
Kecskeméti ünnepi programok 
12. oldal

A Kodály−módszer kínai
követője – 5. oldal

Hebehurgya hölgyek
2. oldal

A kecskeméti Cifrapalotában,
március 15-én Magyarország ta-
vasza címmel nyílik külön figyel-
met érdemlõ kiállítás. Az Alapít-
vány a '48-as hõsökért elnevezésû
gyûjtemény darabjainak segítsé-
gével mutatja be majd ez a tárlat
hazánk dicsõséges korszakának

történetét. Az egyedülálló gyûjte-
mény célja, hogy a '48-as forra-
dalom és szabadságharc eszméit
a fiatalabb generáció is minél
jobban megismerje. A rendezõk
távlati elképzelése, hogy állandó
kiállítás keretében is közszemlére
tárják ezt a páratlan anyagot.

Kecskeméti Cifrapalota
Magyarország tavasza

Utassy József

Zúg március
Én szemfedõlapod lerántom:

Kelj föl és járj, Petõfi Sándor!

Zúg Március, záporos fény ver,

Suhog a zászlós tûz a vérben.

Hüvelyét veszti, brong a kardlap:

Úgy kel föl, mint forradalmad!

Szedd össze csontjaid, barátom:

Lopnak a bõség kosarából,

A jognak asztalánál lopnak,

Népek nevében! 

S te halott vagy?

Holnap a szellem napvilágát

Roppantják ránk 

a hétszer gyávák.

Talpra Petõfi! Sírodat rázom:

Szólj még egyszer 

a Szabadságról!
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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

Ezek a korábbi tapasztalatok
tették szükségessé a Városi Tá-
mogatási Program bevezetését,
amelyrõl februári ülésén döntött
a helyi képviselõ-testület. A fel-
tehetõen országosan is egye-
dülálló kezdeményezésrõl a na-
pokban tartott sajtótájékoztatót
ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr polgármester
és SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa al-
polgármester (felvételünkön).

A most megjelenõ program
egy egységes szempontok alap-
ján, átláthatóbban és egyszerûbb
formában mûködõ pályázati
rendszer, 154 millió forintos ke-
retösszeggel – tudtuk meg a vá-
ros elsõ emberétõl. – A lényege,
hogy mindenki minden évben
korlátlan számú projekttel pá-
lyázhat ugyan, de egy szervezet,
egy adott projektre csak egy pá-
lyázatot nyújthat be. A 154 milli-
ós keret összesen 12 nevesített –
oktatási, kulturális, szociális,

egészségügyi, ifjúsági, sport és
szabadidõ, idõsügyi, egyházügyi,
környezetvédelmi, kisebbségi,
mezõgazdasági, mûemlékvédel-
mi – program között oszlik meg.
Mindegyik esetében meghatá-
rozták a pályázók körét, a támo-
gatás célját. Az elbírálásnál a ci-
vil szervezetek által ellátott fel-
adatok élveznek elsõbbséget.

A Városi Támogatási Program-
ra két ütemben lehet pályázni,
március 31-ei és augusztus 31-
ei beadási határidõvel. A pályá-
zati anyag letölthetõ lesz a
www.kecskemet.hu honlapról a
Városi Támogatási Program
linkrõl.

A programról készült egy átfo-
gó tájékoztató füzet is, amelyet
dr. Zombor Gábor be is mutatott
a sajtónak. Ezt a dokumentumot
a polgármesteri hivatal eljuttatja
az érintett intézményeknek, szer-
vezeteknek.  

Új program szerint 
pályázhatunk idén 

AA  KKeeccsskkeemmééttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  sszzáámmáárraa  eeggyyéérrtteellmmûûvvéé  vváálltt,,  hhooggyy  aa  kküü--
llöönnbböözzõõ  sszzeerrvveezzeetteekk  vváárroossii  sseeggííttsséégg  nnééllkküüll  nneemm  lleennnnéénneekk  kkééppeesseekk
mmeeggvvaallóóssííttaannii  kkuullttuurráálliiss,,  iiffjjúússáággii,,  iiddõõssüüggyyii,,  kköözzbbiizzttoonnssáággii,,  ookkttaattáássii  ccééll--
jjaaiikkaatt..  EEzzeekkrree  ccssaakk  ttaavvaallyy  mmiinntteeggyy  770000  ttáámmooggaattáássii  sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttöötttt  aa
vváárrooss..  UUggyyaannaakkkkoorr  ssookk  eesseettbbeenn  aarráánnyyttaallaannssáággookk  jjeelleenntteekk  mmeegg..  EEggyyeess
sszzeerrvveezzeetteekk  eeggyy--eeggyy  pprroojjeekktt  kkaappccssáánn  ttööbbbb  bbiizzoottttssáágghhoozz  ééss  ttööbbbb  eellõõii--
rráánnyyzzaattrraa  iiss  nnyyúújjttoottttaakk  bbee  ttáámmooggaattáássii  kkéérreellmmeett  ––  vvaaggyy  ééppppeenn  ppáállyyáázz--
ttaakk  ––,,  mmíígg  mmáássookknnaakk  nneemm  mmaarraaddtt  ffoorrrrááss..

Goldoni remek komédiáját mu-
tatták be a napokban a kecske-
méti Katona József Színház ka-
maraszínpadán. Stílusosan, far-
sang idején az egykori velencei
karneválra vált jegyet a nézõ, a
mulatni vágyó nõk és egy jóképû
gróf fordulatos történetére, akire
szemet vet Constanza, a szép és
huncut ifjú hajadon. Közben go-
nosz tréfát eszel ki: szenvedélyes
szerelmeslevelet juttat el hozzá,
mindössze annyit árulva el, hogy
a karneváli maszkról és rózsaszín
szalagjáról ismerheti fel. Csak-
hogy a forgatagra több hasonló
öltözékû hölgy is érkezik, teljesen
összezavarva a fõhõst. Az már

csak a gróf külön pechje, hogy az
utolsónak érkezett hölgy
Constanza hatvanéves vénkisasz-
szony nagynénje, aki annyira sze-
retne férjhez menni, hogy kész-
séggel magáénak vallja a levelet
és maszkját lekapva nem csak
frászt hoz az ifjú grófra, de ellent-
mondást nem tûrõen udvarlásra is
kényszeríti. Talán nem árulunk el
nagy titkot azzal, hogy a komédia
nem a vénlány és az ifjú gróf bol-
dog egymásrátalálásával zárul.

A mulatságos vígjátékot Réczei
Tamás rendezte, a fõbb szerepek-
ben Danyi Juditnak, Orth Péter-
nek, Sirkó Lászlónak, Csombor
Teréznek tapsolhatunk.

Hebehurgya hölgyek



2011. március 33www.civilnaplo.hu

Kérjük, adója 1%-ával tá-
mogassa a Napsugár
Gyermekotthon Segítõ
Alapítványt! A gyermekott-
honban élõ gyermekek
egészségének megõrzését, a
betegségek megelõzését, a
fiatalok érdekében végzett
gyógyító, egészségügyi, re-
habilitációs tevékenységet,
valamint a mindezek megva-
lósításához kapcsolódó felté-
telek javítását szolgáló Nap-
sugár Gyermekotthon Segítõ
Alapítvány (Kecskemét,
Lóránffy Zs. u. 1.) adószáma:

18357778-1-03

Napsugár

Az egyetem után a KNP-nál je-
lentkezett szolgálatra. Jól ismerte
mind a park területét, mind a ter-
mészetvédelmi õröket és felügye-
lõket. Eközben jött a doktori isko-
la Debrecenben. Disszertációját a
szikes tavak életközösségeirõl írta.

Az egykori kispesti/ladánybenei
kisdiák ma már igen komoly fele-
lõsséggel járja az egykori madár-
várták, gyûrûzõ-helyek terepútjait.
Február 15-tõl dr. Boros Emil lett
a Kiskunsági Nemzeti Park igaz-
gatója. Az új intézményvezetõ sze-
retné védeni, de egyszerre gazda-
gítani és továbbépíteni is az intéz-
mény közel négy évtizedes örök-
ségét. Igazgatói, szakmai prog-
ramjáról így nyilatkozott:

– Ökológus vagyok. Éppen
ezért a nemzeti parkban zajló
szakmai munkát igyekszem meg-
erõsíteni. Az elmúlt években erõ-

teljesen elindult a park saját gaz-
dálkodásának a felfejlesztése. A
gazdálkodási kényszer abból
ered, hogy folyamatosan csökken
az állami költségvetési támoga-
tás, továbbá, hogy a KNP is egy-
re nagyobb földterületek fölött
diszponál. A gazdálkodás léptéke
elért egy olyan szintet, ahol való-

színûleg érdemes megállni és a
továbbiakban ehhez felfejleszteni
a szakmaiságot. Ez tehát nem je-
lenti azt, hogy a gazdálkodási te-
vékenységet – melynek látom az
eredményeit is – csökkenteném.
A befolyó bevételek felhasználá-
sán akarnék módosítani úgy,
hogy minél többet forgassunk
vissza ténylegesen természetvéde-
lemre. Éppen az agrármérnöki
hátterembõl kifolyólag elég jól
szót értek a gazdálkodókkal: be-

szélem nyelvüket, ismerem és ér-
tem szempontjaikat. Velem együtt
mások is vallják, hogy a termé-
szetvédelemben az alföldi viszo-
nyok között az agrárismeretek
gyakorlati szempontból nagyon
hasznosak. Azzal, hogy tudom,
mit hogyan csinálnak a gazdasá-
gok, vélhetõleg sokkal kisebb fáj-

dalommal és ellenérzéssel tudunk
majd olyan kompromisszumos
megoldásokat találni, hogy a
gazdálkodói érdek se lehetetle-
nüljön el, és a természeti értékek
se csorbuljanak.

Dr. Boros Emil nehezen tudná
megmondani, hogy a mozaik
park mely egysége esik legköze-
lebb a szívéhez.            

– Mindet szeretem, hiszen él-
mények kötnek ide. Azt gondo-
lom, hogy legtöbbet a szikes ta-
vak világáról tudok, mivel a dok-
tori disszertációmat is ebbõl a té-
mából írtam Különösen kedvelem
a parti madarakat, közülük pedig
kitüntetetten a gulipánt, amely a
szikes tavak jellegzetes madara.
Sok cikket, tanulmányt írtam errõl
a fajról.

