. Tel.: 76/501-170
e-mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu,  www.kecskemetikatona.hu
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A társulat készíttette a terve-
ket, szervezte a hiteleket, s az
elõtakarékossági összegre járó
33 százalék állami támogatást a
szokásos módon a mûködésére,
az adminisztrációkra, az ügyin-
tézésre, a könyvelésekre, illetve
a behajthatatlan követelések fe-
dezésére fordította. A probléma
ott kezdõdött, amikor a város az
ivóvíz- és szennyvízcsatornázá-
son kívül minden közmûfejlesz-
tésre vonatkozó megbízatást
visszavont a társulattól, a  2008.
májusi közgyûlésen.

Ettõl kezdve a lakosság érde-
keit szolgáló civil szervezettel
szemben egyfajta furcsa hadjá-
rat kezdõdött az önkormányzat
részérõl. Ami lehetett ugyan
személyes, társulat ellenes, a
lojalitást mégis nélkülözte. Hi-
szen megbíztak egy kft-t., hogy
bebizonyítsák, ez a cég jobb,
mint a víziközmû, s ennek a
cégnek az ügynökei már csak-
nem 50 ezer forinttal olcsób-
ban kínálták a lakossági hozzá-
járulást ahhoz, hogy szilárd
burkolatú út épüljön a közmû-
vezetékeik fölé. Ugyanis az ad-

minisztrációs költségeket fede-
zõ 33 százalékos állami támo-
gatást levonták a hozzájárulás-
ból, vagy az önkormányzat az
ügyintézési teendõket, kiadá-
sokat magára vállalta, tetemes
teherként. Hiszen ehhez köz-
pénzen kell azóta is biztosíta-
nia minden adminisztrációt.
Ugyanakkor olyan anomáliát
okozott ezzel, ami ellen a
Kecskeméti Víziközmû Társulat
azonnal tiltakozott is. Mond-
ván, hogy minden polgártár-
sunk egyenlõ, holmi politikai,
vagy személyeskedõ megfon-
tolásból így nem lehet diszkri-
minálni, az adófizetõk terhére
pláne nem. Ugyanis a külön-

bözetbõl adódó plusz kiadá-
sok fedezetét – amit az önkor-
mányzat magára vállalt –
azoknak az adóforintjai is
bánják, akik az útért a maga-
sabb összegû hozzájárulást fi-
zették.

– Mi szerettük volna minden
anomália ellenére megvalósí-
tani azokat a közmûfejleszté-
seket, amelyekre 2008. máju-
sa elõtt szerzõdtek velünk pol-
gártársaink, hiszen ezekre
nem vonatkozott a közgyûlési
határozat – nyilatkozta la-
punknak ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó, a
Kecskeméti Víziközmû Társulat
elnöke. – De azt tapasztaltuk,
hogy amíg saját útjaik terveit
azonnal elfogadják a városhá-
zán, a mieinket rendre vissza-
dobják, a legkülönbözõbb in-
dokokkal. Ráadásul, az újévre
kaptunk egy dörgedelmes leve-
let a polgármestertõl. Ezért ösz-
szehívtam a minap társulatunk
intézõ és ellenõrzõ bizottságát,
amely a kecskeméti polgárok
egyenlõ megítélésére voksolva
úgy döntött, minden folyamat-
ban lévõ – nem az ivóvízre,
vagy a csatornázásra vonatko-
zó – közmûfejlesztést átad társu-
latunk a városnak. Remélve,
hogy ezzel a velünk szerzõdõk
minden jogos, közterhekbõl
csökkentett igényeit is kielégíti
az önkormányzat.

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Átadás az önkormányzatnak
HHéétt  éévvee  kkaappootttt  aa  vváárrooss  kköözzggyyûûllééssééttõõll  ffeellhhaattaallmmaazzáásstt  aarrrraa  aa  KKeeccsskkee--
mmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt,,  hhooggyy  aazz  iivvóóvvíízz--  ééss  ccssaattoorrnnaahháállóózzaatt  mmeelllleetttt  aa
ggáázz--ééss  aa  vviillllaannyyvveezzeettéékkeekk,,  iilllleettvvee  aazzookk  lleeffeekktteettéésséétt  kköövveettõõeenn,,  aa  sszziilláárrdd
úúttbbuurrkkoollaatt  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  sszzeerrvveezzéésséévveell  iiss  tteeggyyeenn  rreennddeett  vváárroossuunnkk
ffööllddeess  úúttjjaaiinn,,  uuttccááiinn..  AA  ttáárrssuullaatt  eennnneekk  éérrddeekkéébbeenn,,  oollccssóó  mmeeggoollddááss--
kkéénntt  ––  aa  rrééggii  mmaakkaaddáámm  uuttaakk  mmiinnttáájjáárraa  ––  zzúúzzootttt  kkõõvveell  jjaavvaassoolltt  eellllááttnnii
eezzeekkeett  aazz  uuttaakkaatt,,  aammii  kkééssõõbbbb  jjóó  aallaappjjaa  lleehheett  aazz  aasszzffaallttoozzáássnnaakk..

Az Autó Univerzál Jármûjavító,
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
1991-ben a Kunság Volán Zrt.
többségi tulajdonával alakult
meg. Korszerû technikai beren-
dezésekkel, kitûnõen képzett, ta-
pasztalt szakemberekkel végzik
minden típusú gépjármû javítá-
sát, felújítását, és partnereik teljes
körû kiszolgálása érdekében al-
katrész-kereskedelemmel is fog-
lalkoznak. Tevékenységi körük-
ben kezdettõl jelen van a nemzet-
közi forgalomban részt vevõ au-
tóbuszok és teherszállító jármû-
vek vizsgálata, javítása és vizs-
gáztatása is. A cég árbevétele ta-
valy 100 millió forinttal volt keve-
sebb, mint a korábbi évben. En-
nek ellenére 1,3 milliárd forintos
árbevétel mellett, 12 millió forint
adózás elõtti eredményt értek el.

