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DDrr..  SSóóllyyoomm  LLáásszzllóó köztársasági
elnök látogatott el a napokban
Kecskemétre, ahol – az Univer
és a Kiskunsági Nemzeti Park
mellett – felkereste a Karol
Wojtyla Barátság Központot is.
A jeles személyiség dél-alföldi
látogatásának második napján,
hétfõn töltött egy órát az intéz-

mény alapítóival, szponzoraival,
és kedvezményezetteivel. 

FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff, a Karol
Wojtyla Barátság Központ alapí-
tója, ügyvezetõ igazgatója kö-
szöntötte a közjogi méltóságot,
tájékoztatva Sólyom Lászlót az
intézmény törekvéseirõl, munká-
járól. Egyebek mellett elmondta,

hogy naponta 120-130 nehéz
sorsú ember kap itt meleg ételt,
és egyéb ingyenes támogatást.
Utalva a köztársasági elnök civi-
lekkel kapcsolatos nézeteire, kü-
lön kiemelte, hogy a létesítmény
teljes egészében a polgárok, a
civilek öntevékenységére, jó
szándékára, szolidaritására

épül. Az a közösség, amely létre-
hozta ezt az emlékhelyet, hatal-
mas építõ erõ, amely viszi a vá-
ros jó hírét szerte az országban,
sõt határainkon túl is. 

Sólyom László elsõ megnyilat-
kozásában örömét fejezte ki,
hogy szemtõl-szemben találkoz-
hat azokkal, akikrõl már annyit

hallott, akik megépítették és mû-
ködtetik ezt a barátság közpon-
tot. Mellette templomokat építe-
nek és újítanak fel, többek között
azt a kékesdit, amelynek az el-
nök a fõvédnöke, személyes tá-
mogatója volt, és amely a kecs-
keméti Porta Egyesület közremû-
ködése nélkül nem épülhetett

volna meg. Elmondta, hogy pél-
damutatónak tartja ezt az össze-
fogást és hangsúlyozta, hogy a
fizikai és lelki közösségek ereje
és hatása rendkívül fontos, sõt
nélkülözhetetlen a társadalmi
gondok megoldásában. 

(Folytatás a 2. oldalon)

A Kecskeméti 
Piaccsarnok új 

nyitvatartási rendje:
Keddtõl péntekig:
06-tól 18 óráig

Szombaton és
vasárnap: 

06-tól 13 óráig

MOZOGNI SZERETNÉL? 
FÁJ A GERINCED? 

ESETLEG TÚLSÚLYOS VAGY?
Gyere el és tornázzunk együtt kíméletesen, 

de hatásosan, kortól függetlenül! 
Október 2-tõl minden kedden és pénteken

reggel 8-9-ig.

CALLANETICS
MÉLYIZOMTORNA

Kecskeméten az Árpádvárosban, az
iskola mögött, a Burga u. 1. szám alatt,
a Hakkoda dojo japán edzõteremben.

AZ ELSÕ ÓRA INGYENES.
Bíróné Gizus  – Tel.: 20/346-7755

– Egy biztos,
a mai magyar
l a b d a r ú g á s
nem az ésszerû-
ség törvényei
alapján mûkö-
dik – nyilatkozta
lapunknak. – Nálam érzelmi ala-
pú az elkötelezettség, és a szenve-
dély egyértelmûen deficitet szül.
De úgy gondolom, hogy egy ek-
kora városnak, mint Kecskemét,
szüksége van egy elsõ osztályú
gárdára, s jó látni, hogy olyat tá-
mogatok, amit sokan szeretnek. 

––  HHooggyy  nnéézznneekk  aazz  üüzzlleettii  ppaarrttnnee--
rreekk  eerrrree  aazz  áállddoozzaattvváállllaalláássrraa??

– Ki így, ki úgy. Van, aki azt
mondja, a Ver-Bautól nem is kérek
árat, mert egy top csapatra költi a
pénzét. Tehát nagy haszonnal dol-
gozik. A másik pedig azt nézi,
hogy ha mi kapjuk a megbízást,
akkor azzal a sportot is támogat-
ják. Tény, nem panaszkodhatom,
mert van munkánk, de ez elsõsor-
ban a cég megbízható, stabil mû-
ködésének köszönhetõ. Bíznak
bennünk. 

––  SSzzeemmééllyyeesseenn  mmiitt  aadd  ÖÖnnnneekk  eezz
aa  nnaaggyy  mmúúllttúú  KKTTEE  ééss  aa  kköözzöönnssééggee??

– Nehéz és csodás pillanatokat.
És ismertséget, kapcsolatokat. Mi-

lyen nagy ünnep volt, amikor be-
jutottunk az elsõ osztályba. Ezt az
élményt nem lehet tõlem elvenni.
És nagyon szeretem azt a miliõt,
azt a hangulatot, ami a pályán
van. Jó együtt látni a város polgá-
rait a lelátókon. 

–– NNeemm  ffééll  aattttóóll,,  hhooggyy  hhaa  nneemm
mmeeggyy,,  aakkkkoorr  aa  sszzuurrkkoollóókk  VVeerrsseeggii
JJáánnoosstt  kkeezzddiikk  kkii??  

– Nekünk eddig sikereink vol-
tak, de a labda kerek, a szeren-
cse forgandó. Sajnos, benne van
a pakliban, hogy mi, akik ko-
moly pénzeket áldoztunk a na-
gyobb közönség szórakoztatásá-
ra, adott esetben céltáblává vál-
hatunk a kritikának, a gúnynak,
a haragnak. A magyar fociban
minden elképzelhetõ. Tavaly pél-
dául nem gondoltam volna,
hogy az öt idegenbeli meccs,
amit egymás után játszani kel-

lett, ennyire széttöri a csapatun-
kat. De nagyon szép játékkal
megverni a Debrecent, az azért
emlékezetes öröm volt. Vagy
amikor a Vasast meg a Fradit,
és most az Újpestet két vállra
fektettük. Ezek nagyon kellemes
élmények.

––  ÖÖnn  aa  VVOOSSZZ  mmeeggyyeeii  eellnnöökkee
iiss..  HHooggyyaann  ííttééllii  mmeegg,,  kkiilláábbaall--
ttuunnkk  mmáárr  aa  vváállssáággbbóóll??  LLáátthhaattóó
aazz  aallaaggúútt  vvééggee??  

– Szerintem
nem látható. És
jó, ha nem jön
velünk szembe
egy lámpa nél-
küli vonat.
Mondhatnám ezt
úgy is, hogy a
keserû pohár ki-

ürítése még hátra
van. Sokaknak még a tudatáig
sem jutott el, hogy milyen nagy a
baj. Úgy gondolom, hogy az év
második felében érzõdik majd ez
igazán. Kecskemét viszont egy
prosperáló város. A Ver-Bau nem-
rég megbízást kapott a Mercedes-
lakótelep építésére. Ez azért opti-
mizmusra ad okot. Nagyszerû do-
log, hogy a Mercedes idejön. En-
nek, úgy gondolom, mindannyian
hasznát látjuk majd. Mindig
mondtam, hogy szeretett városom
Fortuna kegyeltje. 

––  AA  VVOOSSZZ  kkíínnááll  vvaallaammii  eellõõrree--
mmuuttaattóó  pprrooggrraammoott  vváállssáágg  iiddeejjéénn??

– A beszámolók elõkészítése
még tart, május 5-én lesz a me-
gyei közgyûlésünk. Szövetségünk
– éppen úgy, mint az érdekkép-
viseleti szervezetek többsége –
nehéz helyzetben van. A kor-
mány nem volt partner az aján-
latainkhoz. Lehet érezni, hogy
egyre nehezebben fizetik ki a
tagdíjainkat, van, akinek még
20 ezer forint is megoldhatatlan
terhet jelent. Sajnos, a baj igazi
fészke nem Magyarországon
van, hanem úgy általában a vi-
lággazdaságban. Éppen ezért
nagyon nehéz rajta nekünk vál-
toztatni. Egy gyenge beteg
egyébként is jóval nehezebben
viseli a mûtétet, mint egy élet-
erõs. Szerintem a vállalkozás
igazi alapja a tisztesség. 

––  TTiisszztteesssséégg??  HHáátt,,  eezzzzeell  aa  mmaa--
ggyyaarr  ffooccii  sszziinnttee  mmiinnddiigg  hhaaddiilláábboonn
áálllltt..

– Kecskeméten egy kicsit ez is
másképp van. Jobban átlátható a
költségvetés, aminek kétharmad
része a szponzoroktól érkezik, a
cégektõl és a várostól, valamint a
televíziós és jegybevételektõl. Egy-
harmadát mi adjuk a társammal.
Viszont magasabb szintre emelni
a focit – külföldi szereplés, nem-
zetközi hírnév – csak akkor lehet,
ha a város megerõsödik. A Mer-
cedes és a hozzá tartozó beszállí-
tói kör sok segítséget adhat, hogy
az álmaink valósággá váljanak.

Beszélgetés Versegi Jánossal

A tisztesség elég a sikerhez
VVeerrsseeggii  JJáánnooss  rraacciioonnáálliiss  üüzzlleetteemmbbeerr..  AA  VVeerr--BBaauu  KKfftt..  aallaappííttóójjaa,,  aa  VVOOSSZZ
BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeeii  eellnnöökkee..  AA  KKTTEE--EErreeccoo  llaabbddaarrúúggóó  ccssaappaatt  eeggyyiikk  ttuu--
llaajjddoonnoossaa,,  ééss  aazz  ÚÚjjppeesstt  eelllleennii  ggyyõõzzeelleemm  uuttáánn  eellmmoonnddhhaattjjuukk,,  hhooggyy
bbüüsszzkkee  ééss  bboollddoogg  mmeenneeddzzsseerree..  FFuurrccssaa  eelllleennttmmoonnddááss::  aazz  ééppííttõõiippaarr  rroo--
mmookkbbaann,,  VVeerrsseeggii  JJáánnooss  mmééggiiss  ttíízzmmiilllliióókkaatt  áállddoozz  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ffoocciirraa..

AA  hhééttvvééggéénn  aa  KKTTEE  
22::11--rree  vveerrttee  aazz  ÚÚjjppeesstteett  

Vendégünk volt a Magyar Köztársaság elnöke
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– Valamikor 2006 õszén kap-
tuk az elsõ megkeresést Farkas
P. Józseftõl. Én akkor konzul
voltam, és a nagykövet asz-
szonytól azt a megbízást kap-
tam, hogy nézzek utána, mi is
pontosan ez a kezdeményezés.
Megvallom, elõször meglehetõ-
sen óvatosan közelítettem meg
a dolgot. Nagyon sok felkérést
kapunk ugyanis, és nem köny-
nyû kiválasztani, hogy ezek kö-
zül melyiket támogassuk – nyi-
latkozta lapunknak MMaarrcciinn
SSookkoolloowwsskkii.. – Elõször telefonon
beszéltem Farkas P. Józseffel,

aki elmondta, hogy mit szeret-
ne, hogyan született meg az öt-
let, és küldött anyagokat a ter-
vekrõl, illetve az addig elért
eredményekrõl. Miután ezeket
áttanulmányoztam, felkért,
hogy konzulként közremûköd-
jek egy lengyel cégtõl a köz-
pontnak adományozott autó
ünnepélyes átadásán. A felké-
rést elfogadtam. Ekkor jöttem
elõször Kecskemétre, és az ese-
ményen alkalmam nyílt megis-
merni dr. Zombor Gábor pol-
gármester urat is. Ezt követõen
egyszerûen tovább mûködött ez

a kapcsolat. 2006 óta gyakor-
latilag nem volt olyan fontos
rendezvény, esemény a házban,
amelyen a nagykövet asszony
vagy én ne vettünk volna részt. 