Dr. Boros Emil a Kiskunsági Nemzeti Park új igazgatója

A szakmai és kutató munkát erősítve

AAzz  ÉÉrrsseekkii  FFeerreenncceess  AAkkaaddéémmiiaa  AA
tteerreemmtteetttt  vviilláágg  ddiiccsséérreettee  ccíímmûû
ssoorroozzaattáábbaann,,  mmáárrcciiuuss  2255--éénn
1177  óórraakkoorr      rreennddeezzii    mmeegg    ddrr..
BBoorrooss  EEmmiill  bbeemmuuttaattkkoozzóó  eellõõ--
aaddáássáátt,,  aa  sszziikkeess  ttaavvaakk  kküüllöönnllee--
ggeess  öökkoollóóggiiaaii  éérrttéékkeeiirrõõll..    EEkkkkoorr
aazz  éérrddeekkllõõddõõ  kköözzöönnsséégg  sszzeemméé--
llyyeesseenn  iiss  ffeelltteehheettii  aa  kkéérrddéésseeiitt  aa
KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  úújj  vvee--
zzeettõõjjéénneekk..  AA  rreennddeezzvvéénnyynneekk  ––  aa
hhaaggyyoommáánnyyookk  sszzeerriinntt  ––  aa  KKoo--
ddáállyy  IInnttéézzeett  bbaarrookkkk  ddíísszztteerrmmee
aadd  ootttthhoonntt..

RReeggéénnyyeess  éélleettúútt,,  sszzéépp  ssiikkeerrttöörrttéénneett  ddrr..  BBoorrooss  EEmmiilléé..  VVoolltt  eeggyy  kkiissppeessttii
ssrráácc,,  aakkii  ggyyaakkoorrttaa  nnyyaarraalltt  aa  nnaaggyynnéénniinnééll  LLaaddáánnyybbeennéénn,,  eeggyy  ttaannyyáánn..
SSzzeerreettttee  aazz  aallffööllddii  ttáájjaatt,,  aa  ppuusszzttáátt,,  aa  tteerrmméésszzeett  kköözzeellii  éélleetteett..  AA  mmaaddaa--
rraakkkkaall  vvaallóó  aallaappoossaabbbb  bbaarrááttkkoozzáásstt  mmééggiiss  BBuuddaappeesstteenn  kkeezzddttee..  IIsskkoollaaii
sszzaakkkköörrbbeenn,,  iilllleettvvee  kkééssõõbbbb  mmáárr  aa  MMaaggyyaarr  MMaaddáárrttaannii  EEggyyeessüülleett  bbeerrkkee--
iinn  bbeellüüll..  EEllkköötteelleezzeetttt  tteerrmméésszzeettvvééddõõkk  aa  mmeesstteerreeii..  KKöözzttüükk  sszzeerreetteetttteell  eemm--
lléékkeezziikk  mmeegg  SScchhmmiiddtt  EEggoonnrróóll,,  aa  nnééppsszzeerrûû  ttuuddóóssrróóll  ééss  KKoossssuutthh  ddííjjaass  íírróó--
rróóll,,  vvaallaammiinntt  ddrr..  BBaannkkoovviiccss  AAttttiilláárróóll,,  aa  nneemmzzeettkköözzii  hhíírrûû  oorrnniittoollóógguussrróóll..
FFõõhhaajjttáássssaall  ttiisszztteelleegg  ddrr..  IIvváánnyyoossii  SSzzaabbóó  AAnnddrrááss,,  aa  KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii
PPaarrkk  eeggyyiikk  aallaappííttóójjaa,,  vvaaggyy  nnééhhaaii  ddrr..  TTóótthh  KKáárroollyy  iiggaazzggaattóó  nneevvee  hhaallllaa--
ttáánn..  TTõõllüükk  kkaappootttt  ––  mméégg  ddiiáákkkkéénntt  ––  eennggeeddééllyytt  aa  rreezzeerrvvááttuumm  sszziiggoorrúúaann
vvééddeetttt  öövveezzeetteeiinneekk  bbeejjáárráássááhhoozz..

DDrr..  BBoorrooss  EEmmiill
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BULGÁRIAI ÜDÜLÉS
már 22.980 Ft/fõ/héttõl

Elõfoglalási kedvezmény március 31-ig.
Napospart-Yassen apartmanház

Központban, tengerpar ttól 150 m-re.
Elhelyezés 4 fõs, modern, mindennel felszerelt, 

erkélyes, 1 hálószoba + nappalis apartmanokban.

Az apar tmanházhoz medence és zár t parkoló is
tar tozik. Utazás egyénileg. Igény esetén busz- és 

repülõjegy foglalható irodánkban.

Piroska Tours Utazási Iroda

Kecskemét, Szabadság tér 2. � Tel.: 76/328-636 
info@piroska-tours.hu � www.piroska-tours.hu

A szakmai szakszervezet 

ajánlásával!

BIZTONSÁGI ŐR,
TESTŐR, VAGYONŐR 

tanfolyam indul

március 5−én és 12−én
KECSKEMÉTEN.

Tel.: +36-30/948-2615
Fazekas Imre

Gyors elhelyezkedés! 
www.vokk.hu

Fegyvervizsga 1 nap alatt!
Aki a fenti képesítéssel 

rendelkezik, 
BANKÕR ÉS FEGYVERES

BIZTONSÁGI ÕR tanfolyam! 
VIGYÁZZ a pénzedre, sok az ÁTVERÉS!

Fnysz: 01022-2010

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS
KIKÉPZŐ
KÖZPONT

Lovagok
évkönyve

A Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány az idén a Corinthia Ho-
tel Budapest dísztermében
rendezte meg a XV. Magyar
Kultúra Napja Gálát, ame-
lyen hét ország 36 személyi-
sége vehette át a Magyar
Kultúra Lovagja  címet a ma-
gyar és egyetemes kulturális
örökség ápolása, közkinccsé
tétele, alkotó fejlesztése, a
kultúrák nemzetközi együtt-
mûködésének elõsegítése ér-
dekében végzett önzetlen te-
vékenységért. Erre az alka-
lomra jelent meg a Kultúra
Lovagrendje 2010. címû év-
könyv, amelyben két kecske-
méti költõ – AAnnttaallffyy  IIssttvváánn és
KKoovvááccss  IIssttvváánn  JJóózzsseeff – versei
is szerepelnek. Mint ismere-
tes, az elmúlt évek során tíz
Bács-Kiskun megyeit ütöttek
már lovaggá a Falvak Kultú-
rájáért Alapítványnak ezen a
rangos ceremóniáin, köztük
a két említett kecskeméti toll-
forgatót.

A civil szervezet legutóbbi ösz-
szejövetelén a kecskeméti piac
fejlesztési terve került terítékre,
amihez Székelyné Kõrösi Ilona
történész, fõmuzeológus múltat
idézõ, sokoldalú elõadása adott
alapot. Korabeli írásos dokumen-
tumok mentén mutatta be, hogy
milyen szokások és szabályozá-
sok jellemezték Kecskeméten a
fõtéri piacozást az elmúlt évszá-
zadokban.

– A Budai utcai jelenlegi piac
szerintünk csak felújítható, nem
fejleszthetõ, bõvíthetõ, mert az
újabb problémákat gerjeszt eb-
ben a városrészben – mondta KKii--
rráállyy  JJóózzsseeff, a Kecskeméti Város-

szépítõ Egyesület elnöke. Majd
egyebek mellett azt javasolta,
hogy a belvárosi buszpályaudvar
kiköltözése után szabaddá váló
Széchenyi tér legyen egy új piac
helyszíne, hiszen közvetlen kap-
csolata van a fõtérrel, ahol a
régi piaci zsongás újraéledése
idegenforgalmi szempontból is
kedvezõ, csábító pezsgést ered-
ményezne. 

Köztudott egyébként, hogy
Európa több nagyvárosában
rendszeresen tartanak piaci na-
pokat a centrumban, amiket
sok esetben kulturális progra-
mokkal, fesztiválokkal színesí-
tenek.

A Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület összejövetelén érde-
kes felvetéseket osztott meg az
érdeklõdõkkel PPrroobbssnneerr  JJáánnooss,
a Nemzetközi Kerámia Stúdió
vezetõje. Külföldi példákat em-
lítve elmondta, hogy a zsibpiac

– közismertebb nevén: ócskapi-
ac – mennyire jelentõs a turis-
táknak, akik egyfajta történeti
képet is kapnak az adott telepü-
lésrõl, a régi holmik kínálatát
böngészve. Sajnos Kecskemé-
ten a régiségek piacát több év-
vel ezelõtt kitelepítették a város
peremére, ahol nehezen meg-
közelíthetõ, így elveszítette ide-
genforgalmi jelentõségét.

Felvetõdött az összejövetelen
az is, hogy a piac áthelyezésé-
vel a jelenlegi csarnokot birtok-
ba vehetnék a környezõ iskolák
sportolási célokra, s egyfajta
közösségi teret kínálhatnának
itt az ifjúságnak.

Piacozó városszépítők
NNeemm  vvéélleettlleennüüll  aazz  eeggyyiikk  lleeggnnééppsszzeerrûûbbbb  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  aa  mmeeggyyeesszzéékkhhee--
llyyeenn  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleett..  ÉÉvveekk  óóttaa  lleellkkeess  llookkáállppaattrriióó--
ttáákkhhoozz  iillllõõeenn  mmoonnddjjáákk  eell  vvéélleemméénnyyüükkeett  llaakkóóhheellyyüükk  aarrccuullaattáánnaakk  vváállttoo--
zzáássaaiirróóll,,  aa  tteerrvveezzeetttt  nnaaggyyoobbbb  bbeerruuhháázzáássookkrróóll,,  sszzaakkeemmbbeerreekk  vvéélleemméé--
nnyyeeiivveell  aallááddúúccoolltt  úújj  ööttlleetteekkkkeell  iiss  sszzoollggáállvvaa  aa  hhíírrööss  vváárrooss  ééppüülléésséétt--sszzéé--
ppüülléésséétt..      
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– Mint annyian a világ legkü-
lönbözõbb tájáról, én is azért
érkeztem Kecskemétre novem-
berben, hogy mélyebben meg-
ismerhessem a Kodály-koncep-
ciót, illetve azt, hogy annak ze-
nei nevelési elveit hogyan lehet
ötvözni a hangszertanítással –
mondta a bájos kínai hölgy.

