
A közelmúltban ün-
nepelte a kecskeméti
Szent Miklós Temp-
lom hívõ közössége,
illetve a helyi Porta
Egyesület a Magyar
Kultúra Napját, s a
rendezvénynek a Ko-
dály Zoltán Zenepe-
dagógiai Intézet adott
otthont. Az ünnepi
megemlékezésen
részt vett ddrr..  BBáábbeell
BBaalláázzss, Kalocsa-
Kecskemét érseke,
Kõszegi Zoltán or-
szággyûlési képvise-
lõ, Dabas polgár-
mestere, valamint
számos neves ven-

dég. A mementó Kodály
Székely keservesének
megszólaltatásával kez-
dõdött, Ji Kum Szun zon-
goramûvész tolmácsolá-
sában.

Ezt követõen Bábel Ba-
lázs felidézte Szalézi Szent
Ferenc alakját, és a ha-
gyományokhoz híven
megköszönte az elisme-
résre méltó publicisták ál-
dozatos munkáját, szolgá-
latát, hûségét. Az ünnep-
ségen a katolikus újság-
írók díját három újságíró-
szerkesztõ vehette át az ér-
sek úrtól: KKaappuuii  ÁÁggoottaa,,  SSee--
bbeessttyyéénn  HHaajjnnaallkkaa (felvéte-
lünkön) és FFeellddmmaann  LLáásszzllóó. 

Katolikus újságírók kitüntetése

A Wojtyla Házban járt Nagy Anna 
kormányszóvivő – 2. oldal

Beszélgetés dr. Kopasz Zsolt 
vezető ügyésszel – 3. oldal

Főtéri
állatszentelés
10. oldal

Főtéri
állatszentelés
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A kecskeméti Karol Wojtyla Barát-
ság Központban tett látogatást a
közelmúltban Nagy Anna kor-
mányszóvivõ. Miután megismerke-
dett a ház történetével és missziójá-
val, segédkezett a gondozottak
ebédjének felszolgálásában. A
lajosmizsei Gerébi kúria jóvoltából
magyaros gulyás és friss házi rétes
volt aznap a menü.

– Nem félünk, nem panaszko-
dunk, nem is aggodalmaskodunk
– mondta FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff, az in-
tézmény alapítója-igazgatója a
kormányszóvivõnek, majd hozzá-
tette: – Az ön látogatása nagyon
fontos számunkra azért is, mert az
érdeklõdõ külvilágnak arról üzen,
hogy a mai kormány érzékeny a
szociális problémákra. 

Nagy Anna látogatása során
megindító õszinteséggel beszélt
magánéletérõl, a nehéz helyzetbe
kerültek iránti szolidaritásról és hi-
vatásáról. Egyebek mellett e té-
mákban kérdeztük a kormányszó-
vivõt.  

––    HHooggyyaann  vvéélleekkeeddiikk  aazz  oorrsszzáágg
sszzoocciiáálliiss  pprroobblléémmááiirróóll??

– A helyzet nehézsége magát az
új kormányt is meglepte, amikor
nyolc hónappal ezelõtt megismerte
a tényleges adatokat. Ugyanis sok-
kal rosszabbnak mutatkozott, mint
amire számítani lehetett. Az telje-
sen egyértelmû volt, nagy szükség

van olyan intézkedésekre, amelyek
pozitív hatása rövidtávon megje-
lenhet. Így került sor például az
adományok áfájának az eltörlésé-
re, vagy arra az intézkedésre, hogy
a nagycsaládosoknak, az átlagfo-
gyasztóknak, a szegényeknek és a
nyugdíjasoknak nem emelkedett a
gáz ára. Az igazságos elosztást
szolgálja a támogatás kiterjesztése
a lakásfenntartásra, így az is kap-
hat segítséget, aki például fával tü-
zel. A szükséges és halaszthatatlan
intézkedések közé tartozik továbbá
annak a megakadályozása, hogy
családok az utcára kerüljenek.
Nem volna szabad elõfordulnia
sehol Magyarországon – és a vilá-
gon – annak, hogy akár egyetlen
gyerek is éhezzen. Örülök, hogy
kollégáim, a szociális ügyekért fe-

lelõs szakemberek valódi kötele-
zettséggel teszik a dolgukat. És
hiszek abban, hogy a meglévõ
elképzelésekkel, lendülettel és el-
szántsággal el lehet érni az ered-
ményeket, amit a kormány sze-
retne. 

––  HHooggyyaann  hhaattoottttaakk  ÖÖnnrree  aazzookk  aazz
ééllmméénnyyeekk,,  ttaappaasszzttaallaattookk,,  aammeellyyeekk
––  mmáárr  kkoorrmmáánnyysszzóóvviivvõõkkéénntt  ––  mmeegg--
mmuuttaattttáákk  aazz  iiggaazzii  sszzüükkssééggeett??

– Az elmúlt nyolc hónapban
olyan tragédiákat látott az ország,
amit még soha. A múlt év tavaszán
Észak-Magyarországon végigsöprõ
árvíz, majd október 4-én a
Kolontárt és Devecsert sújtó tragé-
diák minden képzeletet felülmúló
emberi megpróbáltatásokat hoz-
tak. Ezeket a helyzeteket szóvivõ-

ként a helyszínen kell látnom, hogy
igazán hitelesen tolmácsoljam
mindazt, amit elvár tõlem a kor-
mány és a közvélemény. Amikor
például elõször átengedtek minket
Kolontár legjobban sújtott részére,
és az egyik ház elõtt ott állt annak
a kisbabának az ülése, akit elvitt a
vörös iszap, ezek olyan pillanatok,
amelyek megváltoztatják az em-
bert.

––  MMiiéérrtt  ddöönnttöötttt  úúggyy,,  hhooggyy  eellffoo--
ggaaddjjaa  aa  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa  HHáázz
mmeegghhíívváássáátt??

– Vannak programok, amelyeket
megszerveznek nekem, és van,
ahová én szeretnék menni. A
Wojtyla Házban tett látogatásom
az utóbbi kategória. A motiváció
egészen egyszerû: az itt képviselt
szemlélet azok közé a dolgok közé

tartozik, amelyek fontosak nekem
magánemberként is. 

––  KKöözziissmmeerrtt  öönnrrõõll,,  hhooggyy  aa  kkaarriittaa--
ttíívv  ddoollggookkkkaall  nneemm  kkoorrmmáánnyysszzóóvvii--
vvõõkkéénntt  kkeezzddeetttt  eell  ffooggllaallkkoozznnii..  

– Fiatalon – sok más korombeli-
vel együtt – én is azt gondoltam,
hogy majd meg fogom váltani a vi-
lágot. Amikor felnõttem, rájöttem,
hogy ez talán egy kicsit nagy falat.
Amit viszont fel lehet, és fel is kell
vállalni, az a felelõs cselekvés ab-
ban a kis körben, ameddig elér az
ember keze. Ha mindenki csak
ennyit megtesz, már biztosan jobb
lesz a világ. 

––  LLééttrreehhoozzootttt  eeggyy  aallaappííttvváánnyytt  iiss..
– Elõfordult, hogy én kerültem

olyan élethelyzetbe, amikor úgy
éreztem, segítségre van szüksé-

gem. Régóta egyedül nevelem a
kisfiamat, aki most 9,5 éves. Ez
nem könnyû élethelyzet. Amikor
elõször kerültem bele, kapaszko-
dóra lett volna szükségem, egy
kézre, amit megfoghatok. És mivel
nem volt ilyen, eldöntöttem, hogy
teszek valamit. Így született meg az
Egyedülálló Szülõk Klubja Alapít-
vány. Arra gondoltunk, hogy ez jó
fórum lesz arra, hogy a hasonló
élethelyzetbe kerülõ emberek meg-
osszák egymással tapasztalataikat.
Valahogy könnyebb a nehézségek-
kel szembenézni, ha azt látom,
hogy ezen más is keresztülesett, és
meg tudta oldani. A kezdeti össze-
fogás az évek során kibõvült, és új
színtereket talált, miközben a gyer-
meküket egyedül nevelõ szülõket
megerõsítette az, hogy tudnak se-
gíteni másokon. Én magam sokat
tanultam ebben a néhány évben
arról, hogy hogyan lehet talpra áll-
ni egy olyan helyzet után, amikor
az ember hirtelen elveszíti a lába
alól a talajt. Ráadásul úgy kikeve-
redni belõle, hogy nem vesztesnek,
hanem nyertesnek érzem magam. 

––  ÖÖnn  sszzeerriinntt  mmiillyyeenn  sszzeerreeppeett  kkeellll
bbeettöölltteenniiüükk  aa  cciivviilleekknneekk  aa  mmaaii  MMaa--
ggyyaarroorrsszzáággoonn??

– A civileknek mindig óriási volt
a szerepük, és ez ma fokozottan
igaz. Szerintem a legnagyobb ere-
jük abban rejlik, hogy elérhetõ tá-
volságban vannak, ezért könnyen
megszólíthatók. Azt az emberi köz-
vetlenséget, amit adni képesek,
egyetlen állami szervezet, vállalko-
zás vagy hivatal sem képes nyújta-
ni. Õk azok, akik meg tudják fog-
ni az emberek kezét.  

A Wojtyla Házban járt Nagy Anna kormányszóvivő
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–  Növekedést mutat a vagyon
elleni bûncselekmények száma,
ami magyarázható a nehezedõ
életkörülményekkel, de lehetnek
ennek kriminológiai, kriminaliszti-
kai okai. Gondolok itt arra, hogy
a nyomozóhatóság felderítési te-
vékenysége fokozódott, és ennek
köszönhetõen több bûncselek-
mény vált ismertté. Erre majd a
kriminológusok adnak végsõ
választ – nyilatkozta lapunknak
ddrr..  KKooppaasszz  ZZssoolltt, Kecskemét ve-
zetõ ügyésze. – Az ügyszám emel-
kedése számunkra azért jelentett
nehézséget, mert a városi ügyész-
ség a tavalyi évben kisebb lét-
számmal látta el a feladatait, mint
korábban. Ennek elsõdlegesen
magánéleti indokból történõ át-
helyezések, illetve más ügyészség-
hez való kirendelések voltak az
okai. Konkrétan hat szakemberrel
kevesebben birkóztunk meg a tor-
nyosuló teendõkkel, mint 2009-
ben, ami jelentõs többletmunkát
követelt kollégáimtól. Nem volt
ritka, hogy heti négy alkalommal
kellett egy-egy ügyésznek, ügyész-
nõnek helytállnia a bíróságon, a
vádat képviselve, miközben nagy-
számú bûnügy feldolgozásában is
közremûködött. Ezt a leterheltsé-
get csak azok képesek elviselni,
akik nagyon elkötelezettek a hiva-
tásuk iránt. 