––  MMii  vvoolltt  aazz,,  aammii  vvééggkkéépppp
mmeeggggyyõõzzttee  öönnöökkeett  eebbbbeenn  aa  kkeezz--
ddeemméénnyyeezzééssbbeenn??

– Bõven volt alkalmunk meg-
gyõzõdni az itt folyó munkáról,
a rászorulók segítésének jelen-
tõségérõl és hatásáról. Ugyan-
akkor az kétségtelenül Farkas úr
érdeme, hogy ápolta ezt a kap-
csolatot, és mindig gondolt a
meghívásunkra egy-egy rendez-

vény elõkészítésekor. Karácsony
elõtt ételt osztottunk a fõtéren,
itt voltunk tavaly nyáron is, az új
központ avatásán, és a felújítás-
ban is segítettünk, amiben csak
tudtunk. Sikerült felvenni II. Já-
nos Pál szülõvárosával, Wadow-
icével is a kapcsolatot, amibõl
partnervárosi szövetség szüle-
tett. Nagyon büszke vagyok ar-
ra, hogy szerepet vállalhattam
ennek az elõkészítésében. 

– A kapcsolat erõsödését mu-
tatja az is, hogy idõ közben a
Wojtyla ház egyfajta helyi kép-
viselõje, közvetítõje lett a len-
gyel kultúrának, mûvészetek-
nek. 

– A kezdeti elképzelés menet-
közben valóban kibõvült, és a
szegények segítésén túl, mind
több kiállításnak, programnak
ad otthont az intézmény. Ezek
közelebb hozzák a kecskeméti-
eknek Lengyelországot, a len-
gyel népet. Most is egy ilyen, a

kultúránkat reprezentáló kiállí-
tás látható a ház tanácstermé-
ben, amelyet Michal Andruko-
nis ideiglenes nagykövet nyitott
meg, Sólyom László köztársa-
sági elnök úr jelenlétében.  Kü-
lönös, hogy mindez egy olyan
városban történik, ahol nincs
lengyel kisebbségi önkormány-
zat. Azt hiszem, bátran kijelent-
hetem, hogy a Karol Wojtyla
Barátság Központ egy kis len-
gyel szigetté vált.

––  MMiitt  ttaarrtt  aa  kköözzppoonntt  lleeggffõõbbbb
eerréénnyyéénneekk??

– Eddigi tapasztalataink sze-
rint Farkas úr rengeteget tesz
azért, hogy ez az intézmény jól
mûködjön és folyamatosan fej-
lõdjön. A legnagyobb érdem-
nek a hétköznapokat tartom.
Hiszen egy ilyen volumenû ötle-
tet kitalálni sem könnyû, a
megvalósításához pedig na-
gyon sok hit, munka, tudás és
elszántság kell.

Lengyel sziget Kecskemét szívében

(folytatás az 1. oldalról)
Ezt követõen MMiicchhaall  AAnnddrruukkoo--

nniiss, ideiglenes lengyel nagykövet
vette át a szót. Beszédében átte-
kintette a lengyel-magyar kap-
csolatok történelmét. Mint
mondta, a közös múltra büsz-
kék lehetünk. Beszélt a mai kap-
csolatokról, a gazdasági, társa-
dalmi együttmûködésrõl is. Em-
lítést tett a Karol Wojtyla Barát-

ság Központ létrehozásának és
névválasztásának körülményei-
rõl, a Kecskemét és Wadowice
között létrejött partnervárosi
kapcsolat megszületésérõl. 

AAnnttaall  GGéézzaa kékesdi plébá-
nos, pécsváradi apát Sólyom
László által is támogatott Szent
Mihály templom történetét idéz-
te, külön hangsúlyozva Farkas P.
József és a Porta Egyesület meg-

határozó szerepét, ezer módon
nyújtott segítségét. 

DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss érsek – mi-
után köszöntötte a köztársaság
elsõ emberét – ugyancsak szólt
e találkozón a Wojtyla Ház
munkájának és szellemiségé-
nek fontosságáról, rámutatva,

hogy minél több hasonló intéz-
ményre lenne szükség az or-
szágban. 

ZZoommbboorr  GGáábboorr polgármes-

ter, a fogadó város nevében
mondta el véleményét. Megkö-
szönte, hogy az elnök ellátoga-
tott a Karol Wojtyla Barátság
Központba, abba az intéz-
ménybe, amelynek az érsek úr
és a polgármester is a fõvédnö-
ke és alapítója. Kecskemétet

mindig a tolerancia és a szoli-
daritás városának nevezték,
ahol a civilek, az egyház és a
hivatalos helyi hatalom együtt-

mûködik. Ez a barátság köz-
pont nagyon sok segítõ közös
munkájával valósult meg, és
nyert el nemzetközi figyelmet.

Sólyom László zárszavában
nem fukarkodott az elismerõ
szavakkal. A Wojtyla Ház mel-
lett méltatta a nagyhírû, ma-
gyar tulajdonú Univer Zrt., illet-
ve a Kiskunsági Nemzeti Park

törekvéseit, sikereit is, amelyet
ugyancsak felkeresett kecske-
méti látogatása során. Búcsú-
zóul ezt írta a Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ vendégkönyvé-
be a Magyar Köztársaság elnö-
ke: „Ez a ház a szegények szol-
gálatának nemes példája, kö-
szönöm állhatatos és szeretet-
teljes munkájukat!”

A kecskeméti
látogatását kö-
vetõen a köz-
társasági elnök
útja Soltvad-
kertre vezetett,
a Karol Wojtyla
Barátság Köz-
pont egyik ne-
ves támogató-
jához, a nem-
zetközi hírû
Frittman Borá-
szathoz.

Vendégünk volt a Magyar Köztársaság elnöke

MMaarrcciinn  SSookkoolloowwsskkii,,  aa  LLeennggyyeell  KKöözzttáárrssaassáágg  NNaaggyykköövveettssééggee  KKoonnzzuullii
OOsszzttáállyyáánnaakk  vveezzeettõõjjee,,  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt
aallaakkuulláássáánnaakk  iiddeejjéénn  kkoonnzzuullkkéénntt  tteevvéékkeennyykkeeddeetttt..  SSzziinnttee  aa  kkeezzddeett  kkeezz--
ddeettééttõõll  rréésszztt  vveetttt  aa  hháázz  nnéévvaaddáássii  ffoollyyaammaattáábbaann,,  aa  lleennggyyeell--mmaaggyyaarr
bbaarrááttssáágg  sszzoorroossaabbbbrraa  ffûûzzéésseekkéénntt  llééttrreejjöötttt  KKeeccsskkeemméétt--WWaaddoowwiiccee
ppaarrttnneerrvváárroossii  kkaappccssoollaatt  kkiiééppííttéésséébbeenn,,  ééss  eerrrree  ssaajjáátt  bbeevvaalllláássaa  sszzeerriinntt,,
nnaaggyyoonn  bbüüsszzkkee  iiss..  MMaarrcciinn  SSookkoolloowwsskkii  ddrr..  SSóóllyyoomm  LLáásszzllóó  kköözzttáárrssaassáá--
ggii  eellnnöökk  llááttooggaattáássaakkoorr  iiss  aa  mmeegghhíívvootttt  vveennddééggeekk  kköözzöötttt  vvoolltt,,  ccssaakkúúggyy,,
mmiinntt  aa  hháázz  mmiinnddeenn  ffoonnttooss  eesseemméénnyyéénn..  EEkkkkoorr  kkéérrddeezzttüükk  aa  kkeeccsskkeemméé--
ttii  iinnttéézzmméénnyyhheezz  ffûûzzõõddõõ  kkaappccssoollaattáárróóll..

MMaarrcciinn  SSookkoolloowwsskkii,,  MMiicchhaall  AAnnddrruukkoonniiss  ééss  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  
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––  KKii  eelllleennõõrrzzii  eezzeekkeett  aazz  aaddaa--
ttookkaatt??

– A római dikasztériumok, a
Magyar Katolikus Püspöki Kar,
az egyházmegyei számvevõk
és a hívõk testületei, egyház-
községenként.

Nagytemplom
––  ÖÖnnöökknnééll  iiss  iissmmeerrtt  aa  ccssõõdd

ffooggaallmmaa??  
– Természetesen. Furcsamó-

don egy-egy plébános-váltás-
nál kiürül az egyházi kassza.
Szinte mindent újra kell kezde-
ni. Ingatlant az egyházmegye
engedélye nélkül nem lehet el-
adni. Kölcsönt sem lehet egy
plébánosnak fölvenni hasonló
jóváhagyás nélkül. Tehát van
szabadsága az egyházközsé-
geknek pénzügyi dolgokban,
de azért a nagyobb tételeknél
vigyázunk. 

––  AA  mmeeggyyee  lleeggnnaaggyyoobbbb,,  ss  ttaa--
lláánn  lleeggggaazzddaaggaabbbb  eeggyyhháázzkköözz--
ssééggee  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ffõõpplléébbáánniiaa..
RRáá  kkeellll  nnéézznnii  aazzoonnbbaann  aa  NNaaggyy--
tteemmpplloommrraa::  aa  ffeellúújjííttáássaa  eelloo--
ddáázzhhaattaattllaann..  KKii  ffoogg  ddöönntteennii
eebbbbeenn  aa  mmiilllliiáárrddooss  kkéérrddééssbbeenn??

– Ahhoz, hogy a teljes re-
konstrukcióhoz hozzáfogjunk,

pályázati forrás is szükséges.
Továbbá komoly bevételt vá-
runk a budai úti temetõnk el-
adásából, és erejéhez mérten
az érsekség is segíteni fogja a
felújítást. Számítunk a megye,
a város és a jó szándékú, te-
hetõsebb hívek, nem utolsó-
sorban pedig a papság segít-
ségére is. Ezt a munkát szemé-
lyesen fogom irányítani, szer-
vezni. A napokban egy mér-
nökkel a helyszínen jártunk, és
megkezdõdött az elõzetes mû-
szaki felmérés. Nagyobb len-
dületet ez a munka majd csak
a Kalocsai Fõszékesegyház
tornyainak és tetõzetének tel-
jes rekonstrukcióját követõen
kaphat. Ha teljesen meg le-
szek elégedve, ugyanazt a
mûszaki stábot szeretném al-
kalmazni Kecskeméten is, mint
Kalocsán. 

Hit és üzlet
––  AAzz  eeggyyhháázzii  vvaaggyyoonnggaazzddááll--

kkooddáássrraa  vvaannnnaakk  úújj  mmeeggoollddáá--
ssookk..  AA  sszzeerrzzeetteessrreennddeekk  ppééllddááuull
öösssszzeeáállllttaakk  ééss  nnyyeerreessééggoorriieenn--
ttáálltt  kkfftt--tt  bbíízzttaakk  mmeegg  aazz  iillyyeenn
jjeelllleeggûû  üüggyyeekk  iinnttéézzéésséévveell..  