Az elmúlt esztendõ elsõ felé-
nek gondfelhõit szerencsére el-
oszlatta a második félév, ugyan-
is a kecskeméti Autó Univerzál
Kft. ekkor nyerte meg azt a köz-
beszerzési pályázatot, amelynek
jóvoltából a Budapesti Közleke-
dési Vállalat 16 csuklós autóbu-
szának kocsiszekrényét kell tel-
jesen felújítaniuk május 31-ig.
Ezt a jelentõs megbízást bu-
szonként 15 millió forint nettó
áron végzik.

A felújítás minden mozzanatát
a BKV mérnöke ellenõrzi. Ha
késnének a munkálatokkal, ma-
gas kötbért kellene fizetniük, de
a cég vezetõje, Kovács Lajos
ügyvezetõ igazgató szerint tud-
ják tartani a határidõket. Ami
azt jelenti, hogy 35 nap alatt kell
egy-egy busz kocsiszekrényének

a teljes felújítását elvégezniük. A
jármûvek motorjának, futómû-
vének 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 munkabeszünte-
tések valódi oka természetesen
a megkurtított juttatások voltak,
ám a buszsofõrök jármûveik
rossz mûszaki állapotára hivat-
kozva makacsolták meg magu-
kat. Nos, most a remek kecske-
méti karosszériások is tesznek
arról, hogy a jövõben kevesebb
legyen a hasonló indokból adó-
dó fennakadás a budapesti sze-
mélyszállításban.  

Itt fiatalodó BKV-s buszok

Az elmúlt esztendõkben szép ha-
gyománnyá vált Kecskeméten,
hogy Remete Szent Antal napján
sok állatbarát és lokálpatrióta ta-
lálkozik a Szent Miklós templom
melletti romkertben. A Porta Kö-
zösségek Szövetsége ismét meg-
rendezte az õsi hagyományokra
épülõ állatszentelést. Sokféle és
fajta két-, illetve négylábú jószág
érkezett a találkozóra gazdival,
gyerekekkel. Bárkányi Ernõ temp-
lomigazgató atya, érseki tanácsos
a teremtett világ közös érdekû vé-
delmét méltatta beszédében, az
állatokra, az állattartókra és állat-
barátokra kérve Isten áldását.

Állatszentelés

––  AAzz  eeggyyeessüülleettii  mmuunnkkááiitt,,  aa
ssppoorrttoott,,  mmûûvvéésszzeetteett  ééss  mmeeggaannnnyyii
kkaarriittaattíívv,,  nneemmeess  üüggyyeekkeett  ffeellkkaarroo--
llóó  ttáámmooggaattáássáátt  tteekkiinnttvvee  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  cciivviilleekk  aazztt  mmoonnddjjáákk,,  llee  aa
kkaallaappppaall  öönn  eellõõtttt..  AAkkkkoorr  vviisszzoonntt,,
mmoosstt  ffeell  aa  kkoorroonnáávvaall??    

– Már ne haragudjon, de ez
butaság, hiszen köztársaság-
ban élünk. A Király nevet örö-
költem, amivel lehet ugyan vic-
celõdni, de titulusként azért
sem vágytam soha rá, mert
baloldali érzelmû vagyok. És
amikor úgy gondolom, hogy
bárhol, bárkinek, bármiben
segíthetek, akkor soha nem
talmi dicsõség motivál. Hanem
egyszerûen csak megnyugtatja
a lelkemet, hogy nem pusztán
saját jólétemért dolgozom
nap-nap után, hanem máso-
kért is, ha igényt tartanak a se-
gítségemre, s marad rá még
idõm és energiám.

––  VVáállaasszzttáássookk  iiddeejjéénn  nneemm  ttûû--
nniikk  jjóó  óómmeennnneekk,,  hhooggyy  öönn  eeggyy
rröövviidd  iiddeeiigg  aa  mmeeggyyeeii  ppáárrttbbii--
zzoottttssáággoonn  iiss  ddoollggoozzootttt  aa  rreenndd--
sszzeerrvváállttááss  eellõõtttt..

– Ahol végül csak én távoz-
tam felmondással. Ettõl füg-
getlenül nem bánom a mai na-
pig sem, hogy fiatal építész-
ként elvállaltam ezt a felkérést
annak idején. Hiszen a gazda-
ságpolitikai osztály munkatár-
saként így több, halálra ítélt
kecskeméti vállalaton tudtam
segíteni. Például a Dutéptõl
azért nem küldtek utcára hat-
ezer dolgozót, mert addig tár-
gyaltunk a bank, a minisztéri-
um és a cég képviselõivel,
amíg sikerült a felszámolást el-
kerülni, több kis cégbe kiszer-
vezve az emberek jó részét.
Hasonlóan sikerült megmente-
ni a Fémmunkás Vállalatot is.
Aztán, amikor megjelentek az

új pártok, és azért akartak
pártfegyelmit adni, mert kíván-
csiságból eljártam minden szer-
vezet összejövetelére, már tud-
tam, hogy az a rendszer nem
javítható, gyökeres változások
szükségesek. Függetlenül attól,
hogy becsületes, jó szakembe-
reket sem nélkülözött már a 80-
as 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. 

––  HHááttaatt  ffoorrddííttvvaa  aa  ppoolliittiikkáá--
nnaakk,,  ggyyoorrssaann  ssiikkeerreess  vváállllaallkkoo--
zzóó  lleetttt,,  aakkii  aa  hhaannggoozzttaattootttt  bbaall--
oollddaalliissáággaa  eelllleennéérree  ccssaakk  kkéétt
éévvee  llééppeetttt  bbee  aazz  MMSSZZPP--bbee,,  aammii--
nneekk  mmoosstt  aa  sszzíínneeiibbeenn  kkééppvviissee--
llõõnneekk  iinndduulltt..  MMiiéérrtt  vváárrtt  eeddddiigg??  

– A magyar ember szeret
pesszimista lenni. És ezt szerin-
tem a Fidesz jól ki is használta
az elmúlt években. Annyira,
hogy elfelejtett konstruktív el-
lenzéknek lenni, helyette olyan
apátiába sodorta ezt az orszá-
got, ahonnan most nagyon ne-
héz lesz kikecmeregnünk, pe-
dig ki kell valahogyan. Mind-

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

ben. Mindezeket a két szocia-
lista kormánynak, illetve MSZP-
s  képviselõknek köszönhetjük.
A lényeg az, hogy ezt a várost
bölcs emberek lakják, akik ön-
tudatosak és tudják: egyedül
csak a munkának lehet gyü-
mölcse, a politikai színjátékok-
nak 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” hazu-
dott dicsõség.