––  EEggyy  ddoolloogg  aa  mmeennnnyyiisséégg  ééss
mmááss  ddoolloogg  aa  mmiinnõõsséégg..  ÖÖnnöökk  mmiitt
tteekkiinntteenneekk  eerreeddmméénnyyeess  üüggyyéésszzsséé--
ggii  mmuunnkkáánnaakk??

– Elsõdlegesen a büntetõeljá-
rások gyors befejezését. Azt, hogy

a bûncselekmény elkövetésétõl
számított legrövidebb idõn belül
szülessen bírói ítélet. De egyfajta
szakmai fokmérõ a fellebbezések
alakulása is. Márpedig a statiszti-
kák azt mutatják, hogy az ügyészi
fellebbezéseinknek döntõ többsé-
ge eredményes volt az elmúlt év-
ben is. Ügyészi mivoltunkból adó-
dóan, általában súlyosabban íté-
lünk meg bizonyos bûnösségi kö-
rülményeket, mint a bíróság, de ez
teljesen természetes. A bíró egy
önálló hatalmi ág képviselõjeként
mérlegeli a vád és a védelem
szakmai érveit, csak saját lelkiis-
meretének van alárendelve. Az
ügyész ugyanúgy ügyfél a tárgya-
lóteremben, mint a védõ. Kifejti a
szakmai álláspontját, és ha az
nem cseng egybe a bírói ítéletben
foglaltakkal, akkor kötelessége is
– az erre vonatkozó szakmai utasí-
tások alapján – fellebbezést beje-
lenteni. 

––  SSiikkeerrkkéénntt  eemmllíítteettttee  aa  bbüünntteettõõ--
eelljjáárráássookk  ggyyoorrss  bbeeffeejjeezzéésséétt..  TTuuddoo--

mmáássuunnkk  sszzeerriinntt  eebbbbeenn  iiss  nnaaggyyoonn  jjóó
aarráánnyytt  pprroodduukkáálltt  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáá--
rroossii  ÜÜggyyéésszzsséégg..

– Szerencsére számos olyan el-
járási lehetõség van ma már, ami
az ügyek tárgyalásának felgyorsí-
tását szolgálja. Ilyen például a tár-
gyalás mellõzés, a vádhalasztás, a
közvetítõi eljárás vagy a tárgyalás-
ról lemondás. Ez utóbbi olyan
ügyekre vonatkozó törvényi lehe-
tõség, amelynél a büntetési tétel
nem haladja meg a nyolc évet, a

cselekmény nem okozott halált és
nem bûnszervezetben követték el.
Nagyon egyszerûen fogalmazva,
a vádló és a vádlott megállapodá-
sáról van ilyenkor szó. Az elmúlt
évben az ügyeknek a 69 százalé-
kát ilyen gyorsító eljárási formák
alkalmazásával sikerült elintéz-
nünk, s így nagyobb figyelemmel
fordulhattunk bo-
nyolult bizonyítást
igénylõ esetekre.
Nem az én tisztem
egyébként megje-
gyezni, de büszkén
mondhatom, hogy
például a bíróság
elé állítások számá-
ban Bács-Kiskun megye országos
elsõ. Ebbõl a szempontból, és a
sokasodó ügymennyiség kisebb
létszámmal, de magas szakmai
színvonalon történõ ellátásában is
– úgy gondolom – szép sikereket
tudtunk elérni.

––  VVaann  üüggyyéésszzsséégg  rreennddõõrrsséégg  nnééll--
kküüll??  

– Nincs. Hiszen a büntetõeljárá-
si szabályok keretei között folytatott
nyomozás eredményeire épül fel a
vád. Ma már a nyomozás kezdeté-
tõl együtt kell élnie minden kollé-
gámnak a ráosztott üggyel, s an-
nak jellegétõl függõen kérheti a
különbözõ területekre specializáló-
dott ügyésztársak segítségét. Egy-
másra vagyunk utalva, vagyis az
ügyészségek és a nyomozóhatósá-
gok nem dolgozhatnak egymás el-
lenében, sem presztizsbõl, sem
egyéb érdekellentétek miatt. Éppen
ezért mi mindig nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy az ügyészség
részérõl kellõ szakmai vélemény-
nyel, állásfoglalásokkal segítsük a
rendõrség, vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal nyomozó hatóságának
a munkáját. Nagyon fontos a
rendszeres konzultálás, hiszen a
nyomozók azok, akik végrehajtják
az eljárási cselekményeket, õk van-
nak a helyszíneken, az esetek dön-
tõ többségében õk találkoznak a
terheltekkel, tanúkkal. Nélkülük
nincs sikeres ügyészség. 

––  MMiillyyeenn  vváállttoozzáássookkrraa  sszzáámmíítthhaatt--
nnaakk  eebbbbeenn  aazz  eesszztteennddõõbbeenn??

– Az elsõ félévben elsõdleges
feladatunk a nagyszámú, és ezért
a munkánkat jelentõsen befolyá-
soló jogszabályi változásoknak a
gyakorlatba ültetése. Gondolok
itt a bírósági tárgyalás fölgyorsí-
tására vonatkozó, vagy bizonyos
speciális eszközök bizonyítékként
való fölhasználását érintõ jogsza-

bályi módosulá-
sokra. Jóval széle-
sebb jogkört kap-
tunk a korábbiak-
hoz képest, a nyo-
mozati határidõ
meghosszabbítá-
sában is. Eddig a
közlekedési bûn-

cselekmények ügyeiben a Kecs-
keméti Városi Ügyészség az egész
megye területére kiterjedõ illeté-
kességgel járt el. Ez most március
elsejétõl ugyancsak megváltozik,
és a területileg illetékes ügyész-
ségek, bíróságok foglalkoznak a
jövõben a közlekedési bûncse-
lekményekkel.

2011. február 33www.civilnaplo.hu

KIADÓ 
Kecskemét belvárosában 

két külön bejáratú utcai 

üzlethelyiség
és a tetõtérben külön bejáratú 

egyszobás lakás.
Az egyedi fûtésû, kiépített

riasztóval és telefonhálózattal ren-
delkezõ  épület együtt is használható
ügyfélszolgálati irodának, üzletnek,

szolgáltató háznak stb.
Tel.: 76/505−041, 30/9788−480  

Beszélgetés dr. Kopasz Zsolt vezető ügyésszel

Csúcsot döntött a bűn Kecskeméten
EEggyy  üüggyyéésszzsséégg  ––  mmiinntt  mmiinnddeenn  mmááss  áállllaammii  sszzeerrvveezzeett  ––  aazz  úújjeesszztteennddõõtt
mmiinnddiigg  aazz  eellõõzzõõ  éévv  sszzaakkmmaaii,,  ssttaattiisszzttiikkaaii  éérrttéékkeelléésséévveell  kkeezzddii..  AA  kküüllöönnbböö--
zzõõ  kkiimmuuttaattáássookkaatt  tteekkiinnttvvee  uuggyyaannccssaakk  mmeegglleeppõõ  aaddaattookk  ffiiggyyeellhheettõõkk  mmeegg
aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroossii  ÜÜggyyéésszzssééggeenn..  UUggyyaanniiss  aa  ssttaattiisszzttiikkaa  sszzeerriinntt  mméégg  ssoo--
hhaa  nneemm  kkeelllleetttt  oollyyaann  ssookk  bbûûnnüüggggyyeell  ffooggllaallkkoozznniiuukk  üüggyyéésszzeeiinnkknneekk  ––
ttööbbbb  mmiinntt  nnyyoollcceezzeerrrreell!!  ––,,  mmiinntt  aazz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõbbeenn..

DDrr..  KKooppaasszz  ZZssoolltt  vveezzeettõõ  üüggyyéésszz

Lapzártakor kaptuk
a hírt, hogy dr. Kopasz
Zsolt február 1-jével  

a Bács-Kiskun Megyei
Fõügyészség

megbízott fõügyész-
helyettese lett.
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Tehetség és 
teljesítmény

–– Nekem nagyszüleim, szüleim
mutattak példát kiskoromtól. Lát-
tam, hogy milyen kemény mun-
kával, szorgalommal dolgoznak,
ugyanakkor hihetetlen energiá-
val meg derûvel, tehát nem pa-
naszkodtak, hanem örültek az
életnek, egymásnak, a család-
nak, s hogy van eredménye a be-
csületes, tisztességes munkának
– mondja dr. Jámbor Zoltán. –
Fontosnak érzem azt is, hogy a
kecskeméti Piarista Gimnázium-
ban érhettem felnõtt emberré. Itt
én is megélhettem, milyen az,
ha valaki túlléphet önmagán,
és ki tudja tágítani a saját ha-
tárait, miközben aktív részese
egy közösség építésének, an-
nak minden nehézségeivel. 

––  ÖÖnn  eeggyy  mmuullttiinnaacciioonnáálliiss  vvii--
lláággccééggnneekk  aazz  eemmbbeerrii  eerrõõffoorrrrááss
üüggyyeeiitt  mmeenneeddzzsseellii..  HHooggyyaann  llááttjjaa
aa  mmaaggyyaarr  tteehheettssééggeekk  hheellyyzzeettéétt  aa
vviilláággppiiaaccoonn??

– Egyre több cég veszi figye-
lembe – saját jól megfontolt ér-
dekbõl – a kiemelkedõ teljesít-
ményt és tehetséget. Nem azt né-
zik ma már, hogy melyik ország-
ból érkezik az illetõ. Az ilyen
multicégeknek, mint a miénk is,
ez igen nagy elõnyük. Ismerve a
hazai és nemzetközi gazdasági-
üzleti köröket, az a tapasztala-
tom, hogy nem érdemes feketén-
fehéren, sarkított módon véle-
ményt mondani egyikrõl sem.
Mindegyiknek megvan az elõnye
és a hátránya, és úgy gondolom,
mindenki megtalálhatja a maga
helyét, ha keresi. 