– Egy egyházmegyét nem le-
het egy szerzetesrendhez ha-
sonlítani. Ahogy egyik egyházi
tartományt sem lehet a másik-
hoz mérni. Más adottságok,
lehetõségek, más örökség,
más vagyoni, gazdálkodási
karakter. A vállalkozással is kí-
sérletezhet valaki, – van olyan
egyházmegye, amelynek szál-
lodái, borászatai vannak, és
idegenforgalommal is foglal-
kozik – mások ettõl félnek. Túl
nagynak érzik a kockázatot.
Mert ugye a hit és üzlet együtt
gyanús páros a hívek elõtt.
Ugyanakkor kényszerhelyzetek

is adódnak. Például visszakap-
tunk olyan épületeket, ame-
lyekrõl kiderült, hogy már
amortizálódtak, sokat kell rá-
juk költeni. De Róma minden
nagy jelentõségû döntésrõl
tud. Dollárban megadnak ér-
tékhatárokat, amelyek fölött
már csak a Szentszék rendel-
kezhet. Még a törvényesen
megörökölt ingatlannal is
számadással tartozunk. Gya-
koriak az ellenõrzések, és
idõnként a Magyar Katolikus
Püspöki Kar ad limina látoga-
tásra megy az örök városba. 

––  AAzz  nneemm  eeggyy  ffoorrmmáálliiss  ttiisszzttee--
lleettaaddááss??  

– De nem ám! Mindennel
pontosan el kell számolnunk a
különbözõ dikasztériumoknál.

Persze, lelki kérdésekrõl – hit-
tan, egyházi élet, családok,
válás – kérdésekrõl szó van,
de ismerik a pontos számain-
kat, és tudják azt is, hogyan
állunk az anyagiakkal. Éven-
ként kiadnak egy átfogó
számadást, amelyben a többi
között a Kalocsa-Kecskeméti
Fõegyházmegye számai is sze-
repelnek.  És a költségvetése-
ink is eljutnak Rómáig. Megfi-
gyeltem, hogy az úgynevezett

Péter-fillérekért mindig névre
szóló köszönetek érkeznek, a
missziós pénzeknél is mindig
kimutatják, hogy mi mennyit
gyûjtöttünk. 

Papi fizetések
––  AAzz,,  hhooggyy  mmeekkkkoorráákk  aa  ppaappii

ffiizzeettéésseekk,,  ttaabbuu  ttéémmaa??  
– Én inkább kényes témának

nevezném, annyira döbbene-
tesen szerények ezek a fizeté-
sek. Minden országban más-
képpen szervezik ezt. A szlovák
egyházban például állami fize-
tést kapnak a papok, ami jó
is, meg rossz is. Nálunk a
papságot az egyházmegye fi-
zeti. Nyilván van egy iránymu-
tatás, hogy ki mennyi idõ
után, mennyi pénzt vehet fel.
Egy biztos: ha valaki elmegy a
pályája végén, akkor annak fi-
xen megvan a szolgálati évhez
szabott nyugdíja. Körülbelül
annyi, mint amikor egy tanár-
ember otthagyja az iskolát, az-
zal a különbséggel, hogy mi
75 éves korig szolgálunk, vagy
még tovább is.

––  AAzz  eeggyyhháázznnaakk  aallaappvveettõõ  hhii--
vvaattáássaa  aazz  EEvvaannggéélliiuumm  hhiirrddeettéé--
ssee,,  ddee  ééhheesseenn,,  sszzoommjjaassaann,,  llee--
ggyyöönnggüülltteenn  nniinnccss  kkeeddvvee  eehhhheezz
aa  lleeggjjoobbbb  ppaappnnaakk  sseemm..  AAnnyyaaggii
üüggyyeekk  aakkaaddáállyyoozzzzáákk--ee  aa  ppaappoo--
kkaatt  mmûûkkööddééssüükkbbeenn??  

– Nem. Nálunk egy pap sem
halt még éhen. Ha probléma
van, az inkább a túlsúlyból
ered, vagyis, hogy fogynia kel-
lene kicsit egyik vagy másik
kollégának. Némelyiknek per-
sze ki kellene már cserélnie az
autóját, vagy felújítania, kom-
fortosabbá tenni a plébániáját.
Egyébként a túlzott anyagi jólét
nem szokott hasznára válni a
papi szolgálatnak. 

––  MMiillyyeenn  aa  mmaa  ddiivvaattooss  ppaappii
ggééppkkooccssii??  

– Nem szeretnék favorizálni
márkákat, de én egy középka-
tegóriás Opellal járom az or-
szágot. Az Evangélium hirde-
tésén kívül minden technikai
vívmányt eszköznek tekintek
csupán.

Beszélgetés dr. Bábel Balázs érsekkel

Felelõsséggel az egyház javaiért
AAzz  éévv  eellssõõ  nneeggyyeeddéébbeenn  aa  cciivviill  éélleettbbeenn  aa  kkööllttssééggvveettéésseekk  ééss  zzáárrsszzáámm--
aaddáássookk  iiddõõsszzaakkáátt  éélliikk..  AAzz  eeggyyhháázzsszzeerrvveezzeettbbeenn  iiss  iissmmeerrõõsseekk  eezzeekk  aa  ffoo--
ggaallmmaakk,,  hhiisszzeenn  iitttt  iiss  vvaannnnaakk  mmuunnkkaabbéérreekk,,  kkööllttssééggeekk..  IItttt  iiss  kkéésszzüüll  ggaazz--
ddaassáággii--ppéénnzzüüggyyii  bbeesszzáámmoollóó  aazz  éévv  vvééggéénn,,  aammeellyy  ttiisszzttáánn  ééss  vviilláággoossaann
bbeemmuuttaattjjaa  aa  vváállttoozzáássookkaatt,,  aa  mmûûkkööddéésssseell  jjáárróó  tteerrhheekkeett  ééss  aa  bbeevvéétteellee--
kkeett..  AAnnnnyyii  aa  kküüllöönnbbsséégg,,  hhooggyy  aazz  eeggyyhháázzbbaann  sszzoollggáállóókknnaakk  nneemm  ccssaakk
aa  hhiivvaattaallookk  ééss  ffeelleetttteesseeiikk,,  ddee  IIsstteenn  eellõõtttt  iiss  eell  kkeellll  ttuuddnnii  sszzáámmoollnniiuukk  --
ttuuddttuukk  mmeegg  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzssttóóll,,  aa  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemmééttii  FFõõeeggyyhháázzmmee--
ggyyee  éérrsseekkééttõõll..

Kecskemét fõterén, meghitt történel-
mi és szakrális környezetben, a ma-
gas mûvészi színvonalon kialakított
Szent Mihály altemplomban1, 2, 3, 4,
5 személyes urnahelyek bérelhetõk,
15, 30 és 90 évre. Az urnahely-bér-
lés nincs vallási felekezethez kötve. 

Tel.: Plébánia: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat: 06-30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETŐ 
a Barátok

templomában
A Dunántúli Napló a napokban számolt be
róla, hogy tovább épül-szépül a kékesdi
templom a tavaly szeptemberi felszentelése
óta. A pécsi megyéspüspök és a kecskemé-
ti Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportja
jóvoltából, közös adományából elkészült a
Dévényi Sándor Kossuth-díjas építõmûvész
által tervezett nyugati ablak. A több mint ki-
lenc négyzetméteres, ólomkeretes színes
üveg kivitelezõje Holtság Károly kecskeméti
üvegmûvész volt. A Fájdalmas Szûz Máriát
és a János apostolt ábrázoló muzeális érté-
kû szobrok is helyükre kerülhettek a Kolp-
ing-kapcsolatok útján. Ezek a németországi
Augsburg városából, szintén adományként
érkeztek.

A templom befejezéséhez további ado-
mányokat remélnek a templomépítõk az
5500440000111133--1111003366997733 számlaszámra, vagy
a személyi jövedelemadó 1 százalékának
felajánlásával. 

Tovább szépülõ templom

DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss

AA  kkeeccsskkeemmééttii  NNaaggyytteemmpplloomm  
rreekkoonnssttrruukkcciióójjaa  mmiilllliiáárrddooss  

rrááffoorrddííttáásstt  kköövveetteell

Szerintem sem a politikai,
sem a gazdasági reform nem
fogja megoldani sem népünk,
sem az emberiség, még kevés-
bé a magam gondjait, egy ko-
moly belsõ lelki reform nélkül.
Az ember önmagát belülrõl
kell, hogy megreformálja! Vá-
lasztásra készülve, jó lenne el-
gondolkozni, hogy ott belül,
lelkünk mélyén mi minden la-
kozik. A dölyfös, mindenkit le-
ócsárló, letaposó, hatalom
utáni vágyam? Az anyag elvû
bírvágy? A kapitalizmus fo-
gyasztás ösztöne? Vagy az al-
kohol, a különféle élvezeti cik-
kek iránti olthatatlan szom-
jam? Mi és ki vezet, lényem
hajójában ki van kormányon?
Bennem, ott legbelül a dönté-
seket ki hozza meg?

Az ember hajlamos mások-
kal szemben nagyon kritikus
lenni, és ez jól is van, de eb-
bõl a szigorúságból nem ár-
tana, ha egy rész önmagunk
felé fordulna. Az általunk be-
fogadott közel kétezer gyer-
mek közül egy sem került
hozzánk csak azért, mert a
románok, cigányok, magya-
rok szétverték volna a család-
jaikat. Minden alkalommal a
családot szétverõ erõ belülrõl
jött: figyelmetlenség, naivság,
alkohol, lustaság, bûnös ki-
lengés – és fojtathatnám a
sort. Sajnos a családjainkat
szétverõ döntések ott bent, a
lélek mélyén születtek. Persze
jól esik hárítani, a felelõssé-
get mások nyakába varrni.
Tudom, hogy jó lenne a fá-
radságos, belsõ kemény
munkát kiszervezni, másokra
bízni, egy vasárnap délelõtti
szavazással mindent megol-
dani. De ne csapjuk be ma-
gunkat: soha nem volt ennél
nagyobb szabadság még a
Kárpát-medencében, de talán
soha nem volt ilyen kevés be-
felé fordulás, ilyen kevés ön-
uralmuk sem az embereknek,

mint most. Önmagát kellene
féken tartsa az ember!

Szomorú szívvel mondha-
tom, hogy a bennünk lévõ bû-
nös vágyak, kapzsi ösztönök
okozták az elmúlt húsz évben
a legtöbb kárt saját magunk-
nak és népünknek. Az utolsó
ítélet nem lesz más, mint ami-
kor Isten felmutatja azt az
embert, aki te lehettél volna.
Nagy szelíden, csak annyit
mond: „Nézd, ez lettél volna,
ha reggelente szépen, idejé-
ben felkelsz és a mindennapi
munkádat szépen elvégzed,
ezek lettek volna a te drága
gyermekeid, unokáid, ha te
bennem bízó lélekkel, vidá-
man, szorgalmasan, a jóban
kitartva éled életed. Ilyen let-
tél volna, ilyen lett volna a
családod, néped, a közösség,
melybõl vétettél. De sajnos,
benned nem a józanész, a
szeretet, a jóság, a szorgal-
mas kitartás uralkodott, ha-
nem a bûnös vágyaid, kapzsi
ösztöneid, melyek aláásták
önbizalmadat, életkedvedet,
mely elnyelte életed megany-
nyi drága percét, óráját”.

Isten nem fog senkit elítél-
ni, egyszerûen mi mondjuk ki
magunk felett az ítéletet az-
zal, hogy mindennapi dönté-
seinkben milyen erõket enge-
dünk életünk kormányához.
Ott belül mi választunk, dön-
tünk, és ott bent is csak mi
dönthetjük le a lelkünkre tele-
pedett bûnös zsarnokot. Mi-
lyen szép lenne, ha az elmúlt
évek hibájából tanulva, egy
hatalmas tavaszi nagytakarí-
tásban, minden szinten a se-
lejtes, önzõ, kapzsi, bûnös
erõket le tudnánk cserélni
alázatos, becsületes, tiszta,
dolgos családjainkra, Istenre
figyelõ vezetõre. Isten adja,
hogy mindannyian, ott legbe-
lül is megtartsuk szabad vá-
lasztásainkat. Én a szeretetre,
Istenre szavazok!

