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Szentivánéji
álom

Interjú dr. Zombor
Gáborral – 3. oldal

Puskásra cserélték Figót
2. oldal

Szent Iván napján, azaz a nyári napforduló idején van a Nap
a legmagasabban az égen,
ilyenkor a legrövidebb az éjszaka. Európa-szerte örömtüzeket gyújtottak évszázadokon
át ezen az éjjelen, hogy így se-

gítsék a Napot a sötétséggel
vívott harcában.
Úgy tartották, ilyenkor virágzik néhány pillanatig a páfrány, és virága mágikus erõvel
bír. Ekkor jön el a szerelemmel, házassággal, termékeny-

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, konyhamunkásként, kertészként, takarítóként munkálkodik. Van, aki
betegen, ágyban fekve, imáival segít.
Aki teheti és mellénk áll, pénzzel, naturáliákkal emeli a
szolgáltatásunk színvonalát. Mi nem tudunk mást adni nekik,
csak a csoda közös megtapasztalásának élményét, a
szegényeken megnyilvánuló Krisztus-mosoly lélekmelegítõ,
erõsítõ örömét. De nem tagadhatjuk azt sem, hogy a
másokért végzett önkéntes munka nemesíti a szívet, jót tesz az
egészségnek, gyógyítja a lelket és a testet.

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

séggel kapcsolatos praktikák
ideje. Varázslatos éjszaka ez.
Bármi megtörténhet. Shakespeare szerint még az is, hogy
négy szerelmes bolyong éjszaka az erdõben, ahol egy vadvirág cseppnyi varázslatának

köszönhetõen teljes a zûrzavar,
az értetlenség és tombol a
szenvedély. Lényegében embert, tündért, uralkodót és
alattvalót mind ugyanaz foglalkoztatja: a szerelem.
Errõl a saját szemével is

meggyõzõdhet az, aki megtekinti Shakespeare Szentivánéji
álom címû darabját, aminek a
napokban volt a premierje a
kecskeméti Katona József Színházban, Rusznyák Gábor rendezésében.

Dr. Balogh László nyilatkozik
a DARFT-ról – 5. oldal

100 sonka nagyszombatra
Egészséges élelmiszereket adományozott a Karol Wojtyla Barátság Központ rászorulóinak a Magyarországi Tanyákon
Élõk Egyesülete. Az almát, burgonyát, tojást és õrölt paprikát
Balogh József, az egyesület elnöke hozta el Kecskemétre.
A Szentek Asztalánál megtar- lási és Rácz Sándor ladánybenei
tott imával kezdõdött az a ren- gazdálkodó pakolta meg éleldezvény, amely József napra miszerekkel a tarisznyáit, hogy
esett. Bárkányi atyától azt is meg- segítsen a nehéz sorsú kecsketudhatták a résztvevõk, hogy méti családoknak – mondta el
Szent József a munkásemberek Balogh József.
Dr. Zombor Gábor polvédõszentje.
– Hárman érkeztünk egyesü- gármester kiemelte, hogy két
letünk képviseletében. Rajtam kí- okból nagyon fontos ez a
vül Gáspár Ferenc szabadszál- nap. Az egyik, hogy az egye-

A Karol Wojtyla Barátság Központ igazgatója,
Farkas P. József (felvételünkön jobbra) köszönte
meg a bõkezû adományt a Magyarországi Tanyákon Élõk Egyesületének

sület jóvoltából egészséges,
magyar ételek juthattak el
közvetlenül a rászorulókhoz.
A másik az, hogy húsvét
közeledtével egyre jobban
érzi mindenki, hogy kicsit
erõsebben kell gondolni a
szerencsétlenebb sorsú társainkra. Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke április 3án nagyszombaton 100 húsvéti
sonkát és 1000 tojást oszt szét –
egy felajánló jóvoltából – a
Wojtyla-ház gondozattjainak.

A kecskeméti
Piaccsarnok új
nyitvatartási rendje:
keddtõl péntekig:
06-tól 18 óráig
szombaton és
vasárnap:
06-tól 13 óráig

2

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

Frittman-bort kóstolt a hercegi pár
Nagy figyelem övezte
a napokban Károly
walesi herceg és felesége, Kamilla magyarországi látogatását. A brit trónörökösnek és nejének fogadást adott a SándorSólyom
palotában
Lász ló köztársasági
elnök, amirõl sok érdekes információ kiszivárgott. Egyebek
mellett azt is megtudtuk, hogy Károly hercegnek nagyon ízlett
a
soltvadkerti
Frittman
Borászat
Ezerjó nevû nedûje.
Hogyan került ez a
bor a díszes asztalra? – Nos,
legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk Sólyom László térségünkben tett körútjáról. En-

nek egyik állomása volt a
számtalan rangos szakmai díjjal kitüntetett Frittman Borászat
is, ahol a vendéglátók legfino-

mabb termékeikkel ajándékozták meg a köztársasági elnököt – ahogy azt a fenti felvételünk is dokumentálja. – Így

2010. március 22.

Korszerû mûhellyel
gazdagodott fõiskolánk
A Kecskeméti Fõiskolán 52
millió forintból újították fel a
hegesztõmûhelyt, melyet a
napokban adtak át ünnepélyes keretek között. A most elkészült beruházás része annak a több mint két és fél milliárdos fejlesztési projektnek,
amelyet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból
elnyert uniós támogatás tesz
lehetõvé az intézményben. Az
új oktatóteremben a diákok
mostantól tíz, ív- és lánghegesztésre egyaránt alkalmas
hegesztõállásban tanulhatják
a gép- és jármûipar legmodernebb hegesztési eljárásait.

minõségi felsõoktatás gyakorlati együttmûködése.
– Régiónkban a hegesztõ a
hiányszakmák közé tartozik
napjainkban – mondta az ünnepségen dr. Danyi József, a
Kecskeméti Fõiskola rektora. –
Tehát nagyon fontos, hogy a
társintézményekkel együtt mi
is részt vegyünk a hegesztõ
szakemberképzésben. A fõiskola célja az, hogy a most átadott mûhelyháttérrel a hegesztõszakember-képzés regionális központja legyen, ahol
a fõiskolai hallgatók gyakorlati képzésén túl vállalati és
OKJ-s tanfolyamokat is tart-

A mûhely avatásán jelen volt
Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter is,
aki hangsúlyozta:
– A tudásalapú társadalom
meghatározó eleme a minõségi képzés, amely igazodik
úgy a nemzetközi, mint a piaci szereplõk elvárásaihoz. Ennek alapja a gazdaság és a

hatnak a gazdaság mindenkori igényeinek megfelelõen.
Az OKJ-s tanfolyamokhoz
szükséges tanúsítást dr. Sza bó Béla, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés igazgatója adta át a rendezvényen dr.
Danyi József rektornak (felvételünkön).

történhetett, hogy ezekbõl a
remek borokból a díszvacsorán
a hercegi pár is kapott egy kis
kóstolót.