A rózsakertész
– Ebben ön – a munkája révén –
nagyon sok embernek segíthet.
– Az én munkám olyan – szere-
tem ezt a hasonlatot használni
–, mint a rózsakertészé. Látom,
hogy növekszik a növény, amely
esetleg körbe van véve gazzal,
vagy vadhajtásai vannak. Segí-
tek megszabadulnia ezektõl,
ami lehet esetleg fájdalmas is,
de a végén, amikor megjelenik
a gyönyörû bimbó és kibomlik a
virág, akkor az ember hátra lép,
és csak csodálja. Nem tudom
megmondani, hogy konkrétan
hány embernek segítettem. De
úgy gondolom, mindenkiben
van egy hatalmas potenciál,
csak nagyon sok embernek
nincs meg hozzá a hite, meg a
belsõ ereje, hogy ezt kihozza sa-
ját magából. Ezért igénylik a se-
gítséget, amit nyújtani bárki ké-
pes a környezetében élõ embe-
reknek az adott pillanatban,
hogy tovább fejlõdjenek, tovább
lépjenek, túlnõjenek önmagu-
kon. 

Ázsia példája
–– SSookkaann  mmáárr  lleeíírrttáákk  EEuurróóppáátt,,  aazztt
hhaannggoozzttaattvvaa,,  hhooggyy  iitttt  vvaallaammii
vvéégglleeggeesseenn  mmeeggsszzaakkaadd,,  ééss  ÁÁzzssiiaa
jjeelleennttii  aa  nnaaggyy  ááttttöörréésstt,,  aazz  iiggaazzii
tteehheettssééggeekkeett..

– Pár hete jöttem haza Kíná-
ból, egy üzleti útról, és el tudom
mondani, hogy milyen nagy a
különbség. Az áttörés, amit em-
lít, már megtörtént. Úgy kezdõ-
dött, hogy oda vitték a fejlett
Nyugat országai a termelést,
mondván, hogy ott olcsó a
munkaerõ. Ez egy ideig mûkö-
dött is, ám ezek a kínaiak na-

gyon okos, végtelenül szorgal-
mas, összetartó és fegyelmezett
emberek. És nem csak az össze-
szerelõ meg egyszerû munkákat
tanulták meg. Tehát senki ne
gondolja azt, hogy csak egysze-
rû, értéktelen mûanyag vacko-
kat gyártanak Kínában. Ma már
a legfejlettebb technológiákat
állítják elõ. A saját cégeinken
belül is látom, hogy a legkomp-
lexebb, legnehezebb munkákat
is elvégzik. Mérnökeik a világ
legjobb egyetemein mindent
megtanulnak, és mindent to-
vább tudnak fejleszteni. Ugyan-
akkor Európában mindenki el
van foglalva a jogaival, hogy
neki mi jár az élettõl, az állam-
tól, a többi embertõl, de na-

gyon keveset foglalkoznak az-
zal, hogy ezekért mit kellene le-
tenni az asztalra, mi a köteles-
ségük, mivel tartoznak a saját
közösségüknek, a saját hazá-
juknak. Ezzel szemben, Kínában
az emberek kötelességtudattal
dolgoznak, szeretik a hazáju-
kat, összetartanak. Ez az óriási
különbség most az igazi elõny
az õ oldalukon. Európa rendkí-
vül színes világ, nagyon sok
nemzetiséggel és tudással. Ha
az országai, népei valóban ösz-
sze tudnának fogni, akkor –
ahogy az a történelem során is
megesett néhányszor –, nagyon
nagy dolgokra lenne még képes
öreg kontinensünk.

Mi döntünk
––  IItttthhoonn  ssookk  eemmbbeerr  tteemmeettii  aazz  eell--
mmúúlltt  hhúússzz  éévveett,,  sszzoommoorrúúaann,,
ppeesssszziimmiissttáánn  aazztt  hhaannggoozzttaattvvaa,,
hhooggyy  mmeenntthheetteettlleenn  eezz  aazz  oorrsszzáágg..
ÖÖnnöökknneekk  iiss  vvaann  MMaaggyyaarroorrsszzáá--
ggoonn  ccééggee,,  tteehháátt  nneemm  ccssaakk  vveenn--
ddééggkkéénntt  jjöönn  hhaazzaa..  HHooggyy  llááttjjaa
eezzeekkeett  aa  tteennddeenncciiáákkaatt??

– Én soha nem láttam söté-
ten a világot. Úgy gondolom,
ahogy az ember életében, úgy
egy közösség életében is van-
nak nehezebb idõszakok. De a
problémákat saját magunk te-
remtettük saját magunk köré.
Az okokat tehát nem kívül kell
keresni, holmi nemzetközi ösz-
szeesküvésre gyanakodva, azt
hangoztatva, hogy mi csak ál-
dozatok vagyunk. Ez egyszerû-
en nem igaz. Egy országnak a
története a nemzetet alkotó
emberek egyéni döntéseinek
az összessége. Minden attól
függ, hogy hogyan döntünk az
élet fontos dolgaiban. A sza-
vazatainkkal mi döntünk a vá-
lasztásokon, rajtunk múlik,
hogy uralkodhatnak-e bizo-
nyos kormányok, rezsimek fö-
löttünk, vagy sem. És a saját
rossz döntéseinkért nem okol-
hatunk soha másokat, mert
akkor soha nem tanulunk a hi-
báinkból. Az elmúlt húsz év
legnagyobb értéke szerintem
az, hogy rengeteg tanulsággal
szolgál. Magyarország lehetõ-
ségeit tekintve én úgy gondo-
lom, igazi nagyságát az adja a
mi hazánknak, hogy nem egy-
szer támadt föl fõnixmadár-
ként, nem egyszer esett át
olyan pusztításon, amikor min-
denki csak temette. Gondol-
junk csak a húszas-harmincas
évekre! Az elsõ világháború
veszteseként, egy világgazda-
sági válság közepette ennek a
megcsonkított országnak egy
gazdasági csodát sikerült föl-
mutatnia.

(Folytatás az 5. oldalon!)

Interjú egy sikeres kecskemétivel: dr. Jámbor Zoltánnal

Hit, tehetség, szorgalom
AA  vviilláágghhíírrûû  DDeellpphhii  ccéégg  kköözzppoonnttjjaa  aa  nnéémmeettoorrsszzáággii  WWuuppppeerrttaallbbaann  vvaann
((mmaaggyyaarr  kkééppvviisseelleettee  SSzzoommbbaatthheellyyeenn  aa  DDeellpphhii  HHuunnggaarryy  AAuuttóóaallkkaattrréésszz
GGyyáárrttóó  KKfftt))..  AAzz  eeuurróóppaaii  HHRR--iiggaazzggaattóójjaa  eeggyy  íízziigg--vvéérriigg  kkeeccsskkeemmééttii  eemmbbeerr::
ddrr..  JJáámmbboorr  ZZoollttáánn,,  aakkii  mmiinnddiigg  sszzíívveesseenn  ttéérr  hhaazzaa  aa  hhíírrööss  vváárroossbbaa,,  hhiisszzeenn
aa  sszzüülleeii,,  aa  bbaarrááttaaii  iitttt  ééllnneekk..  AAzz  eeggyykkoorrii  ppiiaarriissttaa  ddiiáákk  aazz  éérreettttssééggiitt  kköövvee--
ttõõeenn  nneemm  eeggyybbõõll  aazz  eeggyyeetteemm  ffeelléé  vveettttee  aazz  iirráánnyytt,,  hhaanneemm  eellõõbbbb  eellvvééggeezz--
ttee  aa  kkõõffaarraaggóó  sszzaakkiisskkoolláátt..  VVaaggyyiiss  iiggeenn  mmeesssszziirrõõll  vveezzeetteetttt  aazz  úúttjjaa  aa  jjeelleenn--
lleeggii  iiggaazzggaattóóii  sszzéékkiigg,,  aammiihheezz  mmiinnddeenn  bbiizzoonnnnyyaall  hhaattaallmmaass  aammbbíícciióórraa,,  kkii--
ttaarrttáássrraa,,  sszzoorrggaalloommrraa  vvoolltt  sszzüükkssééggee..  
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(Folytatás a 4. oldalról!)
Miközben ezrével épültek az

iskolák, kórházak, s a nemzeti
fizetõeszközünk Európa legerõ-
sebb valutájává vált. Ezt hogy
csinálták? Hajdani honfitársa-
inknak nem volt okuk a pesszi-
mizmusra? Õk is leülhettek vol-
na nyalogatni a nemzeten esett
súlyos sebeket, de nem ezt tet-
ték, hanem összefogtak, kemé-
nyen dolgoztak, és valami hihe-
tetlen csodát építettek föl. Amit
a következõ háború ismét le-
rombolt, de azt is túlélte ez a
nép, újjáépítve országát. Én úgy
gondolom, hogy hasonlóra mi
is mindig képesek vagyunk.

Idő és pénz
– Minden embernek vannak

pillanatai, amikor elfárad, elke-
seredik, de ha van hite, soha
nem marad egyedül. Nekem
szerencsém van, hogy élõ Isten-
hittel rendelkezem. Amibõl min-
dig új energiát meríthetek.  Rá-
adásul, ha az ember a megol-
dások játékának tekinti a prob-
lémáit, abban a pillanatban
vonzani kezdi magához a ha-
sonló embereket. Akik ha pozi-
tív érzéssel, valakinek a lelke-
sedésével találkoznak, akkor
nagyon hamar átveszik ezt a
lelkesedést, hozzáteszik a ma-
gukét, és ez egyre több embert
vonz.

––  AA  ppéénnzz  mmiitt  jjeelleenntt  aazz  éélleettéé--
bbeenn??