Képviselõnek készülõ városszépítõ 

Ha le a kalappal, jöhet a korona, Király úr?
SSookk  kkeeccsskkeemmééttii  ppoollggáárr  sszzáámmáárraa  ccsseenngghheett  iissmmeerrõõsseenn  KKiirráállyy  JJóózzsseeff
nneevvee..  AAmmii  nneemm  ccssooddaa,,  hhiisszzeenn  nneemmccssaakk  aazz  áállttaallaa  kkiivváállóóaann  nnaavviiggáálltt
FFrreeee  LLiinnee  ÉÉppííttõõiippaarrii  KKfftt..  kkaappccssáánn  eemmlleeggeettiikk  ggyyaakkrraann,,  hhaanneemm  sszzáámmttaa--
llaann  cciivviill  mmeeggmmoozzdduullááss  ssoorráánn  iiss  hhééttrrõõll  hhééttrree  ffeellttûûnniikk  aa  hheellyyii  mmééddiiáá--
bbaann..  ÉÉvveekk  óóttaa  eellnnöökkee  aa  hheellyyii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleettnneekk,,  aa
KKeeccsskkeemméétt--AAoommoorrii  BBaarrááttii  KKöörrnneekk,,  mmeeggnnyyiittoottttaa  aa  RRáákkóócczzii  úúttii  MMûûvvéésszz
KKáávvéézzóótt,,  aahhooll  vváárroossuunnkkhhoozz  kkööttõõddõõ  mmûûvvéésszzeekk  ffoollyyaammaattoossaann  bbeemmuu--
ttaatthhaattjjáákk  aallkkoottáássaaiikkaatt,,  rrááaaddáássuull  kkéétt  jjeelleennttõõss  ssppoorrttlléétteessííttmméénnyytt  iiss  lléétt--
rreehhoozzootttt  ééss  mmûûkkööddtteett::  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii  BBMMXX  ppáállyyáátt,,  vvaallaammiinntt  aa  bbeellvváá--
rroossii  hhaarrccmmûûvvéésszzeettii  kköözzppoonnttoott..  MMoosstt  mmeegg  aazz  aa  hhíírr  jjáárrjjaa  ffeellõõllee,,  hhooggyy
ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõkkéénntt  eelliinndduull  aazz  áápprriilliissii  vváállaasszzttáássookkoonn,,  aazz  MMSSZZPP
sszzíínneeiibbeenn..

AA  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  aa  rráásszzoorruullttjjaaii  sszzáámmáárraa  ttééllii  ttüüzzeellõõtt  oosszztthhaattootttt  sszzéétt  ttööbbbb  aallkkaalloommmmaall  iiss  aa  nnaappookkbbaann,,  eeggyy  ffeellaajjáánnllááss--
nnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn..  KKiirráállyy  JJóózzsseeff,,  aa  FFrreeee  LLiinnee  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa,,  llááttvvaa  aa  sszzüükkssééggeett,,  ttööbbbb  mmáázzssaa  kkeemméénnyyffaa  rraakkoommáánnnnyyaall  aajjáánnddéékkoozzttaa  mmeegg
aa  hháázz  ggoonnddoozzoottttaaiitt,,  aammii  bbiizzttoossaann  jjóóll  éégg  mmaajjdd  aazzookkbbaann  aa  kkáállyyhháákkbbaann  iiss,,  aammiikkeett  ddeecceemmbbeerrbbeenn  aaddoommáánnyyoozzootttt  nneehhéézz  ssoorrssúú  ccssaallááddookknnaakk..



– Hosszú évek óta együttmû-
ködünk a Porta Egyesülettel, ezért
már hagyománynak számít ná-
lunk, hogy a JJaakkóó  CCuukkrráásszzddaa
friss, finom süteményekkel ked-
veskedik a fõtéri ételosztások-
nál a rászorultaknak. Egész év-
ben jól esnek ezek a finomsá-
gok, de ilyenkor, a karácsonyi
idõszakban egy kicsit nagyobb
jelentõséget kapnak az édessé-
gek – mint a szeretet manifesz-
tálódásai. Ezért is tartom na-
gyon fontosnak, hogy legalább
ilyenkor meg tudjuk kínálni azo-
kat az embereket egy igazi
Jakó-sütivel, akik év közben saj-
nos nem tehetik meg, hogy be-
üljenek hozzánk. Nagyon jó ér-
zés, hogy mi is csempészhetünk
egy kis örömet nehezebb sorsú
embertársaink életébe a fõtéri
ételosztások alkalmával –
mondja a Jakó Cukrászda ne-
vében HHeeggyymmeeggiinnéé  JJaakkóó  RRiittaa..

– Nagyon együttérzek a
nehéz sorsú emberekkel, akik
önhibájukon kívül, vagy akár
önhibájukból ilyen helyzetbe
jutottak. Ezért évek óta, ami-
kor csak tehetem, segítséget
nyújtok nekik friss sütemény-
nyel, vagy anyagi támogatás
formájában. Karácsony elõtt
a Karol Wojtyla Barátság
Központ kedvezményezettjeit
egy nagyobb ruhaadomány-
nyal is sikerült meglepnem,
ugyanis nagyon fontosnak
tartom, hogy ebben az idõ-
szakban a lehetõ legmele-
gebben öltözzön mindenki.
Az adventi idõszakban a fõ-
téri étkezéseknél nagyon
örültem, hogy süteményeim-
mel megédesíthettem kicsit
én is elesettebb társaim ün-
nepét – vallja BBaakkóónnéé  MMáárrttaa,
a BBaakkóó  CCuukkrráásszzaatt vezetõje. 

– Nagyon jó kezdeménye-

zésnek tartom a fõtéri étkez-
tetéseket, amikor több ezer
ember kap ingyen minõségi,
meleg ebédet. Sajnos sokan
küzdenek Kecskeméten meg-
élhetési gondokkal, sokszor
a napi étkezések is elmarad-
nak az anyagi problémák mi-
att. Ez – különösen télen –
igencsak veszélyes. Ezért tar-
tom kiemelten fontosnak eze-
ket az ételosztásokat, ezért
támogatom ezt a rendezvényt
már évek óta – nyilatkozta
lapunknak a HHaammiilloo  22000044
KKfftt.. vezetõje, MMaarrttoonn  ZZoollttáánn..