Én a szeretetre,
Istenre szavazok!

VVáállaasszzttáássrraa  kkéésszzüüll  aazz  oorrsszzáágg,,  ddee  lleellkküünnkk  mmééllyyéénn  kkii  aazz  úúrr??  VVaajjoonn
nneemm  kkeelllleennee  ootttt  bbeenntt  iiss  eellkkeezzddõõddnniiee  eeggyy  nnaaggyyoonn  kkoommoollyy  kkaammppáánnyy--
nnaakk??  VVaajjoonn  aa  bbeennnnüünnkkeett  bbeellüüllrrõõll  iirráánnyyííttóó  hhaattaallmmaakkaatt,,  eerrõõkkeett  nneemm
kkeelllleennee  aalláázzaattttaall,,  bbööllccss  nnyyuuggaalloommmmaall  ffeellüüllvviizzssggáállnnii??  NNéézzzzüükk  mmeegg,,
hhooggyy  eeggyyáállttaalláánn  vvaann  kkoorrmmáánnyyaa,,  ssaajjáátt  mmaaggaamm  sszzáámmáárraa  eellffooggaaddootttt
eellvveekkkkeell  aazz  éélleetteemmnneekk??  VVaaggyy  ccssaakk  ssiimmáánn  ssooddrróóddookk,,  jjááttéékksszzeerree  vvaa--
ggyyookk  aa  kkiinnttii  vviilláágg  ppiillllaannaattnnyyii  bbeennyyoommáássaaiinnaakk,,  kkuusszzaa  öösszzttöönneeiinneekk??

BBööjjttee  CCssaabbaa  aattyyaa  aa
kkeezzddeetteekkttõõll  lleellkkii  ttáámmoo--
ggaattóójjaa  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa
BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttnnaakk
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Sok idõt veszítettünk

–– HHoovváá  lleetttt  aazz  eellmmúúlltt  hháárroomm
éévvttiizzeedd,,  aammeellyy  aallaatttt  aa    HHoommookk--
hhááttssáágg  pprroobblléémmáájjáávvaall  ffooggllaall--
kkoozzttaakk  aazz  iilllleettéékkeesseekk??  HHiisszzeenn
nneemm  ttöörrttéénntt  lléénnyyeeggeess  eellõõrreellééppééss..

– Nekem, akinek a közéleti
pályafutása egészét érinti a
Homokhátság kérdésköre,
nem elveszett évtizedeket je-
lent, hiszen értékes, konszen-
zust és megoldást keresõ part-
nerekre találtam ezen a terüle-
ten, mind szakmai, mind politi-
kai szempontból. Nekünk,
akiknek szülõföldünk ez a ho-
mokháti vidék, egyértelmû,
hogy szeretnénk végleges gya-
korlati megoldást találni a víz-
megtartásra és a vízpótlásra,
szeretnénk újra látni gyermek-
korunk vizes élõhelyeit és a

gazdálkodóknak hasznot hozó
földeket. Akiknek ez nem olyan
fontos, azok természetesen
csak a gazdasági mutatókat
nézik és messzebb élnek ettõl a
vidéktõl. Nem ismerik az itt
élõk gondjait és mindennapja-
it, nem tudják, milyen érzés az,
amikor a fúrott kútból hetekig
nem jön a víz, mert eltûnt a ta-
lajvíz, az általuk ültetett és ne-
velt növényvilág pedig a sze-
mük láttára pusztul el. Ez a ha-
logató szemlélet egyébként
minden környezetvédelmi
problémával így van a világon.
A döntéshozók azt mondják,
nem eszik olyan forrón a kását,
akiket pedig érint, azt hajtogat-
ják: már a huszonnegyedik
órában vagyunk. 

––  ÖÖnn  sszzeerriinntt  hháánnyyaaddiikk  óórráá--
bbaann  ttaarrtt  mmaa  aa  HHoommookkhhááttssáágg??

– A legobjektívabban is azt
tudom mondani: sok idõt veszí-
tettünk, és a jelenleg megindu-
ló programok sem fogják már
visszahozni – vagy talán na-
gyon hosszú idõ után –  a Ho-
mokhátra az elvándorolt csalá-
dokat és a termelõket. Határo-
zott véleményem, hogy lépni,
cselekedni kell, hogy mihama-
rabb látszódjanak az elsõ, pél-

damutató eredmények, amely
másokat is az együttmûködés-
re, az összefogásra, az együtt
tervezésre és a pályázásra sar-
kall majd. Ezen a vidéken
ugyanis csak így, együttes erõ-
vel lehet megélni, eredménye-
ket elérni.

Kitörési pontok
––  AA  mmeeggsszzoorrííttáássookk  iiddõõsszzaakkáátt

éélljjüükk,,  mmiikkéénntt  ttaalláállttaakk  kkiittöörrééssii
ppoonnttoott  eezzeenn  aa  tteerrüülleetteenn??

– A Tisza áradásaiból adódó
sürgõs beruházások (Vásárhe-
lyi-terv), a gazdasági válság
okán a szaktárcák ellenállása,

valamint Brüsszel megtérülést
feszegetõ szemlélete miatt a
nagy, komplex homokháti
program megvalósítására nem
maradt fedezet. Annak ellenére
sem, hogy az elmúlt évek kor-
mányhatározataiban rendre
szerepelt a problémakör. A je-
lenlegi megoldás egy több éves,
kisebb projekt összekapcsolásá-
ból áll. Úgymond szigetek ezek,
amelyek közös kapcsolódási
pontja a szárazság, illetve az él-
tetõ víz elõteremtése. 

––  AA  kkoorrmmáánnyypprrooggrraammbbóóll  jjee--
lleennlleegg  mmeennnnyyii  jjuutt  aa  HHoommookkhháátt--
ssáággrraa??

– A jelenleg mûködõ Közép-
homokhátsági mintaprogram
jóvoltából, legalább a
dunavölgyi csatornából a
Kolon-tóig elvezethetik a vizet.
A tervek szerint évente 2-3 mil-
lió köbméter vizet lehet majd
így a térségbe juttatni. Ezen be-
lül Fülöpszállás környékén lét-
rehoznak egy 220 hektár
nagyságú vízpihentetõ helyet,
ami természetvédelmi célokat
szolgál, és körülbelül ötezer
hektár  földterület válik öntöz-
hetõvé. A programra öt és fél-
milliárd forintot ad az állam.

DARF-projektek
––  AAmmii  eezzeenn  ffeellüüll  ttöörrttéénniikk,,

aazztt  mmiinndd  aa  DDééll--AAllffööllddii  RReeggiioo--
nnáálliiss  FFeejjlleesszzttééssii  TTaannááccss  vváállllaall--
ttaa  ffeell??  

– Igen, hiszen a területünket
érinti a probléma, ezt ismerik
a legjobban a tanács tagjai.
Ennek értelmében a DARFT ki-
emelt programjából 700 millió
forint jut Mórahalom vízgond-
jainak a megoldására, míg a
maradék a megyében a Duna
mentén használható fel. Az
egyik ilyen projekt a solti ár-
apasztó rendszer fejlesztése. Itt
három csatorna medrét kotor-
ják ki, melynek következtében
a rendszer vízbefogadási telje-
sítménye a jelenlegi három-
szorosa lesz, továbbá a Duna
mentén kialakítanak egy négy
kilométernyi hosszúságú nyári
gátrendszert is. A másik pro-
jektet Mátételkén valósítják
meg. A falu határában a kör-
nyékbeli vízfolyásokat egy tá-

rozóban gyûjtik össze. Ezzel a
módszerrel csaknem egymillió
köbméternyi  vizet lehet visz-
szatartani a térségben. A har-
madik projektben a Sárközi
csatornákat mintegy  74 kilo-
méteren teszik rendbe. A ne-
gyedikben pedig a Foktõ-
Barákai telep vízkivételi kapa-
citását a duplájára növelik. Az
ötödik terv, amely mellé odaáll
a DARFT, három szivattyútelep
rekonstrukciója, illetve a
hidrometeorológiai állomás
kialakítása Bácsalmás térségé-
ben. A DARFT-nak van egy
másik – Kecskemétet és Tisza-
alpárt érintõ, mintegy kétmilli-
árd forintos – programja is.
Ebben a vízpótlás és vízvissza-
tartás mellett a kecskeméti tisz-
tított szennyvíz felhasználása is
célként szerepel, valamint a
megyeszékhely félmilliárdos
csapadékcsatorna építése is,
amely által megszûnik az
özönvízszerû állapot a esõzé-
sek idején a belvárosban. 

–  MMiikkéénntt  llááttjjaa,,  aa  kköövveettkkeezzõõ
kkoorrmmáánnyyzzaattii  cciikklluussbbaann  lleesszz--ee  aa
pprrooggrraammnnaakk  ffoollyyttaattáássaa??

– Politikus kollégáimban,
akikkel ezen a területen dol-
goztam, úgy vélem, megvan
az akarat  a program tovább-
vitelére. Forrás is van rá, hi-
szen az uniós pénzek 2013-ig
biztosan meglesznek ezekre a
célokra. A kormányzati szán-
dék a döntõ. Én biztosan nem
tágítok és továbbra is minden
fórumon ennek a térségnek a
fejlõdésért fogok lobbizni,
dolgozni.

Beszélgetés dr. Balogh Lászlóval

A Homokhátság társadalmi problémává nõtt 
ÉÉvvttiizzeeddeekk  óóttaa  bbeesszzééllüünnkk  rróóllaa,,  vviittaattjjuukk,,  kkeerreessssüükk  aa  mmeeggoollddáássookkaatt,,  ddee
lléénnyyeeggéébbeenn  ssoohhaa  nneemm  ffeekktteettttüünnkk  bbeellee  jjeelleennttõõss  eerrõõffoorrrráássookkaatt,,  mmeerrtt
nneemm  éérreezzttüükk  mmiinnddeennnnaappjjaaiinnkkoonn  aa  ggoonnddookk  jjeelleennttõõssééggéétt..  AA  DDuunnaa--TTiisszzaa
kköözzee  vvíízzsszziinnttjjéénneekk  rroohhaammooss  ccssöökkkkeennééssee  aazzoonnbbaann  mmáárraa  ttáárrssaaddaallmmii  jjee--
lleennttõõssééggûû  pprroobblléémmáátt  jjeelleenntt,,  eezztt  aa  MMTTAA  RReeggiioonnáálliiss  KKuuttaattáássookk  KKöözzppoonntt--
jjáánnaakk  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeettee  iiss  iiggaazzoollttaa  mmúúlltt  éévvii  kkéérrddõõíívveess  ffeell--
mméérréésséévveell..  AAzz  iitttt  ééllõõkkeett  aaggggaasszzttjjaa  aa  jjeelleennsséégg  ééss  mmeeggoollddáásstt  vváárrnnaakk,,
nneemm  ppeeddiigg  ttaannuullmmáánnyyookkaatt..  AA  ffeellmméérréésstt  mmeeggrreennddeellõõ  DDééll--AAllffööllddii  RReeggii--
oonnáálliiss  FFeejjlleesszzttééssii  TTaannááccss  ttáárrsseellnnöökkéétt,,  ddrr..  BBaalloogghh  LLáásszzllóótt  kkéérrddeezzttüükk  aazz
eellvveesszzeetttt  éévveekkrrõõll,,  aa  sseeggííttsséégg  ééss  aa  ggyyaakkoorrllaattii  llééppéésseekk  lleehheettõõssééggéérrõõll..