– Nagyon hasznos erõforrást.
Azt mondják, hogy az idõ pénz,
de ez fordítva is igaz. Akinek
annyi pénze van, hogy nem kell
a napi létfenntartási gondokkal
szembenéznie, az idõt takarít-
hat meg magának, amit egyéb
hasznos teendõkkel tölthet. Pél-
dául azzal, hogy másokon se-
gít. Nem feledve, hogy a pénz
egy olyan erõforrás, ami képes
megsokszorozni magát. Itt arra
gondolok, hogyha látják má-
sok, hogy én adok, akkor ez
másoknak az adakozó kedvét,
szívét is megnyithatja, és ilyen
módon a pénz tud jó célokra
még több pénzt vonzani. Tehát
nem igaz, hogy a pénz egy go-
nosz, rossz dolog, csak a he-
lyén kell kezelni, és nem lehet
soha önmagában cél. 

Nagyon hideg napok köszön-
töttek ránk. Éjszakánként mí-

nusz 10 fok is dermesztette a
hírös város polgárait. Talán

nem kell ecsetelni, hogy mit je-
lentett a kemény télben a kecs-
keméti Karol Wojtyla Barátság
Központ rászorultjainak az a
nagylelkû faadomány, amivel
KKiirráállyy  JJóózzsseeff, a Free Line Kft.
ügyvezetõ igazgatója igyekezett
támogatni õket. Ráadásul nem
elõször lepte meg téli tüzelõvel
a nehéz sorsú családokat, hi-
szen már az elmúlt években is
szervezett hasonló akciókat
munkatársaival a téli hónapok-
ban, érzékelve a szükséget, a
hiányt, a szegénységet. A mi-
nap 10 mázsa akácfa rako-
mánnyal lepte meg a ház há-
rom gondozottját.

Faadomány a rászorulóknak

Bekõ József, Kecskemét, Énekes u. 136.
Tel./fax: 06-76/493-407 Mobil: 06-30/93-89-802

Honlap: http://www.bekotours.hu  
e-mail: bekotours@bekotours.hu
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A nagyszabású – 750 millió forin-
tos költségvetésû – beruházás eu-
rópai uniós támogatással valósult
meg. 2010. december közepétõl
megújult külsõvel, kibõvült szol-
gáltatásokkal várja vendégeit az
immár négycsillagos szálloda. A
fejlesztés során a korszerûsítés
mellett a kényelem és a „kényez-
tetés” is középpontba került. A
szálloda 54 szobája kívül-belül
megújult, az új épületszárnyban
23 tágas, kétágyas szobát alakí-
tottak ki, közülük kettõ a mozgás-
korlátozottak számára kerekes
székkel is lakható. A már meglévõ
szobák is teljesen új arculatot, va-

lamint zajszûrõ nyílászárókat, kor-
szerû fûtés- és légtechnikát kap-
tak.

A „kényeztetés” jegyében well-
ness-sel is bõvült a szálloda szolgál-
tatása, így ideális elhelyezést nyújt
üzleti utazók, kirándulók, egyéni és
csoportosan érkezõ vendégek szá-
mára egyaránt. Az épület alagsorá-
ban kialakított wellness-szigeten jac-
cuzzi, gyerekpancsoló, finn és infra
szauna, gõzkabin várja a vendége-
ket. Ennek köszönhetõen immár egy
épületen belül nyílik lehetõség to-
vábbképzések, tréningek megrende-

zésére – kikapcsolódási lehetõségek-
kel. Színes programajánlat várja a
családi és vállalati rendezvények le-
bonyolítóit is.

A gasztronómia terén ugyancsak
komoly elõrelépések történtek. A

korábbi étterem helyén egy új, mo-
dern vendéglátóegység épült han-
gulatos bárhelyiséggel, nyári te-
rasszal, ahol a szállóvendégek mel-
lett családok, baráti társaságok, üz-
letemberek meghitt hangulatban
élvezhetik a kiváló ízeket. A fiatalok
kedvelt sörözõje – biliárddal és
darts gépekkel – új köntösben, az
alagsorból a földszintre költözött át. 

A szálloda életében a rendez-
vényturizmus eddig is meghatározó
volt a 400 fõs Három Gúnár Ren-
dezvényháznak köszönhetõen,
amely továbbra is a megszokott
magas színvonalon mûködik.

Az újjáépítést követõen a hotel
épületén belül további öt, különbö-
zõ méretû különteremmel bõvült a
hotel rendezvénykapacitása. Végül
a korszerûsítés részét képezte a par-
kolóhelyek bõvítése is – a mélyga-
rázsban 19 személygépkocsi par-
kolhat biztonságban.

Megújult a Hotel Három Gúnár

Vendéglátás felső fokon
TTööbbbb  mmiinntt  hhúússzz  éévvee  ffooggaaddjjaa  vveennddééggeeiitt  KKeeccsskkeemméétt  nnééppsszzeerrûû  bbeellvváárroossii
éétttteerrmmee  ééss  sszzáállllooddáájjaa,,  aa  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr..  AAzz  eellmmúúlltt  kkéétt  éévvttiizzeedd  ssoo--
rráánn  aazzoonnbbaann  mmeeggvváállttoozzttaakk  aa  vveennddééggeekk  iiggéénnyyeeii,,  eennnneekk  ttüükkrréébbeenn  ttaavvaallyy
ááttaallaakkííttááss  ééss  bbõõvvííttééss  kkeezzddõõddöötttt  ee  kkoommpplleexxuummbbaann,,  eeggyy  ffiiaattaalloossaabbbb,,  lleenn--
ddüülleetteesseebbbb  iirráánnyyvvoonnaall  mmeennttéénn..

www.civilnaplo.hu

AAzz  ééppüülleetteett  ffeellsszzeenntteellttee  ééss  
mmeeggáállddoottttaa  MMssggrr..  MMeennyyhháárrtt

SSáánnddoorr  pplléébbáánnooss,,  éérrsseekkii  eellnnöökk

AA  mmeeggnnyyiittóónn  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr,,  KKeeccsskkeemméétt  ppoollggáárrmmeesstteerree  ééss  
GGaaááll  JJóózzsseeff,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  IIppaarrkkaammaarraa
eellnnöökkee  mmoonnddootttt  bbeesszzééddeett..  AA  vveennddééggeekkeett  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  nneevvéébbeenn  

CCssiizzmmaaddiiaa  FFeerreenncc  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóó  kköösszzöönnttööttttee..
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KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez

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

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

„... 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

A kialakult széles összefogás
kapcsán június végéig számos
rendezvény, program valósul
meg Kecskeméten, amelynek
részleteirõl Oláh Editet, a Zöld
Ernyõ projektmenedzserét kér-
deztük.

– A találkozó legfontosabb
apropója az volt, hogy sok intéz-
mény, szervezet a hagyományok-
hoz hûen már kialakította a saját
programtervezetét. Ezeket kezd-
tük el egyeztetni, hogy az egy-
egy naphoz kapcsolódó, városz-
szerte zajló programok ne ütköz-
zenek, és szakmailag, tematikai-
lag erõsítsék, ne pedig gyengít-
sék egymást – nyilatkozta la-
punknak OOllááhh  EEddiitt. – Ezeknek a
rendezvényeknek egy részét a
szervezõk saját költségvetésük
terhére tervezik, akad, amit az
önkormányzat finanszíroz a kör-
nyezetvédelmi alapból, és egy
jelentõs összeget a Zöld Ernyõs
pályázatból különítünk el erre a
célra.

– Az elsõ komolyabb rendez-
vény március 4-én, az Energia-

takarékosság Vi-
lágnapján lesz.
Ebbõl az alka-
lomból a Termo-
star Kft.-vel közö-
sen szakmai kon-
ferenciát és la-
kossági progra-
mot tervezünk,
sötétedés után
fáklyás felvonu-
lással. Március
22-én, a Víz Világ-
napján ismét várja a Bácsvíz az
érdeklõdõ diákcsoportokat, mi
pedig a városközpontban terve-
zünk ezzel párhuzamosan prog-
ramokat. Március 27-én a Pla-
netáriummal összefogva rendez-
zük meg a Csillagos Napot,
amikor a Föld Órájára is külön
figyelmet fordítunk. Ilyenkor a vi-
lág számos kisebb és nagyobb
városa a közvilágítás csökkenté-
sével fejezi ki a környezetvéde-
lem iránti elkötelezettségét. Évek
óta keressük a lehetõségét an-
nak, hogy Kecskemét is bekap-
csolódjon ebbe a kezdeménye-

zésbe. Reméljük, hogy ebben az
évben sikerrel járunk. Április 22.
a Föld Napja. Ez az ünnep idén
a húsvéti ünnepkörrel egybeesik,
ezért a felnõtt és gyermekprog-
ramok több napot ölelnek fel.
Ekkor kezdõdik, és egészen má-
jus 10-éig tart az úgynevezett Pi-
piske Fesztivál, amikor a kultú-
ra és a környezetvédelem kap-
csolódása jegyében rendezünk
programokat. Május 10-én, a

Madarak, Fák Napja alkalmá-
ból az Arborétumban várják a
gyerekcsoportokat, majd június
4-én, a Környezetvédelmi Vi-
lágnap városszerte zajló, színes
programjaival zárul az idei je-
les napi eseménysorozat. Mind-
emellett rengeteg rendezvény
zajlik a helyszíneken is, így pél-
dául a Vadasparkban, az Arbo-
rétumban, a Planetáriumban,
vagy például a Zöld Ernyõben
a szokásos klubrendezvények-
kel, filmvetítésekkel és kirándu-
lásokkal. 

– Február végén jelenik meg a

programfüzet, amit az összes
partnerintézménynél be lehet
majd szerezni – mondta el a
programmenedzser. – Ebben egy
csokorba gyûjtjük a négy hónap
jeles napjaival összefüggõ ren-
dezvényeket, és néhány oldalt

szeretnénk környezetvédelmi ta-
nácsokra, elérhetõségekre,
egyéb közérdekû információkra is
szentelni. 