– Alapelvem, hogy ha va-
laki tud segíteni embertársa-
in, akkor azt kutya köteles-
sége megtenni. Ebben az
egymástól elhidegülõ világ-
ban az empátia, a jóindulat
sajnos egyre inkább kive-
szik az emberekbõl, pedig
ezek azok az alapvetõ em-
beri értékek, amelyekkel
jobbá, élhetõbbé tesszük
környezetünket. Régen, bár-
mennyire nehéz volt a hely-
zet, ez a belülrõl fakadó
adási kényszer valahogy
jobban megvolt az embe-
rekben Gondoljunk csak a
régi disznóvágásokra, ami-
kor mindenki kapott egy kis
kóstolót! Én így nõttem fel,
számomra teljesen termé-
szetes volt a segítségnyúj-
tás, amikor évekkel ezelõtt
elõször felkerestek a Karol
Wojtyla Barátság Központ-
tól. Azóta ez már hagyo-
mány lett, hiszen ha az em-
bernek van vál lalkozása,
ami élelmiszereket gyárt ,
kézenfekvõ, hogy friss pék-
áruval segíti rászoruló em-
bertársait ezekben a nehéz
idõkben – árulta el lapunk-
nak CCsseehh  ZZoollttáánn, a CCsseehh
PPéékksséégg igazgatója.

A szeretet süteményei
KKeeccsskkeemméétt  aa  sszzeerreetteett  ééss  aa  sszzoolliiddaarriittááss  vváárroossaa  --  mmaa  mmáárr  ssookkaann  ííggyy
eemmlleeggeettiikk  aa  hhíírrööss  vváárroosstt  aazz  oorrsszzáággbbaann..  JJóóll  ttuuddjjáákk,,  hhooggyy  aazz  iitttt  ééllõõ
eemmbbeerreekk  éérrzzéékkeennyyeekk  aa  bbaajjbbaajjuuttoottttaakk  ggoonnddjjaaiirraa,,  bbaajjaaiirraa,,  ééss  hhaa
ttuuddnnaakk,,  sseeggíítteenneekk  iiss  aa  rráásszzoorruullóókkoonn..  AA  SSzzeenntteessttee  AAllaappííttvváánnyy,,  aa  BBaa--
rrááttookk  tteemmpplloommaa,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett,,  vvaallaammiinntt  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaa--
rrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ""SSzzeerreetteett  aasszzttaall""  mmoozzggaallmmaa  iimmmmáárr  hheetteeddiikk  éévvee  aazz
eeggyyiikk  aallaappppiilllléérree  eennnneekk  aa  sszzeelllleemmiissééggnneekk..  AA  rrééggii  ffeerreenncceess  lleellkkiisséégg--
bbõõll  ttáápplláállkkoozzóó  kkeezzddeemméénnyyeezzééssnneekk  kköösszzöönnhheettõõeenn  KKeeccsskkeemméétt  ffõõttee--
rréénn  aazz  aaddvveennttii  ééss  aa  kkaarrááccssoonnyyii  iiddõõsszzaakkbbaann  ttööbbbb  eezzeerr  eemmbbeerr  kkaa--
ppootttt  iinnggyyeenn  mmeelleegg  eebbééddeett..  AA  nnaaggyylleellkkûû  ffeellaajjáánnlláássookknnaakk  kköösszzöönnhhee--
ttõõeenn,,  aa  hheellyybbeenn  kkéésszzüülltt  ttaarrttaallmmaass  eeggyyttáálléétteelleekk  mmeelllleetttt,,  aa  vváárrooss  lleegg--
jjoobbbb  ssüütteemméénnyyeeii  iiss  tteerrííttéékkrree  kkeerrüüllhheetttteekk..    

AA  ssüütteemméénnyyeekk  kkiioosszzttáássáábbaann  iiss  ssookk  eessttbbeenn  sseeggíítteenneekk  nneevveess  kköözzéélleettii  sszzee--
mmééllyyiissééggeekk..  KKééppüünnkköönn  LLeezzssáákk  SSáánnddoorr,,  aazz  oorrsszzáággggyyûûllééss  aalleellnnöökkee  lláátthhaattóó

– A hazai zöldségek, gyü-
mölcsök többsége feltétlenül
jobb minõségû, mint az im-
portból származóké. Azonban
a magyar termékekkel kap-
csolatosan kedvezõtlen irány-
ba tolódtak el az értékesítési
tendenciák – hangsúlyozza a
vezérigazgató. – Az országun-
kat ma már teljes egészében
lefedõ, külföldi tulajdonú áru-
házláncok esetében az íz, a
zamatanyag indifferens. Sok-
kal fontosabb az ár, illetve a
„pultállóság”. Ez a szemlélet
az oka, hogy marokkói papri-
kát, spanyol paradicsomot,
német vöröshagymát, osztrák
burgonyát, kínai fokhagymát
eszünk, holott a rendszerváltás
idején ezeket a termékeket te-
kintve is még export nagyha-
talomnak számítottunk. Ma
importra szorulunk belõlük,
aminek sajnos számos oka
van. Számtalan hibás kor-
mányzati lépés vezetett a ma-
gyar termékek versenyképte-
lenné válásához. Ugyanakkor
a hazai fogyasztó felelõssége
is felvethetõ a kialakult hely-
zetért. Csak nyomokban mu-
tatkozik ugyanis az a bizonyos
elkötelezettség nálunk a ma-
gyar áru iránt, amely óriási
versenyelõnyt biztosít például
az osztrák, német, svájci,
francia termelõknek. 