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

NAPSUGÁR GYERMEKOTTHON 
SEGÍTÕ ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18357778-1-03
Céljuk: gyermekotthonban élõ gyermekek

életkörülményeinek javítása.
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Napsugár

Gyermekotthon Segítõ Alapítványt!

A Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság, a Porta Egyesület
és a Mátyás Király Általános
Iskola 2010-re meghirdeti re-
gionális képzõmûvészeti pá-
lyázatát. A pályázat címe: 35
éves a Kiskunsági Nemzeti
Park.

A Kiskunsági Nemzeti Park
területein sok gyereknek volt
alkalma kirándulásokon, erdei
iskolai táborozáskor vagy
egyéb programokon keresztül
megismerni a Duna-Tisza köze
természeti értékeit és a hivatá-
sos természetvédõk munkáját. 

Ezért olyan pályamunkák
beérkezését várják, melyek az
ide érkezõ gyerekek élményeit,

megfigyeléseit és örömteli pil-
lanatait mutatják be. 

A fentiek értelmében nevezni
lehet bármilyen technikával ké-

szült alkotással, méretre vonat-
kozó megkötések nélkül. A pá-
lyázatot elsõsorban a Duna-Ti-
sza közén élõ résztvevõk számá-
ra hirdetjük meg, óvodás és ál-
talános iskolás korosztályok ré-
szére. 

Kérjük a pályamunkákon a
mû címét, a pályázó nevét, élet-
korát, iskolája nevét és címét,
valamint felkészítõ tanárának a
nevét feltüntetni.

Beküldési határidõ: 2010.
május 7. 

A pályamunkákat az alábbi
címre kérjük eljuttatni:

Mátyás Király Általános Iskola
6000 Kecskemét, Mátyás Ki-

rály krt. 46.

35 éves a Kiskunsági Nemzeti Park

Természetvédelmi rajzpályázat
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

DDrr..  BBaalloogghh  LLáásszzllóó
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Kitûnõ szakemberek önkéntes
vállalásával, támogatásával
2009. decemberétõl egészség-
ügyi tanácsadó-program mû-
ködik a kecskeméti Karol Wojty-
la Barátság Központban. Az in-
gyenes szolgálat lényege, hogy
önkéntes szakorvosok igyekez-
nek mentális segítséget nyújta-

ni, tanácsokat adni, miután
megvizsgálták a panaszosokat,
megismerték kórtörténetüket, s
áttekintették a rendelkezésre ál-
ló egészségügyi dokumentációt.
Legutóbb ddrr..  NNéémmeetthh  LLaajjooss,
belgyógyász-kardiológus fõor-
vos állt az intézménybe járó rá-
szorultak rendelkezésére.

Orvosi segítség

Újabb, igen gazdag külde-
mény érkezett a napokban a
Karol Wojtyla Barátság Köz-
pontba. A világhírû hírös vá-
rosi cég, az Univer Product ve-
zetése – MMoolliittóórriisszz  KKáárroollyy ve-
zérigazgató elkötelezettsége
nyomán – küldött több száz-
ezer forint értékû, kitûnõ mi-

nõségû konzervet a rászoru-
lóknak. Így az intézmény gon-
dozottjainak, nehéz sorsú csa-
ládoknak a konyhájára új, fi-
nom ízek, vitaminok is kerül-
hetnek. A küldeményt folya-
matosan, étkezésenként oszt-
ják ki a népkonyha rendszeres
vendégeinek. 

Univeres adomány

––  ÖÖrröömmtteellii  llááttnnii,,  hhooggyy  öönnöökk  nnaapp
mmiinntt  nnaapp  mmeelleegg  éétteelllleell  vváárrjjáákk  aa  rráá--
sszzoorruullóókkaatt..  MMiibbõõll  tteelliikk  mmiinnddeerrrree??  –
kérdeztük a Wojtyla Barátság köz-
pont megálmodóját.

– Ez az intézmény egész évben
azért dolgozik, hogy az elesette-
ken, az önhibájukon kívül szegény-
ségbe esett rászorultakon segítsen.
Hol étellel, ruhával vagy éppen tü-
zifával. A Szentek asztala progra-
munk keretében minden hétköz-
nap meleg étellel várjuk testvérein-
ket. Még akkor is, ha az állam to-
vább csökkentette a támogatásun-
kat. Ugyanis 2010-ben  40 száza-
lékkal megkurtította a szociális ét-
keztetés korábbi normatíváját, ami
már eddig is csupán a költségek
30-35 százalékát fedezte. De ez
nem szegheti kedvünket! Hiszen a
szolidaritás, az elesettek segítése
nem kampányfeladat.

––  AAkkkkoorr  mmééggiiss  hhooggyyaann  ssiikkeerrüüll
mmeeggoollddaannii  aa  nnaappii  ééttkkeezztteettéésstt??

– Nagyon sok önzetlen felaján-
lást kapunk vállalkozóktól és egyéb
forrásokból – hangsúlyozta Farkas
P. József. – Örömmel mondhatom
el, hogy Kecskeméten nagyon sok
olyan jószívû vállalkozó, cégvezetõ
él, aki gondol a szegénysorban élõ
embertársaira is. Új kezdeménye-
zésünk keretében támogatóinknak
lehetõséget ajánlunk arra, hogy
különbözõ jubileumi vagy fogadal-

mi napokon, vasárnapokon, szü-
letés- és névnapokon támogatást
nyújtsanak gondozottainknak:
édességgel, gyümölccsel, külön-
leges választékkal gazdagítsák az
általunk kínált menüt. Van, aki a
foglalkozásához kötõdõ szent
napján állja a rászorultak ebéd-
jét, vagy éppen névnapján kéri,
hogy õ finanszírozhassa meg az
ételek költségét. Lehetõséget kí-
nálunk arra, hogy az egész ebéd
költségét õk fizessék, de öröm
számunkra az is, ha valaki az az-
napi étel mellé desszertet, gyü-
mölcsöt, üdítõt ajánl fel.

––  AA  ffeellaajjáánnllóókk  mmaagguukk  iiss

rréésszztt  vveesszznneekk  aazz  áállttaalluukk  ffiizzeetteetttt
eebbééddeenn??

– A legtöbben személyesen sze-
retnék köszönteni a rászorultakat
ezeken a napokon, de vannak,
akik inkább háttérben maradnak

és névtelenül segítenek. A tapasz-
talatom szerint elmondhatom,
hogy a felajánlóink feledhetetlen
élménnyel gazdagodnak, amikor
személyesen beszélgethetnek a
nehéz sorsú emberekkel. Aki egy-
szer segít, az a késõbbiekben is
megkeres minket.  S ami nagyon
fontos, a Wojtyla a meleg ételen túl
minden segítséget megad számuk-
ra, hogy a munka világába mie-
lõbb sikeresen visszataláljanak.

––  EEzzeekk  sszzeerriinntt  aa  WWoojjttyyllaa--
kköözzppoonntt  ttööbbbb  mmiinntt  eeggyy  ééttkkeezzddee..

– Köszönöm, hogy ezt így látja:
mi nem egy étkezõ vagy munka-
helyi közösség vagyunk, hanem

egy nagy család, ahol természete-
sen finom falatok is kerülnek az
asztalra.

––  MMii  mmiinnddeenn  mmáássbbaann  ttuuddnnaakk
sseeggííttssééggeett  nnyyúújjttaannii??

– Animátorunk teljes odaadás-

sal végzi munkáját. Az anime szó
szerint lelket jelent, és ezt Judit
asszony maximálisan bizonyítja is.
Egy személyben a teljes csoportot
irányítja. Programokat szervez, für-
dõbe, kirándulni viszi õket, kulturális,
orvosi elõadásokat tart számukra. 

––  KKiikk  jjööhheettnneekk  aa  kköözzppoonnttbbaa??
– Az utcáról nem lehet csak úgy

becsöngetni. A családsegítõ köz-
pont, illetve más szociális intéz-
mény, az egyház személyesen kül-
di hozzánk az embereket. Így biz-
tosak lehetünk abban, hogy való-
ban azokon segítünk, akiknek erre
szüksége van.

((wwwwww..ppeettooffiinneeppee..hhuu))

Hétköznap is meleg étel 
WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  kköözzppoonntt  ––  VVáárrjjáákk  aa  vváállllaallkkoozzóókk  ffeellaajjáánnlláássaaiitt  kkaarráá--
ccssoonnyykkoorr,,  aazz  üünnnneeppeekk  iiddeejjéénn  ssookkaann  sseeggíítteenneekk  aa  rráásszzoorruullóókkoonn,,  ddee  mmii
aa  hheellyyzzeett  aa  sszzüürrkkee  hhééttkköözznnaappookkoonn??  AA  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa--
kköözzppoonnttbbaann  éévvkköözzbbeenn  iiss  ggoonnddoollnnaakk  aa  sszzeeggéénnyyeekkrree,,  aa  nnééllkküüllöözzõõkkrree..
BBeesszzééllggeettééss  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeffffeell,,  aazz  iinnttéézzmméénnyy  aallaappííttóójjáávvaall,,  iiggaazzggaattóó--
jjáávvaall..

soron kívül vállalja szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését!

Kecskemét, Mária u. 7.  Tel.: 76/320-747, 30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

Március elején KKiirráállyy  JJóózzsseeff kecs-
keméti vállalkozó egy színes tele-
vízióval ajándékozta meg a Ka-
rol Wojtyla Barátság Központ
gondozottjait: Bakos Gábort és
társát, Kajtár Ilonát. Az adomá-
nyozó még aznap a rászorulók

lakására szállította a készüléket,
amit a nehéz sorsú család  nagy
örömmel fogadott. A támogató
nem feledkezett meg a ház többi
szegényérõl sem. Segítségével
mindenki kapott narancsot ebéd
után.  

Tévé és narancs

A minap váratlanul megjelent
Kecskeméten a Karol Wojtyla
Barátság Központ elõtt a bu-
dapesti EEuurroommeeddiicc  PPhhaarrmmaa
egyik teherautója, s az intéz-
mény dolgozóinak nagy meg-
döbbenésére lepakoltak egy
nagy csomagot. Kiderült, hogy
a szegény sorsú embereket fel-
karoló intézménynek egy
újabb felajánlás érkezett, elsõ-
sorban egészségmegõrzõ
gyógyszerek (például Cent-
rum, Béres, Coldrex tabletta)

formájában. Nagyon jó látni,
hogy mások is gondolnak a
szegények egészségére. Idõ-
közben megtudtuk, hogy a
küldeményt a Kecskeméten jól
ismert, köztiszteletben álló
szakember, a megyei kórház
egykori fõigazgatója, NNeemmeess
JJáánnooss jóvoltából kapták a rá-
szorulók. 

A sikeres, magyar alapítású,
multinacionális cég elsõ em-
berétõl ez valóban nemes
gesztus volt.

Gyógyszer, vitamin a rászorulóknak 
2010. MÁRCIUS 12-15.

Az évek óta hagyományosan megrendezésre
kerülõ SOBRI HALNAPOK keretében

az Öreg Tanyacsárda ismét tárt kapukkal 
várja minden kedves Vendégét!

Étlapunkról:
✧ Ropogós haltepertõ makói lilahagyma gyûrûvel, 

csípõs paprikakrémmel
✧ SOBRI halászlé tésztával
✧ Vargányás harcsapaprikás kapros-túrós csuszával
✧ Mandulás bundában sült pisztrángfilé gribiche mártással
✧ Lazacsteak joghurtos laskagomba mártással, parajos szélesmetélttel

LEGYEN ÖN IS VENDÉGÜNK!

