
Kecskeméten szeptember 14-én, pénteken aláírták a
partnervárosi megállapodást a lengyelországi Wad-
owicével, II. János Pál pápa szülõvárosával. A szer-
zõdést dr. Zombor Gábor, Kecskemét város polgár-
mestere és Ewa Filipiak, II. János Pál szülõvárosá-
nak, Wadowicének a polgármestere látta el kézje-
gyével. A megyeszékhely így elmondhatja magáról,
hogy bekerült azon kevés települések közé, amelyek-
kel a zarándokhelyként is világhírû kisváros partner-
séget vállal.
Az eseményen, amelyen a két város képviselõi a to-
vábbi együttmûködés lehetõségeirõl is tárgyaltak, a
lengyel küldöttség mellett részt vett Marcin
Sokolowski, a Lengyel Köztársaság budapesti kon-
zulja, továbbá Kecskemét alpolgármesterei, az or-
szággyûlési képviselõk, valamint a kapcsolatot elõ-
készítõ Wojtyla Barátság Központ megalapítója, Far-
kas P. József. ((TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::  55..  oollddaall))

AAzz  öösssszzeeggyyûûlltt  hhíívveekk  BBáánnyyaaii  GGáábboorrrraall,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkéévveell  eeggyyüütttt  eellõõsszzöörr  ccssooddáálljjáákk  mmeegg  aazz  eellkkéésszzüülltt  kkeerreesszztteett..

Kecskemét új partnere Wadowice

Templom-
szentelés 

Autómentes nap 1155..  oollddaall

Furfangos Péter 88..  oollddaall

Nagydíjas a Poli-Farbe 44..  oollddaall

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.

Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,

Fax: 76/504-428

www.furediautosiskola.hu

1111..0000  óórrááttóóll  ÉÉrrkkeezzééss  
SSzzõõllõõddaarráállááss  ééss  pprréésseellééss,,  mmuusstt--
kkéésszzííttééss,,  mmuussttiivvóó  vveerrsseennyy,,
mmuussttkkóóssttoollóó
1111..0000--1155..0000  GGyyeerrmmeekkeekknneekk  
kkéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss,,  ffeellnnõõtt--
tteekknneekk  qquuaaddoozzááss

1122..0000  óórrááttóóll  EEbbéédd  
AA  mmiinnééll  aauutteennttiikkuussaabbbb  ééll--
mméénnyyrrõõll  ééss  aa  jjóó  hhaanngguullaattrróóll  
cciiggáánnyyzzeenneekkaarr  ggoonnddoosskkooddiikk..
LLeevveesskkóóssttoollóó::  SSzzüürreettnnaappii  bbaa--
bbooss  üürrüügguullyyááss  ééss  MMaarrhhaa--
hhúússlleevveess  ttéésszzttáávvaall
SSzzüürreettii  ttááll::  TTûûzzddeelltt  bbáá--
rráánnyyssüülltt  ggrriilllleezzeetttt  zzööllddssééggeekkkkeell,,
BBaaccoonnsszzaalloonnnnáábbaa  ggöönnggyyöölltt
jjéérrcceemmeellllffiilléé  ssááffrráánnyyooss  rriizzzzsseell
ééss  ssüülltt  bbuurrggoonnyyáávvaall

HHaa  sszzeerreettnnee  kkiisszzaakkaaddnnii  aa  hhééttkköözz--

nnaappookkbbóóll  ééss  sszzeerreettnnee  rréésszztt  vveennnnii

eeggyy  iiggaazzii  sszzüürreettii  mmuullaattssáággbbaann,,  aahhooll

eeggyyüütttt  ddaarráálljjuukk  ééss  pprréésseelljjüükk  aa  sszzõõ--

llõõtt  ééss  kkéésszzííttjjüükk  aa  mmuussttoott,,  aakkkkoorr

sszzeepptteemmbbeerr  3300--áánn vváárrjjuukk  sszzeerreetteetttteell  

Szeptember 30-tól október 3-ig
tartó  ünnepséggel köszöntik a hí-
vek Kecskemét új büszkesége, a
mûkertvárosi  Assisi Szent Ferenc
templom felszentelését. Dr. Bábel
Balázs, Kalocsa-Kecskeméti ér-
sek, népes asszisztenciával - a
Kecskeméti Pedagógus Énekkar
közremûködésével - vasárnap
délután öt órakor hívja le az Urat
az új szakrális épületbe, mintegy
földi otthont kínálva a Mindenha-
tónak. Az elmúlt csodálatos építé-
si évrõl bõvebben a 9. oldalon
olvashatnak.   



A fõépítészi irodában meg-
tartott bemutatkozó megbe-
szélésen egyaránt szó esett a
szeptember végén felszente-
lendõ mûkertvárosi Assisi
Szent Ferenc templom környe-
zetének rehabilitációjáról,
akárcsak a Porta közeljövõ-
ben esedékes keresztállítási
kezdeményezéseirõl – így a
Bodri kereszt helyrehozatalá-
ról is.

Vásárhelyi Dániel jelezte:
amennyiben a szükséges épí-
tési engedélyekkel összhang-
ban történnek a munkálatok,

úgy támogatásáról és együtt-
mûködésérõl biztosítja vala-
mennyi akciót. Javasolta to-
vábbá olyan lakossági fóru-
mok öszszehívását, ahol a
leginkább érintett helyiek vé-
leménye, álláspontja is elhan-
gozhat.

A bemutatkozó megbeszé-
lés végén Molnár Zoltán iro-
davezetõ tolmácsolta a kecs-
keméti civilek meghívását egy
olyan együttgondolkodásra,
ahol a városépítészet aktuális
kérdéseirõl cserélhetnek esz-
mét az ott megjelentek.

Az 50 fõs csapat megállt Me-
zõkövesden, és megnézte a Me-
zõgazdasági Gépmúzeum csil-
logó-villogóra olajozott gép
matuzsálemeit, a népi hagyo-
mányokat õrzõ Fazekas házat,
Kis Jankó Bori néni lakóházát,
táncpajtát, tûzzománcos házat,
mézeskalácsos házat, bútorfestõ
házat, Gari Takács Margit em-
lék- és zeneházat, stb. A Mûve-
lõdési Házban nyugdíjasok által
elõadott ének és táncelõadást
tekintettek meg, valamint a 25.
alkalommal megrendezett
hímzõpályázat 218 darabból ál-
ló gyönyörû terítõit, blúzait.  

Miskolcon, a városnézõ séta
után kezdõdött a megnyitó ün-
nepség. Balkányi Ferenc, a BAZ
Megyei Természetjáró Szövet-
ség elnöke áttekintette a turiz-
mus történetét, és hangsúlyozta,
hogy ünnep is ez az összejöve-
tel, mert 115 éves a megyei

gyalogos turizmus. A beszédek
mellett három rövid, vidám
színdarab elõadásával is ked-
veskedtek a vendéglátók. 

Másnap a kecskeméti kirándu-
lók megnézték a szerencsi várat,
Monokon Kossuth Lajos szülõhá-
zát, és bejárták a kis Andrássy
kastélyt a pincétõl a padlásig. 

A tállyai bánya teraszos vo-
nulata mellett a túrázni vágyók
– leküzdve jónéhány emelke-
dõt, lejtõt és patakvizet – legya-
logoltak 13 km-t, és megérkez-
tek  Erdõbénye településre. Fel-
tûnõen sok szobor található a
községben, pl. itt látható az or-
szág elsõ Kossuth szobra, de

helyi híressé-
geket is meg-
örökítettek, pl.
Lavotha Géza
festõmûvész-
f a f a r a g ó t ,
Luicich Károly
al tengerna-
gyot, dr.
Dombi Sámu-
el bábaorvost. 

A borospin-
cében a tokaji
borvidék fi-
nom borai
mellett pihen-

ték ki a túra fáradalmait. Olasz-
liszkán megnézték a szép mû-
emlék templomot, az elõtte álló
emlékhelyet, mely a hõsi halot-
takra emlékezik szokatlanul
szép szoborral. Elgyalogoltak a
Wéber házig, amelyben Kos-
suth Lajos élt gyermekkorában
(nagyszülõk háza). Lesétáltak a
sebesen rohanó Bodrog partjá-
ra. A vacsora után, akinek volt
elég energiája, rophatta hajna-
li 3 óráig a bakancsos bálban a
táncot.

Vasárnap bevették a diós-
gyõri várat, megnézték tor-
nyait, falait, a koronaékszere-
ket. A Szinva patak forrásánál
pedig újabb, 6 kilométeres
túra következett – Hollókõre.
A túrázók elhatározták: jön-
nek jövõre is, hiszen rengeteg
látnivaló van a Bükk, a
Zemplén és az Aggteleki
karszt területén!

Nyolc évvel ezelõtt, 1999-ben alakult meg vá-
rosunkban a Kecskemét Város Közmûfejleszté-
seinek Támogatásáért Közalapítvány. Az alapít-
vány célja, hogy segítse a város lakosságát a
víz és csatornafejlesztések megvalósításában,
csökkentse a beruházások kapcsán felvetõdõ,
családokra jutó terheket.  

Az alapítványt a város hozta létre kettõszáz-
ezer forint alapítói vagyonnal. Az elmúlt évek
során folyamatosan támogatásban részesítették
a hozzájuk kérelemmel forduló polgárokat, ut-
caközösségeket. Ehhez természetesen szoros
együttmûködésre volt szükség a velük együtt-
mûködõ társadalmi szervezetekkel, az önkor-
mányzattal és a Bácsvíz Zrt.-vel. 

A Közalapítvány vállalt feladata Kecskemét
város közigazgatási területén az egészséges
ivóvízellátás, a vízrendezés és a csapadékvíz el-
vezetés, a csatornázás megoldásának segítése,

a megvalósult beruházások által a város kör-
nyezetvédelmi helyzetének javítása. 

Kiemelt fontosságú a vízi közmûberuházások
megvalósítása során a lakosságra esõ terhek
csökkentése, a vízi közmûberuházások megva-
lósulásának elõsegítése, valamint a vízi közmû-
beruházások megvalósítása során felmerülõ
egyéb lakossági és önkormányzati közmûvek-
hez kapcsolódó szükségletek pályázati úton tör-
ténõ segítése.

Alapító okiratban is rögzítettek szerint a leg-
fontosabb, hogy az  út- és járdaépítés, a gáz-
közmû építés, gázközmûvek fejlesztése és kor-
szerûsítése, valamint az elektromos hálózat épí-
tés, a hálózat fejlesztését és korszerûsítését cél-
zó beruházások megvalósításának támogatása
útján a város közmûellátottsági szintjének eme-
lésével elõsegítsék a város környezetvédelmi
helyzetének javítását.

Irodák, épületek, csarno-
kok, lépcsõházak átadás elõtti
nagytakarítása a cég fõ profil-
ja, de elmozdultak egy speciá-
lis takarítás irányába is, még-
pedig a graffitik eltávolítására
specializálódtak – tudtuk meg
Varga Józseftõl.

Ezen a területen egyre több
megbízást is kapnak, például
a Piac és Vásárigazgatóságtól.
A TA-TISZ Bt.-nek köszönhetõ
például, hogy a parkolójegy-
automaták, amelyek kedvelt
célpontjai az önjelölt mûvé-
szeknek, ma már ismét tisztán
fogadják az autósokat.

A hetekben tisztították le a

Porta Egyesülettel közösen a
városközpont egyik legszem-
betûnõbb épületét, a Fókusz
Takarékszövetkezet kerámia
falát is. Már most látszik, hogy
több hasonló akcióban lesz
szükség munkájukra, például
a Móricz-emlékfánál Heténye-
gyházán – köszönhetõen a fo-
gadatlan utca-mûvészeknek. 

A városban is komoly igény

jelentkezik erre a tevékenység-
re, mivel az „alkotások” újra
és újra visszatérnek. Bár a
„mûveket” nagyon egyszerû
létrehozni, eltávolítani annál
körülményesebb, felülettõl,
festéktõl függõen. Van, hogy
csak speciális eszközökkel, ké-
miai anyagokkal sikerül, van,
hogy egyszerû, hétköznapi ol-
dószerrel is eltávolítható a fir-
kálmány. 

A családi vállalkozás tagjai-
nak mindenestre elég munkát
adnak, akik mindent megtesz-
nek azért, hogy a város szebb,
tisztább legyen.  

22000077..    sszzeepptteemmbbeerr22 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

NNeemmrrééggiibbeenn  hhiivvaattaalloossaann  iiss  ffooggaaddttaa  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett
kkééppvviisseellõõiitt  VVáássáárrhheellyyii  DDáánniieell,,  KKeeccsskkeemméétt  kköözzeellmmúúllttbbaann
ttiisszzttssééggéébbee  iikkttaattootttt  ffõõééppííttéésszzee..  AA  vvééggiigg  oollddootttt  hhaanngguullaattúú,,
kkeelllleemmeess  llééggkköörrûû  ttaalláállkkoozzáássoonn  aa  ffeelleekk  eellssõõssoorrbbaann  aa  cciivviill
sszzeerrvveezzeett,,  aa  PPoorrttaa  aakkttuuáálliiss  kkeezzddeemméénnyyeezzéésseeiitt  tteekkiinntteettttéékk
áátt..  AA  ffõõééppííttéésszz  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  sszzáánnddéékkáárróóll  bbiizzttoossííttoottttaa
aazz  eeggyyeessüülleetteett..