––  HHooll  hhaallllootttt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  iinn--
ttéézzeettrrõõll??  

– 1999-ben meghívtak a Pe-
kingi Zeneakadémiára egy ma-
gyar tanárnõt, Szirányi Borbá-
lát, aki hosszabb idõt töltve ná-

lunk szolfézst tanított, kórust
vezetett. Hamar kiderült, hogy
a magyar zenei nevelési elvek,
elképzelések teljesen mások,
mint a kínaiak. Néhány társam-
mal szinte azonnal eldöntöttük,
hogy ezeket a kodályi módsze-
reket és elveket mélyebben
meg kellene ismerni. Ezt az el-
határozást a következõ eszten-
dõk során csak megerõsítették
azoknak a tanároknak a foglal-
kozásai, akik Szirányi Borbálát
követték Pekingbe, gondolok itt
Erdei Péterre, Pad Zoltánra,
Kiss Katalinra, Klézli Jánosra. 

––  MMii  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  kküüllöönnbb--
sséégg  aa  kkéétt  oorrsszzáágg  zzeenneeii  ookkttaattáássaa
kköözzöötttt??

– Az, hogy a Kodály-módszer
az énekléssel kezdõdik, azon
alapul. Nálunk ez nem így van.
És hiába gazdag a kínai népze-
ne is, mi nem használjuk fel úgy
az iskolai zenei oktatásban,
mint a magyarok a saját hagyo-
mányaikat. Ezt az újfajta szem-
léletet alaposan megismerve
tudjuk majd alkalmazni mi is, a

saját népzenénket beemelve a
zeneoktatásba. És nagyon érde-
kes, nagyon fontos, hogy a ko-
dályi elveken való nevelés sok-
kal érzékenyebb muzsikussá te-
szi azt, aki ezen végigmegy,
mint a kínai metodika.

––  MMiillyyeenn  KKeeccsskkeemméétteenn  ééllnnii
eeggyy  ttáávvooll--kkeelleettii  hhööllggyynneekk??

– Lenyûgözõ, hogy mennyire
fontos a magyaroknak a kultú-
ra. Nemcsak a zene, hanem
minden más mûvészet is része
az itteni mindennapi életnek,
ami Kínában nem jellemzõ. Ott
elképzelhetetlen, hogy egy ilyen
méretû városban, mint Kecske-
mét, ennyi múzeum, mûvészeti
mûhely, színház és koncertte-
rem legyen. A zene különösen
nem része az otthoni minden-
napoknak. 

––  HHaa  nneemm  iiss  aa  mmûûvvéésszzeetteekk
mmiiaatttt,,  ddee  aa  vviilláágg  mmoosstt  nnaaggyyoonn
eerrõõtteelljjeesseenn  KKíínnáárraa  ffiiggyyeell..

– Mi pedig a világra. A zenei
oktatásunk javítása, gazdagítá-
sa érdekében például nem csak
a Kodály-módszer érdekli kínai
kollégáimat. Van, aki a német
vagy a francia nyelvterületen
folytat tanulmányokat, megis-
merkedve más zenetanítási el-
vekkel is. Majd kiderül, melyik
hasznosítható Kínában. Szerin-
tem a Kodály-módszer a legha-
tékonyabb, legsikeresebb az is-
kolai nevelés, tanárképzés terü-
letén, mivel lehetõséget kínál,
hogy a saját kínai hagyománya-
inkkal is ötvözzük. Kollégáim-
mal, akikkel itt tanulunk, min-
denképpen ezt népszerûsítjük,
ha hazatérünk.

A Kodály−módszer kínai követője
AA  SSzzeenntt  MMiikkllóóss  tteemmpplloomm  hhíívvõõ  kköözzöössssééggee  ééss  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  aazz  iiddéénn
iiss  mmeeggüünnnneeppeellttee  aa  MMaaggyyaarr  KKuullttúúrraa  NNaappjjáátt..  AA  ttaalláállkkoozzóónnaakk  aa  kkeeccsskkee--
mmééttii  KKooddáállyy  IInnttéézzeett  aaddootttt  ootttthhoonntt,,  ss  aazz  üünnnneeppii  mmeeggeemmlléékkeezzéésseenn  rréésszztt
vveetttt  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkee  iiss..  AA  mmeemmeennttóó  ––  ttiisszz--
tteellggééssüüll  aa  mmaaggyyaarr  kkuullttúúrraa  ggéénniiuusszzaaii  eellõõtttt  ––  KKooddáállyy  ZZoollttáánn  SSzzéékkeellyy  kkee--
sseerrvveesséénneekk  mmeeggsszzóóllaallttaattáássáávvaall  kkeezzddõõddöötttt..  AAzz  eellõõaaddóó  JJii  KKuumm  SSzzuunn  zzoonn--
ggoorraammûûvvéésszz,,  aa  PPeekkiinnggii  ZZeenneemmûûvvéésszzeettii  EEggyyeetteemm  ttaannáárraa  vvoolltt,,  aakkii  ttáárrssaaii--
vvaall  eeggyyüütttt  aa  hháázziiggaazzddaa  iinnttéézzeettbbeenn  ttaannuull..  AAzz  áázzssiiaaii  mmûûvvéésszznnõõ  aazz  üünnnneepp--
ssééggeett  kköövveettõõeenn  nnyyiillaattkkoozzootttt  llaappuunnkknnaakk..  

Kecskeméten, a Rákóczi úti
Mûvész Kávézóban MMaasszzlliikk
IIssttvváánn festõmûvész alkotásai-
ból nyílt kiállítás a napokban.

Az Orgoványon élõ alkotó
közszemlére tárt festményei
március 17-ig tekinthetõk
meg.

Kávézói képek
A Tiszti Klubban –
Lechner Ödön út 3.
szám –, a Kecskeméti
Tavaszi Fesztivál kere-
tében kiállítás nyílik
március 22-én, 16
órakor SSeebbeessttyyéénn  IImmrree
képeslap-gyûjtõ kol-
lekciójából. Az Euró-
pai Unió országainak
hagyományõrzõ népi
viseleteit bemutató
tárlatot Kriskóné Dá-
vid Mária, a Népi
Iparmûvészeti Gyûjtemény igaz-
gatója ajánlja az érdeklõdõk fi-
gyelmébe. Közremûködik a

kecskeméti Kodály Zoltán
Vegyeskar. A kiállítás április 8-ig
tekinthetõ meg. 

Népviseletek

AAzz  üünnnneeppssééggeett  kköövveettõõeenn  nnéévvnnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll  ffeellkköösszzöönnttööttttéékk  
ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekkeett..  AA  vvaaddkkeerrttii  KKoorroonnaa  ccuukkrráásszzddaa  ttoorrttáájjáátt  

nnaaggyyoonn  ffiinnoommnnaakk  ttaalláállttaa  aa  kkíínnaaii  hhööllggyy

JJii  KKuumm  SSzzuunn
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Az Alföldi Ipartestületek Területi
Szövetsége (Iposz) és a Kiskeres-
kedõk és Vendéglátók Bács-Kis-
kun Megyei Szövetsége (Kisosz)
együttmûködési megállapodást
kötött a napokban. A megálla-
podott felek úgy vélik ugyanis,
hogy a kiskereskedõknek, kis-
iparosoknak, a mikro- és a kis-
vállalkozóknak közös érdeke a
gazdasági és jogi érdekképvise-
let megfelelõ hatékonysága.

A közös munkára az alábbi
területeken van igény:

Önkormányzatokkal való
egyeztetések a helyi adókkal és
a hatósági eljárásokkal kapcso-
latban.

A Nemzeti Adó- és Vámhiva-
talnál felmerülõ, vállalkozókat
érintõ problémákban történõ
segítségnyújtás és tanácsadás.

A szakképzéssel, mesterkép-
zéssel kapcsolatos szervezés, ki-
állításokon és vásárokon való
közös részvétel.

A pályázati bizottságokba de-
legáltjaink összehangolása.

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarával való
kapcsolat kiépítése minden
olyan területen, amely a kiske-

reskedõket, kisiparosokat és
mikrovállalkozásokat érintik.

– Ezeket együtt tudjuk a leg-
eredményesebben ellátni –
mondta el PPiivvoonn  JJóózzsseeff, az Iposz
elnöke –, éppen ezért nagyon jó
kezdeményezésnek tartom ezt a

megállapodást. A két szervezet-
nek már korábban el kellet vol-
na kezdeni az együttmûködést a
tagok érdekében.

VVöörrööss  TTiibboorr, a Kisosz megyei
elnöke lapunknak elmondta,
hogy a két szövetség teljes össz-
hangban talált egymásra. A kö-
zös munka a tagok számára is
fontos, hiszen az információ-
áramlás sokkal egyszerûbb, ha-
tékonyabb lesz. A Kisosz to-
vábbra is segíti tagjait pályáza-
tokkal, vagy épp oktatással.

– A lakosság érdeke is, hogy
legyenek kisiparosok – jelentet-
te ki AAbboonnyyii  GGéézzaa, az Alföldi
Ipartestületek Területi Szövetsé-
gének titkára. – Ha egy faluban
nincs fodrász, vagy autószerelõ,
az ott lakóknak muszáj a város-
ba, vagy egy másik faluba át-
menni. Közös érdekünk, hogy
ez ne történjen meg. A foglal-
koztatás fennmaradásáért küz-
dünk.

Összefogó iparosok és kereskedők

AA  mmeeggáállllaappooddáásstt  PPiivvoonn  JJóózzsseeff  eellnnöökk  ééss  AAbboonnyyii  GGéézzaa  ttiittkkáárr  ((IIppoosszz)),,
vvaallaammiinntt  VVöörrööss  TTiibboorr  eellnnöökk  ééss  HHoorrvváátthh  LLaajjoossnnéé  ttiittkkáárr  ((KKiissoosszz))  íírrttaa  aalláá
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A Bács-Kiskun Megyei Labdarú-
gó Szövetség februári rendkívüli
ligaülésén az amatõr labdarúgó
szakosztályok képviselõi nem
engedték lemondani posztjáról
OOrreellll  ZZssoolltt  elnököt, aki megbí-
zott vezetõként így a nyárig to-
vább irányítja az MLSZ által
gyakorlatilag jogkör nélkül ha-
gyott testületet.