Asztalfoglalás: Tanyacsárda Étterem
6050 Lajosmizse, Bene 625. 

Tel.: 76/356-010; Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu   www.tanyacsarda.hu

LLeegguuttóóbbbb  aa  TTaannyyaaccssáárrddaa  ffiinnoomm  ffõõzzttjjéétt  kkóóssttoollhhaattttáákk  mmeegg  aa  hháázz  ggoonnddoozzoottttjjaaii
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Rendkívül rövid idõ alatt teljesen
megújult a Kecskeméti Piaccsar-
nok. Március elejétõl már kultu-
rált, európai színvonalú környe-
zetben kínálják itt portékáikat a
termelõk és kereskedõk. A 108
millió forint értékû beruházás
generálkivitelezõje a kecskeméti
székhelyû GGeenneerrááll  CCeennttrrááll  KKfftt..
volt. A cég munkájáról dr. Zom-
bor Gábor polgármester is elis-
merõen szólt a beruházás át-
adásakor. 

Mint azt UUttaassii  PPéétteerr és SSzzee--
mmeerrééddii  TTiibboorr ügyvezetõktõl
megtudtuk, a Generál Centrál
Kft. 2003-ban kezdte meg tevé-
kenységét. Önálló szakipari
munkák végzésére szakosodtak,
s országszerte iskolák, óvodák,

bölcsõdék, logisztikai központok
építésére, mûvelõdési házak ge-
nerálkivitelezésére kaptak, kap-
nak megbízást. Saját alkalma-
zottakkal és alvállalkozók bevo-
násával dolgoznak, felelõs mû-
szaki vezetõik hat különbözõ
szálon képesek kézben tartani
az építésvezetést. Tavaly megvá-
sárolták a Kiskõrösi út 12. szám
alatti ingatlant, ahol kialakítot-
ták saját irodaházukat. 

A társaság folyamatosan pá-

lyázik. Megbízásaik jellemzõen
a középkategóriás, 100-150
millió forint nagyságrendû mun-
kák közül kerülnek ki. Megala-
kulásuk óta évente átlagosan
50-75 százalékkal növekedett
az árbevételük, és ezt a tenden-

ciát szeretnék idén is továbbvin-
ni. Jelenleg Táborfalván a mû-

velõdési ház, Szabadszálláson
pedig egy szociális épület felújí-
tásán és akadálymentesítésén
dolgoznak, Diósdon egy óvoda-
épület rekonstrukciójának szak-
ipari munkáit, Sóskúton szintén
egy óvoda generálkivitelezését

végzik. Folyamatban lévõ meg-
bízásaik közé tartozik még a
hajdúböszörményi Tesco, ahol
szakipari munkákkal vannak je-
len, Gyula belvárosban egy
Ofotért üzlet kivitelezése, Szege-
den a Remíz szakipari teendõi
kötik le a cég szakembereit. 

A Kecskeméti Piaccsarnok na-
pokban lezárult generálkivitele-
zési megbízására tavaly év vé-
gén írtak ki pályázatot, a szerzõ-
déskötésre pedig idén január-
ban került sor. A felújítás rendkí-
vül feszített ütemterv szerint tör-
tént, melynek során nem csak a
vizesblokkok és az elektromos
hálózat újult meg, de új arcula-
tot is kapott a piaccsarnok. Ki-
cseréltek 400 beépített fényfor-
rást, beépítettek 19 kilométer
kábelt, a régi ablakok helyére
elektromos mûködtetésû nyílás-

zárók kerültek, beépítettek 14
kétkaros köztéri kandelábert, új
mészkõburkolatot kaptak az
oszlopok, az egész csarnokot ki-
festették, és új mûgyanta burko-
lattal látták el.  

– Büszkék vagyunk arra, hogy
Kecskeméten is bizonyíthattunk,
egy olyan megbízással, ami a

város egész lakosságát érinti.
Volt olyan nap, amikor 90 em-
ber dolgozott a piaccsarnokban.
Ezúton is szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket a pontos és korrekt
együttmûködésért alvállalkozó-
inknak, köztük a gépészettel
foglalkozó Kondenz-Plusz Kft.-
nek, Szalai Tibor elektromos vál-
lalkozónak, és a nyílászárók
gyártásával és forgalmazásával
foglalkozó Delta Kft.-nek –
hangsúlyozta a két tulajdonos-
ügyvezetõ.

GGeenneerrááll  CCeennttrrááll  ÉÉppííttõõiippaarrii  
ééss  KKeerreesskkeeddeellmmii  KKfftt..

KKeeccsskkeemméétt,,  KKiisskkõõrröössii  úútt  1122..
TTeell::  7766//550044--446688  FFaaxx..::  550044--446699

ee--mmaaiill::  
ggeenneerraallcceennttrraall@@ggeenneerraallcceennttrraall..hhuu

Minõségi munka, feszes határidõ

Szép és korszerû piaccsarnok

AA  mmúúlltt  hhééttvvééggéénn  rreennddeezzttéékk
mmeegg  aa  22001100--eess  UUttaazzááss  KKiiáállllíí--
ttáásstt  aa  BBuuddaappeessttii  VVáássáárrkköözzppoonntt--
bbaann..  AA  nnaaggyysszzaabbáássúú  rreennddeezzvvéé--
nnyyeenn  aa  kkeeccsskkeemmééttii  PPiirroosskkaa
TToouurrss  UUttaazzáássii  IIrrooddaa  iiss  kkééppvviisseell--
tteettttee  mmaaggáátt..  VVöörrööss  TTiibboorr  üüggyy--
vveezzeettõõtt  aa  sszzeezzoonn  kkiillááttáássaaiirróóll  ééss
aazz  eelléérrhheettõõ  kkeeddvveezzmméénnyyeekkrrõõll
kkéérrddeezzttüükk..  

––  MMiillyyeenn  uuttaazzáássii  kkeeddvv  ííggéérrkkee--
zziikk??  

– Az eddigi tapasztalatok bi-
zakodásra adnak okot. Mintha
a gazdasági válság tudatosab-

bá tette volna az utazóközönsé-
get: már januárban jelentõs volt
az érdeklõdés az új katalógu-
sok, akciók, elõfoglalási ked-
vezmények iránt. Ez az irodákat
is elõrelátásra késztette, és na-
gyon gyorsan kijöttek online
foglalási rendszerükkel, az új
internetes árakkal, vagy a tava-
lyi katalógusukból adtak ked-
vezményeket. Így mindenkép-
pen jól járnak, akik elõre gon-
dolkodnak. De az se csügged-
jen, aki még nem döntötte el,
hogy hol szeretne nyaralni, mert
a legtöbb iroda akár áprilisig

fenntartja az elõfoglalási akció-
kat. Egyébként az árak hason-
lóak a tavalyihoz. A 270 forint
körül stagnáló euro árfolyam jó
hatással van az árképzésre. 

––  MMiillyyeenn  aajjáánnllaattookkaatt,,  kkeedd--
vveezzmméénnyyeekkeett  kkíínnááll  aa  PPiirroosskkaa
TToouurrss??

– Március 31-ig 15 százalé-
kos kedvezményt adunk bul-
gáriai apartmanjaink árából.
Elsõsorban a családok köré-
ben népszerû ez a naposparti
nyaralási lehetõség. Idén, aki
nálunk foglalja le üdülését,
100 ezer forint felett egy sze-
mély számára ajándékba ad-
juk az utazáshoz tartozó bizto-
sítást. Ebben a szezonban még
kiemelten készülünk az üdülési
csekkre. Saját katalógusunk

90 százaléka belföldi ajánla-
tokat tartalmaz, de – mint törzs
utasaink már jól tudják – az
egyéni igényekre is mindig
megtaláljuk a megoldást. Szí-

vesen adunk személyre szabott
ajánlatokat, igény esetén segí-
tünk az útvonal összeállításá-
ban, városlátogatások meg-
szervezésében, repülõjegy vá-
sárlásban.

––  EEggyy  úújj  kkeezzddeemméénnyyeezzééss--
sseell  iiss  sseeggííttiikk  aazz  uuttaazzáássii  kkee--
rreesslleett  ééss  kkíínnáállaatt  eeggyymmáássrraa
ttaalláálláássáátt..  

– Március 11-én második
alkalommal rendezzük meg a
Piroska Utazási Klubot, a Tiszti
Klubban. Szeretnénk rendsze-
ressé tenni ezeket a találkozá-
sokat, így minden hónap elsõ
vagy második csütörtökére el-
hívunk egy-egy utazásszerve-
zõt. Ezúttal a Best Reisen hoz-
za el katalógusát és bemutatja
úticéljait, akcióit, családi ked-
vezményeit. 

––  MMiitt  aajjáánnllaannaakk  aa  llaasstt
mmiinnuuttee  uuttaakk  hhíívveeiinneekk??

– Tõlük azt kérjük, hogy a
tervezett indulás elõtt másfél
hónappal fáradjanak be az
irodába vagy írjanak e-mailt,
és mi igyekszünk rendszeresen
tájékoztatni õket azokról az
akciókról, amelyek az általuk
megadott paramétereknek
megfelelnek.

Kínálatok és kedvezmények

Nem csökken az utazási kedv

Alföldi Civil Napló 
Megjelenik  30.000 példányban

Kiadja: Farkas Galéria Bt. 
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek 

Szerkesztõség:  6000 Kecskemét, Arany János u. 4. 
Tel.: 76/506-753  Fax: 76/506-752

Nyomtatás: Közlönynyomda, Lajosmizse 
Felelõs vezetõ:  Burján Norbert igazgató 

ISSN: 1789-1892

Olcsó árakon, kellemes környe-
zetben várja vendégeit a Tiszti
Klub. A 720 forintért kínált napi
menü három fõétele közül
egyet mindig a lisztérzékenyek
igénye szerint készítünk. Az
ebéd on-line is megrendelhetõ,
akár kiszállítással is. További
részleteket a www.ebedre.hu ol-
dalon találnak.

MMiinnddeenn  sszzoommbbaattoonn  
ééllõõzzeennééss  rreettrroo  ppaarrttyy..

NNee  lleeggyyeenn  aa  kkoonnyyhhaa  rraabbjjaa!!  

Gyermeke ballagására
foglaljon nálunk asztalt! 

Ballagási ajánlatok 
1500 Ft/fõ ártól. 

TTeell::  7766//332299--000033

Tiszti Klub

MMuunnkkaa  kköözzbbeenn  aa  GGeenneerrááll  CCeennttrrááll  vveezzeettõõssééggee  aa  ccéégg  kköözzppoonnttjjáábbaann

AA  kkeeccsskkeemmééttiieekk  öörröömmmmeell  ffooggaaddttáákk  aa  mmeeggsszzééppüülltt  ppiiaaccccssaarrnnookkoott

AAzz  üünnnneeppééllyyeess  mmeeggnnyyiittóónn  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  eelliissmmeerrõõeenn  sszzóólltt  
aa  ccéégg  mmuunnkkáájjáárróóll



–  Még tavaly megállapod-
tunk az elmaradt víziközmû
beruházások kivitelezési üte-
mérõl Kecskemét Önkor-
mányzatával és a Bácsvíz
Zrt-vel. Mindegyik fél vállalta
a maga dolgát. Az önkor-
mányzat megpályáztatta a
kivitelezõt és megrendelte a
munkálatokat. Társulatunk
elkészítette az érintett tulaj-
donosok listáját, kiértesítette
a lakókat, a Bácsvíz Zrt. pe-
dig felújította a szolgáltatási
szerzõdéseket és elvégezte a
bekötéseket. Ez a program
érintette Hetényegyháza-Kül-

sõnyírt, Katonatelepen a vas-
úton túli lakóövezetbe vont
hobbykerteket, Szolnokihegy
és Kisfái térségének második
ütemét –  tájékoztatta lapun-
kat ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó..