Zöld Ernyő

Környezetvédelmi jeles napok
IIddéénn  iiss  öösssszzeeffooggttaakk  aa  vváárrooss  iinnttéézzmméénnyyeeii,,  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteeii  ééss  aazz  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  aa  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  jjeelleess  nnaappjjaaii  ccíímmeett  vviisseellõõ  rreennddeezzvvéénnyyssoorroo--
zzaatt  ttaarrttaalloommmmaall  vvaallóó  mmeeggttööllttéésséérree..  AA  ZZöölldd  EErrnnyyõõ  kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree
jjaannuuáárr  1144--éénn  ttaalláállkkoozzttaakk  mmiinnddaazzookk,,  aakkiikk  kkiisseebbbb--nnaaggyyoobbbb  rreennddeezzvvéénnyytt,,
pprrooggrraammoott  tteerrvveezznneekk  aa  jjúúnniiuuss  1144--ii  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  VViilláággnnaappiigg  bbeezzáá--
rróóaann..  KKééppvviisseelltteettttee  mmaaggáátt  aa  KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk,,  aa  KKeeffaagg,,  aazz
ÁÁNNTTSSZZ,,  aa  rreennddõõrrsséégg,,  aa  vvaaddaasskkeerrtt,,  aa  kköönnyyvvttáárr,,  aazz  EEuurrooppee  DDiirreekktt,,  aa  mmûû--
vveellõõddééssii  kköözzppoonntt,,  aa  BBááccssvvíízz  ZZrrtt,,,,  aa  TTeerrmmoossttaarr  KKfftt..,,  aazz  IIffjjúússáággii  OOtttthhoonn,,
aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett,,  aa  DDáánn  IInnttéézzeett,,  aa  KKöörrlláánncc  EEggyyeessüü--
lleett,,  aazz    IIffjjúússáágg  ÚÚttii  ZZöölldd  ÓÓvvooddaa,,  aa  mmeezzõõggaazzddaassáággii  sszzaakkkköözzééppiisskkoollaa  ééss
aa  nnyyuuggddííjjaass  sszzöövveettsséégg..  
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Aquinói Szent Tamás napján
SSzzaabbóó  AAnnttaall, a Dél Alföldi In-
novációs díjjal kitüntetett Poli-
Farbe Festékgyár alapító igaz-

gatója, tulajdonosa járt ismét a
kecskeméti Karol Wojtyla Ba-
rátság Központban, aki vállal-
ta, hogy havonta találkozik az

intézmény gondozottjaival. El-
kötelezte magát arra is, hogy a
látogatások alkalmával õ hoz-
za az ebédet a közösségnek.
Megható volt látni, ahogy a je-
les vállalkozó – akinek az élete
egy ötcsillagos magyar siker-
történet – felnyitotta a Bibliát,
felolvasta az igét, és elmondta
gondolatait a hallottakról:
megosztva hitélményét a ház
lakóival. A társaságában vol-
tak most is a hittestvérei, akik
együtt imádkoztak a gondozot-
takkal és segítettek az ételosz-
tásnál, amit a bócsai Abonyi
Fogadó készített.

Osztva ételt és hitélményt Mindennapi
kenyerünk

A kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központot számta-
lan cég, magánszemély támo-
gatja 2005-ös megalakulása
óta. Így tesz GGuullyyááss  IIssttvváánn (fel-
vételünkön), a Kiskunfélegy-
házi Malom Kft. ügyvezetõ
igazgatója is, aki az intézmény
rászorulóinak naponta hat ki-
ló kenyeret küld. Szerény szá-
mítások szerint is több tonná-
nyira rúg ez a mennyiség, az
elmúlt 5 és fél évet tekintve.
Ráadásul nemcsak a szürke
hétköznapokon segíti a félegy-
házi cég a szegény családok
étkeztetését, hanem az ünne-
peket is szebbé teszi az eleset-
teknek. 

Kecskemét fõterén, meghitt történelmi
és szakrális környezetben, a magas mû-
vészi színvonalon kialakított Szent Mi-
hály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 szemé-
lyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és
90 évre. Az urnahely-bérlés nincs vallá-
si felekezethez kötve. 

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

Karöltve a
szegényekért
A Vöröskereszt régóta segíti a
kecskeméti Karol Wojtyla Barát-
ság Központ törekvéseit, élelem-
mel, gyerekjátékokkal, meleg
ruhával. A 2011-es tervekrõl
szólt a napokban ddrr..  HHoorrvváátthh
LLáásszzllóó, a Vöröskereszt megyei
titkára, a Wojtyla Család talál-
kozóján. Továbbra is ajánlotta a
nagymúltú szervezet széles kap-
csolatrendszerét, szövetségét,
barátságát, segítségét. 

A Magyar Nanbudo Szövetség és
a Free Line Sportegyesület február
19-én, szombaton 14 órától ren-
dezi meg a XI. Nemzetközi Harc-
mûvész Bemutatót a Kecskeméti
Kulturális és Konferencia Központ
színháztermében. A gálán a
Nanbudo mellett az Aikido, a Ju-
Jitsu, a Capoeira, a Judo és a
Kung-fu jeles képviselõi is bemu-
tatkoznak. Mivel a gála a Nemzet-
közi Nanbudo Edzõtábor és Medi-
tációs Tréning keretében zajlik, je-
len lesz és bemutatót tart majd
harcmûvészetünk 10. Danos ala-
pító mestere, Doshu-Soke
Yoshinao Nanbu, valamint a kül-
földi Nanbudo szövetségek sporto-
lói is. További információ: 
Magyar Nanbudo Szövetség –
www.nanbudo.hu, tel.: 76/484-902

Harcművészek kecskeméti gálája
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A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara gazdasági évnyitó
rendezvényén Megújuló fejlesztés-
politika címmel mutatták be az Új
Széchenyi Tervet. A lajosmizsei Ta-
nyacsárdában megtartott rendezvé-
nyen dr. Zombor Gábor, Kecskemét
polgármestere köszöntötte a jelenlé-
võket: 120 vállalkozás tulajdonosa-
it, a köztestület kiemelt partnereit,
valamint az elõadókat. Köszöntõjé-
ben kitért a Kecskeméten folyó és
elõkészítés alatt álló munkahelyte-
remtõ beruházásokra, és köszönetet
mondott a kamara vezetõinek a
partneri hozzáállásért és együttgon-
dolkodásért, ami ezekben a projek-
tekben is megnyilvánul.  

GGaaááll  JJóózzsseeff, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke a jelenlegi helyzetet és a közel-
jövõ kilátásait néhány adattal szem-
léltette. Ezekbõl jól látszik, hogy a
2007-tõl 2009-ig terjedõ idõszak-
ban árbevétel tekintetében a dél-al-
földi régióban 2008 volt a csúcs,
2009 pedig jelentõs visszaesést ho-
zott. Hasonló képet mutat az export
árbevétel is. Kecskemét 50 kilométe-
res körzetében az adatok szerint a
kiskunfélegyházi és a szolnoki kistér-
ségben a legkisebb a munkanélküli-
ségi ráta. A ceglédi, dabasi és szen-
tesi kistérség a legjobb, 60 százalék
feletti foglalkoztatási aránnyal. A

Bács-Kiskun megyei adóbevételek
2009-2010-ben több mint 10 szá-
zalékkal csökkentek, míg a felszá-
molás alatt álló vállalkozások száma
csaknem 27 százalékkal növekedett
az elmúlt évben. 

Mindezek ellenére Gaál József bi-

zakodásának adott hangot. Mint
mondta, a jelenlegi kormányban
minden eddiginél nagyobb együtt-
mûködési készség van. Ennek egyik
fontos megnyilvánulása az Új Szé-
chenyi Terv, amely-
ben nagyon sok
módosító, egysze-
rûsítõ javaslat érvé-
nyesült a kamara
javaslata alapján.
Az egyik legna-
gyobb eredményt a
megyei elnök ab-
ban látja, hogy
most megvalósulni
látszik a kamara régi igénye, misze-
rint a fejlesztési források legalább 50
százalékát a gazdaságba kell fordí-
tani, nem infrastrukturális beruházá-
sokba. 

DDrr..  PPaarrrraagghh  LLáásszzllóó,, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke is
elismeréssel szólt a megkezdett, vál-
tozást elindító folyamatokról, ame-
lyek megítélése szerint közel vannak
a kamara véleményéhez. Így példá-
ul jelentõs átalakítás történt az adó-

rendszerben és az uniós források te-
kintetében, megkezdõdött az okta-
tásügy és a közigazgatás átalakítá-
sa. Parragh László adatokkal tá-
masztotta alá, hogy Magyarország

eladósodottsága a
környezõ orszá-
gokhoz mérten is
magas. Elmondta,
hogy a GDP 4,5
százalékát költjük
egy költségvetés-
ben kamat teher
csökkentésére, va-
gyis többet, mint
amit egészségügyi

ellátásra fordítunk. Kamatrésben,
energia árakban és még számos te-
kintetben a legdrágábbak vagyunk
a térségben. Márpedig – hangsú-
lyozta az elnök –, ha egy vállalko-

zás valamennyi terhe
drágább, mint a kör-
nyezetében lévõké,
akkor saját munka-
erejét kell leértékel-
nie, hogy azonos
áron tudja a szolgál-
tatást vagy az árut kí-
nálni. 

PPeettyykkóó  ZZoollttáánn, a
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elnöke az
Új Széchenyi Terv kí-
nálta lehetõségrõl, a
változásokról és azok
szükségességérõl be-

szélt a rendezvényen. Elmondta,
hogy míg az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv elõrejelzéseiben 2008-
2009-re 3-4 százalékos GDP növe-
kedést jósoltak, addig 2008-ban 1
százalék alatt maradt, 2009-ben
pedig 6 százalékot csökkent a brut-

tó hazai termék. A 2010-re jelzett
4,5 százalékos növekedés helyett
pedig ez a szám alig érte el az 1
százalékot, miközben a munkanél-
küliség a 2005-ös 7,2 százalékról
11 százalék fölé nõtt tavaly. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv a fog-
lalkoztatást és a növekedést tûzi cé-
lul, amihez új gazdaságpolitikára és
új társadalompolitikára van szükség
– hangsúlyozta az NFÜ elnöke. 