A kiskõrösi Szarvas Vendéglõ-
ben tartotta rendkívüli ligaülését
a Bács-Kiskun Megyei Labdarú-
gó Szövetség. A téma az amatõr
labdarúgás jövõje, illetve a gya-
korlatilag elnökség nélkül ma-
radt testület jövõje volt. Orell
Zsolt – aki 12 éve sikeresen irá-
nyítja a megyei szövetséget – el-
mondta, azzal a szándékkal ér-
kezett az ülésre, hogy lemond
posztjáról, hiszen a szélmalom-
harcnak nem látja értelmét, és az
MLSZ a fejük felett hozott dönté-
sei után kilátástalannak érzi a to-
vábbi munkát. Az ülésen megje-
lent több mint száz klub vezetõje
azonban lebeszélte errõl a meg-
hátráló szándékáról azzal, hogy
igenis szükség van a segítségére.
Így június 30-ig továbbra is hiva-
talában marad az elnök, igaz,
jogköre már nemigen maradt az
MLSZ átszervezése után.

Orell Zsolt az ülésen úgy fo-
galmazott, hogy az amatõr lab-
darúgás teljes átszervezés alatt
áll, de továbbra sem tudni az
MLSZ vezetõinek konkrét elkép-
zeléseirõl. Egyelõre annyit bíztak
volna rá, hogy az elnökségbõl
távolítson el három embert, de
mint mondta, õ erre nem hajlan-
dó, és ezt megüzente Budapestre
is. Így a jelenlegi elnökség is in-
kább papíron létezik csupán.
Hozzátette, továbbra sem tudni,
mi lesz a korábban lecsökkentett,
illetve a Bács-Kiskun Megyei Lab-
darúgó Szövetség által részben át-
vállalt játékvezetõi és nevezési dí-
jakkal. A szövetség jelen lévõ ver-
senyigazgatója, CCssiikkii  KKáárroollyy erre
elmondta, hogy a Csányi Sándor
vezette grémium (MLSZ) komoly
összegeket ígér az amatõr labda-
rúgásnak is, de egyelõre az Euró-
pai Unió elõtt lévõ sporttörvény
elfogadására várnak. A sportve-

zetõ beszédében jobbára külön-
bözõ ígérgetések hangzottak el
csupán, mindenféle konkrétu-
mot nélkülözve, amit a jelenlévõ
csapatok képviselõi késõbb szó-
vá is tettek. KKiirráállyy  SSáánnddoorr ezzel
kapcsolatban úgy fogalmazott,
a megyei szövetség lefejezése

mindenféle civil kontroll nélkül
történt meg, és sérelmezik, hogy
senki sem volt kíváncsi a véle-
ményükre. Kérte, hogy az MLSZ
ne hagyja ki õket a döntések
hozatalából, mert mint fogalma-
zott, Budapesten nem valószínû,
hogy jobban ismernék a helyi

problémákat, mint az itt dolgozó
emberek.

LLoossoonncczzyy  LLáásszzllóó,, korábbi fõtit-
kár, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség által közelmúltban kine-
vezett új megyei versenyigazga-
tó beszámolójában elmondta,
hogy a 2010-es évben 103 mil-

lió forint volt a Bács-Kiskun Me-
gyei Labdarúgó Szövetség költ-
ségvetése. A tavalyi év volt az
elsõ, amit mínusszal zárt a testü-
let, de a 268 ezer forintos hiány
nem a gondatlan gazdálkodás-
nak köszönhetõ, hanem annak,
hogy a csapatok egy része nem

fizette be az elõírt összegeket a
közös kasszába. Losonczy László
figyelmezette a klubok képvise-
lõit, hogy a jövõben jobban fi-
gyeljenek erre, mert az eddigi-
eknél szigorúbban szankcio-
nálja majd a szövetség a tarto-
zásokat. 

Ragaszkodnak elnökükhöz a fociklubok

OOrreellll  ZZssoolltt

AAzztt  aammaattõõrr  ffooccii  jjöövvõõjjee  aa  ttéétt

LLiiggaaggyyûûllééss  KKiisskkõõrröössöönn



2011. március88 www.civilnaplo.hu

Polgármestert köszöntött a kecs-
keméti Karol Wojtyla Barátság
Központ gondozottjainak csa-
pata a napokban. ZZaakkaarr  ZZooll--
ttáánn, Apostag elsõ embere nem
érkezett üres kézzel. Elhozta a
Duna menti település polgárai-

nak szeretetét, jókívánságait,
valamint egy nagy bográcsnyi
finom ebédet az intézmény ne-
héz sorsú családjainak. Kedves
köszöntõje után bemutatta az
általa vezetett község életét. El-
mondta, hogy településükön ki-

emelkedõ rendezvény a hurka-
és kolbászkészítõ fesztivál,
melynek apropóján – egy követ-
kezõ alkalommal – megismerte-
tik majd a ház gondozottjait is
az apostagi disznótoros külön-
legességekkel. 

Apostagi adomány Diáktárlat

A kecskeméti Kandó Kálmán
Szakközépiskola Kondor Béla
nevét viselõ mûvészeti tagoza-
tának ötödéves grafika, kerá-
mia, szobrász szakos tanulói-
nak alkotásaiból nyílt kiállítás a
napokban az Ifjúsági Otthon-
ban. A tárlatot március 17-éig
díjtalanul megtekinthetik az ér-
deklõdõk.

A Magyar Nanbudo Szövetség és
a Free Line Sportegyesület a kö-
zelmúltban rendezte meg Kecske-
méten nemzetközi edzõtáborát és
a XI. Nemzetközi Harcmûvész Be-
mutatót. Ezen a rendezvényen az
a megtiszteltetés érte Király Józse-
fet, a magyar szövetségi elnököt,
hogy Doshu-Soke Yoshinao
Nanbu 10. Danos alapítómester
Shihan, azaz 6. Dan fokozatot
adományozott számára. Ezt az el-
ismerést az a nanbudoka kapja,
aki a harcmûvészeti technikák el-
sajátítása mellett egyéb kiemelke-
dõ munkát is végez e sportág fej-
lesztése és minél szélesebb kör-
ben történõ megismertetése terén.
Közép-Európában az aktív nan-
budokák közül jelenleg mindössze
ketten rendelkeznek ezzel a foko-
zattal.

Maholnap másfél évtizede,
hogy Király József elszánt közre-
mûködésének, jelentõs szervezõ
munkájának köszönhetõen meg-
honosodott városunkban – és
közben országszerte – az új harc-
mûvészeti stílus, a nanbudo. Az
1980-ban megalapított és jelen-
leg 46 tagországot számláló
Nanbudo Világszövetségben
(WNF) hazánkat a kecskeméti

székhelyû Magyar Nanbudo Szö-
vetség képviseli, amit a Free Line
Sportegyesület alapított 1999-
ben, s amelynek a kezdetektõl Ki-
rály József az elnöke. A magyar
csapat eddigi sikerei a sportág rö-
vid hazai története ellenére is
kiemelkedõek; számos hazai és
nemzetközi arany-, ezüst- és
bronzérem bizonyítja sportolóink
kiváló teljesítményét.

A szövetség és az egyesület ve-
zetõjeként Király József a sportok-
tatáson kívül nagy hangsúlyt fektet
a közösségi életre nevelésre, vala-
mint a különbözõ sportágakkal
történõ együttmûködésre, külföldi
kapcsolatok kiépítésére. Az általa
alapított és vezetett sportszervezet
megcélozza valamennyi korosz-
tályt, a gyermekektõl az idõsekig.
Király József kezdeményezésére és
támogatásával 2003-ban a
Nanbudokan Edzõteremet, 2009-
ben pedig a Hakkoda Dojo Harc-
mûvészeti Központot vehették bir-
tokukba a sportolók Kecskeméten.

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy
Király Józsefet a napokban meg-
választották a Nanbudo Világszö-
vetség (Worldwide Nanbudo
Federation) elnökének. Gratulá-
lunk!

Király József lett a világszövetség elnöke

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ééss  DDoosshhuu--SSookkee  YYoosshhiinnaaoo
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Remek környezet, finom ételek és
italok, kitûnõ zene és társaság. –
Kell ennél több a jó hangulathoz
egy ünnepi borvacsorán? Már-
pedig (a Magyar Turizmus Minõ-
ségi Díjával most kitüntetett)
lajosmizsei Tanyacsárda ilyen
parádés hangulatban fogadta a
vendégeket a minap, a Sauska
Pincészet közremûködésével
rendezett boresten. Csajkához
szokott haditudósítónk úgy érez-
te a helyszínen, hogy egy nagy-
szerû „vacsoracsata” színterére
vetõdött. A jelentõs vendégsereg
mellé ugyanis a Tanyacsárda el-
képesztõ szervezettséggel sora-
koztatta fel neves szakácsokból
álló fehér és képzett felszolgáló-
kat tömörítõ fekete seregét ezen
a parádén. Az elõbbiek kard he-
lyett fakanalat, az utóbbiak pajzs
helyett tálcát ragadva küzdöttek
a vendégsereg elismeréséért, jó
hangulatáért, a Venesz-díjas
mesterszakács, GGaarraacczzii  JJáánnooss
vezérletével. S a finom ételekkel
és italokkal való masírozáshoz a
csárda cigányzenekara szolgál-
tatta a talpalávalót.

Ki érezhette magát gyõztesnek
az est végén? – Mindenki.

Parádés borvacsora a Tanyacsárdában

SOBRI HALNAPOK
AZ ÖREG

TANYACSÁRDÁBAN
2011. március 12-15.
Az évek óta hagyományosan

megrendezésre kerülõ
SOBRI HALNAPOK keretében
az Öreg Tanyacsárda ismét 

tárt kapukkal várja 
minden kedves vendégét!

Étlapunkról szemezgetve:
� Ropogós haltepertõ makói lilahagyma gyûrûvel, 

csípõs paprikakrémmel
� SOBRI halászlé tésztával
� Filézett vegyes halászlé (harcsa, ponty és belsõség) házi gyufatésztával 
� Bõrén pirított fogasfilé paprikás haltejjel, házi széles metélttel
� Harcsasteak fokhagymás parajfõzelékkel, karottás muffinnal
� Madártej karamellfagyival

AAsszzttaallffooggllaallááss::  TTaannyyaaccssáárrddaa  ÉÉtttteerreemm
6050 Lajosmizse, Bene 625.