– Szerintem teljes koncep-
cióváltásra van szükség a ha-
zai kertészet megítélése kap-

csán. Például nem bürokrati-
kusan akadályozni, hanem
minden lehetséges módon tá-
mogatni szükséges a kerté-
szeti kultúrák korszerû vízellá-
tását. Továbbá létre kellene
hozni egy valóban mûködõ-
képes tanácsadói hálózatot,
amely valós idejû termesztés-
technológiai háttértámogatást
nyújt a még meglévõ termelõi
bázisnak. Át kell gondolni és
drasztikusan csökkenteni az
idénymunkákhoz kapcsolódó
közterheket. Meg kell oldani a
termelõk finanszírozását, mert
a mai kereskedelmi-banki
kondíciókkal a rendkívül ala-
csony jövedelmezõségû ága-
zatban hitelt felvenni maga a
biztos csõd. Ezek csak a leg-
szükségesebb halaszthatatlan
intézkedések, hogy legalább
lassítani tudjuk a hazai kerté-
szet sorvadását.

– Mi a beszállítóinkkal, ter-
melõinkkel a lehetõségeink-
nek megfelelõ kondíciókkal
kötünk üzletet, és nem bonyo-

lódunk licitháborúba. Rövid
távon ez okozhat versenyhát-
rányt, de hosszú távon mindig
kiderül, hogy csodák nincse-
nek. A Bács-Zöldért Zrt., mint
a térség meghatározó integrá-
tora, a továbbiakban is min-
dent megtesz azért, hogy tá-
mogassuk azokat a termelõ-
ket, akik a nehézségek ellené-
re a zöldség- és gyümölcster-
mesztés mellett kötelezték el
magukat. Az elmúlt évben, a
válság kellõs közepén, 60 mil-
lió forint értékben helyeztünk
ki különbözõ, nagy termõké-
pességû magyar szaporító-
anyagot, annak érdekében,
hogy a régió paprikatermelé-
se stabilizálódjon. 

– A Bács-Zöldért Zrt. beszál-
lító termelõivel közösen létre-
hoztuk az Alföld-Régió és a
Hírös Paprika TÉSZ-t. Ezek
taglétszáma már közelíti a
négyszázat, és bízunk benne,
hogy rövid idõn belül meg-
duplázódik. Ennek kapcsán
várjuk a termelõk jelentkezé-
sét, akik biztos piacot szeret-
nének termékeiknek (tel.:
76/505-976). Társaságunk
erõforrásait azokra a zöldsé-
gekre, gyümölcsökre fókuszál-
ja, amelyek versenyképesek az
európai piacon (kínai kel, pri-
mõr káposzta, paprika, gö-
rögdinnye, illetve cseresznye,
meggy, kajszibarack, szilva). A
cégünk ma már korszerû,
megfelelõ infrastruktúrával,
kiváló szakembergárdával, és
kitartó, eltökélt termelõi hát-
térrel rendelkezõ részvénytár-
saság. A mának él, a jövõt
építi, de igyekszik minél többet
megõrizni abból a szellemi-
ségbõl, melyet az elõdöktõl
örökölt – nyilatkozta lapunk-
nak BBûûddii  ZZssoolltt.

Bács-Zöldért Zrt.
Küzdelem a magyar termékekért

KKeevveesseett  hhaallllaannii  mmoossttaannáábbaann  aa  BBááccss--ZZööllddéérrtt  ZZrrtt..--rrõõll..  PPeeddiigg  aazzookk
kköözzéé  aa  ddöönnttõõeenn  mmaaggyyaarr  ttuullaajjddoonnoossii  hháátttteerrûû  ccééggeekk  kköözzéé  ttaarrttoozziikk,,
aammeellyyeekk  mmeezzõõggaazzddaassáágguunnkk  ssiirraallmmaass  áállllaappoottaa  eelllleennéérree  iiss  ttiisszz--
tteessssééggeess  jjöövveeddeellmmeett  bbiizzttoossííttaannaakk  mmuunnkkaattáárrssaaiinnaakk,,  kkoorrrreekktt  ppaarrtt--
nneerreeii  aa  sszzáállllííttóóiinnaakk,,  tteerrmmeellõõiinneekk..  BBûûddii  ZZssoolltt  vveezzéérriiggaazzggaattóó  mméégg--
ssiinnccss  hhííjjáánn  aa  ppaannaasszzookknnaakk,,  aammii  tteelljjeesseenn  éérrtthheettõõ..  HHiisszzeenn  aa  mmaa--
ggyyaarr  tteerrmméékkeekk  aazz  iitttthhoonnii  ppiiaaccoonn  vveesszzíítteetttteekk  lleeggttööbbbbeett  aa  nnééppsszzee--
rrûûssééggüükkbbõõll,,  aazz  uuttóóbbbbii  2200  éévvbbeenn  ((aa  ccéégg  áárrbbeevvéétteelléénneekk  8800%%--aa
kküüllppiiaaccrróóll  sszzáárrmmaazziikk))..      

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

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL

SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

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

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmannok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA � SZAUNA � INFRASZAUNA

Nyitva: mindennap 9–22 óráig!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. 

Tel: +36-76/356-010, 76/356-166 Fax: +36-76/356-576   
e-mail: tanyacsarda@tanyacsarda.hu  Internet: www.tanyacsarda.hu

A TANYACSÁRDA FEBRUÁRI PROGRAMAJÁNLATA

Február 6-7. Mangalica nap az Öreg Tanyacsárdában
Február 14. Gyertyafényes Valentin napi vacsora
Február 18. Torkos Csütörtök az Öreg Tanyacsárdában
Február 20-21. 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.

2010. február66 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Álljon be közénk,
segítsen velünk! 

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

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

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez
Közös fellépés a pollenártalom ellen!

Környezetvédõ, városvédõ akciók! 
Mûemlékvédelem!

Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!
AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!

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

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

KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!

1%

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

Kedves Leendõ Támogatónk!

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

Szenteste Alapítvány tevékenysége:

• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös 
programok szervezése,

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

• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

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

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

Köztudott, hogy a keceli Pin-
tér Mûvek tulajdonosa, PPiinnttéérr
JJóózzsseeff nagyvállalkozó egy
több mint háromhektáros
szabadtéri kiállítást mûködtet
évek óta, amelyen harcko-
csik, páncélozott harci jármû-
vek, rakétakilövõk, lokátorok,
rakéták, repülõgépek sokasá-
ga látható. Most értesültünk
arról, hogy az amerikai ûrku-
tatási hivatal ingyen odaadja
bárkinek néhány használaton
kívüli rakétahajtómûvét, öt-
ötmilliárd forintért pedig lici-
tálni lehet a jó állapotú, mû-
ködõképes 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 megalkudni-
uk sem. 