Puskás Ferencre cserélték Figót
A minap azután kiderült,
hogy legkézenfekvõbb a megoldás, ugyanis Puskás Ferenc
lesz az új reklámarc. Annál is
inkább, mert a világon mindenhol ismerik a Puskás nevet.
– Sajnos nem becsüljük meg
értékeinket – adott magyarázatot a választásra Balogh Le vente, az ásványvizes cég tulajdonosa. – Sok bírálatot kaptam korábban, amiért nem
magyar sztárral reklámozzuk a
vizünket, most mindenki kívánsága teljesült, ráadásul ezzel is
tiszteleghetünk Puskás emléke
elõtt.

Fellebbent a fátyol a nagy titkokról: a portugál Luis Figo
után Puskás Ferenc lett a
Szentkirályi Ásványvíz új arca.
A jövõben több milliónyi palackon díszeleg majd a világhírû magyar arcképe.
Heteken át lázban tartotta a
sportsajtót a nagy kérdés,
hogy vajon melyik futballcsillag adja a nevét és arcmását a
világszerte ismert magyar ásványvíz új reklámkampányához. Volt aki egyenesen Cristiano Ronaldo, Raúl, Kaká
vagy Iker Casillas érkezését jósolta.

Szentkirályi hölgy a gazdák elnöke
A közelmúltban megalakult a Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek (MAGOSZ) Ifjúgazda Tagozata. Elnökük
egy fiatal szentkirályi gazdálkodó, Orosz Krisztina lett, aki a len dületes fiatalok és tapasztalt öregek összefogásától reméli a ha zai mezõgazdaság felemelkedését.
– Szép számmal akad még
olyan fiatal, aki a mostoha viszonyok ellenére szilárdan kitart a gazdálkodás mellett –
nyilatkozta Kis Miklós, a tagozat országos elnöke. – Az õ
segítségükre van szükség ahhoz, hogy a magyar mezõgazdaság talpra állhasson,
ezt a feladatot az idõsek már
nem tudják elvállalni. Az informatika mára a traktorok
mellett a gazdasági épületekben is tért hódított, a kockás-

füzethez és ácsceruzához szokott gazdálkodók azonban
minden egyes elektronikus bevallással megszenvednek. Az
idõsebbek nem képesek a
modern kor követelményei
szerint kezelni a számítógépet,
az Internetet. Ma már a mezõgazdaságban használt gépek
üzemeltetése is olyan szaktudást igényel, ami az éltesebb
gazdák esetében gyakran hiányzik.
A frissen alakult Bács-Kis-

kun Megyei MAGOSZ Ifjúgazda Tagozatának elnöke Olasz
Krisztina, 2002 óta agrármérnök, Nagykõrös közelében,
kétszáz hektáron gazdálkodik.
Elsõsorban biogabonát, illetve
vetõmagnak kukoricát és napraforgót termel, de van egy
25 hektáros gyümölcsöse is.
Elsõdleges célja összefogásra
ösztönözni a megye fiatal
gazdáit.
– Mivel a mezõgazdasági
termelõk többsége középkorú
vagy még idõsebb, a fiatalabb korosztálynak pedig
nincs karakteres arculata a
szakmában, érdekérvényesítõ
képességük is gyenge. Az uniós csatlakozás nem váltotta be

a termelõk reményeit, s a hazai mezõgazdasági szektor
hátrányos helyzetben van. A
kis, közepes és családi gazdaságoknak sokkal több támogatást kellene adni a jelenleginél, különösen a fiatal termelõket kell helyzetbe hozni.
Szabályokkal kell megakadályozni a külföldiek földvásárlását, ahol szükséges, be kell
avatkozni az agrárpiaci folyamatokba is. Fontos támogatni
a hazai gépgyártást is, a feldolgozóipar feltámasztása
mellett – sorolja a legszükségesebbnek ítélt lépéseket az
ifjú elnök. – Olyan jogszabályok kellenek, amelyek a mi
érdekeinket is szolgálják.

Meghívásos verseny
A kecskeméti Messzi István
Sportcsarnok ad otthont a május 2-án 11 órakor kezdõdõ
K.O. A u t ó s i s k o l a J u d o K u p á nak, amelyre 250-280 gyermeket várnak. A régiós és országos meghívásos utánpótlás versenyen mintegy ötven kecske-

méti, elsõsorban sportiskolás
gyermek is harcol az érmekért.
A szervezõk köszönetet mondanak Oláh Józsefnek és Kovács Kittinek, a K.O. Autósiskola vezetõinek, akik az elsõ hívó
szóra támogatták a bajnokság
megrendezését.

Kecskeméten vége az SZDSZ-nek
Feloszlatta magát a Szabad
Demokraták Szövetségének
kecskeméti szervezete – közölte a volt városi elnök, Zombori
Mátyás , aki 1990 és 1994 között országos listáról a párt országgyûlési képviselõje is volt.
A döntés indokairól elmondta: a kilépõ tagok meggyõzõdése, hogy az SZDSZ,
mint politikai párt alkalmatlanná és méltatlanná vált a li-

berális értékek képviseletére,
amelyeket a közösség változatlanul a demokratikus jogállam
fundamentumának
tart. Ennek szellemében pénteken a taggyûlés elsöprõ
többséggel a kecskeméti
szervezet feloszlása mellett
döntött, mely ezek után tevékenységét azonnali hatállyal
beszüntette – fogalmazott az
elnök.

Európa tetején
Március 16-án elkezdõdött az idei Kecskeméti Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozat.
A zenei és képzõmûvészeti programokban
ugyancsak gazdag seregszemle egyik külön figyelmet érdemlõ kiállítása a kecskeméti Dán Kultúrális Intézetben nyílt meg a
minap, Steen Brogaard dán fotómûvész
alkotásaiból Mesék Európa tetejérõl címmel. A tárlatot – melynek egyik alkotásáról készült a mellékelt felvételünk – április
16-áig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

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

2010. március 22.