TTeell..::  7766//335566--001100;;  FFaaxx::  7766//335566--557766
tanyacsarda@tanyacsarda.hu � www.tanyacsarda.hu
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„Tisztelt Farkas P.
József Úr! Enged-
je meg, hogy egy
kedves emléke-
met megosszam
Önnel! Mikor
2011. január 21-
én leültem a párt-
fogoltjai körébe,
hogy elbeszélges-
sek velük a mun-
kámról és a kormány Õket segítõ
lépéseirõl, egyszer csak egy két-
éves forma kisfiú pillantása talál-
kozott az enyémmel. A tekintete
kíváncsiságot árult el, ami nem-
csak a számára talán még tarta-
lommal meg nem töltött szavak-
nak, hanem az embernek és a se-
gíteni akarásnak szólt.

Köszönöm Önnek, hogy lehetõ-
séget adott nekem erre a pillanat-
ra, hogy ha csak egy napra is, de
részese lehettem annak a fáradsá-
got és csüggedést nem ismerõ
szolgálatnak, amit Ön és a segítõi
végeznek Kecskeméten, a Karol
Wojtyla Barátság Központban!

Ez számomra volt öröm!”

Nagy Anna kormányszóvivő levele

Egy pillantás öröme

Kecskemét belvárosának új szín-
foltja, a közelmúltban megnyitott
Himalája Kávézó megjelenésé-
ben, hangulatában és vendégkör-
ét tekintve is egy kellemes találko-
zó helyszíne lehet meghitt párok-
nak, baráti társaságoknak vagy
éppen üzletembereknek, a hét
minden napján.

A Katona József Színház szom-
szédságában a népszerû Himalája
Vendéglõ mellett kialakított és egy-
benyitott kávézó repertoárját úgy
állították össze, hogy a tradicioná-
lis kínai finomságok kedvelõi mel-
lett azok is jól érezzék magukat,
akik a hagyományos ízeket, italo-
kat szeretik. A vendégek kellemes
környezetben fogyaszthatják el a
megrendelt italokat és süteménye-
ket, többfajta kávéból, eredeti kí-
nai teákból és alkoholos tartalmú
italból lehet választani. 

A vendégkört tekintve elmond-

ható, hogy a fiatalok és az idõseb-
bek egyaránt jól érzik itt magukat,
egyre többen visszatérõ vendégek.
A színházba járó közönségbõl is
sokan térnek be ide, és a vendé-
gek között gyakran fedezhetünk fel
színészeket. Talán az sem megle-
põ, hogy a Himalája tulajdonosá-
nak, Zhou Xiangmingnek (Jackek)

a társa a Katona József Színház is-
mert színésze, Kovács Gyula. A jö-
võt tekintve további tervek is érle-
lõdnek már: a vendéglátást szeret-
nék tartalmasabbá tenni, egybe-
kötni irodalmi és kulturális progra-
mokkal. 

KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  22..  
TTeell..::  7766//332222--005544  

NNyyiittvvaa  HH--CCss,,  VV::  88--2233,,    PP--SSzz::  88--2244
hhttttpp::////hhiimmaallaajjaa..ddttsshh..hhuu

Egy remek találkozópont

Aztán – mivel Baranyi Antalt, a
szerzõt is ismerem – beleolvas-
tam a szövegbe. Azt hittem, csak
a szokásos tisztelgés egy sikeres
életút elõtt, de hamar kiderült,
hogy egy magával ragadó olvas-
mány, amit nehéz letenni, mielõtt
a végére nem érünk. 

A család iránti mély szeretet,
tisztelet árad ebbõl a vallomás-
ból. Mintha minden sikert, örö-
met, értéket a szülõknek – az
életbõl rég elköltözötteknek – kí-
nálna, ajánlana vissza Ilona. És
én ezt a magatartást, ezt a pél-
dát nagyon nagyra értékelem. 

Minden siker, minden titkos
belsõ energia, az Isten-hitbõl és
a familiaritás lelki erõmûvébõl
indul. Ezt igazolja Ilona asz-
szony, felmutatva egy jeles ma-
gyar sikerpályát. Erre az ember-
re fel lehet nézni, s egy hiteles
életmû elõtt fejet lehet hajtani.
A szépen összefûzött mementók-
ból kitûnik: van nekünk is kire
büszkének lenni. 

Múlt és közel. – A bús magyar
sors számos kényszerû változást
zúdított az Alföld magyarjaira,
de megtörni nem tudta azt, aki
az õsök példáját követve kemé-
nyen dolgozott, tanult, épített.

Akinek gerince, szíve, lelke és jó-
zan esze volt, még az elkerülhe-
tetlen, fatális tragédiákból is erõ-
sen jött ki. 

Köszönöm ezt a kötetet, mert
erõt és reményt meríthettem be-
lõle! És Isten éltesse Ilona, szép
jubileumán! A nehéz idõkben is
találja meg a boldogulását és
adja tovább karizmáit a család-
jának és mindenkinek, aki e kö-
tet lapjait az Ön ajánlásával for-
gathatja. 

Sic itur ad astra! (Így jutunk a
csillagokig!)

FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff

Életem nyitott könyv
KKeeddvveess  ssoorrookkkkaall  ddeeddiikkáálltt  kköönnyyvveett  kkaappttaamm  aa  nnaappookkbbaann..  AAzz  ÉÉlleetteemm  nnyyii--
ttootttt  kköönnyyvv  ccíímmûû  jjuubbiilleeuummii  ccssaallááddttöörrttéénneett  aa  hhíírreess  iizzssáákkii  „„ttéésszzttááss  aasszz--
sszzoonnyy””,,  JJuuhháásszznnéé  CCsseerrii  IIlloonnaa  éélleettrreeggéénnyyee..  GGoonnddoollttaamm,,  eezz  aa  sszzíínneess,,
sszzééppeenn  kkööttöötttt  fféénnyykkééppaallbbuumm  bbiizzttoossaann  ssookkaatt  jjeelleenntthheett  aa  ccssaallááddttaaggookk--
nnaakk,,  bbaarrááttookknnaakk  ––  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  aa  ffoottóókkoonn  sszzeerreeppeellnneekk..  AAkkiikk
JJuuhháásszznnéé  CCsseerrii  IIlloonnaa  ccssaappaattáábbaann  ffoonnttooss  sszzeerreeppeett  kkaapphhaattttaakk..  DDee  mmiitt
kkíínnáállnnaakk  aa  lleeíírrtt  ssoorrookk  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  ttáávvoollaabbbbrróóll  sszzeemmlléélliikk  aazz  iizzssáákkii
ttéésszzttaa  kkaarrrriieerrjjéétt??    

Egy visszatérõ pár-
toló, SSzzaabbóó  AAnnttaall,
a Dél-Alföldi Inno-
vációs díjjal kitün-
tetett bócsai Poli-
Farbe Festékgyár
igazgató-tulajdo-
nosa látogatott el
barátaival a na-
pokban a kecske-
méti Karol Wojtyla
Barátság Központba. Remek ebé-
det hozott ajándékba a sanyarú
sorsú családoknak, és szellemi

táplálékként a Bibliából olvasott
fel a gyárigazgató a gondozot-
taknak.

Ajándék ebéd

NNaaggyy  AAnnnnaa  ééss
FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff
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– Hasonlóan mûködik a bolti
kereskedelem a piacihoz. Nem
mondják senkinek sem, hogy ké-
rem ez nem zsibvásár, itt nem lehet
olcsóbbra alkudni a kinézett áru
árát. Mi több, kifejezetten biztatjuk
a vevõket, legyenek bátrak, meg-
éri, megtaláljuk közösen a jó alku
lehetõségét. Ráadásul meglepe-
téssel is szolgálunk: igen finom,
pasztõrözött kecsketejet és sajtot
kínál a betérõknek Héjjasné Györ-
gyi kecskeméti kistermelõ – sorol-
ja a csalogató ötleteiket a bolthá-
lózat háziasszonya.

Erzsi mama tapasztalataira
építve egy évtizede mûködik a ba-
romfi feldolgozó cég, a kecske-

méti Chicken-Food Kft. Az édes-
anya, Héjjas Jánosné három fiá-
val – Jánossal, Tiborral és Zsolttal
– közösen mûködteti a vállalko-
zást. Mégpedig sikerrel, hiszen az
országban azon kevés baromfifel-
dolgozók közé tartoznak, akik a
legkedvezõbb áron tudják értéke-

síteni a szárnyasokat. Mint azt
mottójukban is megfogalmazták:
„Baromfira jó áron!”

A szigorú elõírásoknak megfe-

lelõ saját telephelyükön, a fõként
megyebeli állattenyésztõktõl felvá-
sárolt baromfikat dolgoznak fel,
melyeket immár három kecske-
méti üzletükben is értékesítenek.

Naponta kétszer szállítanak a
pultokra, így garantált a frisses-
ség, sõt rugalmasságuknak kö-

szönhetõen egyedi kéréseket is
szívesen teljesítenek.

– Számunkra nincs lehetetlen.
Ha valaki reggel két gyöngytyú-
kot kér, akkor azt délután már fel-
pucoltan, akár feldarabolva is át-
veheti az üzletben – vallja Erzsi
mama, aki maga is aktívan részt
vesz a munkában.

Termékeik között mindenféle
baromfi megtalálható: csirke,
tyúk, gyöngytyúk, kacsa, liba,
pulyka – melyek kérhetõk egész-
ben, felezve, darabolva, kis vagy
nagy mennyiségben. Igény esetén
vákuumcsomagolást is vállalnak,
és a termékek rendelhetõk csoma-
golt fagyasztott áruként is. Vásá-
roljon náluk bizalommal! Megéri!