ÉÉsszzaakk--mmaaggyyaarroorrsszzáággii
tteerrmméésszzeettjjáárróó  bbaarrááttaa--
iinnkk  mmeegghhíívvttaakk  bbeennnnüünn--
kkeett  ––  aazz  ÉÉDDOOSSZZ  KKiinniizzssii
TTeerrmméésszzeettbbaarráátt  SSppoorrtt--
eeggyyeessüülleett  ttaaggjjaaiitt  ––  rreenn--
ddeezzvvéénnyyüükkrree,,  aa  mmiisskkooll--
ccii  IIII..  RReeggiioonnáálliiss  GGyyaalloo--
ggooss  TTeerrmméésszzeettjjáárróó  TTaa--
lláállkkoozzóórraa,,  mmeellyyeett  aa
BBAAZZ  MMeeggyyeeii  TTeerrmméé--
sszzeettbbaarráátt  SSzzöövveettsséégg
sszzeerrvveezzeetttt  ––  sszzáámmoolltt  bbee
aazz  eesseemméénnyyrrõõll  VVáárrhhaall--
mmii  LLáásszzllóónnéé..

Porta-vizit Kecskemét
fõépítészénél

Kecskeméti természetjárók Észak-Magyarországon

Az alapítvány közhasznú tevékenysége 
a környezetvédelem 

Vége a graffitiknek, megtisztítják a falakatKecskemét Város Közmûfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 

SSzzeepptteemmbbeerrbbeenn  TTaakkaarrííttáássii  VViilláággnnaapp

„Fókuszban” a falak tisztántartása, védelme; a városszépítés. 

Fáradhatatlan, összetartó, segítõkész, tapasztalt csapat az ÉDOSZ Kinizsi. 

Vásárhelyi Dániel (balra) megbeszélése a vendégekkel

Hegyen, völgyön, vízen, homokbuckán – együtt

Közmûépítés – szoros szövetségben az önkormányzattal és a lakossággal.

TA-TISZ BT.
Varga József  

Ügyvezetõ Igazgató
Alkony u. 10.

76/491-449
20/468-25-17

vjtati@freemail.hu



A problémával felkerestük a
BBeekkee  ééss  BBeekkee  22000000  KKfftt.. tulajdo-
nosát, Beke Istvánt. A köztiszte-
letben álló  vállalkozóval és
munkatársával alapítónk járt a
helyszínen. A bejelentések igaz-
nak bizonyultak.  

Beke István és a Porta csapa-
ta végül is úgy döntött, hogy

van megoldás. Helyre lehet
hozni a kerítést. Rendezni lehet
a kert megközelítését. Mert nem
a hitbéli buzgalom, vagy szor-
galom hiányzott. Láthatóan vol-
tak próbálkozások a szépítésre.
De a kerítésen nincs kiskapu.

Nem lehetett a kertet
rendben tartani. 

Most minden meg-
oldódott. Beke István
elhatározta, hogy cé-
ge  rendbe teszi az
emlékhelyet. A felsõ-
városi kereszt fölújítá-
sa most végre teljessé
válhat. 

A Beke és Beke
2000 KFT. fölvállalta
a helyreállítás hátrale-
võ költségeit. A mun-
kák befejezõdtek, az
izsákiak – hívõk és

nem hívõk – nagy örömére. A
cégtulajdonosok, vállalásuk
szerint helyrehozták a kerítést.
Elkészítették a kiskaput, lefestet-
ték a vasakat és a kerítésfala-
kat, megújították a szegélyeket
és a  kereteket. Vállalásukkal
egy régi, kedves, izsáki monu-
mentum, a katolikusok emlék-
helye vált esztétikussá, ápolha-
tóvá, védhetõvé. Beke István,
Borsos István és Heibl József –
õk vettek részt eddig a munkák
finanszírozásában – példája lel-
kesítheti mindazokat, akik sze-
retik a lakóhelyüket, akik tiszte-
lik az õsök megmaradt emléke-
it, a hit szakrális jeleit.    

A Porta Szent Ilona Keresztkör
alapítói ünnepén, Szent Ilona
Nap vigíliáján dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskeméti érsek úr
szentelte föl az emlékhelyet.

– A történet valójában
Fülöpházán kezdõdött,
ahol a Kiskunsági
Nemzeti Park elsõ
év t i zede iben
nyaranta ma-
dárgyûrûzõ tá-
borokat szer-
veztünk. A 90-
es évek elejére
a helyi vízviszo-
nyok megváltozása,
azaz a Kondor-tó ki-
száradása miatt e tá-
borok lassacskán megszûntek. 

A Kolon-tóhoz kapcsolódva
– már a nemzeti park megala-
kulása idején egy téli területbe-
járás során meglepõdve láttam,
hogy itt a tó közepén, nádassal
övezett facsoporton népes gém-
telep található. Nem volt errõl
tudomásunk az idõben szakmai
körökben. Alig vártam a tavaszt,
hogy lássuk „kik is lakják” a te-
lepet, s áprilisban kiderült, hogy
szürke gémek, bakcsók és üstö-
kös gémek fészkelnek a fákon,
lent a nádasban pedig nagy kó-
csagok és kanalasgémek költe-
nek. Akkoriban még nem volt
lehetõségünk, hogy részletes ku-
tatásokba kezdjünk. Tevékeny-

ségünk fõként a Kelemenszékre
irányult, ahol parti mada-

rakat jelöltünk, illetve
a már említett

Kondo r- t ó r a ,
ahol a nádi
énekesek gyû-
rûzése volt a fõ
cél. Az akkori

lehetõségek mel-
lett néhány ezer
gyûrûzött madárig
jutottunk el egy-
egy tábor során. 

A fülöpházi gyûrûzési lehe-
tõségek beszûkülésével merült
fel az igénye egy új helyszín ke-
resésének. A helyszín megtalálá-
sa és fokozatos kiépítése Né-
meth Ákos és segítõtársai nevé-
hez fûzõdik, akik az alapját te-
remtették meg ezzel a jelenleg
tíz éves fennállását ünneplõ
Kolon-tavi Madárvártának. A
nádi énekesek bemutatásával
kezdõdött az itteni tevékenység
kisebb táborok formájában.
Kezdetben egy évben három he-
tet gyûrûztek, nyáron két hétig,
tavasszal egy hétig tartottak a
táborok. Hamarosan kiderült,
hogy ez a hely kiváló kutatási te-
rület a nádi énekesek vonat-

kozásában, hiszen
számos fajuk
megtalálható
itt, a fülemüle-
sitke állomány
pedig feltûnõ-
en erõs. Amint
beszámoltak a
K i s k u n s á g i
Nemzeti Park Igaz-
gatóságán a kilátásba
került jó lehetõségekrõl, a park
vezetésétõl megkapták a kellõ
biztatást: „Ha van kedv és ener-
gia, akkor hozzatok létre itt egy
komoly kutató jellegû tábort".
Mindez természetesen megvolt,
s azóta nyaranta négy-ötszáz,
sõt néha ezer fõ érkezett ide ta-
nulás céljából. Gyerekcsoportok
egy-egy hónapot is töltenek né-
ha, éppen ezért ez a hely valójá-
ban nem tábor, hanem egy ku-
tató állomás.  

––  MMiibbeenn  llááttjjaa  aa  mmaaddáárrvváárrttaa
jjeelleennttõõssééggéétt  sszzaakkmmaaii  sszzeemmppoonntt--
bbóóll??

– A legtöbb itt élõ nádiposzá-
ta faj életvitele szerint Európá-
ban fészkel, s valahol Afrika tró-
pusain tölti a telet. A fülemüle-
sitke kivételt képez közöttük. Ez
a faj a Kárpát-medencében éri

el elterjedési területe
északi határát, s

télire sem repül
messzire, ép-
pen csak
hogy átrepül
Afrikába Gib-

raltárnál, állo-
mányának zö-

me azonban már
kontinensünk déli ré-

szein kitelel. Hogy hol és
mennyi? – e kérdés sokáig
megválaszolatlan maradt. Köl-
tési helyük súlypontja itt van
Izsákon, a telelési idõszakban
viszont, mint a madárvárta ku-
tatásai alapján kiderült, Görög-
országba, Olaszországba vagy
Horvátország déli részére vo-
nulnak. Védelmük szempontjá-
ból rendkívül fontos, hogy meg-
õrizzük ezeket a költõhelyeket.
Ám hiába fejlesztjük élõhely re-
konstrukciókkal a fészkelési te-
rületet, ha vonuló, illetve telelõ-
helyein nem kap védelmet. A
madárvárta kutatói öt éve el-
kezdték feltérképezni a dél-eu-
rópai telelõ helyeket, a késõbbi-
ekben pedig egy védelmi tervet
szeretnének megvalósítani ezek
megõrzése érdekében. 

Figyelik a híres gém-telepe-
ket is, amelyekrõl, mint említet-
tem, a nemzeti park megalaku-
lása óta vannak adataink. Oly-
kor évrõl-évre a tómeder más-
más helyein alakul ki a telep,
de folyamatosan megtelepszik
itt egy rendkívül jelentõs gém-
népesség. Természetes, vagyis
nem halastavi környezetben
napjainkban országosan is ez
az egyik legnagyobb gémtelep,
ahol a mintegy ezer pár külön-
féle gém és kócsag faj költ.
Fészkelõ állományuk stabilnak
tekinthetõ. 

Ez a 10 éve alakult munka-
program és a madárvárta óriá-
si szerepet játszik a tó madárvi-
lágának feltárásában. Ilyen
hosszú, talán 1600
méteres hálósort,
ami majdnem
keresztül szeli
az egész
Kolon-tavat,
egész Euró-
pában nem
találni. Ez teszi
lehetõvé, hogy a
legpontosabb ké-
pet kapjuk az itt honos
madarakról. Ennek köszönhe-
tõen füsti fecskébõl hetven ezret
gyûrûztek itt meg az elmúlt tíz
évben egy nemzetközi kutató-
program keretében, de így de-
rült fény a fent említett szép
fülemülesitke állományra is a
Kolon-tavon. 

––  MMiillyyeenn  kkuurriióózzuummnnaakk  sszzáámmíí--
ttóó  mmaaddaarraakkrraa  bbuukkkkaannttaakk  aazz  eell--
mmúúlltt  éévvttiizzeeddbbeenn??  

– Kézre került többek közt
barna füzike, amely a szibériai
tajgán fészkel, és valahonnan a
Bajkál-tó térségébõl került a te-
rületre, illetve repült bele a há-

lóba. Fogtak már rozsdás nádi-
poszátákat is, amelyek Közép-
Ázsia térségét lakják. Ennek a
fajnak a képviselõi nagyon rit-
kán tûnnek fel hazánkban, de
kis mértékben érzékelhetõ nyu-
gati irányba való terjeszkedése.
De észlelték itt már a mediter-
rán térség felõl terjeszkedõ
szuharbujót is.  

––  KKöözzzzéétteettttéékk  mmáárr  aazz  eellmmúúlltt
ttíízz  éévv  kkuuttaattáássii  eerreeddmméénnyyeeiitt??

– Az elmúlt évben elkezdõ-
dött az anyag feldolgozása, a
meglévõ adatok és eredmé-
nyek publikálása. Most kezd
beérni az elmúlt tíz év munká-
jának gyümölcse, így az elsõ
tanulmányok, szakdolgozatok,
diplomamunkák már megszü-

lettek. 
––  MMiillyyeenn  sszzeerreeppee
vvaann  aa  cciivviill  sszzfféé--

rráánnaakk  eebbbbeenn  aa
mmuunnkkáábbaann??

– Az itt fo-
lyó kutatáso-
kat, fõként a

madárvárta lét-
rehozását, ter-

mészetesen elsõsor-
ban a Kiskunsági Nem-

zeti Park Igazgatósága segítet-
te, de nagyon fontos a Kiskun-
sági Madárvédelmi Alapítvány
aktivistáinak önkéntes segítsé-
ge, és az a szakmai munka,
amelyet a Magyar Madártani
Egyesület tagsága fektetett be
ebbe a kezdeményezésbe. Va-
lójában ennek a civil szervezet-
nek döntõ szerepe van abban,
hogy ez a kutatómunka itt a
Kolon-tavon létrejöhetett. Ezért
is tölt el örömmel, hogy a ma-
dárvárta ilyen szép eredménye-
ket mutathat fel tízéves fennál-
lása után.   