3

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

Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel

Kecskemétért dolgozom – nem az 1-es vagy a 2-es körzetért
Dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere sikerember, hiszen
kollegái más megyei jogú városokból irigykedve gondolnak rá és a
nagy reményeket hordozó beruházásokra. Vannak a közigazgatásban, akik „kecskeméti modellt” emlegetnek. A siker polgármestere
most országgyûlési képviselõként indul a város 1-es számú – a város
északi felét lefedõ – körzetében. Különös helyzet, hiszen egy jó városvezetõ nem tehet különbséget a problémák és az emberek lakcíme
között. Hogy tudja föloldani ezt a fura ellentmondást? – kérdeztük a
város elsõ emberétõl.
– Nincs ellentmondás. Kecske- nek, ha ennyit költhetnének fejmétért dolgozom. Természetes, lesztésre, mint mi. Döntõen az
hogy jól ismerem a problémákat, infrastruktúra fejlesztésére, és
a hiányokat. Napi feladatom, azokra a beruházásokra adunk
hogy a városfejlesztési koncepci- ki pénzt, amelyek az itt élõk minókon és beruházásokon munkál- dennapjait segítik, gondolok itt a
kodjak. Az infrastruktúra fejlesz- panelprogramra, amit most már
tésénél, az intézményi struktúra közel egymilliárd forinttal támoépítésénél, vagy az új közlekedé- gatunk éves szinten. Megemlítesi koncepció elõkészítésénél nem ném – mert fontos – a lakossági
szabad városrészekben gondol- útépítéseket, a csatornázás fejkodni. Minden erõfeszítés a teljes lesztéseit. Az úgynevezett kis ISPA
egészre, vagyis Kecskemétre kell, forrásainak a fölhasználásával
hogy vonatkozzon; mi több: a újabb városrészeket érhetünk el,
városra és vidékére. Nem kíván hozhatunk helyzetbe. Nagyon lémegoldhatatlan feladatot, hogy nyeges a csapadékcsatorna
a Parlamentben, az ország veze- rendszer felújítása, illetve építése
tésében, lehetõségem szerint a is, hiszen a város egyes részei
körzetembõl hozott problémák- nagyobb esõ idején velencei
hangulatokat idéznek. A gondok
ról szóljak.
– Gondolom, hogy a választá- régiek. Persze azt sem szabad elsi kampány különbözõ fórumain felejteni, hogy jelenleg az ország
az emberek most mint polgár- egyik legnagyobb vizes beruhámestert is elszámoltatják. Meg- zása, uszoda és élményfürdõ kétudta tartani az adott szavát, tel- szül a város területén. A fejlesztéjesítve a polgármester-jelölti ígé- sek egy része most még nem látreteit?
ványos. Ezek nélkül azonban
– Való igaz, nem csak a parla- nem lehet elõbbre lépni. Visszás
menti képviselõi terveimrõl kér- állapotokat szülne, ha mi hataldeznek. Vagy nem csak a Fidesz- mas, az ország gazdasági eredKDNP politikai programjáról. ményeit is befolyásolni képes bedicsekednénk,
Úgy érzem, nem kell szégyen- ruházásokkal
keznünk. Sok településen örülné- ugyanakkor az emberek nem

Húsvét
az Új Tanyacsárdában
2010. április 4–5.
– 10 órától tojásfestés és locsolóvers-mondás
– Húsvéti hagyományok felelevenítése
– Húsvéti pusztaolimpia tojássejberolással

Ebéd tradícionális ételekkel, cigányzenével
MENÜ:
Zöldbabos báránybecsinált leves rozmaringos aprógaluskával
SÜLTES TÁLON:
Húsvéti gyümölcsökkel töltött pulykamell párolt rizzsel
Tûzdelt báránysült tavaszi zöldségekkel
Fokhagymás tejfölben érlelt mangalicatarja mogyoróburgonyával
Linzeres almás lepény fahéjas karamellmártással

Kocsizás, méneshajtás és lovasbemutató
A húsvéti ebédmenü ára:
4.900 Ft/felnõtt, 3.300 Ft/gyermek (4-14 éves korig)
+ ajándék: a programokon való részvétel
Húsvét vasárnapján és hétfõjén
az Öreg Tanyacsárda étlapján
hagyományos húsvéti ételek bõséges
választékban szerepelnek!
SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT!
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

Asztalfoglalás: Tanyacsárda Kft.
6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: +36 76/356-010, Fax: +36 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu

éreznék jól magukat a mindennapjaikban, ha a város komfortja nem ütné meg a kellõ szintet.
Persze azért nem csak a föld alatt
építettük a jövõt. Ne feledkezzünk meg arról, hogy befejeztük
a sportcsarnokot, nemsokára indul a Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja, megszépült a fõtér,
játszótereket építettünk, bölcsõdéket, óvodákat újítottunk fel, iskolát építettünk.

pénzt Kecskemétnek. Nehéz
pontosan összeszámolni idõarányosan, de eddig több mint 75
milliárdról van tudomásom. Ami
történelmi csúcs, ami a forrás
oldalon jelentkezik. Itt van például a Rákóczi út és a Vasútkert
újraélesztése. Megnyertünk egy
pályázatot a város tömegközlekedésének átalakítására. A projekt fõ iránya egy intermodális
csomópont kialakítása. Meg is

Dr. Zombor Gábor gyakran ellátogat a Karol Wojtyla Barátság Központ
rendezvényeire, szívügyének tekintve a nehéz sorsú családok segítését
– A XXI. századi város csak
nagy kapacitásokra, erõs alapokra épülhet. Földbe ásott kábelek, csövek, csatornák adják
az igazi fundamentumot.
– Felelõs vezetõ hosszabb távra tervez. És megerõsíti az alapokat. Furcsa módon függetlenül attól, hogy ilyen kormányzat
vezette az országot, Kecskemét
elõtt kitárultak a lehetõségek.
Bár a pályázati elõkészítés és a
pénzek mozgósítása nagyon nehezen ment és megy, nem panaszkodhatunk. Nyertes pályázatok sokasága hozott vagy ígér

indult a tervezése. Egy programszerû fejlesztés lesz ez, amely
városrészeket – mint például a
Széchenyi tér környéke közlekedési szisztémáját – gondol újra,
és amelyre reményeink szerint
36 milliárd forint áll majd rendelkezésünkre. Ott van a kórházunknak is a 12 milliárdos beruházása, ami már el is indult.
Amit egy ilyen projekt elnyeréséhez a város részérõl meg kellett
tenni, azt megtettük, önerõt kínáltunk, különbözõ dokumentációkat adtunk át. Ugyanígy intenzíven segítünk az idegenfor-

galom fejlesztését segítõ szálloda-építéseknél is.
– Azért az mégiscsak túlzás
lenne, ha ön azt mondaná,
hogy eljött a Kánaán, minden
rendben van Kecskeméten.
– Ezt nem is mondanám, mert
nem is így van. Több területen
van még lemaradásunk. Sok az
eddig nem rendezett feladat.
Ugyanakkor az igények az európai és a magyarországi minták
nyomán új és újabb beruházásokat sürgetnének. Új múzeumot, korszerû tömegközlekedési
jármûparkot és járat-struktúrát;
számos rekonstrukciót, felújítást.
Gondolok itt a Nagytemplomra,
vagy az egykori Városi Mozira.
Ezek jogos igények. Remélem,
hogy ha a világ is és az ország
is kijön ebbõl a – korunkat tespedésre ítélõ – válságos periódusból, lesznek olyan források,
olyan lehetõségek, amelyekkel
lehetõvé válik majd, hogy megteremtsük Kecskemét új, XXI.
századi arcát. Ez vár ránk, ez a
mi feladatunk, és nem lehetett
volna megalkotni a ‘80-as vagy
'90-es évtizedekben.
– Ennek része a Mercedes beruházás is. Ami viszont csak késõbb produkál városformáló aktívumot.
– A Mercedes beruházás már
az építés fázisában is hoz forrásokat. Már most is érkeznek plusz
bevételek, hiszen a beruházás
megindult, az biztos, hogy késõbb többet fog lendíteni rajtunk,
de már most is profitálunk belõle. Ritka, szerencsés találkozás.