CChhiicckkeenn  FFoooodd  KKfftt..
wwwwww..cchhiicckkeennffoooodd..hhuu

KKeeccsskkeemméétt,,  BBaallllóósszzöögg  338877..
TTeell..::  7766//770011--337711,,  3300//223399--22440099

Petőfi utcai Chicken−Food szaküzlet

Ahol az alkunak is helye van

– Az egyetemen, már az ötödik
évfolyam vége felé felmerült ben-
nem és a szobatársamban: nem biz-
tos, hogy most és pont ezt akarjuk
csinálni, ha végeztünk – nyilatkozta
a Petõfi Népének Szabó Norbert. –
Persze ez nem azt jelenti, hogy ké-
sõbb nem a szakmánkban fogunk
majd elhelyezkedni, de most inkább
világot látnánk, utaznánk, nyelvet ta-
nulnánk. Mindent, amit fiatalkorban
érdemes kipróbálni, megismerni. Ki-
tûztük célul, hogy Angliába me-
gyünk dolgozni, tanulni, ennek szer-
vezése viszont egy kicsit idõigényes,
de már folyamatban van. Addig
azonban nem akartam munkát vál-
lalni, szerencsére szüleim is segíte-
nek a megélhetésemben, így sza-
badidõmben önkéntes munkákat
vállalok. Tudom, hogy ezzel segítek

másoknak, de egy picit önzésbõl is
teszem, hiszen nekem ez jó, boldog-
gá tesz – elevenítette fel az elmúlt
hónap eseményeit a 24 éves srác.

Norbi a karácsony elõtti napok-
ban érkezett a Wojtyla-házba.

– Az elsõ napokban még sokan
voltunk, aztán kezdtek a jelentkezõk el-
maradozni. Többen úgy lehettek vele,
egy kicsit segítenek, néhány nappal
megnyugtatják a lelkiismeretüket és
kész. Én örömmel maradtam, hiszen
itt hétköznap is szükség van rám –
tette hozzá.

Norbi mindig mosolyog, még
munka közben is. Amikor átveszi
a tányérokat, poharakat az ott
ebédelõktõl, vagy ha a konyhán
dolgozókkal beszélget.

– Alapvetõen pozitív hozzáál-

lású vagyok, így próbálok minél
több mosolyt csalni az idejárók
arcára is. Jól esik látni, ha a ne-
héz sorsukról egy picit megfeled-
keznek és mosolyognak. Volt egy
kedves sztorim is még az elsõ
napokban. A munkámat egy fe-
hér köpenyben végzem, és épp
kint voltam az asztalok között,
amikor egy kedves ember azt
mondta nekem: doktor úr. Meg-
lepett, majd együtt jót mosolyog-
tunk – mondta. 

Mint kiderült: Norbi számára
az önkéntesség nem új keletû.
Korábban a máltaisoknál már
dolgozott a nyári szünetekben.
A munka ott más volt, de azt is
ugyanolyan szeretettel és lelke-
sedéssel csinálta, mint a mos-
tanit.  

Beszélgetésünk végén Norbi
felpattant a kerékpárjára és elte-
kert az Ifjúsági Otthonba, ahol a
Zöld Ernyõ program szervezõi-
nek segíti munkáját, természete-
sen önkéntes alapon, hiszen a
környezetvédelem is szívügye.

SSeebbeessttyyéénn  HHaajjnnaallkkaa

A népkonyha diplomás kisegítője
MMíígg  mmáássookk  ffoocciizznnii,,  vvaaggyy  mmoozziizznnii  sszzeerreettnneekk,,  aaddddiigg  SSzzaabbóó  NNoorrbbeerrtt  öönnkkéénn--
tteesskkéénntt  mmiinnddeennnnaapp  mmoossooggaatt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözz--
ppoonntt  nnééppkkoonnyyhháájjáánn..  SSeeggíítt,,  mmeerrtt  sszzáámmáárraa  eezz  nneemm  nnaaggyy  mmuunnkkaa,,  uuggyyaannaakk--
kkoorr  bboollddoogg,,  hhaa  mmoossoollyyáávvaall  jjoobbbb  kkeeddvvrree  ddeerrííttii  aazz  ooddaajjáárróókkaatt..  AAzz  eeggyyeettee--
mmeenn  ffrriisssseenn  vvééggzzeetttt,,  pprrooggrraammoozzóó--mmaatteemmaattiikkuuss  kkeeccsskkeemmééttii  ssrráácc  hhééttffõõttõõll
ppéénntteekkiigg  nnaappii  kkéétt  óórráátt  sseeggíítt  ddéélliiddõõbbeenn  aa  WWoojjttyyllaa--hháázz  nnééppkkoonnyyhháájjáánn..
KKöözzbbeenn  éénneekkeellggeett,,  ffüüttyyöörréésszziikk,,  llááttsszziikk  rraajjttaa,,  hhooggyy  bboollddoogg  ffiiaattaall..

ÚÚggyynneevveezzeetttt  aallkkuu--nnaappoott  rreennddeezzeetttt  ffeebbrruuáárrbbaann  aa  CChhiicckkeenn--FFoooodd  KKfftt..
kkeeccsskkeemmééttii,,  PPeettõõffii  SSáánnddoorr  uuttccaaii  üüzzlleettee,,  aammii  aannnnyyiirraa  jjóóll  ssiikkeerrüülltt,,  hhooggyy
mmáárrcciiuuss  2233--áánn  ((nnyyiittáássttóóll--zzáárráássiigg))  mmeeggiissmmééttlliikk  ––  ttuuddttuukk  mmeegg  aa  ccssaallááddii
vváállllaallkkoozzááss  aallaappííttóójjááttóóll,,  EErrzzssii  mmaammááttóóll..    

SSzzaabbóó  NNoorrbbeerrtt  öönnkkéénntteess
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Bem apóról és Pe-
tõfi Sándorról szól
az a kiállítás,
amely mmáárrcciiuuss  1111--
éénn  1111  óórraakkoorr nyílik
meg Kecskemé-
ten, a Karol Wojtyla Barátság Köz-
pontban. Március idusára, az
1848-49-es szabadságharcra em-
lékezve Székelyné Kõrösi Ilona mu-
zeológus ajánlja az érdeklõdõk fi-
gyelmébe ezt az emlékkiállítást,
amelynek Józef Zacharis Bem mun-

kásságáról, életérõl készült gazdag
anyagát a szülõváros, Tarnow aján-
dékozott a kiskõrösi Petõfi Társa-
ságnak. A mementót követõen a
ház delegációja koszorút helyez el
Petõfi Sándor kecskeméti emléktáb-
lájánál.

MMáárrcciiuuss  1144--éénn  1199  óórraakkoorr  a kecs-
keméti Katona József Színházban
ünnepi jótékonysági díszhangver-
senyt rendez Szabadság, szerelem
címmel a Máltai Szeretetszolgálat.

A kecskeméti városi ünnepi meg-

emlékezés és koszorúzás ez alka-
lommal is a fõtéri Kossuth-szobor-
nál lesz mmáárrcciiuuss  1155--éénn  1100  óórraakkoorr..

1100--ttõõll  1144  óórrááiigg Pilvax Nosztalgia
Kávéház várja az érdeklõdõket az
Ifjúsági Otthonban.

A Nyíri erdõben 1144  óórraakkoorr  a Kis-
kun Huszár és Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület, illetve a Bács-
Kiskun Megyei Huszár Bandérium
és Tûzér Üteg közremûködésével
tartanak megemlékezést.

1177..4455--kkoorr kezdõdik a fáklyás fel-

vonulás a város fõterén, majd a
Cifrapalotában Magyarország ta-
vasza címmel nyílik kiállítás.

Az ünneplés mmáárrcciiuuss  1166--áánn foly-
tatódik a Tavaszi Fesztivál megnyi-
tásával a Kecskeméti Kulturális és
Konferencia Központban: 1177
óórraakkoorr a helyi képzõmûvészek kö-
zösségének alkotásait tárják köz-
szemlére Magyar rapszódiák – Liszt
emlékezete címmel.

A márciusi forradalom és sza-
badságharc ünnepkörét az 50 éves
Cantus Nobilis Kórus koncertjével
zárják 1166--áánn 1199  óórraakkoorr  a Reformá-
tus Újkollégium dísztermében.

Kecskeméti ünnepi programok

Vértanú atya

Zsúfolásig megtelt nemrég a kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központ  díszterme. A kommunizmus áldozata-
ira emlékeztek az összegyûltek az egyházmegye fõpász-
tora, ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss érsek, MMáákk  KKoorrnnééll alpolgármester,
illetve ddrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr kecskeméti plébános társaságá-
ban. Az intézmény a lengyel-magyar sorsközösség kecs-
keméti emlékháza is, ezért került az ünnepi mûsor napi-
rendjére a baráti nemzet egyik mártírja, a kommunista
terror pribékjei által meggyilkolt Popielusko atya élete és
példája. Jelen volt a magyar nyelvû monográfia szerzõ-
je, MMoollnnáárr  IImmrree is, aki remek elõadásában idézte föl,
hogy miért kellett meghalnia a fiatal lelkipásztornak, a
Solidaritás papjának. A könyv elõszavát egyébként dr.
Bábel Balázs érsek írta. A metropolita elõadásában
hangsúlyozta, hogy a vértanúk minden csepp vére mag
és vetés, amely kihajt és kivirágzik a szívekben, gazdagít-
va az új és újabb nemzedékeket, élteti a hitet és a re-
ményt a társadalmakban.

Tüdőszűrésen
Nem olyan rég számoltunk be arról, hogy ddrr..  PPáánncczzééll  GGyyuullaa,
a kecskeméti Tüdõgondozó Intézet vezetõ fõorvosa elõ-
adást tartott a Karol Wojtyla Barátság Központban az
egészséges életmódról. Ezt követõen felajánlotta, hogy a
ház gondozottjai igény szerint tüdõszûrésen vehetnek részt
az intézetében, ami a napokban meg is történt. Köszönet a
gyors és szakszerû vizsgálatért!
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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

Ruhaosztás
A kecskeméti Karol Wojtyla Ba-
rátság Központban több alka-
lommal is szerveztek téli ruha-
osztást a ház szegény sorsú csa-
ládjainak az elmúlt hónapok-
ban. Legutóbb gyerekekre és
felnõttekre való holmik egy-
aránt bõségesen voltak a cipõ-
ket, kabátkákat, pulóvereket,
zoknikat, nadrágokat rejtõ cso-
magokban.