JJúúlliiuuss  eelleejjéénn  ssookkaann  íírrttaakk,,  ttööbb--
bbeenn  tteelleeffoonnáállttaakk  aa  PPoorrttaa  IIrrooddáá--
hhoozz,,  hhooggyy  IIzzssáákkoonn,,  aa  ffeellssõõvváárroo--
ssii,,    KKoossssuutthh  LLaajjooss  uuttccaaii  kkeerreesszztt,,
aammeellyyeett  kkéétt  jjeelleess  iizzssáákkii  vváállllaallkkoo--
zzóóvvaall  kköözzöösseenn    ttiisszzttííttoottttuunnkk  mmeegg
––  ggaazzbbaann  vviirríítt..  TTaavvaallyy  sszzeepptteemm--
bbeerrrree  eellkkéésszzüülltt  aa  kkoorrppuusszz  ééss  aa
kkeerreesszztt  tteesstt  rreennoovváálláássaa..  EEnnnneekk
eelllleennéérree,,  mmiinntt  aakkkkoorr  íírrttuukk,,    aa
ffööllsszzeenntteelltt  mmoonnuummeennttuumm  sszzáá--
nnaallmmaass  hheellyyzzeettbbeenn  vvaann..  AA  kkeerríí--
ttééssee  ttöönnkkrreemmeenntt..  KKöörrüüllvveesszzii  aa
ggaazz,,  aa  sszzeemméétt,,  aa  dduuddvvaa..  FFoorr--
ggaallmmaass  hheellyyeenn  vvaann,,  mmééggiiss  eellhhaa--
ggyyaattootttt..  SSeeggííttssüünnkk!!

Izsák-Felsõváros dísze: a megújult kereszt

Tervek készültek ez idõ alatt,
körvonalazódott az erdõtelepí-
tési program. Ma már ez a 62
hektáros bio-kincsesház az or-
szág legjelentõsebb védett kert-
jei közé tartozik. Dr. Gõbölös
Antal erdõmérnök, a koncepció
megálmodója, a park építésé-
nek motorja, vagyis alapítója, a
jubileumra végre megjelentette
hiánypótló munkáját Kecske-
méti Arborétum címmel. A
nemzetközileg is elismert szak-
tekintély a 119 oldalas, igénye-
sen szerkesztett, képekben gaz-
dag munkájában átfogó képet
kínál az arborétumok problé-
makörérõl, tájtörténeti, tájöko-
lógiai koncepciókat is elemez-
ve. Természetesen részletesen
szól a témát adó parkról.

Megismerhetjük a telepítés
térbeli és idõbeli ütemezését,
termõhelyviszonyait, erdõgaz-
dálkodási szempontjait. Régi
igényt elégít ki a szerzõ, amikor

a hatodik fejezetben tételesen
szól a kert gyûjteményérõl – lá-
togatók számára is jól kezelhe-
tõ módon, a bemutatóösvények
szerinti tagozódással. Az arbo-
rétum szerelmeseinek nehéz el-
dönteniük, hogy melyik ösvényt
szeretik jobban: a virágos fák és
cserjék, a vízkedvelõk és sziktû-
rõk útját, a kelet-ázsiai, a paci-
fikus észak-amerikai, az
atlantikus észak-amerikai, vagy
a mediterrán sétaútvonalat.

Az azonban biztos, hogy ol-
vasva a könyvet beigazolódik: a
bõvebb ismeret erõsíti a szere-
tetet. És azok, akiknek éltetõjük,
mindennapi elfoglaltságuk, kel-

lemes kikapcsolódásuk egy-egy
arborétumi séta, mondhatni ke-
nyerük és vizük, tudják, hogy ezt
az igen gazdag, akadémikus
alapossággal készült opust leté-
ve, mint a pap a mise végén,
fölsóhajthatunk: Deo Gratias.
Istennek hála.

Örülhetnek a mai kecskemé-
tiek, bízva lehetnek reménység-
gel a jövõ generációk. A hírös
város csodakertje az évek mú-
lásával mindig szebb lesz, gaz-
dagabb lesz, éppen úgy, ahogy
remélhetjük azt is, hogy dr.
Gõbölös Antal mûvét újabb és
újabb feldolgozások követik
majd a jövõben. 

Gratulálunk a szerzõnek, a
kiadónak és magunknak is per-
sze, hogy itt élhetünk. Még egy
baráti jó tanács: királyi mulat-
ság a kötetet õszi délutáni órák-
ban, a Mária kápolna elõtti
asztalnál, árnyas fa tövében ol-
vasni.

A Kecskeméti Arborétum

Tízéves a Kolon-tavi madárvárta

Könyvet írt a csodakertet alapító dr. Gõbölös Antal

KKéétt  éévvttiizzeeddeess  jjuubbiilleeuummáátt
üünnnneeppllii  aa  hhíírrööss  vváárrooss
eeggyyiikk  nnaaggyyoonn  sszzeerreetteetttt,,
ssookkaatt  llááttooggaattootttt  zzöölldd  sszzii--
ggeettee,,  aa  kkeeccsskkeemmééttii  aarrbboo--
rrééttuumm..  AA  ccssooddáákk  kkeerrttjjee
11996699--bbeenn  sszzüülleetteetttt,,  aammii--
kkoorr  aa  kkeeccsskkeemmééttii
eerrddõõffeellüüggyyeellõõsséégg  iiggaazzggaa--
ttóóssáággaa  ffeellvveetteettttee  eeggyy  aarr--
bboorrééttuumm  tteelleeppííttéésséénneekk  llee--
hheettõõssééggéétt..  AA  mmuunnkkáákk
mmeeggkkeezzddéésséévveell  aazzoonnbbaann
11998866--iigg  vváárrnnii  kkeelllleetttt..

BBaannkkoovviiccss  AAttttiillaa,,  aa  MMaaggyyaarr  MMaaddáárrttaannii  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkee
hhaazzaaéérrkkeezzeetttt  aa  KKoolloonn--ttóórraa,,  aammiikkoorr  aazz  oorrnniittoollóóggiiaaii  kkuuttaattóó--
kköözzppoonntt,,  aazz  iitttt  lléétteessüülltt  MMaaddáárrvváárrttaa  ffeennnnáálllláássáánnaakk  ttíízzéévveess
jjuubbiilleeuummáátt  üünnnneeppeellttéékk..  11999977--bbeenn,,  aammiikkoorr  aa  cciivviill  sszzeerrvveezzeett
ttáámmooggaattáássáávvaall  mmeeggsszzüülleetteetttt  aa  mmaaddáárrvváárrttaa,,  õõ  iiss  aa  jjaavvaassllaatt--
tteevvõõkk  kköözzöötttt  vvoolltt,,  ééss  sszzáámmooss  kkeeddvveess  eemmlléékk  ffûûzzii  aa  tteerrmméé--
sszzeettvvééddeellmmii  öövveezzeett  sszzíívvéébbeenn  ffeekkvvõõ  nneemmzzeettkköözzii  sszziinntteenn  iiss
rreennddkkíívvüüll  jjeelleennttõõss  lléétteessííttmméénnyyhheezz..  EEzzeekkrrõõll  kkéérrddeezzttüükk  aazz
eeggyyeessüülleett  eellnnöökkéétt..      

Bankovics Attila

Dr Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek fölszentelte a
felújított, megszépült emlékhelyet.

FFoottóómmoonnttáázzssuunnkkoonn  aazz  aarrbboorrééttuumm,,  aa  kköötteett  ééss  aa  sszzeerrzzõõ::  ddrr..  GGööbbööllööss  AAnnttaall
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Interjú Bankovics Attilával

Szemle kerítésjavítás elõtt.
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Magyar Termék Nagydíjat kapott a Poli-Farbe

A ceremónia elsõ részében
Szabó Antal ügyvezetõ köszön-
tötte a vendégeket, majd a kö-
vetkezõket hangsúlyozta: – A
kezdetektõl igyekszünk termé-
keinkbõl minél többet adni, ol-
csó áron. Ennek a kedvezõ ár-
érték aránynak köszönhetjük a
jó hírnevet is, amelyet nemcsak
a múlt héten átvett díj fémjelez,
hanem a piaci visszajelzések is
igazolnak. Mindez bizonyítja
számomra, hogy törekvéseink
helytállóak. Ezen piaci szeg-
mens egyetlen magyar tulajdo-
nú cégének vezetõjeként büsz-
kén mondhatom: álljuk a ver-

senyt a nagy multikkal szem-
ben. Elégedettek lehetünk. Az
irány, amelyre tartunk jó, de
még csak félúton vagyunk, és
nem szabad megállnunk.

A Magyar Termék Nagydíj
kapcsán Péterfi jános, a TÜV
SÜD Kermi Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója gratulált a cég vezetõjé-
nek. Beszédében kiemelte:
nemcsak Bács-Kiskun megye
lehet büszke a cégre, hiszen a
Poli-Farbe országos szinten is
komoly eredményt tudhat ma-
gáénak. 

Ezt követõen Font Sándor, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés
alelnöke, mint a térség ország-
gyûlési képviselõje szólt a kö-
zönséghez. A Poli-Farbe sikerén
keresztül mutatott arra rá, hogy
igenis megéri a magyar vállal-
kozásokat támogatni. A Dél-al-
földi Regionális Fejlesztési Ta-
nácsot Széll Péter titkár képvi-
selte, aki szintén elismerését fe-
jezte ki a bócsai cég elmúlt 15
évben megtett útjáért. Az ünne-
pi köszöntõket követõen, a

nemzeti színû
szalag átvá-
gása elõtt,
Bányai Gá-
bor, a megyei
közgyûlés el-
nöke gratu-
lált, majd tol-
m á c s o l t a
j ó k i v á n s á -
gait. 

Az ünnep-
ség második
részében már
a kötetlen be-
szélgetések és

személyes gratulációk kaptak
fõszerepet. A pezsgõs koccin-
tást pedig ízletes ételsorokból
álló fogadás követte. 

A színvonalas vendéglátást a
közelmúltban megnyitott bó-
csai Abonyi Fogadó biztosítot-
ta. Vezetõje, Tóth Zsolt el-
mondta: számára is kihívás,
hogy ismét felvirágoztassa az
54-es fõút mentén található fo-
gadót, amelyet két hónapja
nyitott meg. Bízik benne, hogy
a Poli-Farbe jubileumi ünnep-
ségének vendégei jó hírét viszik
cégének.

1989 végén egy bajor kisvál-
lalkozó segítségével született
meg a Poli-Farbe Vegyipari
Kft. elõdje, a Fischer-Farbe
Kft, fischerbócsai székhellyel,
doboz- és festék gyártói alap-
tevékenységgel. A mûködés
elsõ évében alig 20 tonna
festéket gyártottak és adtak
el. Összehasonlításul ez a
szám 2004-ben meghaladta
a 15 ezer tonnát. Az alapítást
követõen a cég átalakult,
100 százalékban magyar tu-
lajdonban van, Poli-Farbe
Vegyipari Kft. néven folytatja
tevékenységét.

1992-1995-ig saját telep-
helyhez jutott, majd 1996 és
1998 között további lassú fej-
lõdés következett. 1999-ben
bevezették az ISO minõség-
biztosítási rendszert, és ebben
az évben a Poli-Farbe Vegy-
ipari Kft. forgalma megközelí-
tette az 1 milliárd forintot.

2000-ben 6 ezer tonna
vizesbázisú festéket gyártott,
az árbevétel 1,391 milliárd
forint volt. Itt kezdett kristályo-
sodni elõször, hogy a Poli-
Farbe Vegyipari Kft. a termé-
keit a magyarországi „csináld
magad” szektorban és a
szakkereskedésekben tudja
kihelyezni és értékesíteni. Kö-
vetkezetes üzletpolitikával

igyekeztek a festékkereskedõ
társadalom bizalmát megsze-
rezni.

2001-ben egy tûzeset nyo-
mán megközelítõleg 100 mil-
liós kárt szenvedett a cég, és
elveszítettek egy 400 milliós
éves árbevétellel mûködõ tel-
jes tevékenységi kört. 2003-
ban aztán folytatódott a cég
dinamikus növekedése: a fal-

festék gyártás elérte a 13 ezer
tonnát, az árbevétel pedig a
2 milliárd forintot.

2004-ben, megfelelve az
Európai Unióból érkezõ kihí-
vásnak, megszületett a bócsai
telephelyen az ország talán
egyik legmodernebb gyártás-
technológiája. A piacok eb-
ben az évben is kétszámjegyû
növekedéssel hálálták meg
piac-, termék-, minõség fej-
lesztésben tett erõfeszítéseket.
Ez év végén a vállalat vezeté-
se fontos üzletpolitikai dön-
tésre szánta el magát, annak
érdekében, hogy minél na-
gyobb százalékban közvetle-
nül eljutassák termékeiket az
ország legtöbb kiskereskedõ-
jéhez. Erre azért volt szükség,
hogy minél többen megismer-
jék a Poli-Farbe Vegyipari Kft-
t és kiváló ár-érték arányú ter-
mékeit.