– Említette a tömegközlekedés
várható, jelentõsebb mértékû átszervezését. Elképzelhetõ, hogy
kiiktatják a Kunság Volánt, vagyis felmondják a szerzõdését?
– Több alternatíva is a tervezõasztalra került. Eleink olyan szerzõdést kötöttek a Kunság Volánnal, hogy abból idõ elõtt nem
nagyon lehet kiszállni. Ez a megállapodás azonban lassan lejár,
és ha látni fogunk olyan lehetõséget, ami reális alternatíva –
sajnos, ma még nem nagyon jelentkezett ilyen -, lépni fogunk,
mert a legfontosabb a polgárok
érdeke. A már említett 35 milliárdos megnyert projektben óriási szerepet kap a környezetbarát
tömegközlekedési eszközök vásárlása, az egész járatrendszer
korszerûsítése, átalakítása. Ebbe
sokféle újítás belefér, még a kötöttpályás jármûvek telepítése is.
Az mindenképpen szerencsés,
hogy az elõrejelzések szerint lényeges változás áll be a politikában. Nagyobb lehetõséget
kapnak a vidéki fejlesztések. A
várható, új kormány által képviselt gazdaságpolitika a korábbinál sokkal inkább figyel a vidéki települések érdekeire. Segíti a munkahelyek teremtését,
a kis– és középvállalkozások kibontakozását. Remélem, hogy a
város által elért eddigi sikerek
megerõsítenek abban, hogy
parlamenti képviselõként segíteni tudjam a bajokból való kilábalást, az ország felemelkedését, amely visszahat városunk
fejlõdésére is.

Villamos energia a depóniagázból
Évente 13 millió tonna szén-dioxidtól mentesülhetne a környezetünk,
ha Magyarország valamennyi – mintegy 70 hulladéklerakójában –
megvalósulna az a beruházás, amit a kecskeméti hulladéklerakón
hoztak létre 350 millió forintos ráfordítással. A részletekrõl dr.
Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere és Márialigeti Balázs, az
Ener-G Energia Zrt. vezérigazgatója tartott közös sajtótájékoztatót.
A hulladéklerakókban, depóniákban keletkezõ gázokra tekinthetünk környezetkárosító tényezõként, de értékes megújuló energiaforrásként is. Kecskeméten egy
új beruházás hozott megoldást arra, hogy a depóniagázról utóbbiként gondolkodhassunk. A projekt
finanszírozása kívülrõl érkezett, a
végeredmény pedig rendszeres
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bevételt biztosít a városnak. A beruházó Ener-G Energia Zrt. szerzõdésében vállalt garanciát arra,
hogy maximalizálja, valamint
hosszú távon biztosítja a hasznosító üzem áramtermelését.
A szükséges elõzetes felmérésekkel 2007-ben indult a beruházás, majd 2009-ben az üzemszerû
mûködés is megkezdõdött. A tele-

pen jelenleg 1,7 hektár területen
elhelyezett hulladékban termelõdõ
depóniagáz hasznosítása folyik,
17 kút és több mint 1000 méter
gázvezeték segítségével. A tervek
szerint azonban év végéig 3 hektárra nõ a depóniagáz-hasznosítás
területe. A lezárt szemétbõl speciális
kutakkal nyerik ki a biogázt, amibõl
elektromos áramot termelnek. A
rendszer elõreláthatóan 2022-ig
fog üzemelni.
Márialigeti Balázs, az Ener-G
Energia Zrt. vezérigazgatója
hangsúlyozta: a megvalósult beruházásban kiemelt szerepet töltött be a környezetvédelem, ami

Ünnepi ebéd

mellett a cég szolgáltatásaival és
beruházásaival elkötelezte magát.
Mármarosi István, az Ener-G
Energia Zrt. ágazati igazgatója
hozzátette: a kecskeméti városvezetés nyitott volt a XXI. századi
technológiákban rejlõ lehetõségek és a környezetkímélõ szándék iránt. Ezt tette lehetõvé a projekt sikerét.
Dr. Zombor Gábor kitért arra,
hogy az országban még csak néhány helyen mûködik hasonló
rendszer. Nagy öröm – fogalmazott a polgármester –, hogy Kecskemét ebben is pozitív irányt tud
mutatni.
A tavasz elsõ igazi napján a
kecskeméti Bowling Center
ünnepi ebéddel látta vendégül a Karol Wojtyla Barátság
Központ gondozottjait, és külön köszöntötték a Sándorokat és a Cirilleket. A rögtönzött házi ünnepségen az is kiderült, hogy a Sándor név jelentése: embereket oltalmazó,
míg a Cirill név a keleti egyházaknál nagyon népszerû.
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Kecskeméti sportfórum

Az Erdei Ferenc Mûvelõdési
és Konferencia Központ
adott otthont a napokban annak a sportfórumnak, amelynek dr. Simóka Beáta szakállamtitkár volt a vendége. A
házigazda Király József – a
Kecskeméti Nanbudo Egyesület elnöke – bevezetõjében
elmondta, hogy ez az össze-

jövetel a sportéletben mutatkozó gondok, lehetõségek
megbeszélése
érdekében
szervezõdött, amire elvárták
valamennyi egyesület és párt
képviselõit, hiszen közös ügyrõl van szó.
Természetesen a legtöbb
kérdés a különbözõ támogatásokkal kapcsolatban fogal-

mazódott meg, s
több helyi egyesület szakembere
felvetette az iskolai testnevelés és
a szabadidõsport
helyzetének,
problémáinak átgondolását,
ahogy a versenysportok méltatlanul szerény dotálását is.
Az államtitkár
asszony konkrét, egyenes válaszokat adva azt is elismerte,
hogy jelenleg bizonytalan a
sport központi irányításának
jövõje. Nem lehet még tudni,
hogy a választások után megalakuló új kormány önálló tárcát ad a sportnak, vagy pedig
továbbra is valamelyik minisztérium égisze alá rendeli.
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Ilyen mértékben soha nem fejlõdött Kecskemét és térsége
Véget ért egy választási ciklus, elérkezett a számadás ideje. A DélAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) eddigi munkájáról, legfontosabb eredményeirõl kérdeztük a tanács társelnökét. Dr. Balogh
László határozott véleménye: a tanács a lehetõségekhez képest hatékonyan dolgozott, és különösen értékes eredménynek az egészségügy terén elért fejlesztéseket tartja.

kerüljön a gazdaságba, de
szükség lenne valamiféle kiegyensúlyozásra is, mert a
statisztikák azt mutatják, hogy
a gazdagabb települések többet nyertek, mint a szegényebbek. A sikeresség érdekében