De hogyan lehetne ezeket a
jármûveket szolgálatba állíta-
ni a hazai ûrturizmusban? Mi-
lyen engedélyek szükségesek
az ûr meghódításához? Nos,
minden bizonnyal kész forga-
tókönyv áll már rendelkezésre
az ûrsiklók mûködtetésével
kapcsolatban: legalábbis ez
derül ki a Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság válaszából, amit a
Bors kérdésére eljuttattak.

– Az erre vonatkozó infor-
mációk nem nyilvánosak,
amennyiben magyarországi
nyertes kerül ki gyõztesen a li-
citbõl, a hatóság csak azt a
személyt világosítja fel a szük-
séges engedélyekrõl – mond-
ta Szabó Aliz kommunikációs
referens. 

Ûrsiklója is lehet
a keceli gyûjteménynek

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

(Fotó: M
TI)

– Az én munkám az a tá-
mogatók-toborzók koordiná-
lása, hiszen a Greenpeace
sem a kormányoktól, sem a
különbözõ cégektõl nem fo-
gad el támogatást, csakis ma-
gánszemélyektõl. És erre ta-
láltak ki egy olyan rendszert,
hogy a munkatársaink az ut-
cán dolgoznak, embereket
szólítanak meg, beszélgetnek
velük a környezetvédelemrõl,
a szervezetünk tevékenységé-
rõl. Akiknek ez szimpatikus,
és úgy gondolják, csatlakoz-
hatnak hozzánk, úgynevezett
támogató tagként. Ami egy
nyomtatvány kitöltésével jár,
és ezzel az illetõ havonta vagy
háromhavonta egy olyan ösz-
szeggel tud támogatni ben-
nünket, ami neki megfelel, és

tulajdonképpen ebbõl mûkö-
dik az egész világszervezet –
nyilatkozta lapunknak GGuullyyááss
ÁÁggnneess..

––  MMiillyyeenn  tteerreepp  eehhhheezz  aa
ggyyûûjjttõõmmuunnkkááhhoozz,,  iilllleettvvee  ppáárr--
bbeesszzééddhheezz  KKeeccsskkeemméétt??

– Az elsõ napokat én is az
utcán töltöttem a srácokkal,
és nagyon jó tapasztalataim
voltak, mert érdeklõdõek a
kecskeméti emberek, ugyan-
akkor szívesen segítenek. To-
borzás egyébként eddig csak
Budapesten folyt, de ebben az
évben nyitott a szervezetünk
két új város, Gyõr és Kecske-
mét felé, és abszolút sikeres-
nek mondhatjuk ezt a terjesz-
kedést. 

––  LLeehheett,,  hhooggyy  sszzeerrvveezzeettiilleegg
eeddddiigg  nneemm  mmuuttaattkkoozzttaakk  vviiddéé--

kkeenn,,  aakkcciióóiikkkkaall  vviisszzoonntt  aannnnááll
ggyyaakkrraabbbbaann..

– Globális szervezet a mi-
énk, de ez nem jelenti azt,
hogy nem koncentrálunk a lo-
kális magyar problémákra is.
Világszerte fontos az átállás a
megújuló energiaforrásokra a
fosszilis tüzelõanyagok és az
atomenergia helyett, ahogy a
globális felmelegedés megfé-
kezése, vagy a genetikailag
módosított élõlények elõállítá-
sának, s a különbözõ mérge-

zõ vegyi anyagok kibocsátá-
sának beszüntetése is. Ugyan-
akkor a Tisza vagy a Rába
szennyezése, a Zengõre terve-
zett NATO lokátor építése, a
Veres-pataknál történõ arany-
bánya létesítése ellen is moz-
gósítottuk, mozgósítjuk akti-
vistáinkat, hiszen a globális
célokért mindenütt lokálisan
kell megküzdeni. De nem
csak tiltakozásokból áll a mi
munkánk, hanem különbözõ
kampányokból is. Magyaror-
szágon például a megújuló
energiaforrásokat szeretnénk
a mostaninál sokkal népsze-
rûbbé tenni, júniusban pedig
a zöldberuházásokkal kap-
csolatban kampányoltunk.

––  NNeemm  sszzeeggii  kkeeddvvéétt,,  hhaa
ssookksszzoorr  ssüükkeett  ffüülleekkrree  ttaalláállnnaakk

aazz  aakkcciióóiikkkkaall,,  hhaa  aazztt  llááttjjaa,,
hhooggyy  ccssaakk  llááttsszzaattiinnttéézzkkeeddéésseekk
ttöörrttéénnnneekk  aa  kköörrnnyyeezzeettkkáárroossíí--
ttáássookk  ffeellsszzáámmoolláássaa  tteerréénn??  

– Én két éve kezdtem el dol-
gozni a Greenpeace-nél, elõt-
te önkéntes voltam Afrikában,

ahonnan úgy jöttem haza,
hogy mindenképpen nonprofit
szervezetnél szeretnék elhe-
lyezkedni, és olyan munkát
csinálni, amiben hiszek. En-
gem a kudarcok ellenére, eb-
ben a hitemben nap mint nap
megerõsítenek azok a nagy-
szerû emberek, akikkel együtt
dolgozom, akik hitelesek a
szememben. És mennél na-
gyobb lesz a táborunk, annál
erõsebb a hangunk, ha már a
süket füleket említette. Szeret-
nénk a telet végigtoborozni, s
ha sikerül átvészelnünk az ut-
cán töltött hideg idõt, min-
denképpen át kell gondol-
nunk, hogy hol és hogyan
tudnánk Kecskeméten a
Greenpeace-nek egy irodát
kialakítani.