–  Az érintett lakók igen fe-
gyelmezetten együtt dolgoz-
tak a kivitelezõvel, a Bácsvíz
Zrt.-vel. Számszerûen 262
érintett ingatlanból 256 be-
kötésre került, ami igen jó
arány. A lakossági pályáza-
tok benyújtása és a kivitele-
zés közt eltelt 4-5 év alatt
pár esetben tulajdonosvál-
tás történt, akár értékesítés,
akár örökösödés miatt. Van
olyan eset is, hogy a tulaj-
donos közben külföldön vál-
lalt munkát és szinte elérhe-
tetlen. 

–  Alsó-  és Felsõszéktó Te-
rületi Rendezési Tervbe be-
vont tizenegy utcaközössége
várhatóan ebben az évben
végre városi vízhez jut. A TRT
után az önkormányzat elké-

szítette e területekre a Sza-
bályozási Tervet, ami meg-
határozta a nyomóvezeték
nyomvonalát. Az eredeti ter-
veket pár esetben módosítani
kellett a Bácsvíz Zrt-nek, és
megkérni rá a vízjogi enge-
délyes tervet az Alsó-Tiszavi-
déki Környezet- és Természet-
védelmi Vízügyi Felügyelõ-
ségtõl. E feladatok teljesülése
végett húzódott át erre az év-
re a kivitelezés – mutatott rá
a társulat elnöke.

–  A jóváhagyott vízjogi
engedélyes terveket ez év ta-
vaszán kaphatja meg az ön-
kormányzat és lehet indítani
a kivitelezéseket. Most a tár-
sulaton van a sor az alábbi
feladatok ellátásával: össze
kell állítani a komplett listát.
Több mint öt év telt el a pá-
lyázat leadása óta, voltak hi-
tetlenkedõk, voltak, akiknek
megromlottak anyagi körül-
ményeik, történtek tulajdo-
nosváltások, tehát újból fel
kell keresni az adott terület
lakóit. 

Ellenõriznünk kell, hogy a
vízmérõ aknák az elõírásnak
megfelelõen elkészültek-e.
Az érintett tulajdonosoknak
újból meg kell kötniük a
Szolgáltatási Szerzõdést a
Bácsvíz Zrt. ügyfélszolgálati
irodáján (Izsáki út 13.). En-
nek hiányában nem kap-
hatják meg a bekötést.
Minderrõl írásban  is érte-
sítjük az érintett ingatlantu-
lajdonosokat.
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A kecskeméti Wojtyla Barátság
Központ, valamint a Ferences
Imaközösség tagjai a napok-
ban ismét szociális temetésen
vettek részt, hogy hozzátarto-
zóinak hiánya miatt õk kísérjék
végsõ útjára elhunyt embertár-
sukat. A búcsúztatás szavai ez-
úttal Kovács Istvánné, született
Berényi Irénért szóltak, akinek
56 évet adott a Teremtõ. Az

önkéntesek verssel, imával bú-
csúztatták el az elhunytat, akit
életében nem ismertek, és sor-
sáról, mint oly sok esetben,
nem tudnak semmit. Ennek el-
lenére koszorú és mécsesek
kerültek a sírhantra, miközben
az önkéntesek így fohászkod-
tak: „Adj Uram örök nyugodal-
mat neki, és az örök világos-
ság fényeskedjék neki!”

Önkéntes búcsúztatás

A zuhogó esõ sem akadá-
lyozta meg a Barátok temp-
lomához tartozó hívõ, civil
szervezetek ünnepségét a mi-
nap, amellyel a kommuniz-
mus által megkínzott mártí-
rokra, köztük P. Károli Bernát

ferences atyára emlékeztek.
A szentmise után az atya fõ-
téri emlékkövénél és emlék-
fájánál, az emlékezet jeléül,
mécseseket gyújtottak a hívek
és virágcsokrokat, koszorú-
kat helyeztek el.

Megemlékezés

Japán köszönet
IIttoo  TTeettssuuoo, a felkelõ
Nap országának ma-
gyarországi nagykö-
vete rezidenciáján lát-
ta vendégül a közel-
múltban azokat a
honfitársainkat, akik
az elmúlt esztendõk-
ben a legtöbbet tették
hazánkban civil szer-
vezetek aktivistáiként,
a japán-magyar kap-
csolatok elõmozdításáért. A díszvacsorára meghívást kapott KKiirráállyy
JJóózzsseeff  is, a kecskeméti Japán-Magyar Aomori Baráti Kör elnöke. 

Választási lendület

Újabb közmûfejlesztések 
KKöözziissmmeerrtt,,  hhooggyy  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt,,  aa  llaakkoossssáágg  éérr--
ddeekkeeiitt  kkééppvviisseellvvee,,  mmiinnddiigg  aazzéérrtt  kküüzzddöötttt,,  hhooggyy  mmiinnééll  oollccssóóbbbbaakk  ééss
ggyyoorrssaabbbbaakk  lleeggyyeenneekk  aa  kköözzmmûûffeejjlleesszzttéésseekk..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  1188
eezzeerr  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddhhoozz  jjuuttootttt  eell  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa,,  aa  vvíízz,,  aazz
áárraamm,,  aa  ggáázz  ee  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  hhaatthhaattóóss  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell,,  aazz  úútt--
ssttaabbiilliizzáácciióókkaatt  nneemm  iiss  eemmllííttvvee..  VVaaggyyiiss  vváárroossuunnkk  öösssszzllaakkoossssáággáánnaakk
kköörrüüllbbeellüüll  aa  ffeelléénn  sseeggíítteetttteekk  eeddddiigg..  ÁÁmm  vvaannnnaakk  ttéérrssééggeekk,,  aahhooll  kküü--
llöönnbböözzõõ  ookkookk  mmiiaatttt  mmeeggttoorrppaannttaakk  aa  bbeerruuhháázzáássookk  aazz  uuttóóbbbbii  eesszz--
tteennddõõkkbbeenn..  TTeeggyyüükk  hhoozzzzáá,,  eezzeekkkkeell  aa  ffeennnnaakkaaddáássookkkkaall  lleeggkkeevvééss--
bbéé  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  hhiibbáázzttaatthhaattóó,,  ssookkkkaall  iinnkkáábbbb
aa  sszzeemmééllyyeesskkeeddéésseekkbbee  bboonnyyoollóóddóó,,  aakkaaddéékkoosskkooddóó  vváárroossii  vveezzeettééss..
AAzz  iiddéénn  vviisszzoonntt  ––  nnee  ffeelleeddjjüükk,,  ookkttóóbbeerrbbeenn  hheellyyii  vváállaasszzttáássookk  lleesszz--
nneekk!!  ––  aa  jjeelleekk  sszzeerriinntt  úújj  lleennddüülleetteett  vveehheettnneekk  KKeeccsskkeemméétt  mmoossttoohhaa
ssoorrssrraa  kkáárrhhoozzttaattootttt  ttéérrssééggeeiibbeenn  iiss  aa  kköözzmmûûffeejjlleesszzttéésseekk..  EEzzeekkkkeell
kkaappccssoollaattbbaann  kkéérrddeezzttüükk  ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóótt,,  aa  ttáárrssuullaatt  eellnnöökkéétt..    

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyûlésének 36/2010. (II. 4.)

KH számú határozata alapján

kecskemét helyi
autóbusz-közlekedését érintõen

2010. március 1-tõl (hétfõtõl) az alábbi változások lépnek életbe
(a fel nem sorolt vonalak és járatok nem változnak):

1, 1A vonalon: A Noszlopy G. park – Homokbánya Kollégium viszony-
latban közlekedõ járatok esetében nem történik válto-
zás, azonban a Homokbánya Kollégium – Noszlopy G.
park viszonylatban az alábbi változások lesznek:
Iskolai elõadási napokon 06.55-07.55 10 percenként,
valamint 16.10, 16.40, 17.10, 17.40 órakor indul a Ho-
mokbánya Kollégium végállomástól. Az 1A sz. autó-
buszjárat a Téglás utca felé közelekedve (a többi járat
1-esként a Kadafalvi út felé közlekedik).
Tanszünetben munkanapkon 06.25-08.25-ig 20 per-
cenként, valamint 16.05, 16.45, 17.25 órakor indul a
Homokbánya Kollégium végállomástól. Az 1A sz. autó-
buszjárat a Téglás utca felé közlekedve (a többi járat 1-
esként a Kadafalvi út felé közlekedik).
Szabad- és munkaszüneti napokon minden járat a
Kadafalvi út felé közlekedik visszairányban is. Az 1A je-
lû járatok a Lestár Péter iskola mellett állnak meg vis-
szairányban, az 1-es jelû járatok a 2010. január 1. elõtt
érvényben lévõ megállóban (a Vályogvetõ utca sarkán,
szemben a kifelé irányú megállóval.)

2A vonalon: Munkanapokon megszûnik a Széchenyi térrõl 7.15,
7.45, 15.45, 16.45, 17.45 órakor induló 2A járat. He-
lyette a Noszlopy G. parkból a Széchenyi téren keresz-
tül a Mercedes beruházás területéig közlekedõ új, 2D
jelû (Noszlopy G. park – Széchenyi tér – Daimler út 1.)
járatok indulnak a Noszlopy G. parkból 07.05, 07.30,
15.30, 16.30, 17.30 órakor (a Széchenyi térig 6-7 perc
a járatok menetideje). 
Az új, 2D jelû járatok visszairányban a Daimler út 1. –
Katona J. Színház – Noszlopy G. park viszonylatban
közelekedve (nem érintik a Széchenyi teret) és 07.35,
08.00, 15.55, 16.55, 17.55 órakor indulnak a végállo-
másról.

6-os vonalon: Munkanapokon 5.30 órakor (28-as helyett) új járat köz-
lekedik.

28-as vonalon: Munkanapokon az 5.30 órakor induló járat megszûnik 
(helyette a 6-os közlekedik).

A részletes menetrend megtalálható a www.kunsagvolan.hu honlapon.
(letölthetõ formátumban)

Kunság Volán Zrt., Kecskemét

TÁJÉKOZTATÓ

Mindezt UUddoovveecczz  GGáábboorrttóóll,
az Agrárgazdasági Kutató In-
tézet (AKI) fõigazgatójától tud-

juk, aki az ágazat helyzetét
értékelve azt is elmondta a
napokban, hogy a tavalyi év
külkereskedelmi egyenlege
200 millió euróval szeré-
nyebb a 2008-as évinél. Az

export 2009-ben ötmilliárd
euró körül mozgott, ami 800
millió euróval múlja alul az

elõzõ esztendõ mezõgazda-
sági termékeinek kivitelét.

Az idei kilátásokat a fõ-
igazgató úgy összegezte,
hogy az ágazat számara
2010 várhatóan a stagnálás

éve lesz. Az élelmiszerfo-
gyasztás nem csökken to-
vább, az export elõrelátható-
lag emelkedik, az ágazat fi-
nanszírozása pedig nem
romlik.

Az euró árfolyama attól
függõen lehet 260, 270, 280
forint, vagy e feletti, hogy a
hivatalba lépõ kormány tar-
tani kívánja-e vagy lebegteti

a deficit célt. A
szakember sze-
rint a 4 százalé-
kos inflációs cél
reális, ugyanúgy,
ahogyan a 4 szá-
zalékos állam-
háztartási deficit
is. Megjegyezte:
szerinte a foglal-
koztatás az idén
még 1,5-2,0 szá-
zalékkal csökken.