1500 új munkahely
– Miként értékeli a DARFT
elmúlt két éves munkáját?
– 2007 és 2013 között 208
milliárd forint áll a rendelkezésünkre. Az elmúlt két évben
ennek már csaknem a felét,
pontosan a negyvennégy százalékát felhasználtuk olyan
fejlesztésekre, amelyeket a
kezdetekkor kijelöltünk magunknak. Elfogultság nélkül is
azt állíthatom, hogy ez jó
arány – nyilatkozta lapunknak
dr. Balogh László .
– Mely kistérségek voltak a
legeredményesebbek?
– Szeged és Kecskemét vitte
el a legtöbb pénzt, vagyis
Bács-Kiskun megye jól szerepelt. A pályázók mintegy 90
milliárd forint összeget nyertek
el európai uniós pénzbõl, és
ehhez önrészként 40 milliárd
forintot tettek hozzá, tehát öszszesen 130 milliárd folyt bele
a gazdaságba. Hol ez a pénz?
A világgazdasági válság köze-

Dr. Balog László, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
társelnöke
pén, egy munkanélküliséggel
küszködõ térségben, 1500
munkahelyet teremtettünk két
év alatt, valamint – többek
közt – hatvan iskolát és tizenkilenc egészségügyi intézményt tettünk rendbe.
– Van olyan dolog, amit
megváltoztatna, ha lehetõsé ge lenne rá?
– Gyorsítanám a rendszert,
hogy a pénz mihamarabb be-

azonban mindenképpen a szigorú, bürokratikus elbírálási
mechanizmuson kellene változtatni, mert eddig a pályázatoknak durván csak a 30
százaléka lett eredményes.

Bõvül a város
vonzáskörzete
– A DARFT egyik legnépszerûbb kiírása a közlekedési pá-

lyázatok voltak, ebbe tartozik
a közutak, a kerékpárutak, valamint a közösségi közlekedés
fejlesztése. Összesen 16,5
milliárd forintot költöttünk két
év alatt ezekre a célokra,
amelybõl többek közt 81 kilométer belterületi út épült és
220 kilométer közút került felújításra. A legtöbb pályázat
Bács-Kiskun megyébõl érkezett, de ebben semmi különös
nincs, hiszen a régióban az
utak több mint ötven százaléka itt található. A közösségi
közlekedés fejlesztésére a
Kunság Volán 280 millió forintot nyert. Kecskemétnek nagyon jó volt a kerékpárút pályázata, ez mintegy 300 millió
forint értékû támogatást ért,
de a Mercedes Gyárhoz bevezetõ út megvalósulását is támogattuk 250 millió forinttal.
2010-ben elindul az Északielkerülõ
út
megépítése,
2011-ben pedig az M8-asé,
amelynek elsõ szakasza egy
77 milliárd forint értékû beruházás. Ez a Pentele hidat köti
össze Dunavecsén keresztül
Kecskeméttel. A másik szakasz
– amely 72 milliárd forintból
valósul meg – városunktól
Szolnokig vezet majd. Ebbe a
fejlesztési körbe tartozik még

az M44-es út megvalósítása,
amelyen keresztül Békés megye bekapcsolódik majd a
Budapest, Kecskemét, Szeged
tengelybe. Elsõ kézbõl elmondhatom, hogy a bírálóbizottság döntésén már túl van
a Csalánosi út pályázata, ami
azt jelenti, hogy 277 millió forint úttámogatást nyer majd el
Kecskemét.

Biztonságosabb
egészségügy
– Az egészségügyben három fejlesztési területet hangsúlyoznék. Az egyik a kiemelt
nagy kórházak fejlesztése: ebbe tartozik a szegedi klinika
11 milliárd forintos, valamint
a kecskeméti megyei kórház
10 és félmilliárd forint értékû
fejlesztése – mondta dr. Balogh László. – Ez utóbbi támogatásnak csaknem a fele épületbõvítésre fordítódik: korszerûsödik belõle a nõgyógyászat, valamint a gyermekgyógyászat, de létesülni fog
egy szívkatéteres laboratórium

Összeállításunk a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából készült.

is, amely már nagyon hiányzott e megyei intézmény struktúrájából. A pénz másik jelentõs részét a mûszerfejlesztés
teszi ki, amelybõl többek közt
az onkoradiológiai központ
bõvül egy korszerû MR készülékkel, a fennmaradó mintegy
tíz százalékot pedig informatikai fejlesztésre fogják felhasználni. Ezen felül a kórház elnyert még egy hatszázmillió
forint értékû támogatást is a
sürgõsségi ellátásának a korszerûsítésére.
– A fejlesztések másik nagy
csoportja a kistérségi járóbeteg-ellátó központok kiépítése, azzal a céllal, hogy tehermentesítsék a kórházakat. Ebbõl – hétszázmillió és egymilliárd forint közti értékben –
négy épül Bács-Kiskun megyében: Dunavecsén, Kiskunmajsán, Bácsalmáson és Jánoshalmán. A projektben az
épületeket fogják rendbe hozni, valamint a mûszerparkot is
korszerûsítik, amit a háziorvosi rendelõk fejlesztése követ
majd.
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Újjászületõ Három Gúnár Országos Kéménykonferencia
Köztudott, hogy Magyarország jelenleg nehéz gazdasági helyzetben van, ami az
életünk szinte minden területén érezteti negatív hatásait.
Például a rossz állapotú, az
adott feladatra alkalmatlan
kémények, valamint az elhanyagolt, karbantartásra, esetenként cserére szoruló, életveszélyes tüzelõberendezések száma is jelentõsen növekedett az elmúlt két évben.
Március elsõ napjaiban megkezdõdött a kecskeméti Hotel Három
Gúnár fejlesztése és bõvítése. A beruházás kapcsán megújul, új
szárnnyal, további különtermekkel és wellness részleggel gazdagodik
a szálloda, teljesen új arculatot kap az étterem, és egy mélygarázs is
épül a szállóvendégek részére. A szobaszám 49-rõl 57-re nõ, és ezek
egy része négycsillagos minõsítésû, 20-25 négyzetméter alapterületû,
felsõkategóriás szoba lesz – tudtuk meg Csizmadia Lászlótól.
Az étteremvezetõ hozzátette: mában és választékkal, zavartamegújítják a gépészetet, korsze- lanul üzemel a President Club. A
rû hûtés-fûtés rendszert kap a változás csupán annyi, hogy a
ház, és a XXI. század igényeinek bejárat a recepció felõl közelítmegfelelõ gépekkel berendezett hetõ meg. Az átépítés során
korszerû konyhát alakítanak ki.
egyébként a földszintre, a jelen– Hogyan alakul az építkezés legi recepció helyére kerül majd
ideje alatt az étterem, a hotel és ez az egység, mivel a pincében
a President Club nyitva tartása?
a wellness részleg lesz kialakít– Az étterem átköltözött a Há- va. A beruházás terveit a Farkas
rom Gúnár Rendezvényház Pi- Építésziroda készítette, kivitelecasso termébe, ahol naponta zõnk, a Ver-Bau Kft. október 3111.30 és 22.30 között várjuk a ére ígéri az átadást.
– Milyen forrásból történik az
vendégeket a megszokott kínálattal. A rendezvényházat és a építkezés?
– A projekt a Hotel Három
különbözõ rendezvényeket nem
érinti a felújítás, változatlanul Gúnár Kft. fejlesztésre elkülönímegtartjuk vasárnaponként a tett alapjából, az Európai Unió
szabadszedéses ebédet is. Csök- támogatásával, az Európai Regikentett szobaszámmal ugyan, de onális Fejlesztési Alap társfinanmûködik a hotel, és elõrelátha- szírozásával valósul meg: a betóan júniusig a megszokott for- ruházás 40 százaléka származik