A napokban Brüsszelben ren-
dezte meg szokásos éves kon-
ferenciáját a European Airshow
Cuncil, az Európai Repülõnap-
ok Tanácsa. A három napos

szakmai tanácskozáson a légi
parádék bemutató kötelékei-
nek képviselõi és a szervezõk
tartottak elõadásokat. A konfe-
rencián 24 ország 240 képvi-

selõje jelenlétében osztották ki
az elmút év legjobb európai
repülõnapjának járó díjat, a
Paul Bowen Trophy-t, melyet a
kecskeméti Nemzetközi Repü-
lõnap és Haditechnikai Bemu-
tató kapott.

– Az alkotás és a tanítás hatá-
rozta meg az egész életemet –
mondja a ma már nyugdíjas éve-
it töltõ festõmûvész. Akirõl érde-
mes tudni, hogy pályája elején
remek grafikákkal jelentkezett,
majd a pasztell titkait faggatva
nyûgözte le a látogatókat számta-
lan egyéni és csoportos kiállítá-
son. Az utóbbi években ismét iz-
gatja az olajfestészet is.

– A helyi zenei gimnáziumban
érettségiztem, vagyis nálam a
komolyzene gyermekkori becsí-
põdés – állítja a mester, amikor
a témaválasztásra terelõdik a
szó. Kiderül, hogy az auditív él-
mények vizuális megfogalmazá-
sa, a szín és a ritmus érdekes
hangulati elemeinek ötvözése
mindig alkotásra inspirálta. Ha-
sonló késztetést csak a termé-
szetszeretetébõl eredõ kirándulá-
sai során érez. De soha nem a

másolásra koncentrál, ahhoz a
fényképezõgép is elég. Megfo-
galmazása szerint: a természetjá-

rás az élményszerzés módja, a
mûterem pedig az alkotás helye.

Apropó mûterem! Másfél éve
az autókereskedõ Tormási Attila
felajánlotta Jász utcai szalonját
erre a célra Szappanos István-
nak és két mûvésztársának.

– Tiszteletet érdemelnek azok
a sikeres helyi vállalkozók, akik
hajlandók felvállalni a mecénás

szerepét Kecskeméten, hiszen
éhen hal ma már az a mûvész,
aki állami támogatásra, megbí-
zásokra vár, amik szinte teljesen
kiapadtak – jegyzi meg SSzzaappppaa--
nnooss  IIssttvváánn. Aki fontosnak érzi
szólni Király Józsefrõl is, aki úgy
kapcsolódott be a kecskeméti
képzõmûvészek életébe, hogy
rendszeresen kínál kiállítási le-
hetõséget a helyi festõknek, gra-
fikusoknak a tulajdonában lévõ,
Rákóczi úti Mûvész Kávézóban.
Ebben az elidegenedett világ-
ban egy mûvésznek – és talán
mindenki másnak is – élmény
betérni ebbe a családias hangu-
latú kávézóba egy kis eszmecse-
rére.

– Hasonló élményekre vágyva
lettem rendszeres résztvevõje a
megye alkotótáborainak –
mondja búcsúzóul. – Kécskén a
Tisza környéke, Veránkán a Du-
na-part, Hajóson a pincesor, a
homokdûnék világa egy tájkép-
festõnek az inspirációk sokasá-
gát kínálja, de a baráti-szakmai
beszélgetések, együttlétek teszik
igazán teljessé, emberien vonzó-
vá az alkotó közösségeket is.

((kk..  ee..))    

Díjazott kecskeméti repülőnap

Szappanos István műtermében

Ecsete alatt tájak és zenék
TTõõssggyyöökkeerreess  kkeeccsskkeemmééttiinneekk  vvaalllljjaa  mmaaggáátt  SSzzaappppaannooss  IIssttvváánn,,  aa  vváárrooss
mmûûvvéésszzeettii  éélleettéénneekk  eeggyyiikk  lleeggeennddááss  aallaakkjjaa..  AAkkiitt  ttiisszztteelleetttteell  mmeeggssüüvveeggeell
ssookk  sszzáázz  ttaannííttvváánnyyaa  aa  mmaaii  nnaappiigg,,  hhiisszzeenn  ccssaakknneemm  hháárroomm  éévvttiizzeeddeenn  áátt
oosszzttoottttaa  mmeegg  aa  hhaallllggaattóókkkkaall  aa  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeett  ttiittkkaaiitt  aa  hheellyyii  ttaannííttóókkéépp--
zzõõbbeenn..  EEmmeelllleetttt  aa  mmûûvveellõõddééssii  kköözzppoonnttbbaann  ssookk  éévviigg  vveezzeettttee  aa  FFéénnyyeess
AAddoollffrróóll  eellnneevveezzeetttt  sszzaakkkköörrtt,,  eellnnyyeerrvvee  sszziinnttee  mmiinnddeenn  rraannggooss  sszzaakkmmaaii  eell--
iissmmeerréésstt..
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Ruházati üzlet
berendezési tárgyai eladók

kedvezményes áron
Tel: 06-30/9391-411

Egyedi fûtéses, földszinti, 
utcafronti bejáratú 

Nagykõrösi utcai 50 és 60 m-es 

üzlethelyiségek kiadók 
áprilistól a Centrum Áruház

közelében. 
A két üzlet együtt is használható,
ezért lehetõség van a két üzlet

együttes bérlésére is . 
Tel.: 06-30/9788-480

Könyvajánló
MMaaggyyaarr  zzssoollttáárrookk
Dr. Bábel Balázs, Ka-
locsa-Kecskemét érse-
kének hatvanadik
születésnapjára jelent
meg a reprezentatív
kötet, ami 150 verset
kínál a fõpap váloga-
tásában. Olyan alko-
tások ezek, amelyek
hatással voltak gon-
dolkodására, lelki fej-

lõdésére. A keménytáblás, nagyméretû kiadványt
Bodri Ferenc grafikái gazdagítják.

ÁÁrraa::  33550000  FFtt

KKeeccsskkeemméétt  ééss  aa  kköörr--
nnyyéékk  nneevveezzeetteessssééggeeii  
Reprezentatív fotóal-
bum angol, német és
magyar nyelven, több
mint száz színes fotóval,
amely bemutatja a
hírös város szép épüle-
teit, rendezvényeit,
múzeális és kulturális
értékeit, természeti kin-
cseit.

ÁÁrraa::  22220000  FFtt  

FFuurrffaannggooss  kkoommáákk  hhiissttóórriiááii  ééss  mmááss  mmeesséékk – A kötet-
ben Dékány Rafael híres mesegyûjtõ tizenegy tréfás
történetét olvashatják a mesekedvelõk.  

ÁÁrraa::  11880000  FFtt  

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

Nagykőrösön, zöldövezetben
65 nm-es társasházi

lakás eladó,
illetve kiadó,

vagy kecskeméti ingatlanra
cserélhetõ.

Információ: 76/484-341, 20/9626-279
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soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

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

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL

SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

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

Nyitva: hétfõ, kedd, csütörtök és
vasárnap 9-20 óráig, 

szerdán, pénteken és szombaton 
9-22 óráig. 

Felújítás alatt a gyógyvíz és
az infraszauna szolgáltatás mûködik.

TB által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmanok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA � SZAUNA � INFRASZAUNA

– Ennek
ellenére a
tá r su la to t
az önkor-
mányzat ki-
zárta a to-
vábbi köz-
mûvek szer-
vezésébõl a 23/2010.(VI.15.) KR
sz. rendeletével. Aminek több oka
lehet: a város pénzügyi helyzete, a
külterületeken a Területrendezési
Terv nem teszi lehetõvé a fejleszté-
seket, de több jel arra mutat,
hogy személyes (politikai) ok is
húzódhat a döntés hátterében.
Bármelyik okot vizsgáljuk, a pol-
gárok számára egyik sem elfo-
gadható. Gondoljunk például
azokra a külterületi ingatlan tulaj-
donosokra, akik közül sokan most
már nem juthatnak egészséges
ivóvízhez, vagy gázhoz, bár a
szomszédos soron lakók ezeket a
közmûveket korábban már meg-
kapták – mondja ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó,
a Kecskeméti Víziközmû Társulat
elnöke. – Az igaz, hogy egy társu-
latot nem lehet a végsõkig fenn-

tartani pár ügy miatt, viszont a po-
litika által nem preferált tisztessé-
ges eljárást is vállalhatta volna a
várost irányító testület.

– Sok tisztázatlan kérdés van
még, ezek közül egyet említenék,
ami magában is abszurd jelenség.
Az ISPA szennyvízcsatornázással
kialakított agglomeráción (Kecs-
kemét, Kerekegyháza, Helvécia,
Ballószög) belül a hírös város pol-
gárai fizették a legkisebb hozzájá-
rulást, 45 ezer forintot ingatla-
nonként, a többi településen en-
nek két-háromszorosát. Mégis
Kecskeméten lett belõle a legtöbb
kellemetlenség, miután az új vá-
rosi vezetés másként gondolkodva
a közmûfejlesztésekrõl, elbizony-
talanította az érdekelteket. Akik
már egyesített csatornával ren-
delkeztek, azoknak a hozzájáru-
lásuk csak 22.500 forint lett. Az
ISPA terv mintegy 10 ezer bekö-
tésrõl szólt, ebbõl Kecskemét
mintegy 7.800-zal számol a tár-
sulat kimutatása szerint, ebbõl
7.500-at sikerült kisebb-na-
gyobb vitákkal rendezni, viszont

300 ingatlantulajdonossal nem
jutunk dûlõre. Akik mondanak
mindent, hivatkoznak mindenre,
miközben a csatornázás adta
elõnyöket õk is élvezik. Ráadásul
elsõ megnyilvánulásuk a táma-
dás, szitkozódás, rágalmazás és
nem végsõ sorban az ügyvéden
keresztüli fenyegetés. Vagyis a
milliós nagyságrendû közmûbe-
ruházással felértékelõdött ingat-

lanok jó néhány tulajdonosa
olyan sérelmeket emleget – a mi-
nimális 45 ezer forintos hozzájá-
rulás miatt –, hogy kész súlyos

százezreket áldozni azért, hogy
végül bírósági végzésen keresztül
szembesüljön saját balgaságá-
val. Most ezekben az ügyekben is
az önkormányzattól kért segítsé-
get a társulatunk, és annak függ-
vényében járunk el a továbbiak-
ban – hangsúlyozza a társulat el-
nöke. – Ha a volt, illetve a mos-
tani képviselõk elõbb átélik a la-
kossági kapcsolattartás ilyen

„rejtett örömeit”, sokkal vissza-
fogottabbak lettek volna vélemé-
nyükkel, amikor a társulatunk ki-
zárására szavaztak.