A célokról elmondta, hogy meg
kell változtatni az operatív progra-
mokon belül a lehetõségeinket, az
államadósságot csökkenteni, a
GDP-t folyamatosan növelni szük-
séges. Ennek összetevõi a foglal-
koztatás bõvítése, a technológiai
innováció, a beruházások erõteljes
növekedése és az új piacok meg-
szerzése. A kormány 2014-re el-
érendõ céljai között szerepel a be-
ruházási ráta 17-rõl 25 százalékra
növelése, az egy százalékos GDP
növekedés 4-6 százalékra emelése,
továbbá 250-300 munkahely
megteremtése az államadósság
82-rõl 60-70 százalékra csökkenõ
mértéke mellett. Az Új Széchenyi
Terv kitörési pontjaiként Petykó Zol-
tán az egészségipart, a zöldgazda-
ságot, az otthonteremtést, a vállal-
kozásfejlesztést, az innovációt, a
foglalkoztatás növekedését említet-
te. Mint fogalmazott, a gazdaság-
növekedés az Új Széchenyi Terven
keresztül indul. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
azért járja az országot, megismer-
tetve az érdeklõdõket az Új Szé-
chenyi Terv részleteivel, hogy a be-
gyûjtött észrevételek figyelembevé-
telével tovább tudják javítani a
rendszert.

Debütált
az Új

Széchenyi
Terv

Megújuló fejlesztéspolitika
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Kiállítás
MMeennyyhheeii  SSzzaabboollccss grafikusmû-
vész és VVaassss--EEyysseenn  ÁÁrroonn épí-
tésztervezõ mûvész alkotásai-
ból nyílt kiállítás a napokban
Kecskeméten, a Rákóczi úti
Mûvész kávézóban. A két fiatal
kecskeméti alkotó tárlatát már-
cius 3-áig tekinthetik meg az
érdeklõdõk.

Keresse fel az alábbi 
weboldalakat:

www.civilnaplo.hu
www.portaegyesulet.hu

www.wojtyla.hu
www.szenteste.hu

Immár fél évtizede, hogy
Kecskeméten megújítottak
egy õsi hagyományt: az állat-
szentelés szertartását. Remete
Szent Antalhoz kötõdik a ne-
mes tradíció, akit a régi alföl-
di gazdák az állatok védõ-
szentjének tekintenek õsidõtõl
fogva. Ünnepnapja alkalmá-
ból hívták az egyház papjait,

hogy az egykoron remetesé-
gében élõ szent óvja meg ál-
lataikat az orbánctól – régi
neve: Szent Antal lángja – és
egyéb, korábban gyógyítha-
tatlan bajtól, fertõzéstõl.
Kecskemét fõterét ez alka-
lommal is sok állatbarát né-
pesítette be, elhozva házi
kedvenceit, haszonállatait.

Főtéri állatszentelés

Hat dán képzõmûvész grafi-
káiból nyílik kiállítás február
8-án, kedden este fél 6-kor
Kecskeméten, a Dán Kultu-
rális Intézetben. A 2 x 3 cí-
mû tárlat alkotásait HHaannnnee
TToorrnnooee, az intézmény igaz-
gatója ajánlja az érdeklõ-
dõk figyelmébe a megnyi-
tón. Kiállító mûvészek: An-
na Marie Ploug, Claus
Handgaard Jorgensen, Eri-
ka Severin, Finn Naur
Petersen, Jens Damkjaer
Nielsen és Pernille
KlovedalHelweg.

A színvonalas tárlat feb-
ruár 22-éig tekinthetõ meg
a Kecskemét, Zimay utca 4.
szám alatt.

Grafikai tárlat
a Dán Kulturális Intézetben
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– A legnagyobb beruházásunk-
nak idén a Kunszállást
Fülöpjakabbal összekötõ, 100
millió forintos projekt keretében
megvalósuló kerékpárút ígérke-
zik. A kivitelezés márciusban kez-
dõdik, és május végére befejezõ-
dik. Nagyon bízunk abban, hogy
még ebben az évben megvalósul-
hat a sportöltözõ felújítása, és kí-
váncsian várjuk az Új Széchenyi
Terv kiírásait – nyilatkozta lapunk-
nak KKoovvááccss  IImmrree. 

––  MMiillyyeenn  kkoonnkkrréétt  eellkkééppzzeelléésseekk--
hheezz  kkeerreessiikk  aa  mmeeggvvaallóóssííttááss  lleehhee--
ttõõssééggéétt??

– Két projektünk van elõkészü-
letben, amelyek kedvezõ pályáza-
ti kiírások esetén megvalósulhat-
nak. Ezek az óvoda felújítása, va-
lamint az orvosi rendelõ rekonst-
rukciója. Célul tûztük ki 2011-re
a települési térfigyelõ és informa-
tikai rendszer továbbfejlesztését
is. Ennek keretén belül rendszám-
felismerõ technikát és éjjellátó
kamerát, rádiókat és további tér-
figyelõ kamerákat helyezünk ki.
Egy néprajzi gyûjtemény létreho-

zásával nemrégiben múzeumi fel-
adattal bõvült az összevont közös
igazgatású közoktatási intézmé-
nyünk tevékenysége. Ennek széles
körben való propagálása, és a
települési rendezvényház további
fejlesztése ugyancsak napirenden
van. Tervezzük továbbá a nemré-
giben megépített könyvtárat és a
faluházat egy télikertes épülettel
összekötni. 

––  MMiillyyeenn  iirráánnyybbaa  mmuuttaattnnaakk  aa
tteelleeppüüllééss  ttáávvllaattii  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvveeii??  

– Folyamatban van a ren-
dezési terv módosítása. En-
nek során új telkek kialakítá-

sa is megtörténik, ugyanis el-
adó telkeink mind elfogytak.
A tervezésnél igyekszünk fi-
gyelembe venni a Kecskemét
határában épülõ Mercedes
beruházáshoz kapcsolódó
ipari területek kialakítását is.
Az új közfoglalkoztatás jegyé-
ben egy falukert kialakítását
tervezzük, ahonnan a napon-
ta 250 adag ételt fõzõ kony-

hánkra kerülhetne a nyers-
anyag az önkormányzat gaz-
dasági társasága, a Kunszál-
lási Falugazdálkodási Kft.
közremûködésével. 

––  LLeesszz  aazz  iiddéénn  iiss  KKuunnsszzáállllááss--
ffooggllaallááss??

– 2011-ben nem a nagyközön-
ség, hanem a hagyományõrzõ
szakma számára tervezünk egy
rendezvényt. A „kun kollokvium”
elõreláthatóan szeptember máso-
dik hétvégéjén lesz. Apropója pe-
dig, hogy elõkészítsük a 2012-es
II. Kun Világtalálkozó társrendez-
vényét, a III. Kunszállás-foglalást.

Kunszállási elképzelések

Épülés, szépülés, hagyományőrzés
AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ssaajjáátteerrõõss  ééss  aa  ppáállyyáázzaattii  bbeerruuhháázzáássookk  rréévvéénn,,  ttööbbbb
mmiinntt  5500  mmiilllliióó  ffoorriinnttttaall  ggyyaarraappooddootttt  22001100--bbeenn  KKuunnsszzáállllááss  vvaaggyyoonnaa  –
ttuuddttuukk  mmeegg  KKoovvááccss  IImmrrééttõõll,,  aa  tteelleeppüüllééss  ppoollggáárrmmeesstteerrééttõõll,,  aakkiivveell  eezzúútt--
ttaall  aa  22001111--rree  kkiittûûzzöötttt  ccééllookkrróóll  bbeesszzééllggeettttüünnkk..

KKoovvááccss  IImmrree  ppoollggáárrmmeesstteerr  hhaarrccii  ddíísszzbbeenn  aa  KKuunnsszzáállllááss--ffooggllaallááss  eellnneevveezzééssûû,,  ttöörrttéénneellmmii  iiddõõkkeett  iiddéézzõõ  rreennddeezzvvéénnyyeenn

Vesszőszentelés
Szent Vincére, a különösen Spa-
nyol- és Franciaországban nép-
szerû mártír szentre emlékeztek a
napokban a szõlészek, borászok
és borbarátok vesszõvágással és
szenteléssel Kecskeméten, a
Dimenzió Borászat miklóstelepi
szõlõbirtokán. Ezen a remek han-
gulatú rendezvényen készült a két
mellékelt felvétel.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

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

TB által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmanok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA
� SZAUNA � INFRASZAUNA

Nyitva: mindennap 9–20 óráigNyitva: mindennap 9–20 óráig
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Maholnap két évtizedes hagyo-
mány immár, hogy február elsõ
napjaiban évadnyitó fogadást
rendeznek a turisztika prominen-
sei. Ezt az alkalmat megragadva
értékelik az elmúlt esztendõt, dí-
jakat adva át a legjobb idegen-
forgalmi, vendéglátós, rendez-
vényszervezõs, propagandista
szakembereknek. A most megtar-
tott XIX. Turisztikai Díjátadó Gá-
lán 18 szakmai elismerést nyúj-
tottak át. A kitüntetettek között
örömmel fedeztük fel a Venesz-
díjas mesterszakácsot, GGaarraacczzii
JJáánnoosst (felvételünkön a bogrács
mellett jobbra), a lajosmizsei Ta-
nyacsárda tulajdonos-ügyvezetõ-
jét, aki ez alkalommal Az év ven-
déglátója címet nyerte el. Gratu-
lálunk! 

Az év vendéglátója: Garaczi János 

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

Hazánk minden nagy-
városa szembesül ma-
napság az iskolát ke-
rülõ, plázákban csel-
lengõ fiatalok új,
gyakran zülléssel pá-
rosuló szokásaival.
Kecskeméten is egyre
több a lógós diák, va-
gyis nem véletlenül
tárgyalt róluk a szoci-
ális, egészségügyi és
ifjúsági bizottság ifjúsági mun-
kacsoportja a minap. Az össze-
jövetelen felvetõdött, hogy fon-
tosnak tartanák egy úgynevezett
„ifjúsági õrjárat” szervezését,
amely ellenõrizné a nyilvános

helyeket a tanítási idõ alatt. A
grémium tagjai végül abban ál-
lapodtak meg, hogy a követke-
zõ megbeszélésre meghívják a
rendõrség és a közterület-fel-
ügyelõség képviselõit is.

Őrjárat a lógás ellen
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A kecskeméti Porta Egyesület ter-
mészetjáró tagjai a Vizes Élõhe-
lyek Világnapján a Paksi Atom-
erõmûbe látogattak. A nem min-
dennapi élményt nyújtó eseményt
az erõmû mûszaki vezérigazgató-
helyettesének köszönhették, aki
az elmúlt évben a Karol Wojtyla
Barátság Központban tartott elõ-
adását követõen meghívta Paksra
a környezetbarát aktivistákat. 