pályázati forrásból. A szükséges
hitelt az OTP Bank biztosítja.
– Milyen megtérülésben bíznak a kecskeméti turizmust meghatározó tendenciák alapján?
– Ennek a beruházásnak az
elõkészítését még 2006-ban elkezdtük. Azóta a válság begyûrûzött és erõteljesen érezteti hatását a vendéglátóiparban is.
Külföldi vendég szinte nincs, a
belföldi turizmus eddig az üdülési csekknek köszönhetõen valamilyen szinten mûködött, most
azonban érezhetõen csökken.
Komoly erõfeszítéseket teszünk
azért, hogy a nullához közeli
eredményt hozni tudjuk, és hogy
a személyzetet meg tudjuk tartani. Így próbáljuk átvészelni a felújításból és a válságból adódó
átmeneti idõszakot. A jövõt illetõen bízunk a Mercedes beruházásban, és a többi, Kecskeméten
mûködõ nagy cégben. Várjuk a
külföldi és a belföldi turizmus
mielõbbi fellendülését, és a sok
vendéget hozó városi rendezvényeket.

A fûtõberendezések okozta
tragikus balesetek csökkentése érdekében még nagyobb
a jelentõsége a szakemberek
összefogásának.
Március 25-én és 26-án
Kecskeméten a Három Gúnár Rendezvényház ad otthont VI. Országos Kéménykonferenciának, a Kéményjobbítók Országos Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tago-

zata, a Bács-Kiskun Megyei
Mérnöki Kamara, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
és az Elsõ Magyar Kéményszövetség közös rendezésében.
A kétnapos konferencián
neves hazai és külföldi szakemberek tartanak figyelmet
érdemlõ elõadásokat építési,
épületenergetikai, kéménytechnikai, jogi és egyéb szakmai kérdésekben.
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Vita-csata
diákoknak
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és a Külügyminisztérium EU Tájékoztató
Szolgálatának kezdeményezésére, Vita-csata vetélkedõt rendeznek középiskolás diákok számára. Az érdekes programokban
bõvelkedõ disputa verseny résztvevõi, régiók szerint két alföldi
városban, Debrecenben (április
9-11.) és Kecskeméten (április
16-18.) mérik majd össze érveik
erõsségét, nyilvános viták keretében, „szegénység” és „oktatás”
témakörben. A három nap alatt
a komoly összecsapások mellett
számtalan interaktív, közösségformáló foglalkozás, játék is vár
a diákokra. A szervezõk bíznak
benne, hogy a disputa-vetélkedõ
a fiatalok segítségével Magyarországon is erõsíti a tiszta észérveken és tolerancián alapuló, értelmes vitatkozás kultúráját.
(További információ:
www.kultindex.hu/vita-csata)
„… nagyobb boldogság
adni,,mint kapni.”
(Apostolok cselekedetei
XX.könyv 35.vers)

Kedves Leendõ
Támogatónk!
Kérjük,hogy adójának

1%-át ajánlja fel
alapítványunk javára!
A Szenteste Alapítvány
tevékenysége:
• Gyermekotthonok lakóinak
megajándékozása, közös
programok szervezése
• Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása
• Idõsek, nagycsaládosok
segítése, gondozása
KÖSZÖNJÜK,HOGY
TÁMOGATÁSÁVAL
MEGVALÓSÍTHATJUK
CÉLJAINKAT.
Szenteste Alapítvány
Kecskemét,
Margaréta u.13.
Adószám:
18347982-1-03,
Bankszámlaszám:
52400078-10016044
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Lajosmizsei Kiss Cuki

Az illatos álmoktól a süteményes nagyvilágig
Szerencsésnek tartjuk azokat, akik úgymond beleszületnek a jó ba, s egy dinasztia sarjaként valamelyik szép szakma bûvkör ében nõhetnek fel, aminek megöröklik minden csínját-bínját. A
kiváló lajosmizsei cukrász, Kiss Zoltán úgy járt, mint legtöbbünk,
vagyis neki sem sikerült beleszületnie a jóba. Igaz, õt csak egy
házzal pottyantotta mellé a gólya: Makón egy cukrászat tõszom szédságában állt a szülõi házuk. Így a kerítésen átkúszó, ínycsik landozó illatok már kislegény korában arról gyõzködték nap
mint nap, hogy a cukrásznál nincs szebb szakma kerek e világon.
Amikor elérte a pályaválasztási kort, már Lajosmizsén lakott szü leivel, így a kecskeméti Aranyhomok Szállodában lett cukrászta nuló. Nem is akármilyen: végig kitûnõ volt a bizonyítványa, mi közben elsõ helyezett lett a Szakma Kiváló Tanulója verseny or szágos fináléjában, majd megnyerte a HungarHotels országos
döntõjét is. Azt, hogy késõbb hány világversenyen nyert különbö zõ érmeket, felsorolni igencsak hosszadalmas lenne.
volt akkoriban. Három évvel
– Ezekkésõbb azonban ugyanabban
nek
a
az épületben megnyílt egy
szakmai
másik cukrászat, és rá kellett
sikerekjönnöm, hogy hiába a szaknek kömai tudás, a megszállottság,
szönhetõa sok elismerés, jelentõsebb
en már ditõke nélkül nehéz érvényesülákként
felfigyeltek rám a nagy fõvá- ni.
– A példaképem, Benke Larosi hotelek, de én hálából,
tiszteletbõl egy évig az Arany- ci bácsi, az olimpiai bajnok
homok Szállodában marad- mestercukrász mindig jó mentam, miután megkaptam a torom volt, akihez máig jó baszakmunkás diplomámat – rátság fûz. Õ beszélt rá arra,
emlékezik a kezdetekre Kiss és õ segített abban, hogy
Zoltán . – Utána a pesti Átrium külföldön vállaljak munkát.
Hyatt Hotel cukrásza lettem, Hiszen a világ minden táján
ahonnan már lehetõségem szeretik a magyar cukrászok
volt nagyobb nemzetközi ver- készítményeit, süteményeink
senyeken is elindulni. Hat év sajátos ízvilágát. Így kerülután jöttem haza, az akkor tem ki – nem kis nehézségek
nyíló kecskeméti Liberte Kávé- árán, katolikusként – Telház cukrászatát vezetni, ami Avivba, ahol hamarosan a
egy csodálatos szakmai bázis legnépszerûbb cukrászda