Közműfejlesztési anomáliák
AA  kköözzmmûûvveekk  kkiiééppííttééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  llaakkoossssáággii  öönneerrõõ  mmeeggffiizzeettéésséévveell
öösssszzeeffüüggggõõ  tteeeennddõõkk  eellvvééggzzéésséérree,,  iilllleettvvee  aazz  éérriinntteetttt  iinnggaattllaann  ttuullaajjddoonnoo--
ssookkkkaall  vvaallóó  kkaappccssoollaattttaarrttáássrraa  hhoozzttáákk  llééttrree  eeggyy  éévvttiizzeeddee  aa  KKeeccsskkeemmééttii
VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaattoott..  MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  eezz  iiddõõ  aallaatttt  1111  eezzrreenn  ccssaattllaakkoozz--
ttaakk  ee  cciivviill  sszzeerrvveezzeetthheezz,,  mmeellyy  bbiizzoonnyyíítthhaattóóaann  rreemmeekküüll  sszzoollggáállttaa  aa  llaakkooss--
ssáágg  éérrddeekkeeiitt,,  mmiinnddiigg  aazzéérrtt  kküüzzddvvee,,  hhooggyy  mmiinnééll  oollccssóóbbbbaakk  ééss  ggyyoorrssaabb--
bbaakk  lleeggyyeenneekk  vváárroossuunnkkbbaann  aa  kköözzmmûûffeejjlleesszzttéésseekk..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  1177
eezzeerr  884444  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddhhoozz  jjuuttootttt  eell  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa,,  aa  vvíízz,,  aazz
áárraamm  ééss  aa  ggáázz  aa  ttáárrssuullaatt  hhaatthhaattóóss  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell,,  aazz  úúttssttaabbiilliizzááccii--
óókkaatt  nneemm  iiss  eemmllííttvvee..  VVaaggyyiiss  vváárroossuunnkk  öösssszzllaakkoossssáággáánnaakk  aa  ffeelléénn  sseeggíí--
tteetttteekk  eeddddiigg.

Gyógyszertári támogatás
Szent Mátyás apostol napján a Ka-
rol Wojtyla Barátság Központban
SStteeiimmeettzz  GGyyöörrggyynnéé  IIllddiikkóót, a Má-
tyás Király Gyógyszertár tulajdono-
sát köszöntötték. Aki itt visszatérõ,
kedves vendég, s a jeles apostol
emléknapját rendszeresen az intéz-
mény gondozottjai körében ün-
nepli, ebéddel vendégelve meg azt itt étkezõket. Segítségével alkal-
manként vitaminokat is tudnak osztani a szegény családoknak, ezzel
is hozzájárulva az egészségük megõrzéséhez. 
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NAGYSZÍNHÁZ

március1. kedd 17.00 ó OROSZ LEKVÁR Latinovits Z. b.
március 2. szerda 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Kiss M. b.  
március 3. csütörtök 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Apáczai Cs. J. b. 
március 4. péntek 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Németh L. b.
március 5. szombat 15.00 ó HARMADIK RICHÁRD Honthy H. b.  
március 6. vasárnap 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Jászai M. b.  
március 7. hétfõ 14.00 ó POPEYE – a Thália Színházban

19.00 ó Jótékonysági Színházi Est – a Kecskeméti Lions Clubok és a
Rotary Klub közös rendezvénye

Fekete Péter – a Nagyváradi Állami Színház elõadása
március 8. kedd 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Gózon Gy. b. 
március 9. szerda 17.00 ó HARMADIK RICHÁRD Bajor G. b.  
március 10. csütörtök 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Nagy L. b.
március 11.péntek 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Ódry Á. b. 
március 12. szombat 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Csortos Gy. b.  
március 13. vasárnap 15.00 ó HARMADIK RICHÁRD Gombaszögi E. b. 
március 14. hétfõ 19.00 ó a Máltai Szeretetszolgálat hangversenye  
március 15. kedd 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Dajka M. b.
március 16. szerda 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Latabár K. b.
március 17. csütörtök 17.00 ó HARMADIK RICHÁRD Petõfi S. b.  
március 18. péntek 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Blaha L. b.
március 19. szombat 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Arany J. b.
március 20. vasárnap 15.00 ó ANCONAI SZERELMESEK  bérletszünet
március 22. kedd 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Páger A. b. 
március 24. csütörtök 19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK Katona J. b. 

bemutató
március 25. péntek 19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK  Bessenyei Gy. b. 
március 26. szombat 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Berky L. b. 
március 27. vasárnap 10.30 ó POPEYE - bérletszünet
március 29. kedd 19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK  Gózon Gy. b.
március 30. szerda 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Törzs J. b. 
március 31. csütörtök 19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK  Apáczai Cs. J. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

március 1. kedd 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA
március 2. szerda 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK
március 3. csütörtök 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK
március 5. szombat 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK
március 6. vasárnap 15.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA

március 8. kedd 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – Pakson, a Mûvelõdési Házban
március 9. szerda 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK
március 12. szombat 15.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
március 13. vasárnap 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
mácius 18. péntek 17.00 ó KICSI NYUSZI HOPP HOPP 

– a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében
március 19. szombat 15.00 ó AZ ARANYMÛVES  BOLTJA
március 20. vasárnap 19.00 ó AZ ARANYMÛVES  BOLTJA

2. SZÍN-TÁR – Színmûvészeti Egyetemek Találkozója
március 21. hétfõ 18.00 ó Sorsjáték – Babes-Bolyai Tudományegyetem, 

Kolozsvár, Színház és Televíziós kar
március 22. kedd 18.00 ó McDonagh-gyakorlatok 

– Színház- és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest 
március 23. szerda 15.00 ó Brecht: Félelem és macskajaj 

a Harmadik Birodalomban
– Színház- és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest 
19.00 ó Bergman: Rítus - Akademija Umetnosti, Novi Sad

március 24. csütörtök 18.00 ó Karinthy Márton: A vihar kapuja
– Színház- és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest

március 25. péntek 19.00 ó Intelligens szervíz - Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar
március 27. vasárnap 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – Karinthy Színházban  
március 29. kedd 19.00 ó A PIROS BICIKLI 

–  a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ

március 10. csütörtök 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
március 11. péntek 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
március 15. kedd 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
március 17. csütörtök 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
március 18. péntek 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN  – a Tatabányai Jászai Mari Színházban

2. SZÍN-TÁR - Színmûvészeti Egyetemek Találkozója
március 21. hétfõ 20.00 ó  Így vonulunk be – Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar
március 22. kedd 21.00 ó Vinnai András: Motel – Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar
március 24. csütörtök 16.00 ó Varró Dániel-Presser Gábor: Maszat-hegy 

– Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar
20.00 ó Varró Dániel-Presser Gábor: Maszat-hegy
– Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar 

március 26. szombat       18.00 ó Tasnádi István: Finito - Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem
március 28. hétfõ 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA  

– a XXI. Stúdiószínházi Fesztiválon Egerben
március 29. kedd 19.30 ó CALIGULA HELYTARTÓJA – a Thália Stúdióban
március 31. csütörtök 19.30 ó CALIGULA HELYTARTÓJA – a Thália Stúdióban

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MÁRCIUSI MÛSORA

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

Miután tavaly megújult a hotel,
és az átalakítás kapcsán az alag-
sorban a wellness-sziget szolgálta-
tásait, azaz a jacuzzit, a gyerek-
pancsolót, a szaunát, az infrasza-
unát és a gõzkabint helyezték el, a
sörözõ a földszinten kapott helyet.
A Batthyányi utcáról külön bejárat-
tal ellátott szórakozóhely továbbra
is ideális feltételeket kínál azoknak
a társaságoknak, amelyek szíve-
sen kötik össze a találkozást né-
hány biliárd vagy darts partival, de
lehetõség van beszélgetésre, fi-
nom vacsorára, vagy éppen egy
könnyed sörözésre is. Az itallapon
a négyféle csapolt sör mellett vá-
lasztékos borkínálat is szerepel.

A club egyik szárnyában há-
rom Brunswick biliárdasztalt és
két dartsot helyeztek el, míg a
kisebb, kellemes kávézói hangu-
latot árasztó teremrész kialakítá-
sával elsõsorban azokra gon-
doltak, akik kisebb nyüzsgésre
vágynak.

A Club Bellagio az éjfél utáni
órákban is kellemes kikapcsoló-
dási lehetõséget nyújt a tovább-

képzések, tréningek résztvevõi
számára. A hely kellemes han-
gulatát nem csupán a belsõ tér
kialakításának, a kiváló légtech-
nikának és az ízletes mediterrán
ételkínálatnak köszönheti, ha-
nem a figyelmes és színvonalas
kiszolgálásnak is. Ez az egyik
záloga annak, hogy a hely a ho-
tel vendégein túl a kecskemétiek
körében is mind népszerûbbé
válhat. 

Péntek és szombat esténként
zenés programokat kínálnak, a
hetente frissülõ „menüajánlatok”
pedig azt szolgálják, hogy minél
olcsóbban, minél több szolgálta-
táshoz jussanak a vendégek. 

Club Bellagio – a Hotel Három Gúnárban

Ahol garantált a jó hangulat

Nyitva tartás hétfõtõl csütörtökig: 18-02 óráig
pénteken és szombaton: 18-03 óráig 

vasárnap: 16-24 óráig
Asztalfoglalás: (+36) 76/483-611

ÚÚjj  nnéévvvveell,,  úújj  aarrccuullaattttaall,,  ddee  aa  rrééggii  eerréénnyyeekkeett  iiss  mmeeggõõrriizzvvee  vváárrjjaa  vveennddéé--
ggeeiitt  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  ssöörröözzõõjjee,,  aa  CClluubb  BBeellllaaggiioo..  AA
ttöörrzzssvveennddééggeekknneekk  hhiiáánnyyzzootttt  mmáárr,,  aazz  úújj  llááttooggaattóókkrraa  ppeeddiigg  aa  ffeellffeeddeezzééss
öörröömmee  vváárr  eebbbbeenn  aa  rreemmeekk  ssöörröözzõõbbeenn..  