A sikertörténet 2007-ben
az új gyártósor elkészültével
és a Magyar Termék Nagydíj
elnyerésével folytatódott.

AA  nnaappookkbbaann  hháárrmmaass  üünnnneeppeett  ttaarrttootttt  aa  bbóóccssaaii  PPoollii--FFaarrbbee  VVeeggyyiippaarrii  KKfftt..  AA  ttéérrsséégg  eeggyyiikk
lleeggjjeelleennttõõsseebbbb,,  mmaaggyyaarr  ttuullaajjddoonnúú  vváállllaallkkoozzáássaa  eebbbbeenn  aa  hhóónnaappbbaann  üünnnneeppeellttee  ffeennnnááll--
lláássáánnaakk  1155..  éévvffoorrdduullóójjáátt..  AA  ccéégg  kkééppvviisseellõõjjee  aazz  eellmmúúlltt  hhéétteenn  vveehheettttee  áátt  aa  lleeggúújjaabbbb
tteerrmméékkéérréérrtt,,  PPoollii--FFaarrbbee  PPoolliiccoolloorr  hhõõsszziiggeetteellõõ  rreennddsszzeerréérrtt  aa  MMaaggyyaarr  TTeerrmméékk  NNaaggyyddííjjaatt
aa  ppaarrllaammeennttbbeenn..  AA  tteerrmméékkeekk  ssiikkeerréénneekk  eerreeddmméénnyyeekkééppppeenn,,  aa  mmeeggnnöövveekkeeddeetttt  iiggéénnyyeekk
kkiieellééggííttéésséérree  úújj  ggyyáárrttóóssoorrtt  áállllííttoottttaakk  üüzzeemmbbee,,  aammeellyyeett  hhiivvaattaalloossaann  sszzeerrddáánn  aavvaattttaakk  ffeell..

A Poli-Farbe rövid története

Példaértékû munkáért elismerés

A Magyar Termék Nagydíjat mutatja Szabó Antal. A kitüntetést a
napokban vehették át dr. Szili Katalintól, a Parlament elnökétõl. 

Az ország minden tájáról érkeztek vendégek, partnerek. 

Érdeklõdéssel követték a látogatók a cég fejlõdését bemutató elõadásokat. Szabó Antal kalauzolta végig az üzemben a vendégeket

Korszerû computer vezérli a folyamatokat. 

A térség számára fontos, hogy helyben legyen munkalehetõség. 

A cégalapítónak gratulált Bányai Gábor 
(balra), a megyei önkormányzat elnöke. 

Felemelõ pillanat az új gyártósor avatásán a nemzeti színû szalag átvágása



Európában is sikeres a kecskeméti Csiperó

Wadowice is segíti a Wojtyla Barátság Központot
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MMeeggsszzeerrvveezznnii  aa  kkiiuuttaazzáásstt

––  AA  ggyyeerrmmeekkttaalláállkkoozz,,  vvaaggyy  aa  vviisszzoonnttllááttooggaattáá--
ssookk  sszzeerrvveezzééssee  jjeelleenntt  nnaaggyyoobbbb  ffeellaaddaattoott??

– A kiutazások megszervezése nagyobb mun-
ka a találkozónál. Igaz, kevésbé látványos, de
mégiscsak ez a dolog lényege. A magyar gye-
rekek külföldre mennek, ráadásul barátokhoz,
akikkel számos közös élményt éltek már át. Be-
tekintést kapnak egy idegen kultúrába, egy má-
sik ország, egy család életébe. Nem ritkán ezek
a kapcsolatok tartósnak is bizonyulnak. 

––  MMiibbõõll  áállll  aazz  eellõõkkéésszzííttééss??
– Ez egy sziszifuszi munka az idõpont egyez-

tetésektõl (Európában az iskolai szünet idõpont-
ja változó), az autóbusz és repülõjegy foglalá-
son át az útvonal megtervezéséig. A repülõje-
gyet hónapokkal korábban lefoglaljuk, mert így
lényegesen olcsóbb. Svédországba például 40
ezer forint volt a retúr repülõjegy, de ehhez több
mint fél évvel az utazás elõtt meg kellett rendel-
ni, és kifizetni. Az, hogy 1200 gyerek úgy érke-
zett haza, hogy még egy lábtörés sem fordult
elõ, nem csak a szerencse mûve. Megválogat-
juk az autóbuszokat, szeretjük tudni, hogy ki a

gépkocsivezetõ,
nagy gonddal ter-
vezünk meg min-
den részletet. 

––  MMeekkkkoorraa
kkööllttsséégg  hháárruulltt  aa
sszzüüllõõkkrree??

– Elvileg az úti-
költség. Ehhez
azonban segítsé-
get adunk, amit a
kecskeméti ön-
kormányzat tá-
mogatása, vala-

mint sikeres pályázataink alapoznak meg. Idén
például az útiköltség 70 százalékát tudtuk vala-
mennyi csoportnak biztosítani.

––  JJöövvõõrree  iissmméétt  ggyyeerreekkttaalláállkkoozzóó..  VVaannnnaakk--ee
mmáárr  jjeelleennttkkeezzõõkk??

– Óriási túljelentkezéssel kell számolnunk, hi-
szen a legutóbbi találkozón résztvevõ csoportok
közül kettõ kivételével valamennyi jönni szeretne,
ugyanakkor nagyon sok új jelentkezõ is van már.
Többen jelezték: az sem baj, ha cserecsoportként
már nem férnek bele a keretbe, megfelel nekik

egy kollégium, vagy iskolai tornaterem is, csak
részt vehessenek a programokon. Nehéz feladat
vár az egyesület vezetésére, amikor döntést kell
hoznia. Hiszen a dolognak van egy határa.

TTeekkiinnttééllyytt  aadd  aazz  EEuurróóppaa  DDííjj

– Hol van az a határ?
– A tavalyi Csiperó a csaknem

kétezer vendéggel elérte. El tud-
na viselni ennél lényegesen ma-
gasabb létszámot is a dolog, de
ahhoz már más anyagi kondíci-
ókra lenne szükség. 

––  MMiillyyeenn  aannyyaaggii  ffeellttéétteelleekk  mmeelllleetttt
ddoollggoozziikk  aazz  eeggyyeessüülleett??

– 25 millió forintot kaptunk a kecskeméti ön-
kormányzattól tavaly, és ugyanennyi támogatás-
ban részesültünk az idén is. Ezt az összeget mi

minden évben megtöbbszörözzük. Idén mintegy
35 millió forintot nyertünk Brüsszelbõl. Komoly
nyomatéka van pályázataink elbírálásakor az
Európa Díjnak. Magyarországon kizárólag a mi
egyesületünk büszkélkedhet ezzel az elismerés-
sel, de Európában is csak hárman vagyunk. 

TTeerrvveekk  aa  jjöövvõõ  éévvii  ttaalláállkkoozzóórraa

––  MMiillyyeenn  tteerrvveekk  kköörrvvoonnaallaazzóóddnnaakk  22000088--rraa??
– 1991 óta 12 ezer gyerek járt Kecskeméten

a Csiperó vendégeként, és több mint 10
ezer kecskeméti gyerek ment viszont-

látogatásra. Sokan már felnõttek.
Szeretnénk közülük minél több
vendéget meghívni, felkutatni, és
hosszú távon ebbõl egy európai
hálózatot létrehozni. Jó volna, ha

magukkal hoznák a gyerekeiket is.
Minden kapcsolat történetét termé-

szetesen nem tudjuk végigkövetni, de azt
konkrétan tudjuk, hogy léteznek „Csiperós há-
zasságok", és ezekbõl születtek már gyerekek. 

––  AA  ggyyeerreekkttaalláállkkoozzóó  sszzáámmooss  hhoozzaaddéékkaa  kköözzüüll
iiss  éérrddeemmeess  kkiieemmeellnnii  aazz  IIffjjúússáággii  VViilláággzzeenneekkaarr  ssii--
kkeerreeiitt..

– A Nagytemplomban megrendezett koncerten
17 ország nagykövetsége képviseltette magát.
Ezt követõen Brüsszel fõterén lépett fel a zenekar.
A brüsszeli önkormányzat, amellett, hogy biztosí-
totta a teret, a fedett színpadot, és minden felté-
telt a koncerthez, 8 millió forint támogatást adott
a zenekarnak, és meghívták a jövõ nyárra is. 

––  EEnnnnyyii  éévv  uuttáánn  mmiitt  ttaarrttaannaakk  aa  CCssiippeerróó  lleeggnnaa--
ggyyoobbbb  eerréénnyyéénneekk??

– Az összefogást. Ezúton is köszönet illet min-
denkit, aki részt vett a munkában. Legtöbbjüket
nem is ismerjük. Pedagógusok, szülõk, vagy ép-
pen az a néni, aki megállva a fõtéren a szatyor-
ból elõvette az üdítõjét, és a gyerekeknek adta.
Õk az igazi rendezõi a Csiperónak, hiszen ezt a
szeretet viszik magukkal a gyerekek, és adják visz-
sza a mieinknek. Akik pedig Magyarország, Bács-
Kiskun megye, Kecskemét „kis nagyköveteiként”
teremtik meg a sokat emlegetett országimázst.

Mint ismert: a Wojtyla Barát-
ság Központ kezdeményezõi
kulcsszerepet játszottak a vá-
rosok kapcsolatfelvételében is.
Érthetõ, hogy a civilek ismét
megkülönböztetett figyelem-
mel készültek a lengyel dele-

gáció fogadására. A találkozó
elõzetesen rövidnek tûnt, ám –
utólag már kijelenthetõ – felet-
tébb tartalmasan alakult.

Ewa Filipiak köszöntõjével
megnyílt az a fotókiállítás,
amely II. János Pál pápa tizen-
hat évvel ezelõtti magyarorszá-
gi látogatásának emlékezetes
pillanatait villantja fel. Ezt kö-
vetõen a Barátok templomá-

ban folytatódott a program,
ahol II. János Pál pápára em-
lékeztek a megjelentek. Ennek
keretében Bodolay Géza, a
Katona József Színház igazga-
tója a Római Triptichon címû
kötet egyik lírai alkotását adta

elõ – a dele-
gáció tisztele-
tére lengyelül.

A Porta
E g y e s ü l e t
dísztermében
sorra kerülõ
oldott hangu-
latú beszélge-
tésen a leg-
több szó már

a Wojtyla Barátság Központ
jövõjérõl, perspektíváiról esett.
Mint ismert: az Egressy utcai

épület és
annak kör-
nyezete tel-
jes felújítás
elõtt áll, s –
az elõzetes
tervek sze-
rint – a re-
konstrukci-
ós munká-
latok után,
2008-ban

számos új szolgáltatással se-
gítheti a hátrányos helyzetû
kecskeméti polgárokat a köz-

pont. Ehhez a
hasonló profilú
szociális intéz-
ményt már húsz
éve mûködtetõ
lengyel telepü-
lés minden
szakmai segít-
séget biztosít –
erõsítette meg
Ewa Filipiak.
Hozzáfûzte: a

k ö z p o n t
méltó em-
léket állít-
hat II. Já-
nos Pál-
nak, hi-
szen –
mint arra
személyes
találkozói-
kon a né-
hai pápa
többször is
utalt – éppen az ilyesféle, az
emberek sorsán jobbító intéz-

m é n y e k
tekinthe-
tõk talán
a legmél-
tóbb me-
m e n t ó -
nak.

A kap-
csolat to-
v á b b i
mé ly í té -
sének je-
g y é b e n
Farkas P.
József, a

Porta Egyesület alapítója fel-
kérte Ewa Filipiakot a Wojtyla
Barátság Központ egy év múl-
va esedékes felavatására. Fil-
ipiak asszony nemcsak az invi-
tálásra mondott igent, hanem
meghívta a civil szervezet kép-
viselõt a II. János Pál születés-
napja köré szervezõdõ jövõ
május ünnepségsorozatra.

A találkozó kölcsönös
ajándékozással zárult: a len-
gyel delegáció egy II. János
Pált ábrázoló portréval ked-
veskedett, amit Bárkányi Er-
nõ, a Porta Egyesület elnöke
vett át.

HHaarrmmiinnhhaatt  ccssooppoorrtt,,  vvaaggyyiiss  öösssszzeesseenn
mmiinntteeggyy  11220000  ggyyeerreekk  jjáárrtt  eezzeenn  aa  nnyyáá--
rroonn  „„CCssiippeerróóss””  vviisszzoonnttllááttooggaattáássoonn  2222
oorrsszzáággbbaann..  AAlliigg  nnééhháánnyy  hheettee  éérrkkeezzeetttt
hhaazzaa  aazz  uuttoollssóó,,  kkeerreekkeeggyyhháázzii  ccssooppoorrtt
BBuullggáárriiáábbóóll,,  aa  ttööbbbbiieekkhheezz  hhaassoonnllóóaann
rreennggeetteegg  ééllmméénnnnyyeell,,  sszzeerreetteetttteell  ggaazzddaa--
ggaabbbbaann..  EEnnnneekk  aapprrooppóójjáánn  FFaarrkkaass  GGáá--
bboorrtt  ééss  DDeeáákk  TTaammáásstt,,  aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee
EEggyyeessüülleett  eellnnöökkéétt  ééss  ttiittkkáárráátt  kkéérrddeezzttüükk  aa
ttaappaasszzttaallaattookkrróóll  ééss  aa  tteerrvveekkrrõõll..