A látogatókat SSüüllii  JJáánnooss fogad-
ta, beszélve az atomerõmû mû-
ködési elvérõl, a biztonságát érin-
tõ kezdeményezésekrõl, és vála-

szolva a kérdésekre, a természe-
tes vizeket érintõ mûszaki elõírá-
sokról, szabályokról és törekvé-
sekrõl sem feledkezve meg.
Megnyugtatott mindenkit, hogy
káros anyag nem került és nem
is fog kerülni Magyarország leg-
nagyobb folyójába, a Dunába.
Ezt követõen a kecskeméti csa-
pat végigjárva a látogató köz-
pontot, részletes bepillantást
nyerhetett az atomenergia békés
célú felhasználásáról, majd a
szigorú biztonsági elõírásoknak
eleget téve beléphetett az atom-

erõmû négyes blokkjába. Meg-
tekintették a vezérlõtermet, az
ország áramellátását 48 száza-

lékban biztosító generátorokat,
a hármas és négyes reaktorokat.

Hazafelé haladva, Solton
meglepetésben volt részük a ter-
mészetbarátoknak. A város pol-
gármestere látta vendégül a
kecskemétieket, finom kenyér-
lángossal és kitûnõ borral kínál-
va õket. Miközben NNéémmeetthh JJóó--
zzsseeff röviden bemutatta ezt a szép
kis Duna menti várost, szavaiból
hamar kitûnt, hogy igazi lokálpat-
rióta, aki szívén viseli a település
jövõjét, természeti kincseinek
megóvását.

Vizes
Élőhelyek 
Világnapja

Vizes
Élőhelyek 
Világnapja

Kecskemétiek az
atomerőműben

Kecskemétiek az
atomerőműben

AA  kkeeccsskkeemmééttii  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  tteerrmméésszzeettjjáárróóii  

A kecskeméti Porta Egyesület
dísztermében (a Barátok templo-
mának udvarában) megnyílt a
Kiskunsági Nemzeti Park Rákosi
viperák címû kiállítása. A hun-
garikumnak számító védett állat-
ról HHeerrbbóótt  EErrzzsséébbeett, a Rákosivi-
pera-védelmi Központ oktatás-
szervezõje, és TTóótthh  EEnnddrree, a Kis-
kunsági Nemzeti Park munkatár-
sa tartott elõadást.

Immár nyolcadik éve tart a
Kiskunsági Nemzeti Park, vala-
mint a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
összefogásával kezdeménye-

zett, európai uniós támogatott-
ságot elnyerõ Rákosi vipera vé-
delmi LIFE program, ami mára
nem csupán a faj megmentésé-
re hivatott, hanem egyre fonto-
sabb szerepet kap az ismeret-
terjesztés és a szemléletformá-
lás terén is. Ennek kapcsán szü-
letett meg a mobil kiállítási
anyag, aminek segítségével be-
mutatják, miért is fontos ez a
védelmi tevékenység, mik a
program céljai, és mit kell tud-
nunk magáról a Rákosi viperá-
ról. A kiállítás február végéig
tekinthetõ meg.

Közszemlén a védett Rákosi viperák

SSüüllii  JJáánnooss
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Rancz−órák a főszékesegyházon

Csak pontosan, szépen…
Büszke lehet RRaanncczz  LLaajjooss,
az Elsõ Magyar Torony-
óragyár alapítója, hiszen a
nevéhez fûzõdnek többek
között az esztergomi, vá-
ci, budapesti, soltvadkerti,
soproni, katonatelepi, fél-
egyházi, kecskeméti, ke-
celi templomok idõmérõi-
nek és harangvillamosítá-
si rendszereinek kialakítá-
sa. Néhány napja a kalo-
csai Nagyboldogasszony
Fõszékesegyház hat re-
mek új toronydísze is a
Rancz-féle szakértelmet
fémjelzi. És nem véletlenül
juttatták eszünkbe József
Attila ismert sorait: „csak
pontosan, szépen, /
ahogy a csillag megy az
égen…”

– Örömteli élmény az
indítás, de minden beren-
dezésünk életre keltése

szakértõ csapata. Cégünk a belsõ
toronygépészeti konstrukcióért és
annak mûködéséért felel elsõsor-
ban.

DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss, Kalocsa-
Kecskemét érseke így ajánlotta a
híveknek a rendkívül szép mûvet:

RANCZ  ELSÕ MAGYAR
TORONYÓRAGYÁR

Székesfehérvár, Lõcsei utca 6.
Telefon: 22/302-677

Mobil: 30/959-8202 Fax: 22/302-677
e-mail: rancz@rancz.com

során egy kis görcs van az ember
gyomrában – nyilatkozta az Alföldi
Naplónak a mester, a toronyóra-
gyár tulajdonosa. – Bízzunk ben-
ne, hogy a jövendõ évtizedekben
is kitûnõen mûködik a korszerû,
fõhajtómûvekbe integrált, mikro-
számítógépes vezérlésû automati-
ka, ami a frankfurti DCF hosszú-
hullámú rádióvétellel biztosítja a
világidõhöz szinkronizált járatpon-
tosságot. Ezek már teljesen önálló
elektronikus rendszerek, semmi-
lyen kezelést nem igényelnek. Ha
netalán áramszünet van Kalocsán,
a mikroszámítógépek automatiku-
san korrigálnak. A nevem, a cé-
gem becsülete kardinális kérdés,
ezért is bízom benne, hogy a kalo-
csaiak nagyon sokáig elégedetten
tekintenek a munkánkra. A székes-
egyház toronyóra számlapjainak
kivitelezésében jelentõs részt vállalt
a rekonstrukciós munkákat irányító
Vörös Márta mérnökasszony és

– Nincs értékesebb az idõnél –
mondotta Kalazanczi Szent József.
– Mert lehetõséget kapunk a jó
cselekedetekre, az épülésre, a fel-
készülésre. Tehát nemcsak to-
ronydísz a Rancz-gyár hat idõ-
mérõje, de missziós küldetése is
van: az üdvösség útjára, a földi
próbaidõ felelõsségére, az ér-
demszerzõ terminusunkra hívja
fel a figyelmet. A mai ember min-
dent megtesz azért, hogy minél
több örömöt, élményt, földi bol-
dogságot teremjen neki a mulan-
dó idõ. Ostromolja a percet a
több élvezetért, és közben nem
veszi észre, hogy rengeteg idõt
eltölt fölösleges, érték nélküli te-
vékenységgel. Pedig nincs hatal-
munk az óra fölött, az idõ elfut.
Sokan üdvözlik, hogy újra teljes
pompájában mutatkozik meg a
két torony. Persze kritikák is meg-
fogalmazódnak. Volt például, aki
azt kifogásolta, hogy miért nem
fehér a számlap. De ha minden-
kinek a véleményére tekintettel
lettünk volna, talán sosem ké-
szülnek el ezek a remek torony-
órák. Bízom a kivitelezõben,
hogy nem csak szép, de tartósan
jó idõmérõ szerkezet jelzi a jövõ-
ben mindenkinek, aki az ég felé
tekint, földi életünk múló perceit. 
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Könyvajánló

MMaaggyyaarr  zzssoollttáárrookk – Dr. Bábel Ba-
lázs, Kalocsa-Kecskemét érseké-
nek hatvanadik születésnapjára
jelent meg egy reprezentatív kö-
tet, ami 150 verset kínál a fõpap
válogatásában. Olyan alkotások
ezek, amelyek hatással voltak
gondolkodására, lelki fejlõdésé-
re. A keménytáblás, nagyméretû
kiadványt Bodri Ferenc grafikái
gazdagítják.

ÁÁrraa::  33550000  FFtt

KKeeccsskkeemméétt  ééss  aa  kköörrnnyyéékk  nneevveezzee--
tteessssééggeeii  – A reprezentatív fotóal-
bum angol, német és magyar
nyelven, több mint száz színes fo-
tóval, amely bemutatja a hírös vá-
ros szép épületeit, rendezvényeit,
múzeális és kulturális értékeit, ter-
mészeti kincseit.

ÁÁrraa::  22220000  FFtt  

FFuurrffaannggooss  kkoommáákk  hhiissttóórriiááii  ééss  mmááss
mmeesséékk – A kötetben  Dékány Rafa-
el híres mesegyûjtõ tizenegy tréfás
történetét olvashatják a meseked-
velõk.  

ÁÁrraa::  11880000  FFtt  

AA  kkiiaaddvváánnyyookk  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  aa
WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  ((KKeeccsskkeemméétt,,
EEggrreessssyy  uuttccaa  55..))  2200%%  kkeeddvveezz--
mméénnnnyyeell..  TTeell..::  7766//550055--004411,,  
ee--mmaaiill::  ttiittkkaarrssaagg@@cciivviillnnaapplloo..hhuu

Gyertyaszentelõ ünnepe – az el-
kötelezett élet emléknapja, a
Szerzetesek Világnapja is egy-
ben. A kecskeméti Wojtyla Ház-
ban évrõl-évre megemlékeznek
az Úr szolgálóiról és szolgálóle-
ányairól. A minap a piarista kö-
zösség jeles képviselõje, BBoozzóókk
FFeerreenncc szerzetes atya – aki ta-
nárként és költõként is ismert –
járt a karitatív intézményben
(felvételünkön). A vendéget Far-

kas P. József igazgató mutatta
be az érdeklõdõknek. A jeles al-
kotó egyebek mellett szólt a
Kalazanczi Szent József által
alapított kegyes-tanító rendrõl,
arról a közösségrõl, amelynek
Kecskemét is nagyon sokat kö-
szönhet. A történelmi áttekintést
követõen a mai szerzetesek, il-
letve rendi közösségek sajátos
problémáiról tájékoztatta a
résztvevõket.