Az élelmiszerek
ára ugyanakkor
e lõre lá tha tó lag
nem változik szá-
mottevõen, az
árváltozás nulla

körül alakul. A lakosság reál-
jövedelme viszont várhatóan
csökken az idén a tavalyihoz
viszonyítva, ezért mérséklõdik
a háztartások fogyasztási ki-
adása is 2,5-3,0 százalékkal.

Megtizedelt mezõgazdaság
EEggyyrree  kkiillááttáássttaallaannaabbbb  hheellyyzzeettbbeenn  tteennggõõddnneekk  aazz  aallffööllddii  ggaazzddáákk,,
hhiisszzeenn  ttaavvaallyy  iissmméétt  jjeelleennttõõsseenn  ––  ttööbbbb  mmiinntt  1100  sszzáázzaalléékkkkaall  ––
ccssöökkkkeenntt  aa  mmaaggyyaarr  mmeezzõõggaazzddaassáágg  tteerrmmeellééssee..  AAzz  áággaazzaatt  aaddóó--
zzááss  eellõõttttii  nnyyeerreessééggee  22000088--bbaann  222200  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott  tteetttt  kkii,,  aammii
aazz  eellmmúúlltt  éévvbbeenn  aalliigg  115500  mmiilllliiáárrddrraa  rrúúgg..  AA  ttáárrssaass  vváállllaallkkoozzáássookk
nnyyeerreessééggee  aa  mmúúlltt  éévvbbeenn  2200,,  aazz  eeggyyéénnii  ggaazzddaassáággookk  eerreeddmméénnyyee
3355  sszzáázzaalléékkkkaall  vvoolltt  kkiisseebbbb,,  mmiinntt  aa  kkoorráábbbbii  eesszztteennddõõbbeenn..

Március 23-a és 28-a között
egyedülálló fesztiválprogram
szerepel a kecskeméti Katona
József Színház mûsorában Szín-
mûvészeti Egyetemek Találkozó-
ja címen. Magyarország, Romá-
nia, Szerbia Színmûvészeti Egye-
temérõl érkeznek pályakezdõ fi-
atal mûvészek, hogy bemutas-
sák színészvizsga elõadásaikat.

A fesztiválra Domonkos István,
Csehov, Carlo Goldoni, Ödön
von Horváth, Szirmai Albert mû-
vei alapján készült vizsgaproduk-
cióknak tapsolhatunk majd. 

A programsorozat egyben Szí-
nészvásár is, a szervezõk a feszti-
vál idejére meghívják a magyar-
országi teátrumok vezetõit, akik
itt toborozhatnak új tagokat az
öt egyetem végzõs hallgatói kö-
rébõl.

Az esti elõadásokat különle-
ges kísérõprogramok követik
(közös zenei, improvizációs,
helyzetgyakorlatokat bemutató
és felolvasó estek).

Egy hétig tehát elszabadul vá-
rosunkban a határtalan mûvé-
szet!

Színházi vizsga-
produkciók
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NAGYSZÍNHÁZ
8. hétfõ 19.00 ó Jótékonysági Színházi Est – 

a Kecskeméti Lions Clubok és a Rotary Klub közös rendezvénye
Charley nénje – a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának elõadása

9. kedd               19.00 ó NEM ÉR A NEVEM – Pakson, a Mûvelõdési Központban
10. szerda           15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ – bérletszünet
11. csütörtök 19.00 ó NEM ÉR A NEVEM – bérletszünet
12. péntek 19.00 ó NEM ÉR A NEVEM Blaha L. b.
13. szombat 15.00 ó LILI BÁRÓNÕ – bérletszünet
14. vasárnap 15.00 ó CSIPKERÓZSIKA  Debrecenben, a Bárka Fesztiválon
15. hétfõ –
16. kedd –
17. szerda –
18. csütörtök – 
19. péntek 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Katona J. b. – bemutató
20. szombat 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Berky L. b. 
21. vasárnap 15.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Vízváry M. b.
22. hétfõ –
23. kedd 19.00 ó NEM ÉR A NEVEM – bérletszünet
24. szerda 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Kiss M. b.
25. csütörtök 16.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ – bérletszünet

19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Apáczai Cs. J. b. 
26. péntek 16.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ – bérletszünet

19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Bessenyei Gy. b.
27. szombat 15.00 ó NEM ÉR A NEVEM Honthy H. b.
28. vasárnap 15.00 ó LILI BÁRÓNÕ – bérletszünet 
29. hétfõ –
30. kedd 15.00 ó A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ Bartók B. b.

19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Dajka M .b
31. szerda 17.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Bajor G. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
13. szombat 19.00 ó ESZTER HAGYATÉKA
14. vasárnap 15.00 ó ESZTER HAGYATÉKA  
21. vasárnap 19.00 ó HÍRSZÍNHÁZ 

SZÍN-TÁR – Színmûvészeti Egyetemek Találkozója
23. kedd 19.00 ó Békeffy István:Egy asszonygyilkos vallomása 

– Mûvészeti Egyetem, Marosvásárhely
25. csütörtök 18.00 ó Domonkos István mûvei alapján: Tavasz – Hõs kis ibolyák

Akademija Umetnosti, Novi Sad
22.00 ó Ödön von Horváth: Kasimir és Karoline – 

Kodály: Bicinia Hungarica  – Színház-és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest
27. szombat 19.00 ó Szirmai: Csárdás Miska – Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar
28. vasárnap 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
10. szerda 19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
11. csütörtök 19.00 ó PLAZMA
12. péntek 19.00 ó PLAZMA
13. szombat 19.00 ó RUSZT.KOM SZALON

SZÍN-TÁR – Színmûvészeti Egyetemek Találkozója
24. szerda 20.00 ó Dennis Kelly: Zsákutca – Akademija Umetnosti, Novi Sad
25. csütörtök 20.00 ó Szigarjev: Plasztilin – Babeº-Bolyai Tudományegyetem, 

Kolozsvár, Színház és Televíziós kar
26. péntek 17.00 ó Csehov zip. – Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar

20.00 ó Csehov felvonások – Színház-és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest 
27. szombat 22.00 ó Goldoni: Chioggiai csetepaté – Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
márciusi MÛSORA

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

KKõõ  FFeerreenncc  kecskeméti festõmûvész újra fest-
ménybe álmodta a Karol Wojtyla Barátság
Központ névadójának arcképét. A napokban
ez az alkotás került az intézmény dísztermébe.

Ezzel a festménnyel kiteljesült a két évvel
ezelõtt kezdõdött rekonstrukció, átalakítás,
otthonépítés Istentõl megáldott nagy mûve. S
a Karol Wojtyla Barátság Központ vezetõinek
meggyõzõdése, hogy Kõ Ferencnek ez az al-
kotása is kifejezi azt a nagy tiszteletet az egy-
kori pápa iránt, amit sok-sok hívõ ember hor-
doz a szívében a mai napig Kecskeméten is.

Hamarosan a keretbe helyezett kép mellé
kerül majd a ház jelmondata, amely Romano
Guardínitõl való: „A legvégsõ szeretet igazá-
ban az, amikor azzal akarjuk táplálni a mási-
kat, amik vagyunk.”

Megfestett tisztelet

Egy remek edzõtábor színhelye
volt a napokban Kecskemét, amit
Doshu-Soke Yoshinao Nanbu 10.
Danos alapítómester vezetett. A
mester egy egészségmegõrzõ és

energiafejlesztõ edzést is tartott a
Hakkoda Dojo-ban rendszeresen
tornázó nyugdíjas csoport részé-
re, valamint légzéstechnikát és
mozgás-koordinációt javító tor-

nát tartott a Mozgáskorlátozottak
Bács-Kiskun Megyei Egyesületé-
nek fiataljai és idõsei számára.

Az edzõtábor keretében ren-
dezték meg a X. Nemzetközi
Harcmûvész Bemutatót. A gálán
a Nanbudo mellett több távol-
keleti harcmûvészeti ág jeles
képviselõi is bemutatkoztak. A
nemzetközi edzõtábor végén
Nanbu mester külön elismerést
adott át KKiirráállyy  JJóózzsseeff 5. Danos
szövetségi elnöknek eddigi tevé-
kenységéért és a Hakkoda Dojo
létrehozásáért. 

Nemzetközi edzõtábor bemutatóval

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL

SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

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

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmanok, 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. 

AZ EGÉSZSÉG MEGTANULHATÓ
ÉS VISSZASZEREZHETÕ.

Reflexológia
tanfolyam

Schirilla György
vezetésével

METAMORF WELLNESS STÚDIÓ
Kecskemét, Piaristák tere 7. 

Telefon: 
06-20/9272-388, 06/76-482-087 

e-mail:
metamorfstudio@axelero.hu 

web: www.metamorf.hu

A Sztársalgó márciusi számának
címlapjára kecskeméti népi
iparmûvész, Zsigóné Kati került.
Már a húsvétra készül: az „Or-
szág Nyuszija” a napokban fe-
jezte be egyedülálló remekmû-
vét, egy hímzett tojást.

Megtudhatjuk azt is, hogy
Hajdú Steve hányszor és hány
tantárgyból bukott meg a kö-
zépiskolában. Õszinte interjút
adott a Sztársalgónak Náray
Erika is, akinek – szinkron szere-
pei révén – szinte mindenki is-
meri Magyarországon a hang-
ját. Straub Dezsõ egyebek kö-
zött a Mikroszkóp Színpad igaz-
gatói állására benyújtott pályá-
zatából idéz a lapban. „Mond-
hatnám azt, hogy már óvodás

korom óta a Mikro-
szkóp Színpad igaz-
gatója szeretnék len-
ni, ezért is jelentet-
tem fel Sas Józsefet.
De ez így nem lenne
tökéletesen igaz…”
A bíráló bizottság
ezen elég jól ki-
akadt!

Szalay Ádámról, a
TV2 Napló címû mû-
sorának fõszerkesz-
tõjérõl megtudjuk a
Sztársalgóból, hogy
Sikerkód néven tré-
ningeket tart. (Márci-
usban Kecskeméten
is). Ez nem más, mint praktikus
szabálygyûjtemény arra nézve,

milyen alapelvek mentén lehetsz
garantáltan sikeres.

Zsigóné Kati a címlapon

Sajnos ma már tényleg elmond-
ható, hogy a bûnözõk lelemé-
nyessége és fegyvertára minden
képzeletet felülmúl. A Bács-Kis-
kun Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság most egy új
módira hívja fel
az autósok figyel-
mét. A közúti rab-
lók új trükkjének
lényege, hogy éj-
szaka egy kevés-
bé forgalmas köz-
út mellett tojást dobnak az arra
haladó autó szélvédõjére. A to-
jásba elõzõleg olyan anyagot
fecskendeznek, ami vízzel keve-
redve folyós masszává válik, így
amint az autós beindítja az ab-
lakmosót és a lapátokat, a kilá-

tás szinte teljesen megszûnik.
Mikor a sofõr megáll, hogy le-
tisztítsa autóját, megtámadják.
Több ilyen rablás is történt már
térségünkben, ezért a rendõr-

ség azt javasol-
ja, hogy ha va-
laki ilyet észlel,
ne kapcsolja be
az ablakmosót,
hanem próbál-
jon minél távo-
labb kerülni a

dobás helyszínétõl. Amikor pe-
dig már úgy gondoljuk, hogy
biztonságos távolságban va-
gyunk, álljunk meg és töröljük
le száraz ruhával a szélvédõt,
majd hívjuk a 107-es rendõrsé-
gi segélykérõ számot.

Tojásos trükk