SSttrraattééggiiaaii  sszzöövveettsséégg  kköötttteetteetttt  WWaaddoowwiiccee  ééss  aa  PPoorrttaa
EEggyyeessüülleett  kköözzöötttt  ––  aa  KKeeccsskkeemméétttteell  kkiiaallaakkííttootttt  ppaarrttnneerrvváá--
rroossii  vviisszzoonnyy  sszzeenntteessííttééssee  mmeelllleetttt  ––  aa  ddookkuummeennttuummoott  ddrr..
ZZoommbboorr  GGáábboorr  kkeeccsskkeemmééttii  ééss  EEwwaa  FFiilliippiiaakk  wwaaddoowwiicceeii
ppoollggáárrmmeesstteerr  íírrttaa  aalláá  ––  ttaalláánn  eezz  aazz  eeggyyiikk  lleeggffoonnttoossaabbbb
hhoozzaaddéékkaa  aa  IIII..  JJáánnooss  PPááll  ppááppaa  sszzüüllõõvváárroossáábbóóll  éérrkkeezzeetttt
lleennggyyeell  kküüllddööttttsséégg  kkééttnnaappooss  llááttooggaattáássáánnaakk,,  aammeellyynneekk
pprrooggrraammjjáábbaann  kkiieemmeelltt  hheellyyeenn  sszzeerreeppeelltt  aa  WWoojjttyyllaa  BBaa--
rrááttssáágg  KKöözzppoonntt  jjöövvõõjjéénneekk  áátttteekkiinnttééssee..

Farkas Gábor

Csiperós csapat az erdélyi viszontlátogatáson
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Akárcsak az 1968-ban Os-
car-díjjal elismert Szigorúan el-
lenõrzött vonatoknak, mostani
filmjének alapjául is Bohumil
Hrabal azonos címû regénye
szolgált. – Elõször dolgoztam

Hrabal úr nélkül, lélekben
azonban egyfolytában az õ ta-
nításait kértem. Arra töreked-
tem, hogy azok számára is ért-
hetõ legyen a film, akik a re-
gényt nem olvasták.

Az Õfelsége pincére voltam
címû alkotás a XX. századi cseh
és közép-európai történelem
csaknem valamennyi fordulatát
– így a két világháború közti
polgári idõszakot, a náci Né-
metország térhódítását, vala-
mint a szovjet hatalomátvételt
követõ államosításokat – felidé-
zi; természetesen megint csak a

kisember szemüvegén keresztül.
Jan Ditì, a fõhõs egyszerû utcai
árusból elõbb a legelõkelõbb
prágai szálloda fõpincérévé,
majd szállodatulajdonossá vá-
lik, hogy – miután elveszítette

minden vagyo-
nát – egy vala-
ha németek
lakta, határszéli
faluban kezd-
jen új életet.

A nehéz, sõt
helyenként fe-
lettébb kényes
történelmi te-
matika ellenére

a film világát
csaknem végig
a Sörgyári cap-
riccio vagy Az
én kis falum cí-
mû alkotások-
ban már megis-
mert derû, illet-
ve fanyar hu-
mor uralja. Új
filmnyelvi meg-
oldás ugyanak-
kor a rendezõ-
tõl a digitális
technika alkal-
mazása.

– Csak saj-
nálni tudom,

hogy korábban nem voltak
ilyen lehetõségek, amelyek per-
sze jelentõsen megnövelték a
gyártási költségeket. A filmben
alkalmazott trükkök egyébként
már a forgatókönyvben is szere-
peltek, ám meglepõdtem, ami-
kor kiderült, hogy ezek az ötle-
tek megvalósíthatók – idézte fel

a gyártási fo-
lyamatot a
Kecskeméten
elõször vizitáló
alkotó, aki úgy
véli: – A ren-
dezõ legyen
tisztában az-
zal, hogy miért
forgat. Ez sze-
rintem sokkal
f o n t o s a b b ,
mint az, hogy
hogyan készül

a film.
Menzel az

Alföldi Napló kérdésére el-
mondta: a Hát, nem tudom cí-
mû, magyarul is megjelent kötet
sikere ellenére jelenleg nem ír
tárcákat; ám felkérés esetén ké-
szen áll újból tollat ragadni. –
Legközelebb azonban megint
rendezni fogok – árulta el la-
punk olvasóinak a mester.

Az idei Hírös Héten ismét meg-
rendezték Kecskeméten a
Kapisztrán Szent János Feren-
ces Akadémia ünnepi konfe-
renciáját.

Most is nagy sikert aratott a
hagyományos tudományos ta-
nácskozás, a Ferences Akadé-
mia, amelynek ezúttal is a kecs-
keméti Kodály Intézet adott ott-
hont. A szervezõje pedig a Szent
Miklós Lelkészség valamint a
Porta Egyesület volt.

Elõadónak a kecskeméti zsidó
hitközség fiatal, tehetséges rab-
biját, Róna Tamást kérték föl a
szervezõk. „A közös hit, gondol-
kodás, a monoteizmus” címû re-

mek elõadásra
ismét sokan
voltak kíváncsi-
ak. Megjelent a
rendezvényen
többek között
dr. Zombor
Gábor polgár-
mester, dr.
Sárközy István
alpolgármester,
dr. Feldmájer

Péter, a Mazsihisz elnöke.
A tanácskozáson Bárkányi Er-

nõ, a Porta elsõ embere elnö-
költ. A rendezvényen közremû-
ködött Czukker Imánuel kántor.
Az elõadást és a vitát követõen a
Porta díszteremben megnyílt
Szeverényi Ferenc fotókiállítása.

– A Hírös Hét népzenei fesztivál-
jának szellemi, és legnagyobb rész-
ben a gyakorlatban való megvalósí-
tása Mónus Ferencnét és csoportjá-
nak tagjait dicséri. No persze, jó né-
hány támogató hozzájárulásával –
összegezte tapasztalatait dr.
Gerzanics Magdolna népzenekuta-
tó.

– A 17 mûsorszám a háziak, azaz
az 1974-ben alakult Univer Tánc-
zos Péter Népzenei Egyesület ma-
gas színtû bemutatkozásával kezdõ-
dött. Üde kontaminációt jelentett,
hogy az énekesek elõtt három tizen-
éves pár táncolt, Csuma Sándor és
Nagy Erika betanításában.

Szemmel láthatóan õk és a kö-
zönség egyaránt élvezete a ritmust,
az összhangot a dalolókkal.

Tartsanak bár elfogultnak, mégis
úgy érzem, meg kell állnom e cso-
port, illetve vezetõjük, Mónusné sze-
mélyénél. Maga a tény, hogy ennyi
éven keresztül képes összetartani
egy bizonyos irányultságú társasá-
got, az is ritkán fordul elõ, de hogy
ne is fogyjanak, sõt idõközben há-
romféle megjelenést, éneklési mó-
dot is vállaljanak, ezzel is bõvítve a
népdalok hagyományõrzõ és ápoló
szerepét, azt hiszem, nem sokan di-
csekedhetnek ilyen eredményekkel.
(Bazsarózsa Asszonykórus, Univer
Bács-kun Dalárda is.) A sikert bizo-

nyítja a 42 aranyérem, öt nívódíj,
megszámlálhatatlan különdíj stb. Az
a kitüntetõ figyelem is megtalálta
õket, hogy a közelmúltban felkérte
a Katona József Színház egy szerep-
lésre a Furfangos Péter címû, Sirkó
László által rendezett darabban.

E sorok írójának abban a szeren-
csében volt része, hogy tanúja lehe-
tett az egyesület egyik külföldi sze-
replésének. Ott minden helybeli
csoportot megelõzve, õk voltak az
elõadóest fénypontjai. Mindez nem
„csupán” az õ dicsõségük, hanem
így Magyarország értékeinek is hir-
detõjévé váltak.

De visszatérve a rendezvény sike-
rére. Olyan csoport vagy szólista
nem volt, aki ne lett volna méltó a
délután fényéhez, rangjához. Ki kell
azonban emelni a cikóiakat, akik
egy székely és egy német dalkörrel
jöttek. Rónai Józsefné szépséges
éneke és Schreck Rita stájercitera
játéka külön is kiemelendõ.

Gondosan, a legnagyobb szak-
szerûséggel összeállított szlovák és
magyar csokrokat hallottunk az
ösküi Forrás Citerazenekartól.
Tiszta és jókedvû játékuk, daluk
nagy vigasságot szerzett a jelenlé-
võknek. Bakos Ilona évek óta ve-
zeti õket, hasonló sikerekkel.

A paletta színeit gazdagító ru-
szin együttesekrõl feltétlenül szólni
kell, a Magócs Vladimir által veze-
tett csoport, valamint a tambura-
zenekart vezetõ Dudás László
együttesérõl. Nem maradhat ki a
sorból az Újhajtás Citerazenekar,
Mónus Ferenc vezetésével (nem

esett az alma messze a fájától), a
Kék Nefelejcs Citerazenekar,
Koczka Andrea szóló éneke és ci-
terajátéka, a Kökény Citerazene-
kar, Szõke Péter vezetésével, a
Padkaporos Néptánc Együttes, a
Veseli Santovani Nemzetiségi Ha-
gyományõrzõ csoport Kozics Illés-
né betanításában, a Kécske Nép-

tánc Együttes Sánta Klára irányítá-
sával.

Végül, de nem utolsó sorban em-
lítjük a madarasi Német Harmonika
Zenekart Geiger István vezetésével.
A 40 fõs csapat, a legkisebbektõl a
legnagyobbakig, sorra aratja a ba-
bérokat, az eredeti német népzenét
tolmácsolva. Õk a Mónus Ferencné
által megálmodott fináléban is köz-
remûködtek, az Univer énekcso-
porttal együtt. Ugye nem kell ecse-
telnem, mit jelent a gyönyörû város
zsúfolásig megtelt fõterén, ha a kö-
zönség állva tapsol, így köszönve
meg a csodálatos délutánt.

Tanszereket adományozott 800 rászoruló gyer-
meknek a Gong rádió vezetõsége.

A rádió megalakulása óta elkötelezett a rá-
szorulók, betegek, idõsek és hátrányos helyzetû
gyermekek megsegítése iránt. Egy évben több-
ször, és nem csak ünnepek alkalmából gondol-
nak arra, hogy a szükséges használati tárgyak-
kal, élelmiszerekkel segítsék a hátrányos helyze-
tûeket. 

A Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása sze-
rint Kecskeméten körülbelül 800 rászoruló gyer-
mek van, akiknek családja nehezen, vagy egyál-
talán nem tudja elõteremteni iskolakezdésre a
tanszereket. 

A füzeteket, vonalzókat, radírokat, ceruzákat,
tollakat, író- és rajzlapokat a Gyermekjóléti
Szolgálat Fecske utcai épületében Tõzsér Judit
igazgató asszony nevében Gémes Ildikó hírszer-
kesztõ adta át az intézmény vezetõjének, Tóth
Katalinnak.

Szigorúan ellenõrzött elõadás az Otthon moziban

Népzenei találkozó a kecskeméti „Hírös Hét” Fesztiválon Tanszerek 
rászorulóknak

Ferences Akadémia:
Közös hit, gondolkodásJJíírrii  MMeennzzeell,,  OOssccaarr--ddííjjaass  ccsseehh  ffiillmmrreennddeezzõõ  llááttooggaattáássaa  jjeelleenntteett--

ttee  aazz  iiddéénn  7700  éévveess  kkeeccsskkeemmééttii  OOtttthhoonn  mmoozzii  sszzüülleettééssnnaappii  üünn--
nneeppssééggssoorroozzaattáánnaakk  fféénnyyppoonnttjjáátt..  ––  EEggyyffoollyyttáábbaann  sszzeerreennccssééss  ééss
bboollddoogg  vvaaggyyookk  ––  vvaallllootttt  öönnmmaaggáárróóll  aa  mmeeggsszzookkootttt  iirróónniiáávvaall
JJíírrii  MMeennzzeell  aazzoonn  aa  kköözzöönnssééggttaalláállkkoozzóónn,,  aammeellyyeett  aazz  ÕÕffeellssééggee
ppiinnccéérree  vvoollttaamm  ccíímmûû  ffiillmm  ddíísszzbbeemmuuttaattóójjaa  uuttáánn  ttaarrttoottttaakk  aazz
OOtttthhoonn  mmoozzii  TTüükköörrtteerrmméébbeenn..