vezetõje lettem. Azután sajnos elérték a sorozatos támadások, robbantások Izraelnek ezt a városát is, ezért
a hazatérés mellett döntöttem. De itthon nem sokat
idõzhettem, mert Benke Laci
bácsi elcsalt a Sevillai Világkiállításra, ahol fél évig dolgoztam, nagyon büszkén arra, hogy e hatalmas sereg-

ségem és ma már a két fiam
is. Fokozatosan történt Kiss
Cuki névre keresztelt családi
cukrászatunk bõvítése, fejlesztése az elmúlt másfél évtizedben, ahogy az anyagi
helyzetünk
megengedte.
Közben igyekszem ennek a
csodálatos szakmának a
fortélyait átadni a fiataloknak. Az egyik tanulónk pél-

szemlén a magyar konyhát
tartották a legjobbnak.
– Lajosmizsei lányt vettem
feleségül, itt élnek a hozzátartozóim, ezért nem sokat
vacilláltam, amikor elérkezettnek láttam az idõt arra,
hogy saját vállalkozásba
kezdjek. Itt építettük fel a
mûhelyet és az ületet az Árpád utcában, ahol a munkában rengeteget segít a fele-

dául a napokban nyert meg
egy országos versenyt Szolnokon.
– Kicsit távol esik cukrászatunk a fõúttól, de aki már
megkóstolta a nálunk készülõ
finomságokat, azt nem rettenti el ez a kis kitérõ. Mindig
meggyõzõdésem volt, hogy a
legjobb reklám, a legjobb
vendégcsalogató a minõség.
Ahhoz nem kell mestercuk-

Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
Kérjük segítségét:
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az urnahely-bérlés nincs vallási felekezethez kötve.

A Takarékszövetkezet kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, jelenleg
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
Egy éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,35% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft

7,0 %
6,6 %

7,5 %
7,1 %

AJÁNLJUK TOVÁBBI TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSUNKAT!
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150),
Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020),
Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), Jakabszállás (76/581-808),
Orgovány (76/591-529)
ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL!
Jól számít, ha ránk számít!

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

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS
KÉPZÉS
OKJ: 52 720 01 0010 52 03

Áprilisi kezdéssel Kecskeméten

GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

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

1100 óra – 1,5 év
Tanfolyam díja: 295.000 Ft + vizsgadíj
Érdeklõdni lehet: 06-1/251-4878, www.nomina3p.hu
F.ny.sz:
01-0320-04

Akkreditációs
szám:
0798

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

Jó ötlet
veszély
esetére

6,5 %

További kiemelt kínálat:
Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret.
Vállalkozói számlákhoz Széchenyi-kártya hitel.
Házibank, lakossági és üzleti bankkártya.

www.kecskemeturna.hu

rásznak lenni, hogy különbözõ porokból, adalékokból és
vízbõl kotyvasszon az ember
édességeket. A mi cukrászatunkban viszont alapszabály,
hogy minden sütemény, fagylalt csak a legjobb természetes alapanyagokból, a tradicionális receptek alapján készülhet. Boltoknak, viszonteladóknak nem szállítunk termékeinkbõl, viszont az évek
során nagyon jó kapcsolatot
alakítottunk ki a környékbeli
fogadókkal,
csárdákkal,
lovastanyákkal,
ahonnan
gyakran irányítanak hozzánk
külföldi vendégeket egy kis
nassolásra. S persze egy-egy
nagyobb rendezvényükre mi
szállítjuk a megrendelt süteményeket. Néhány hete például, amikor a Gerébi Kúriában szállt meg Sólyom László, a polgármesterünk kérésére egy szép, a mizsei címert
is megformázó tortakompozíciót készítettem a köztársasági elnök úrnak. Az ilyen egyedi kihívásokra mindig kapható vagyok, hiszen a nemzetközi szakmai versenyek hangulatát, izgalmát idézik fel
bennem.
Kiss Zoltán aranykoszorús
mestercukrászt tavaly a magyar vendéglátás egyik legrangosabb elismerésével, a
Venesz József-díjjal tüntették ki.

óráig
Nyitva: mindennap 9–22 óráig!

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

Mentõsök
tapasztalták,
hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sebesültnek
van mobiltelefonja. Olyan
sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietõk nem tudják,
hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek.
Ezért azt javasolták, hogy a
szükség esetén értesítendõ
személy adatait mindenki
ugyanazon megjelölés alatt
adja meg. A nemzetközileg
elismert megjelölés: ICE (In
Case of Emergency = vész
esetén)
Ez alatt a név alatt annak
a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben, szükség esetén
a rendõrségnek, mentõknek, tûzoltóknak fel kell hívniuk. Ha több ilyen személyt
szeretne megadni, a következõképp lehetséges: ICE1,
ICE2, ICE3 stb. – Könnyû
megcsinálni, nem kerül
semmibe és vész, baleset
esetén nagy segítség lehet.
Javasoljuk ezen információ megosztását a családtagokkal, ismerõsökkel is.
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Festményeken a jazz

Csak szemtõl szemben
Kecskeméten élõ kollégánk, Borzák Tibor, a Szabad Föld újságírója
harminc hiteles hírességgel készített interjút, és az õszinte diskurzusokból egy friss és rendhagyó könyv állt össze, mely a napokban jelent meg Szembeszélõ címmel.

Király József, Walter Gábor és Ittzés Tamás
Ismét zsúfolásig megtelt a
napokban a Rákóczi úti Mûvész Kávézó, ahol JazzToday címmel, W a l t e r G á b o r
kecskeméti festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás. Ki r á l y J ó z s e f nek, a kávézó tulajdonosának rövid köszöntõje után I t t z é s T a m á s , a Bohém Ragtime Band vezetõje
nyitotta meg a remek hangulatokat idézõ tárlatot.
– A képzõmûvészet és a
zene között sok kapcsolódási pont van, ezek közül én a felkelteni a jazz iránti érdek- úk” elõvették hangszereiket
jazz és a festészet egymásra lõdést – nyilatkozta a fiatal és rázendítettek, valóban
emlékezetessé téve ezt a kelhatását kutatom. Remélem festõmûvész.
Jó hangulatból tényleg lemes estét. A tárlatot április
sikerült az önfeledt zenélés
hangulatából visszaadnom nem volt hiány, különösen 8-ig tekinthetik meg az érvalamit, és alkotásaimmal is akkor, amikor a „bohém fi- deklõdõk.