Beszélgetés Gulyás Ágnessel
Megvetette lábát Kecskeméten a Greenpeace
MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  aa  GGrreeeennppeeaaccee  aa  vviilláágg  lleeggnnaaggyyoobbbb  ffüüggggeettlleenn  tteerrmméé--
sszzeettvvééddeellmmii  ééss  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  sszzeerrvveezzeettee..  11997711--bbeenn  aallaappííttoottttáákk,,  ss
jjeelleennlleegg  4411  oorrsszzáággbbaann  rreennddeellkkeezziikk  iirrooddáávvaall..  AA  sszzeerrvveezzeett  ccéélljjaa,,  hhooggyy
kkaammppáánnyyaaiivvaall  mmiinnééll  sszzéélleesseebbbb  kköörrbbeenn  tteerrjjeesssszzee  aa  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattooss
sszzeemmlléélleetteett  ééss  éélleettmmóóddoott,,  vvaallaammiinntt  hhooggyy  ffeellddeerrííttssee  aa  tteerrmméésszzeetteett  ééss
aazz  eemmbbeerrii  kköörrnnyyeezzeetteett  ppuusszzttííttóó  tteevvéékkeennyyssééggeekkeett,,  ééss  eezzeekk  ffeelleellõõsseeiitt
vváállttoozzttaattáássrraa  bbíírrjjaa..  AA  sszzeerrvveezzeett  aa  nneemmzzeettkköözzii  kköörrnnyyeezzeettvvééddõõ  mmoozzggaa--
lloomm  rraaddiikkáálliiss  iirráánnyyzzaattáátt  kkééppvviisseellii,,  ééss  eellssõõssoorrbbaann  llááttvváánnyyooss  ééss  bbááttoorr
aakkcciióóiirróóll  iissmmeerrtt,,  ddee  aakkttiivviissttááii  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aazz  eerrõõsszzaakkmmeenntteesssséégg
eellvvéétt  kköövveettiikk..  AA  sszzeerrvveezzeett  mmiinnddeennffaajjttaa  ppoolliittiikkaaii  sszzeerrvveezzeettttõõll  ééss  iirráánnyy--
zzaattttóóll  eellhhaattáárroollóóddiikk..  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  kkaammppáánnyyiirrooddáájjaa  22000022--bbeenn  nnyyíílltt
mmeegg  aa  ffõõvváárroossbbaann,,  aammiitt  aa  GGrreeeennppeeaaccee  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  EEggyyeessüülleett  mmûû--
kkööddtteett..  TTaavvaallyy  --  GGuullyyááss  ÁÁggnneess  sszzeemmééllyyéébbeenn  --  öönnáállllóó,,  ffõõáálllláássúú  kkoooorr--
ddiinnááttoorrtt  nneevveezzeetttt  kkii  aazz  eeggyyeessüülleett  KKeeccsskkeemmééttrree..  

AA  nneemmzzeettkköözzii  kköörrnnyyeezzeettvvééddõõ  mmoozzggaalloomm  rraaddiikkáálliiss  iirráánnyyzzaattáánnaakk  aakkttiivviissttááii  mmeeggkkeesseerrííttiikk  oollyykkoorr  aa  rreennddõõrröökk  éélleettéétt  iiss..  ((FFeellvvéétteellüünnkk  nneemm
KKeeccsskkeemméétteenn  kkéésszzüülltt!!))

RHEINZINK AGYAGOK
RENDKÍVÜLI ÁRON

Ára: 1.600 000 Ft
Érdeklõdni: 06-30/9251-654-es telefonon 

A napenergiát hasznosító be-
rendezésekhez használt
transzformátorok és egyéb al-
katrészek iránti megnõtt keres-
let miatt, megközelítõleg 1,2
milliárd forintos beruházással,
egy ötezer négyzetmétert meg-
haladó nagyságú üzemcsar-
nokot épít a Phoenix Mecano
Kecskeméten. A beruházás a
tervek szerint száz új munka-
helyet teremt a gyárban – nyi-
latkozta NNaaggyy  ZZoollttáánn, a cég
ügyvezetõ igazgatója.

A gyártó- és raktárfelületet
magában foglaló csarnok épí-
tését 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 beépítés-
re kerülõ raktártechnika miatt
változhat.

Nagy Zoltán elmondta, hogy
a cég több szektor részére
többféle terméket gyárt. A gé-
pipari és az elektronikai termé-
keik iránt csökkent az érdeklõ-
dés a világgazdasági válság
miatt, de a napenergiát hasz-
nosító berendezések részegysé-
gei iránt nõtt a kereslet. A cég
ezért komoly fejlesztéseket hajt
végre a szolár technológia te-
rületén és bõvíti a napelem
rendszerekbe beépítésre kerülõ
transzformátorok gyártását.

100 új munkahely
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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 állatvédel-
mi akciók lebonyolításában.

Mivel minden munka önkén-
tes jellegû, ezért gyakorlatilag
nincs semmilyen megkötés.
Semmi mással nem kell foglal-
koznia annak, aki jelentkezik,
csak azt tennie, amit szeretne.
Ha feliratkozik valaki önkéntes-
nek, rendszeresen értesítést kap

az adódó munkákról, és eldönt-
heti, mikor melyik feladatra vál-
lalkozik az árva négylábúak
sorsát jobbra fordítani igyekvõk
csapatában.

Bármilyen kis segítséget kö-
szönettel fogadnak a menhe-
lyen. Korhatár nincs, csak az ál-
latszeretet számít. Hiszen aki
csak megsétáltat, vagy megsi-
mogat egy-egy elárvult kisku-
tyát,  már egy szebb nappal te-
szi boldogabbá, amíg nem talál
gazdira.

Egyre többen vagyunk! Je-
lentkezz ma, hogy holnap segít-
hess! 
ee--mmaaiill::  mmeennhheellyy@@mmeennttssvvaarr..hhuu  

TTeelleeffoonn::  0066--2200//9944--1166--555577  

Ha ma jelentkezel,
holnap már segíthetsz

Január 25-én bezárt a kecske-
méti nagypiac csarnoka. Az
épületet ugyanis felújítják, és ez
nagyjából február végéig tart.
Az árusok körében vegyes fo-
gadtatásra talált az egy hóna-
pos kényszerszünet. 