„„AAzz  eemmbbeerr,,  aallkkoottáássrraa,,  ffoorrmmáálláássrraa  sszzüülleetteetttt,,  ……::  mmiinnddiigg  vvaa--
llaammii  hhúúzzzzaa  aa  nnééppzzeennee  aaddttaa  öörröömm  mmeeggéélléésséérree,,  aazzaazz  aa  ggyyöö--
nnyyöörrkkööddtteettééss  aallkkoottóó  tteerrmméésszzeettûû  ffeellffookkoozzáássáárraa..””
AAzz  íízzlléésseess,,  ssttíílluussooss  mmeegghhíívvóónn,,  aa  nnaaggyy  nnééppzzeenneekkuuttaattóó,,  ddrr..

KKáállmmáánn  LLaajjooss  eemmee  öörröökkéérrvvéénnyyûû  mmoonnddaattaaii  iinnvviittáállttáákk  aa  hhíírrööss
vváárrooss  llaakkóóiitt  ééss  vveennddééggeeiitt  ––  mmáárr  88..  aallkkaalloommmmaall  ––  aa  ddaallooss,,
ttáánnccooss  rreennddeezzvvéénnyyrree..

Róna Tamás elõadását hallgatják a résztvevõk

Czuker Imánuel (balra) csodálatosan énekelt

Menzel bejegyzése a Porta Egyesület emléklapján

Az Oscar-díjas rendezõ a színpadról kívánt jó szó-
rakozást a nézõknek a pincérsztorihoz….

Táblás ház volt az Otthonban, különleges élményekkel gazdagodtak a résztvevõk. 

A Gong Rádió rendszeresen segít a gyermekeknek

Mulat a násznép: Tánczos Péter bácsi büszke lenne a nevét viselõ kitûnõ közösségre.
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Az elsõ kecskeméti nyomdász
és nyomdatulajdonos, Szilády
Károly emléktáblájának megko-
szorúzásával kezdõdtek az idei
Gutenberg nap eseményei. Az
Aranyhomok Szálloda elõtti téren
Szilády örökségének mai letéte-
ményesei – a helyi médiumok
munkatársai: szerkesztõk, újság-
írók és mûsorvezetõk – hajtottak
fejet a dicsõ hagyományok elõtt.

– Napjainkban a nyomdaipar-
nak biztosak a pozíciói, hiszen
úgy tûnik, hogy ez az iparág ke-
vésbé globalizálódik. Ennek el-
sõdleges magyarázata a gyors
átfutási idõ, amit messzirõl nem
lehet áthidalni. Nem vált valóra
az a jóslat sem, hogy az internet
terjedésével visszaszorul a nyom-
daipar. – Ezek a gondolatok már
a közeli Katona József Megyei

Könyvtárban hangzottak el, ahol
szakmai konferenciával folytató-
dott a program.

Fábián Endre, az STI Petõfi
Nyomda igazgatója, a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
fõtitkára elmondta: a jelenleg
német kézben lévõ Petõfi Nyom-
da az egyik legnagyobb magyar-
országi nyomda lett a rendszer-
váltás után. Közben a nagy bu-
dapesti nyomdák tönkrementek,
illetve több közepes méretû ma-
gánüzem alakult országszerte.
Ezek közül is külön kiemelendõ a
kecskeméti Print 2000 Nyomda
jelentõsége, amelynek kiadvá-

nyai nemcsak a
régióban, ha-
nem országos
szinten is mél-
tán arattak elis-
merést. A kecs-
keméti vállal-
kozás egyike
azon néhány
ü z e m n e k ,
amely minõsé-
gi válasszal tu-
dott szolgálni a
„digitális” kor-
szak kihívásai-
ra.

Az átrende-
zõdés egyik sa-

j á t o s s á g a
egyébként, hogy

Debrecen mellett Kecskemét az
egyetlen olyan település, ahol a
nyomdaipar megõrizte bástyáit.
Sok városban viszont hanyatlás
és szenvedés jutott a szakmában
dolgozók osztályrészéül. Fábián
Endre hozzáfûzte: az elkövetkezõ
évekre töretlen technikai fejlõ-
dés, illetve újabb beruházások
valószínûsítõk. A Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület-
rõl elhangzott: a 60 éves szerve-
zõdésnek mintegy 1500 tagja
van, évente rangos szakmai kon-
ferenciát tart, illetve két önálló
lapot (Magyar Grafika, Papír-
ipar) jelentet meg.

Dr. Sárközy István, Kecskemét
város alpolgármestere elsõsor-
ban azt hangsúlyozta: a nyom-

daiparnak nagy felelõssége ab-
ban, hogy milyen tartalmakat je-
lentet meg, s hogy azok az olva-

sók hasznára vagy kárára van-
nak.

A Szilády-díjat idén a Korda

Kiadó munkatársai vehették át. A
vallási témájú köteteket megje-
lentetõ mûhelyt még 1919-ben
alapította Bíró Ferenc jezsuita
szerzetes. A kiadó – miután a
második világháborút követõ ál-
lamosítások miatt kénytelen volt
Kanadába és Ausztriába áthe-
lyezni tevékenységét – 1990-ben
tért vissza Magyarországra, és
székhelyként ismét csak Kecske-
métre esett a választás.

– Csaknem a nulláról kezd-
tünk mindent, ám ma már a vi-
lági könyvesboltokban is meg-
találhatók kiadványaink – idéz-
te fel az újrakezdés éveit Bujdo-
só Gabriella, a „sajtóapostol-
kodásért” elismert kiadó felelõs
vezetõje.

A szakma nagy öregje, akit
Benke Laci bácsiként ismer or-
szág-világ, ma is úgy emlegeti
ezt a kötetet, mint a séfek bibli-
áját. Azt azonban kevesebben
tudják, hogy a kecskeméti Írisz
Repro Stúdió gondozásában ké-
szült ez a bibliográfiai szem-
pontból is jelentõs könyv.

Sándor Antalnétól, az igényes
munkáiról közismert stúdió ügy-
vezetõ igazgatójától megtudtuk,
hogy a napokban került ki a
nyomdából Varga Károly Krea-
tív szakácsmûvészet címû új kö-
tete, ugyancsak az Írisz Repro

gondozásában. A tavalyihoz
hasonlóan, nagyon tetszetõs,
ugyanakkor szakmai ismeretek-
ben gazdag remekmûnek mu-
tatkozik ez is.

A kecskeméti Budai utcában
mûködõ stúdió fennállásának
több mint egy évtizedét tekintve,
rögös volt az út a mai népszerû-
ségig. Személyi konfliktusok, üz-

leti és szakmai ne-
hézségek akadályait
kellett leküzdeni ah-
hoz, hogy a könyvek
mellett, az újságoktól
a plakátokig, a nap-
táraktól a prospektu-
sokig, képeslapokig,
programfüzetekig,
név jegykár tyák ig,
számtalan termék
igényes elkészítésére
vállalkozhassanak.
Profiljukba tartozik a
tervezés, a szerkesz-
tés, a nyomdai elõ-
készítés és kivitelezés
egyaránt.

– Az elmúlt évet
eredményesen zártuk – magya-
rázza Sándorné Katika. – Erre
törekszünk az idén is, bár a
számtalan megszorító intézke-
dés hatásait a mi társaságunk is
nehezen vészeli át. De úgy gon-
dolom, hogy az igényesség
hosszú távon kifizetõdik. A mi-
nõségi munka pedig megköve-
teli a legkorszerûbb technikai
berendezéseket, és persze a te-

hetséges, kreatív grafikusi, ope-
ratív gárdát is. Mi ma már ezek-
kel a követelményekkel rendel-
kezünk. Ezekre igyekszünk fel-
építeni a megrendelõi igényeket
és a határidõket tisztelõ, korrekt
kapcsolatainkat. Ennyi a mi tit-
kunk…

Gutenberg és Szilády mai követõi ünnepeltek Kecskeméten
„„MMeenntt--ee  aa  kköönnyyvveekk  áállttaall  aa  vviilláágg  eelléébbbb??””  EEggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  eerr--
rree  aa  VVöörröössmmaarrttyy  MMiihháállyy  áállttaall  ffeelltteetttt  kkéérrddééssrree  kkeerreessttéékk  aa  vváállaa--
sszzookkaatt  aazzookk,,  aakkiikk  rréésszztt  vveetttteekk  aazz  iimmmmáárroonn  hhaattooddiikk  aallkkaalloomm--
mmaall  mmeeggrreennddeezzeetttt  GGuutteennbbeerrgg  nnaappoonn..  AA  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett
rreennddeezzvvéénnyyéénn  iiddéénn  iiss  ááttaaddáássrraa  kkeerrüülltt  aa  SSzziillááddyy--ddííjj,,  aammeellllyyeell
eezzúúttttaall  aa  KKoorrddaa  KKiiaaddóó  tteelljjeessííttmméénnyyéétt  iissmmeerrttéékk  eell..

Dr. Sárközy István és Fábián Endre (jobbra) 

Kiállítás a Tarapcsik Dinasztia könyvkötõ-mûhelyének munkáiból

A könyvtár munkatársai is koszorúztak a Szilády-emléktáblánál

A Korda Nõvérek képviselõje, Bujdosó Gabriella beszélt kiadójukról.

A kollégák elismeréssel köszöntötték az idei kitüntetettet, a Korda Kiadót. 

AAzz  oollddaall  mmeeggjjeelleennéésséétt  ttáámmooggaattttáákk::  
AASS--NNyyoommddaa  KKfftt..  SSzziillááddyy  ÜÜzzeemm  

ééss  aa  RRaasstteerr  DDTTPP  ééss  GGrraaffiikkaaii  SSttúúddiióó..

A megrendelõ mindenek elõtt
Írisz Repro Stúdió Kft.

Írisz Repro Stúdió Kft.
Kecskemét, Budai utca 12.
Telefon: 76/415-916
Mobil: 20/921-6826
Fax: 76/506-757
E-mail: irisz@mail.datanet.hu

AAmmiikkoorr  ttaavvaallyy  mmeeggjjeelleenntt  aa
ttööbbbbsszzöörrööss  oolliimmppiiaaii  ééss  vvii--
lláággbbaajjnnookk  kkeeccsskkeemmééttii
mmeesstteerrsszzaakkááccss,,  VVaarrggaa
KKáárroollyy  ccssooddáállaattooss  kköötteettee,,
mmiinnddeennkkiitt  lleennyyûûggöözzöötttt..  AA
zzööllddssééggsszzoobbrráásszzaatt  ffoorrttéé--
llyyaaiitt  bbeemmuuttaattóó  rreepprreezzeenn--
ttaattíívv  kköönnyyvv  aa  bbrrüüsssszzeellii  vvii--
lláággkkiiáállllííttáássoonn  eellnnyyeerrttee  aa
lleeggsszzeebbbb  kkiiaaddvváánnyy  ccíímmeett..  



22000077..    sszzeepptteemmbbeerr88 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

––  AAzz,,  hhooggyy  nniinnccss  eellaaddóóssooddvvaa
aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  aa  bbiizzttoonnssáágg,,
aa  hhoosssszzúú  ttáávvúú  ggoonnddoollkkooddááss
aallaappvveettõõ  ffeellttéétteellee..  SSzzeennttkkiirráállyy--
nnaakk  ppeeddiigg  jjöövvõõbbee  mmuuttaattóó  tteerrvveeii
vvaannnnaakk..  MMeellyyeekk  eezzeekk  kköözzüüll  aa
lleeggffoonnttoossaabbbbaakk??

– A rendezési tervünket most
újítottuk meg, ez jelentõs beru-
házás volt. Súlyosan érint ben-
nünket a megye legrosszabb út-
ja, a 44-es állapota. Önkor-
mányzatunk Tiszakécskével kö-

zösen finanszírozta a Tisz-
aböggel öszekötõ szakasz felújí-
tási, kiviteli tervét. A kudarc a
dologban,  hogy a dokumentá-
ció egyelõre a szekrényben ma-
rad. Régi tervünk, hogy az ifjú-

sági lakópark és a település kö-
zötti négy kilométeres szakaszon
kerékpárutat építsünk. Erre az
óriási forgalom miatt nagy szük-
ség volna. A jelenlegi pályázati
kiírás azonban a mi viszonya-
inkra nem alkalmazható, így ez-
zel a fejlesztéssel is várnunk kell.

––  AA  tteelleeppüüllééss  iissmmeerrttssééggéétt,,  nnee--
vvéétt  aa  SSzzeennttkkiirráállyyii  ÁÁssvváánnyyvvíízz  KKfftt..
ssiikkeerreeii  iiss  fféénnyyeessííttiikk..  MMiillyyeenn  hhaa--
ttáássssaall  vvaann  aa  bbeevvéétteelleeiikkrree  eezz  aa
sszzeerreennccssééss  aaddoottttssáágg??