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

17.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
–
–
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
15.00 ó
–
11.00 ó
–
19.00 ó
–
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
15.00 ó
–
15.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
–
15.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

Petõfi S. b.
Ódry Á. b.
Csortos Gy. b.

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
NEM ÉR A NEVEM
A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ

Páger A. b.
bérletszünet
Tersánszky J. J
bérletszünet

A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ

bérletszünet

INDUL A BAKTERHÁZ

bérletszünet

NEM ÉR A NEVEM
INDUL A BAKTERHÁZ
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

bérletszünet
Blaha L. b.
Honthy H. b.
Gombaszögi E. b.

2010. március 22.

Borzák Tibor Törõcsik Marival és Király Leventével a Nemzet
Színészeit felsorakoztató Színarany címû könyvének bemutatóján
(Fotó: Ujvári Sándor)
– Az utóbbi években sok
olyan hírességgel találkoztam,
akiket az egész ország ismer,
és ellentétben a semmibõl elõkerült sztárocskákkal, az õ teljesítményük példaértékû, hiteles embereknek számítanak –
nyilatkozta lapunknak a szerzõ. – Legtöbbjükkel nem elõször találkoztam. Egyik-másik
mûvészhez évtizedes ismeretség köt. Így aztán, amikor leülünk beszélgetni, az elsõ kérdés után azt is elfeledjük, hogy

a köztünk elhangzottak nyomtatott formában is megjelennek. Szerintem ez garantálja a
kitárulkozó õszinteséget.
– Amikor kiválasztok valakit,
azért teszem, mert kíváncsi vagyok rá. Nem feltétlenül a
szakmai dolgaira, hanem arra, hogy milyen ember a hétköznapokon. Ha megkérdezem például a beszélgetõpartneremtõl, min szokott boszszankodni, vagy volt-e már reménytelenül szerelmes, az sze-

rintem az olvasókat is érdekli.
Egyfajta lélekboncolás zajlik,
már aki ezt engedi. Volt, aki
sorozatosan elhárította az ilyen
kérdéseimet, s az is elõfordult,
hogy a fölöttébb õszintére sikeredett vallomását utólag
visszavonta az illetõ, így az a
könyvbe sem kerülhetett bele.
– Végülis mindenkivel élmény volt a beszélgetés. Nemcsak az interjúkészítés és az
írás okozott örömöt, hanem a
könyv „összerakása” is, ugyanis a szerkesztõi munkát magamra vállaltam. Ám a könyv
és a borító terveit már a fiamra, Borzák Mártonra bíztam.
A könyv szereplõi:
Alföldi Róbert, Bíró Eszter,
Bozsik Yvette, Bódis Kriszta,
Czinkóczi Zsuzsa, Esterházy
Péte r , G e s z t i P é t e r , G r e c s ó
Krisztián, Halász Judit, Hau mann Péter, Hernádi Judit,
Janisch Attila, Joe Murányi,
Kepes András, Koncz Zsu zsa, Konrád György, Kovács
Kati, Lajkó Félix, Markó
Iván, Molnár Piroska, Palya
Bea, Popper Péter, Sándor
György, Sára Sándor, Se bestyén Márta, Szipál Már ton, Tony Curtis, Törõcsik
Mari, Udvaros Dorottya,
Varnus Xavér

Senator a belváros szívében
Két évtizede kínál igényes ajándékokat Kecskeméten az ínyenc vásárlók körében máig népszerû Senator Ital és Édesség Szaküzlet. Egy
esztendeje új helyre, a városházával szemben található üzletsorra
költözött a kurrens portékák sokaságát kínáló ajándékbolt.

a kínálatuk. Aki igazán szép,
igényes, minõségi ajándékot
szeretne vásárolni, biztos, hogy
nem távozik üres kézzel, ha be-

A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Gárdonyi G. b.
A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Grimm b.
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Nagy L. b.
HOMO HUNGARICUS – a Szegedi Kortárs Balett elõadása
INDUL A BAKTERHÁZ
bérletszünet
INDUL A BAKTERHÁZ
Arany J. b.
LILI BÁRÓNÕ
bérletszünet
A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
NEM ÉR A NEVEM
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

bérletszünet
LaFontaine b.
bérletszünet
Németh L. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
8. csütörtök
10. szombat
11. vasárnap
13. kedd

19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó

18. vasárnap
20. kedd

19.00 ó
18.00 ó

23. péntek

19.00 ó

25. vasárnap
28. szerda

19.00 ó
19.00 ó

FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
ESZTER HAGYATÉKA
A Költészet napja tiszteletére
„Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai Sándor verseibõl
Elõadja: Sára Bernadette és Cseke Péter
HÍRSZÍNHÁZ
ESZTER HAGYATÉKA - Sepsiszentgyörgyön,
a Szent György Napok programján
„Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai Sándor verseibõl
Elõadja: Sára Bernadette és Cseke Péter
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
ESZTER HAGYATÉKA

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
7. szerda
9. péntek
11. vasárnap
14. szerda
15. csütörtök
16. péntek
17. szombat
27. kedd
29. csütörtök

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
PLAZMA
PLAZMA
GOGOL: UTÓIRAT
GOGOL: UTÓIRAT
A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
RUSZT.KOM SZALON

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

Minõségi áruk széles választékával várja vásárlóit Jámbor Zoltánné
– Nem volt véletlen a költözködésünk, hiszen itt könnyebben megtalálnak bennünket a
kecskeméti jellegzetességeket,
nívós ajándékokat, különleges
italokat és édességeket keresõ
turisták – nyilatkozta lapunknak
Jámbor Zoltánné üzletvezetõ. –
A költözéssel egyidõben bõvült
a választékunk népmûvészeti
termékekkel, kalocsai kézimunkákkal, kristálykészletekkel.
Minden tekintetben arra törekszünk, hogy minõségi árukból
tudjuk minél szélesebb választékkal kiszolgálni vásárlóinkat. A
tájjellegû pálinkák, borok palackjait sokféle, városunk neve-

zetességeire utaló díszítésekkel,
felirattal kínáljuk, de a megrendelõ igényei szerint bármilyen jókívánságot gravíroztatunk rájuk.
Persze, ahogy mindenhol, a
Senatorban is érezteti kedvezõtlen hatásait a gazdasági válság. Az üzletvezetõ asszony elmondása szerint a törzsvásárlókon és az idényjelleggel érkezõ külföldieken kívül egyre kevesebb az érdeklõdõ a márkás
italok, édességek iránt. Pedig
nemcsak a helyi, hanem a külföldi portékákból – remek whiskykbõl, konyakokból, különleges likõrökbõl, csokoládékból,
szivarokból – is nagyon gazdag

tér a Senatorba. Ha véletlenül
mégsincs raktáron, amit a vevõ
keres, azt gyorsan beszerezik,
az egyedi igényekhez is igazodva. És fontos megemlíteni,
hogy megrendelésre ízléses
ajándékkosarakat is készítenek,
amiket kérésre házhoz szállítanak.
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