– Az 1978-ban épült hatal-
mas eladótér meg-
érett egy újabb felújí-
tásra, hiszen leg-
utóbb 2004-ben tör-
téntek ilyen munkála-
tok – mondja KKuunn  IIsstt--
vváánn, a Piac és Vásár-
igazgatóság vezetõje.
– Modernebbre cse-
réljük a több mint
harminc éves világí-
tást, felújítjuk az igencsak el-
avult mosdókat. Az aszfaltra
egy mûgyanta réteg kerül, az
oszlopokra csiszolt mészkõ bo-
rítás, lesz festés, mázolás, az
asztalsorok közé pedig kandel-
lábereket rakunk. Utóbbiaknak

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

Arra a kérdésre, hogy miért
éppen télen végzik ezt a mun-
kát, az igazgató elmondta:
mert a kereskedelemben ilyen-
kor a legkisebb a forgalom, így
az árusokat és a vevõket egy-
aránt most érinti legkevésbé a

bezárás. Az árusokat még de-
cemberben, levélben értesítet-
ték az egy hónapos kényszer-
szünetrõl, mégis vegyes fogad-
tatásra talált körükben a (bérle-
ti díj nélküli)  szünet. Ez azon-
ban nem volt meglepõ az igaz-
gatóságnak, hiszen ha bezár-

nak, akkor az a baj, ha nem
nyúlnak semmihez, akkor azért
kapnak kritikát. Az ilyen jellegû
– és nagyon is szükséges – fel-
újításokat nem lehet úgy elvé-
gezni, hogy közben zsúfolásig
tele a csarnok.

Bezárt a piaccsarnok

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

cesek titkos kecskeméti króniká-
ja 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-

sek életébe, szokásaiba, törté-
nelmébe. Megtudhattuk, ho-
gyan forrt egybe Kecskemét és
a szerzetesek élete a régmúlt
idõkben. A latin nyelven író-
dott kéziratokból fordított
könyv igazán izgalmas, válto-
zatos élményt jelenthet minden
olvasónak.

Ferences Akadémia

Fergeteges akciókkal köszöntöt-
te az újesztendõt az évek óta
méltán népszerû kecskeméti
Gody Papa Pizzéria. Idén is gon-
dolnak mindenkire: diákokra,
párokra, hölgyekre, urakra, ki-
csikre és nagyokra egyaránt. 

– Az évet egy nagyszabású
féláras akcióval kezdtük, mely-
nek keretében az adott naphoz
tartozó sorszámú 28 cm-es piz-
zát fél áron kaphatják meg a
vendégek. Mivel összesen 81
pizzánk van, ez az akció egé-
szen március 22-ig tart. Az egyik
nagy kedvenc, a Budapest ragus
pizza – lecsó, csirkemáj, gomba,
borsó, bacon, hagymakarikák,

sajt – a 39. sorszá-
mával február 8-án
lesz féláras – számolt
be lapunknak Godó
László tulajdonos.

– Február 14-én
természetesen a pá-
roknak kedveske-
dünk elsõsorban:
550 forintos áron
adjuk a szív alakú
Valentin pizzánkat,
melyet az ünnep
hangulatát tükrözõ
belsõ termünkben
igazán romantikus
környezetben fo-
gyaszthatnak el a

vendégek. Ezen kívül, az ünnep-
re hangolódván, egy fergeteges
Gody Papa pizza partit rende-
zünk február 13-án este a Club
Caribe-ben.

– Március 8-án, nõnap alkal-
mából minden hölgyvendégün-
ket megajándékozzuk egy szál
virággal. Mivel ez a Zoltánok
ünnepe is, õket egy korsó sörrel
– az ifjabbakat pedig egy üdítõ-
vel 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 nap-
ján zárva leszünk.

Akciós és ünnepes pizzák Gody PapánálAlföldi Civil Napló 
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Két kecskeméti hivatkozás is került az országosan
terjesztett, népszerû Sztársalgó magazin februári
számába. Krizsó Szilvia újságíró, riporter, televízi-
ós mûsorvezetõ legkedvesebb általános iskolai ta-
nárnõje Kecskeméten született, a Frizbi tévémûsor
fõszerkesztõjének kedvese, Czinege Anna pedig a
kecskeméti Áfeosz középiskolában érettségizett. 

– Nekem az általános iskola a legeslegjobb is-
kolai élményem – meséli Krizsó Szilvia a Sztársal-
gó februári számában. – Imádtam oda járni, na-
gyon jó osztályunk volt, hihetetlenül jó tanárokkal.
Az osztályfõnökömet, a kecskeméti születésû
Dományné Szebellédi Valériát, Zsuzsa nénit pedig
egyenesen istenítettem. Nagyon jó fej, a mai na-
pig tartom vele a kapcsolatot. 

A neves tiszaalpári cég, a Czinege Manufaktú-
ra Kft-t alapító házaspár gyermeke, Czinege Anna
a kecskeméti Áfeoszban érettségizett. Ezt követõen
a Budapesti Gazdasági Fõiskolára járt, majd ru-
hatervezõ stylist lett. Kedvese a TV2 népszerû Frizbi
mûsorának fõszerkesztõje, a celebgyáros Végvári
Tibor. Anna, a megismerkedésükrõl és kapcsola-
tukról is beszél a Sztársalgóban, Tibor pedig el-
mondja: 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. 

Krizsó Szilvi és Kecskemét 

A kecskeméti Free Line Építõipa-
ri Kft., illetve a Gáspár András
Szakközépiskola és Szakiskola
felajánlásának köszönhetõen
megszépültek a Mozgáskorláto-
zottak Bács-Kiskun Megyei
Egyesülete és más mozgássérült
szervezetek által használt iroda-
helyiségek. 

– 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 munká-
jukat; így egy kellemes, családi-
as környezetben tudunk segíteni
mozgáskorlátozott gondozottja-
inkon – mondta RRaajjooss  MMáárrttaa, az
egyesület megyei elnöke azon
az ünnepségen, amit a napok-
ban tartottak megszépült szék-
házukban.

– Több mint tíz éves kapcsolat
fûz ehhez az egyesülethez, hi-

szen a kerekesszékeseknek ok-
tattunk nanbudót. Speciálisan
olyan gyakorlatokkal foglal-
koztunk, amelyek ülve végezve
is felfrissítik a vér oxigénellátá-
sát,  revitalizálva az egész szer-
vezetet. Igazán örülök, hogy
segíthettem a felújítási mun-
kákban is – nyilatkozta lapunk-
nak KKiirráállyy  JJóózzsseeff, a Free Line
Építõipari Kft. tulajdonosa, aki
a festéket és a festést biztosítot-
ta a megújuláshoz.

Támogatás a mozgás-
korlátozottaknak