– A Szentkirályi ásványvíz kar-
rierje fényes bizonyíték arra,
hogy micsoda gigászi küzdelem
kell ahhoz, hogy egy még oly jó
termék is a fogyasztók számára
elérhetõvé váljon. Én magam

személye-
sen is a
leg te l je -
sebb elis-
meréssel
vagyok a
társaság
erõfeszíté-
sei iránt.
Sajnos a
j e l e n l eg
érvényes

költségve-
tési szabályok az iparûzési adó-
val elszámolásra kötelezik az
önkormányzatot. Ez az jelenti,
hogy amennyiben a tervezethez
képest több iparûzési adót kap-
tunk, a többletet vissza kell fizet-
ni. Esetünkben ez történt. Azon-
ban a több mint 40 millió forin-
tos bevétel, ami a társaságtól az
önkormányzati büdzsébe került,
a 320-340 milliós költségvetés-
hez viszonyítva nagyon jelentõs. 

––  ÉÉrreezzhheettõõ--ee  eezz  aa  ssiikkeerr  mmááss
tteerrüülleetteekkeenn,,  ppééllddááuull  aazz  iiddeeggeenn--
ffoorrggaalloommbbaann??

– Nem igazán. A környékben
német és holland állampolgár-
ok vásároltak ingatlanokat az
elmúlt években, de ezek száma
egyelõre nem jelentõs: a 270
állandóan lakott tanyából leg-
feljebb kéttucatnyi. Alapvetõen
mezõgazdasági berendezkedé-
sû, meglehetõsen zárt közössé-
gû faluról van szó, amely távol
tartja magát a falusi turizmustól,
a vendégjárástól, bár a hozzánk
érkezõket nagy szívvel és szere-
tettel fogadjuk.

A több mint 300 millió fo-
rintos éves költségvetés mellett
mintegy 30 millió forint bevé-
tel származik az iparûzési adó-
ból. Részben ennek, valamint
a megfontolt és kiegyensúlyo-
zott gazdálkodásnak köszön-
hetõ, hogy számos sikeres uni-
ós pályázatot tudhat maga
mögött a falu.

Így újult meg az iskola,
épült meg a védõnõi szolgálat
épülete, valamint 100 millió
forintos beruházásként a falu-
ház, amely civil szervezetek-
nek, közösségi rendezvények-
nek, bálaknak, gálaesteknek,
színházi elõadásoknak ad ott-
hont – tudtuk meg Kovács Im-
re polgármestertõl. A község
elsõ embere büszkén teszi
hozzá, hogy a településen
igen színvonalas sportélet is
zajlik. Megyei elsõ osztályú
labdarúgó csapatuk mellett a
fogathajtásnak is komoly ha-
gyományai vannak. Idén elõ-
ször például B kategóriás ket-
tes fogathajtó régiós versenyt
szervezett a Somogyi Lovas
Szabadidõközpont. 

––  EEzzeekk  sszzeerriinntt  ssttaabbiill,,  kkiisszzáá--
mmíítthhaattóó  vváállllaallkkoozzóóii  kköörrrreell
bbüüsszzkkééllkkeeddhheettnneekk..

– Nagyon jó a kapcsolat a
helyi vállalkozások és az ön-
kormányzat között. Támogat-
ják kezdeményezéseinket, az
adófizetési morál jó. Telep-
hellyel rendelkezik Kunszállá-
son egy komoly árbevétellel
rendelkezõ, német tulajdon-
ban lévõ gabonamalom, a
P&P Pékárú, az Izsáki Ház-
itészta. A vállalkozások elsõ-
sorban élelmiszeripari jelle-

gûek. Számos õstermelõnk is
van, akik többnyire jó minõ-
ségû primõr árukat termesz-
tenek. A munkanélküliség mi-
nimális: legfeljebb 20 regiszt-
rált munkanélküli van a tele-
pülésen. 

––  MMiillyyeenn  ttoovváábbbbii  ffeejjlleesszzttééssii
eellkkééppzzeelléésseeiikk  vvaannnnaakk??

– Új polgármesterként új
tervekkel és gazdasági elkép-
zelésekkel kezdtem meg a
község vezetését, amit a kép-
viselõtestület egyhangúan tá-
mogat. E tervek közé tartozik
az óvoda rekonstrukciója,
amelynek már a tervei el is ké-
szültek, és néhány nappal ez-
elõtt adtunk be közös pályáza-
tot a szomszéd településsel,
Fülöpjakabbal közösen a két
községet összekötõ kerékpár-
útra. A jövõ év elsõ negyedév-
ében az iskola és az óvoda
közötti utcát sétáló utcává sze-
retnénk alakítani, már építjük
a faluház mögötti közparkot,
a ciklus végéig pedig talán
még egy tornacsanok bõvítés-
re is futja az erõnkbõl. Folya-
matosan dolgozunk a falu ar-
culatának megfiatalításán. En-
nek elsõ állomása volt, hogy
új információs táblarendszert
helyeztünk ki a fõutcán, a jövõ
évtõl pedig a keresztutcákban
telepítjük. Tervezzük a fõutcán
további szeméttárolók és köz-
padok kihelyezését, és a jövõ
év elsõ hónapjaikban három
szelektív hulladékszigetet is
megépítünk.

A rendezvény fõ szponzorát,
Polyák Mátyás vállalkozót az
ötlet megszületésérõl és vissza-
jelzésekrõl kérdeztük.
A program kiválasztásakor
olyan lehetõséget kerestünk,
amely egyszerre szórakoztat és
értéket is teremt. A szabadtéri

színjátszás mellett döntöttünk,
mert ezzel a kunszállási ember
otthonába vittük azt, amit köz-
vetíteni szerettünk volna. Rá-
adásul ez nem egy passzív szó-

rakozás volt sokuknak, hiszen
az elõadás szereplõivé váltak
az óvodások, a népdalosok,
maguk a kunszállásiak, ami
maradandó élmény volt min-
denkinek.  

––  HHooggyy  ffooggaaddttáákk  aazz  úújjddoonn--
ssáággoott  aa  hheellyybbéélliieekk??

– Az emberek nagy öröm-
mel, lelkesen fogadták, és a
visszhang is pozitív volt. Töb-
ben kerestek meg azzal, hogy
jó lenne, ha jövõre is megis-
mételnénk. Ez egy rendkívül
hálás és befogadó közösség.
Nem csak megnézték a dara-

bot, de jóhírét is vitték az elõ-
adásnak. Napokig beszélt róla
a falu. Örömmel mondhatom,
hogy az elvetett mag kihajtott.

Szerintem a mecénás legna-
gyobb öröme az, ha az ügy,
amit felkarol, nem öncélú, ha-
nem örömöt szerez az embe-
reknek. Ez most megtörtént.
Nem tudjuk még, hogy ponto-
san milyen formában, de a
szabadtéri színjátszásból ha-
gyományt szeretnénk teremteni
itt, Kunszálláson. Jövõre tehát
folytatás következik.

––  AA  sszzeerrvveezzééssbbeenn,,  aazz  eellõõkkéé--
sszzüülleetteekkbbeenn  sszzeemmééllyyeesseenn  iiss
rréésszztt  vveetttt..  MMiillyyeenn  ttaappaasszzttaallaa--
ttookkkkaall  lleetttt  ggaazzddaaggaabbbb??  

– Figyelemmel kísértem a
próbákat, azt a két hónapos
munkát, amelynek során kiala-

kult az elõadás. Soha nem lát-
tam még korábban, hogy ho-
gyan alakul-formálódik egy
színdarab az elõadásig. Óriási

munka van mögötte, és ez szá-
momra is izgalmas tapasztalat
volt. Nagyon jól éreztem ma-
gam a felkészülés idõszaká-
ban, és az elõadáson is. A sok
erõfeszítés, a ráfordított idõ és
pénz meghozta a gyümölcsét.

Szentkirály bízik a jövõben és fejlõdikTámogató vállalkozók Kunszálláson
EEbbbbeenn  aazz  éévvbbeenn  kkíívvüüll--bbeellüüll  mmeeggúújjuulltt  aa  mmûûvveellõõddééssii
hháázz,,  ppáállyyáázzaattookkoonn  nnyyeerrttüünnkk  aazz  óóvvooddáávvaall  iisskkoolláávvaall  ––
ssoorroolljjaa  22000077  eeddddiiggii  ffeejjlleesszzttéésseeiitt  SSzzaabbóó  GGeerrggeellyy,,  SSzzeenntt--
kkiirráállyy  ppoollggáárrmmeesstteerree,,  mmaajjdd  hhoozzzzáátteesszzii::  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb
eerreeddmméénnyynneekk  aazztt  ttaarrttjjaa,,  hhooggyy  aa  tteelleeppüüllééssnneekk  aannyyaaggii  ééss
sszzeelllleemmii  ttaarrttaalléékkaaii  vvaannnnaakk..  

AA  KKuunnsszzáálllláássii  LLoovvaass  NNaappookk--
hhoozz  kkaappccssoollóóddvvaa  iiggaazzii  kkuurriióó--
zzuummmmaall  lleeppttéékk  mmeegg  aa  ffaalluu
nnééppeess  kköözzöönnssééggéétt  aa  sszzeerrvvee--
zzõõkk  ééss  aa  sszzppoonnzzoorrookk..  AA
kkeeccsskkeemmééttii  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff
SSzzíínnhháázz  mmûûvvéésszzeeii  ééss  aa  tteellee--
ppüüllééss  aammaattõõrr  kköözzöössssééggeeii  kköö--
zzööss  sszzaabbaaddttéérrii  pprroodduukkcciióóvvaall
kkéésszzüülltteekk..  SSiirrkkóó  LLáásszzllóó  rreenn--
ddeezzéésséébbeenn  mmuuttaattttáákk  bbee  aa
FFuurrffaannggooss  PPéétteerr  ccíímmûû  nnéépp--
sszzíínnmmûûvveett,,  hhaattaallmmaass  ssiikkeerrrreell..  

KKuunnsszzáállllááss  11775500  lléélleekksszzáámmúú,,  ddiinnaammii--
kkuussaann  nnöövveekkvvõõ  kköözzsséégg..  AA  tteelleeppüülléésseenn
áállttaalláánnooss  iisskkoollaa,,  óóvvooddaa,,  kköözzééttkkeezzddee,,
ffaalluuhháázz  ééss  kköönnyyvvttáárr  mmûûkkööddiikk,,  aa  ffoollyyaa--
mmaattooss  ffeejjlleesszzttéésstt  aazz  iippaarrûûzzééssii  aaddóóbbóóll
sszzáárrmmaazzóó  bbeevvéétteelleekk  aallaappoozzzzáákk  mmeegg..
AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkööllttssééggvveettééssee  éévvrrõõll
éévvrree  nnõõ..  

Kovács Imre

PPoollyyáákk  MMááttyyááss  ((jjoobbbbrraa))  
ééss  aa  rreennddeezzõõ,,  SSiirrkkóó  LLáásszzllóó

A településtörténeti kiállítás ismét sikert aratott.

Szabó Gellért



Szeptember 30-án szentelik föl a Szent Ferenc kápolnát
Nagyvonalú támogatók segítsége is kellett a sikerhez
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Te Deum

AA  rrééggii  ffeerreenncceess
kkoolloossttoorr    hhaarraannggjjaa
sszzóóll  mmaajjdd  aa  
ttoorroonnyybbaann..

NNeehhéézz  iiddõõkkbbeenn,,  vvaaggyyiiss  aa  lleeggjjoobbbbkkoorr  jjöötttt
SSzziillvváássii  JJóózzsseeff  ppéénnzzaaddoommáánnyyaa..BBáárrkkáánnyyii  EErrnnõõ  kkaallaauuzzoolljjaa  aazz  éérrddeekkllõõddõõ  hhíívveekkeett

MMiieellõõtttt  aa  mmaaggaassbbaa  eemmeellkkeeddnnee  aazz  aarraannyyoozzootttt  ttoorroonnyykkeerreesszztt

AA  bbeellssõõ  bbuurrkkoolláásstt  vváállllaallóó  NNaaggyy    
SSáánnddoorr  eemmlléékkkkééppeett  kkaappootttt..    

AA  hhíívveekk  kköösszzöönnttiikk    FFaarrkkaass  AA  hhíívveekk  kköösszzöönnttiikk    FFaarrkkaass  
LLáásszzllóó  éérrsseekkii  hheellyynnöökköött..LLáásszzllóó  éérrsseekkii  hheellyynnöökköött..

MMaaggaassooddnnaakk  aa  ffaallaakkMMaaggaassooddnnaakk  aa  ffaallaakk

PPoollggáárrmmeesstteerrii  vviizziitt

KKöözzööss  iimmááddssáágg  ––  kkéézzffooggáássssaall

FFeellaaddaatteeggyyeezztteettéésseenn  aa  sszzeerrvveezzõõkk

FFõõppaappookk  llááttooggaattáássaa::  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  ééss  
ddrr..    MMáárrffii  GGyyuullaa  vveesszzpprréémmii  ppüüssppöökk..  

AAzz  eessõõss  ookkttóóbbeerrii  ffaallaazzóó  üünnnneeppeenn,,  22000066--bbaann..