Szerzetesek Világnapja

A segítõ szándék
megannyi formában
ölt testet a különbözõ
szociális ügyek segíté-
sétõl a különleges se-
gélyakciókon át az ár-
víz vagy vörös iszap
károsultak megsegíté-
séig. Épp úgy érzéke-
nyek az egyéni sor-
sokra, a betegekre, a
társadalom perifériá-
jára szorultakra, mint
a közösségi kezdemé-
nyezésekre. Ezeknek
az akcióknak lelke és
mozgatórugója TTõõzzsséérr
JJuuddiitt igazgató, aki el-
kötelezettségével ma-
gánadományozóként
is komoly szerepet vál-
lalt például a kisizsáki templom
felépítésében, és számos más ne-
mes akcióban. Nevéhez fûzõdik a
Mentsvár az Állatokért Alapítvány
megszervezése is.

A Gong Rádió mûsorrendjében
fontos szerep jut a történelmi egy-
házaknak is. Az alapítástól folya-
matos a Hit és élet címû maga-
zinmûsor. Ebben Magyarorszá-
gon szinte egyedülállóan havi
gyakorisággal szerepel az egy-

házmegye érseke, dr. Bábel Ba-
lázs, és válaszol a hallgatók kér-
déseire. A vasárnap délelõttön-
ként jelentkezõ mûsor igen nép-
szerû. Egyrészt azért, mert az egy-
házat és a fõpásztort is egy kicsit
másképpen ismerhetjük meg ál-
tala, mint a hittanórákon vagy
prédikációkon. Másrészt pedig az
érsek atya õszinte közvetlensége
megérinti a nem templomba já-
rókat is. A hallgatók e beszélge-

tések során képet kaphatnak egy
fõpap gondolkodásáról, akinek
rendkívül mély és egyszerûen kö-
vethetõ szavai sokakhoz eljuthat-
nak.

A Gong Rádió alapításától
kezdve intenzív kapcsolatot ápol
a Karol Wojtyla Barátság Köz-
ponttal. A kezdeti alkalmankénti
találkozások az utóbbi fél évben
rendszeressé váltak, és a Gong
Rádió igazgatónõjének köszön-
hetõen havonta legalább egyszer
ebédet juttatnak az otthon gon-
dozottainak. Az étel, ami ilyenkor
a szegények tányérjába kerül, a
királyok asztalán is megállná a
helyét. A kiváló szakácsok sorá-
ban ugyanis, akiket a rádió ilyen-
kor a nemes ügy mellé állít, leg-
utóbb például Major Frigyes vi-
lághírû szakács fõzte az ebédet.
De rendszeresen visszatérõ támo-
gató a kecskeméti olasz étterem
tulajdonosa is, aki havonta két
alkalommal szállítja az olasz spe-
cialitásokat a rászorulóknak. 

A Wojtyla Házból közvetített
már a rádió kívánságmûsort, in-
nen köszöntötték az ölelés napját,
és lelkesen tudósítanak minden
fontos megmozdulásról, jeles al-
kalomról, egyre több barátot sze-
rezve az intézmények. A Gong
Rádió tevékenységével nap mint
nap példát mutat a média elem-
bertelenedett, szenzációra éhes
világában arra, hogy hosszú tá-
von kifizetõdõ, ha egy médium
többet is felvállal információk
közlésénél, vagy éppen a hirdeté-
si profitnál.

A szeretet hullámhosszán
AA  GGoonngg  RRááddiióó  aa  ssuuggáárrzzááss  mmeeggkkeezzddééssee  óóttaa  ssookkffééllee  sszzoollggáállaattoott  vváállllaalltt
ffeell,,  nneemmccssaakk  aazz  iissmmeerreetttteerrjjeesszzttééss,,  iinnffoorrmmáácciióó  ááttaaddááss,,  hhaanneemm  aazz  eemmbbeerr--
sséégg  tteerréénn  iiss..  „„AA  ttéérrsséégg  hhaannggjjáátt””  mmaa  mmáárr  aa  mmeeggyyeehhaattáárrookkoonn  ttúúll  iiss  hhaallll--
ggaattjjáákk..  NNééppsszzeerrûû  NNaaggyykkõõrröössttõõll  BBaajjááiigg,,  SSoollttttóóll  KKeecceelliigg  vvaallaammeennnnyyii  éérriinn--
tteetttt  tteelleeppüülléésseenn..  EEkköözzbbeenn  bbeeffoollyyáássáátt,,  vvéélleemméénnyyffoorrmmáállóó  ééss  mmoozzggóóssííttóó
eerreejjéétt  oollyyaann  üüggyyeekk  sszzoollggáállaattáábbaa  áállllííttjjaa,,  aammeellyyeekk  éérrttéékkeett  tteerreemmtteenneekk,,
vvaaggyy  ééppppeenn  aazz  eeggyyüüttttéérrzzééss,,  aa  sszzoolliiddaarriittááss  ggoonnddoollaattáánnaakk  tteetttteekkrree  vváállttáá--
ssáávvaall  eellõõrréébbbb  vviisszziikk  aa  vviilláággoott..

TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  iiggaazzggaattóó  
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Nem támogatja a Kecskeméti Vá-
rosszépítõ Egyesület az önkor-
mányzatnak azt az elképzelését,
hogy a városi piacot a mai helyén
bõvítsék. – Ezt Király József elnök
hangsúlyozta az egyesület januári
évnyitó rendezvényén.

A civil szervezet a problémát a
tömegközlekedés anomáliáiban, a
parkolás megoldatlanságában, a
környezõ utcákban kialakuló tu-
multusban, az áruszállítási nehéz-
ségek megoldatlanságában látja.
Ez megkeseríti a környezõ közintéz-
mények és lakók életét egyaránt.
Vagyis az egyesület szerint, a piac a
jelenlegi helyén, csak felújítható és
nem fejleszthetõ. Azt meg egyene-
sen elfogadhatatlannak tartják,
hogy a piaci Univer Áruház két-
emeletes parkolóházzá való átala-
kítását is tervezik, mivel mellette két

iskola található. A kicsit távolabbi
Centrum Áruház bõvítése kapcsán,
a mélygarázs mellett egy parkoló-
ház kialakítás már elfogadhatóbb
elképzelés, ha ezek a fejlesztések
nívós építészeti munkával történ-
nek. Az egyesület február 15-én a
Cifra Palotában szervez szakmai
fórumot a kecskeméti piacról.

A szecesszió az egyetlen építé-

szeti stílus, amiben a magyar kultú-
rának a formavilága, illetve népi
motívumai is megjelennek. A vá-
rosszépítõk elnöksége ezért útjára
indít egy programot, amelyben a
magyar szecessziós városok –
Kecskemét, Szabadka, Nagyvárad
és Marosvásárhely – összefogását
sürgeti a százéves épületek meg-
mentése érdekében. Király József

elmondta, hogy az említett váro-
sok fõépítészeinek Kecskemétre hí-
vásával, egy közös tanácskozás
formájában hamarosan elkezdõ-
dik ez a szakmai program is. Kap-
csolódva a Magyar Kormány egyik
új elõterjesztéséhez, hogy a
Lechner hagyaték is képezze az
Unesco általi világvédettséget, a
Budai várhoz hasonlóan.

Az egyesület évnyitó összejö-
vetelén azt is megtudtuk, hogy a
kecskeméti városszépítõk felké-
rést kaptak a Hungaria Nostrától
– ami 4-500 város és faluvédõ
szervezetet tömörít, Ráday Mi-
hály vezetésével –, hogy a 2012-
es nyári találkozót a hírös város-
ban rendezhessék meg. Király
József szerint ez a találkozó is
nagyban segítheti majd a sze-
cesszió védelmét. 

Kecskeméti Városszépítő Egyesület 

Piac, szecesszió, országos találkozó

NAGYSZÍNHÁZ

február 1. kedd, 19.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet
február 2. szerda, 17.00 ó A NYOMORULTAK Bajor G. b.
február 3. csütörtök, 17.00 ó A NYOMORULTAK Petõfi S. b.
február 4. péntek, 14.30 és 

18.00 ó POPEYE – a Thália Színházban
19.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet

február 5. szombat, 15.00 ó A NYOMORULTAK Honthy H. b.
február 6. vasárnap, 15.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet
február 10. csütörtök 15.00 ó POPEYE Szabó L. b. 

17.00 ó POPEYE bérletszünet
február 11.péntek, 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Németh L. b.
február 12. szombat, 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Csortos Gy. b.
február 15. kedd, 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Gózon Gy. b.
február 16. szerda, 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Kiss M. b.
február 17. csütörtök, 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Apáczai Cs. J. b.
február 18. péntek, 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Bessenyei Gy. b.
február 19. szombat, 14.30 ó POPEYE – a Thália Színházban

19.00 ó OROSZ LEKVÁR Arany J. b.
február 20. vasárnap, 15.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Gombaszögi E. b.  
február 25. péntek, 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Katona J. b.
február 26. szombat, 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Berky L. b. 
február 27. vasárnap, 15.00 ó HARMADIK RICHÁRD Vízváry M. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

február 2. szerda, 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA
február 6. vasárnap, 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA 
február 8. kedd, 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL 
február 9. szerda, 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
február 11 péntek, 19.00 ó „Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai

Sándor verseibõl a Kalocsai Színházban - Elõadja:
Sára Bernadette és Cseke Péter

február 12. szombat, 19.00 ó „Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai
Sándor verseibõl a Kalocsai Színházban - Elõadja:
Sára Bernadette és Cseke Péter

19.00 ó OPERETT SZELETEK

február 13. vasárnap, 15.00 és 
19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA

február 15. kedd , 17.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA
február 16. szerda, 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Klebelsberg Kuno

Mûvelõdési Közponban
február 18. péntek, 19.00 ó „Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai

Sándor verseibõl a Kalocsai Színházban - Elõadja:
Sára Bernadette és Cseke Péter

február 19. szombat, 19.00 ó „Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai
Sándor verseibõl a Kalocsai Színházban - Elõadja:
Sára Bernadette és Cseke Péter

február 20. vasárnap, 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA 
február 27. vasárnap, 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK – bemutató

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ

február 1. kedd, 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
február 3. csütörtök, 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA   
február 4. péntek, 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
február 5. szombat, 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 
február 6. vasárnap, 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 
február 13. vasárnap, 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA   
február 17. csütörtök, 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA   
február 22. kedd, 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 
február 23. szerda, 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ FEBRUÁRI MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. � Tel.: 501−170 � e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu � www.kecskemetikatona.hu
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