HHeellyyüükkrree  kkeerrüüllnneekk  aa  ttéégglláákk

CCssúúccssoonn  aazz  aarraannyykkeerreesszztt

FFõõkkeerrttéésszzii  sszzeemmllee  aa  hheellyysszzíínneenn

TTööbbbb  eezzeerr  iimmááddkkoozzóó  hhíívvõõ,,  ttööbbbb  sszzáázz  aaddaakkoozzóó  ééss  eeggyy  ttuuccaattnnyyii
nnaaggyyvvoonnaallúú  vváállllaallkkoozzóó  kkeelllleetttt  ––  aa  ccssooddaatteevvõõ  JJóóiisstteenn  áállddáássaa,,
sseeggííttssééggee  mmeelllléé  ––  aahhhhoozz,,  hhooggyy  ttiizzeennkkéétt  hhóónnaapp  aallaatttt  ffööllééppüüllhhee--
tteetttt  KKeeccsskkeemméétt--MMûûkkeerrtt  úújj  bbüüsszzkkeessééggee,,  aazz  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc--
nneekk  ééss  ÁÁrrppááddhháázzii  SSzzeenntt  MMaarrggiittnnaakk  aajjáánnllootttt  úújj  kkaattoolliikkuuss  tteemmpp--
lloomm..    AA  kköözzöössssééggii  hháázzkkéénntt  iiss  sszzoollggáállóó  sszzaakkrráálliiss  ééppüülleett  tteerrvveezzõõ--
jjee  BBoorrbbééllyy  LLaajjooss,,  KKooóóss  KKáárroollyy--ddiijjaass  ééppííttõõmmûûvvéésszz  vvoolltt,,  kkiivviitteellee--
zzõõjjee  aa  PPiirraammiiss  KKfftt..  AAzz  aallvváállllaallkkoozzóókk  kköözzöötttt  sszzáámmooss  oollyyaann  kkeeccss--
kkeemmééttii  ccéégg  mmeeggttaalláállhhaattóó,,  aammeellyy    ttéérrííttééssmmeenntteesseenn,,  vvaaggyy  rréésszz--
öösssszzeeggeekkéérrtt  vváállllaallttaa  aa  mmuunnkkáátt..  AA  bbeerruuhháázzóó  ééss  sszzeerrvveezzõõ  aa  MMûûkk--
eerrttvváárroossii  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  TTeemmpplloommééppííttõõ––    vvaallaammiinntt  aa  PPoorr--
ttaa  EEggyyeessüülleett  vvoolltt..  AA  tteemmpplloommoott  aa  tteerrvveekk  sszzeerriinntt  ddrr..  BBáábbeell  BBaa--
lláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemmééttii  éérrsseekk  sszzeenntteellii  mmaajjdd  ffööll  nnééppeess  aasszz--
sszziisszztteenncciiaa  kkíísséérreettéébbeenn..  AAzz  üünnnneeppeenn  kköözzrreemmûûkkööddiikk  aa  LLaacczzkkóó
JJáánnooss  vveezzeettttee  KKeeccsskkeemmééttii  PPeeddaaggóógguuss  ÉÉnneekkkkaarr..      

KKeerreesszzttáállllííttááss--
ssaall  jjeelleezzttéékk  aa
mmûûkkeerrttvváárroo--
ssiiaakk::  iitttt  ééppüüll
ffeell  aazz  úújj  
tteemmpplloomm

ÁÁllddoozzaattooss  ppáárrttoollóókk::    
KKuuttii  BBééllaa    ((bbaallrróóll  aa
mmáássooddiikk))  ééss  EErrddõõss
LLáásszzóó  ((jjoobbbbrraa))..

EEllkkéésszzüülltt  aa  mmûûkkeerrttvváárroossiiaakk  bbüüsszzkkeessééggee,,EEllkkéésszzüülltt  aa  mmûûkkeerrttvváárroossiiaakk  bbüüsszzkkeessééggee,,
aazz  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  kkááppoollnnaa..aazz  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  kkááppoollnnaa..
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––  HHooggyyaann  aallaakkuulltt  aazz  eellmmúúlltt  ttíízz
éévvbbeenn  aa  kklluubb  ttaaggssáággáánnaakk  öösszz--
sszzeettéétteellee??

– Természetesen akadtak,
akik lemorzsolódtak, de csak-
úgy, mint a kezdetekkor, ma is
mintegy 8-10 milliárd forintot
mozgat a helyi gazdaságban a
klubtagság törzse. A velünk
egyidõben alakult klubok, kö-
zösségek jórésze feloszlott, mi
azonban változatlanul tartjuk
magunkat. A vállalatvezetõk to-
vábbra is információhoz akar-
nak jutni, és igényük van az
egymással való kapcsolattartás-
ra, ahogy az igényes gasztronó-
miára is. A kezdettõl állandó
célok létjogosultságát mutatja,
hogy az aktív létszámunk stabi-
lan 35-40 fõ. Mindig vannak
persze új belépõk, ahogy sajnos
kiesõk is, de a „mag” stabil.

––  MMeennnnyyiirree  bbeeffoollyyáássoolljjaa  aa
kklluubb  éélleettéétt  aa  ggaazzddaassáággii  mmuuttaa--
ttóókk,,  tteennddeenncciiáákk  aallaakkuulláássaa??  

– Ennek a közösségnek az
összetartó ereje az együttgon-
dolkodás. Az egymáshoz tarto-
zás ma már olyan erõs, hogy

külsõ körülmények nem gyen-
gíthetik. Elõfordult, hogy a
meghívott elõadónk a hóvihar
miatt nem érkezett meg. Ennek
ellenére ugyanúgy megtartottuk
a találkozót, és mindenki jelen
volt. Ezt a közösséget már nem
az érdekek, hanem a barátsá-
gok szövik át. Ez ad alapot oly-
kor a közös célok felkarolására
is. Ha kell, áldozunk a sportra,
kultúrára is.

––  MMeellyyeekk  vvoollttaakk  aazz  eellmmúúlltt  ttíízz

éévv  lleeggeemmlléékkeezzeetteesseebbbb  eellõõaaddáá--
ssaaii??

– Valamennyi elõadás mara-
dandó élményt jelentett. Egyet-
len politikai irányzat mellett sem
köteleztük el magunkat, de nyi-
tottan fogadunk mindenkit, aki-
nek van számunkra mondani-
valója. Orbán Viktor bejegyezte
az emlékkönyvbe, hogy ízlett

neki a puliszka, Veres János
megválasztása elõtt járt nálunk,
és itthagyta a tervezett csomag
vázlatát. Eltöltöttünk egy estét
Horn Gyulával is, és mindany-
nyiunk számára emlékezetes
maradt Göncz Árpád vendé-
geskedése. Terveink között sze-
repel ebbe az õszinte, nyílt pár-
beszédbe bevonni a város veze-
tõit is. Úgy vélem, ez mindany-
nyiunk, legfõképpen pedig a
város gazdaságának érdeke. 

A program – a hagyomá-
nyoknak megfelelõen – ezúttal
is Szent Miklós napján kezdõ-
dik, amikor dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-kecskeméti érsek ce-
lebrál ünnepi szentmisét.
Akárcsak tavaly, idén is a Fõ-
téren felállított sátorban várják
„szeretetvendégségbe” a
kecskeméti rászorulókat –
friss, meleg étellel, jó szóval,
szeretettel. Ezt 2007-ben, illet-
ve 2008 januárjában még to-
vábbi kilenc vendégség köve-
ti. Így összesen tíz alkalommal
teríthetnek meg a kecskeméti
rászorultaknak – éppen úgy,
ahogy valaha a ferencesek, a
város elsõ szerzetesei tették.
Ma persze mindez elképzelhe-
tetlen lenne jó szándékú tá-
mogatók, szponzorok felaján-
lásai nélkül.

Felkérték dr. Zombor Gábor
polgármestert, hogy a tavalyi-
hoz hasonló módon legyen is-
mételten fõvédnöke a rendez-
vénynek, s vegyen részt elfog-
laltsága szerint az ételosztáso-
kon. Örömteli fejlemény, hogy
a városi, megyei médiumok,
magánszemélyek, cégek ezút-
tal is bekapcsolódnak a mun-
kába, továbbá országosan is-
mert személyiségeket is várnak
a programokra.

A Porta Egyesület egyébként
további adventi rendezvények-
re is készül. A Barátok templo-
ma udvarán és a mellette lévõ
Romkertben például hosszú
idõ után elõször – a Szent
Miklós templom híveinek ké-
résére és ötlete alapján – is-
mét felállítják a kecskeméti élõ
betlehemet.

A szent kultusza elõször a
keleti egyházban bontakozott
ki, késõbb azonban Európa-
szerte – különösen Dél-Euró-
pában – elterjedt. Magyaror-
szágon e nap a XVIII. század
közepéig úgynevezett paran-
csolt ünnep volt. Mivel a jeles
ünnep a gazdasági év õszi for-
dulójára esett, így számos hie-
delem, szokás, idõjárási meg-
figyelés fûzõdik hozzá. Ezek
egyike az a megállapítás, mely
szerint e nap után akkor sem
nõne tovább a fû, ha harapó-
fogóval húznák. Az ország sok
vidékén Szent Mihály napja a
nyájak behajtásának, a pász-
torok számadásának ideje. A
dátum afféle nyitánya volt a
késõ õszig elhúzódó, többnyire
önfeledt dínom-dánommal já-
ró pásztorünnepeknek.

A korabeli visszaemlékezé-
sek szerint a Szent Mihály napi
vigadalmak különösen zajosak
voltak a Kiskunságban. Kecs-
kemét város szolgabírája pél-
dául külön rendeletben volt
kénytelen megtiltani a juhász-

fogadásokat követõ dorbézo-
lásokat. Krúdy Gyula így ír a
jeles napról: „Abban a régi vi-
lágban pedig, Szent Mihály
napján, amikor költözködni
szokott a zsellérember, új szol-
gálatot ment keresni a megunt
cseléd meg a pásztor, ez a dá-
tum emlékeztette a kalendáriu-
mok forgatóit a közelgõ nem-
szeretem napokra. A juhászok
mindenesetre úgy jósolták,
hogy ha Mihály éjszakáján ös-
szefekszik a jószág, nagy tél
lesz, ha szétkívánkozik a falka,

még visszatérhet Mihály nyara.
Mikor azért a legvénebbek
sem gondoltak az elhunytakat
végsõ útjukra szállító Szent Mi-
hály lovára."

A bugacpusztai háromna-
pos rendezvény gazdag prog-
ramjában egyebek mellett bal-

ladaéneklõ, illetve amatõr fo-
gathajtó verseny, természetis-
mereti séta, néptánc és népze-
nei bemutatók, valamint sza-
badtéri koncertek szerepeltek.
Természetesen idén sem csa-
lódtak a gasztronómiai külön-
legességek miatt Bugacra láto-
gatók: õket tradicionális pász-
torételekkel várták a Karikás
Csárdában. A Porta Egyesület
révén pedig Ökumenikus Is-
tentiszteletre került sor a pusz-
tai keresztnél vasárnap dél-
elõtt.

Krónikus (tartós, huzamosan
fennálló) betegséggel bajlódó
embereknek ma is nagy szük-
ségük van hasonló, a gyógyító
munka területébe illeszkedõ
különleges osztályra. Nem ki-
vételek ez alól a kecskeméti
Nyíri úti megyei kórház rászo-
ruló betegei sem, akiket 32
ágyon dr. Bank Gyula fõorvos,
gerontológus és dr. Szabó Ka-
talin fõorvosnõ lát el a króni-
kus belgyógyászati osztályon.

Kiknek tartják fenn a króni-
kus állapotú betegek kezelé-
sére való osztályt? – érdekel-
heti valószínûleg a nem köz-
vetlenül érintett embert is.
Részben azok részére, így a
válasz, akik korábban vala-
mely másik osztályon feküd-
tek. Esetükben az a cél, hogy

legalább egy hónapi ápolás
után, egészségileg javulva bo-
csáthassák haza õket. Az itt
lévõ emberek életkora általá-
ban 65 év feletti, de ez nem
egy szoros korlát. Ennél fiata-
labbak, az alkoholizmusban,
Alzheimer-kórban szenvedõ,
szív- vagy agyi katasztrófát
túlélt, mûtét utáni, valamint
mesterséges táplálást igénylõ
betegek is ide kerülhetnek.
Megtalálhatók köztük azok is,
akiket a családja otthon nem
tud ellátni, és nincsenek meg
a feltételei a folyamatos fáj-
dalomcsillapításnak. 

Az egészségügyet sújtó
pénzügyi megszorítások köze-
pette különösen nehéz a króni-
kus ápolás. Minden anyagi
forrást, finanszírozást igyekez-

nek megszerezni az orvosok,
hogy ezt a nélkülözhetetlen
osztályt fenntarthassák. Arra
törekszenek, hogy minden
ágyon mindennap feküdjön
valaki. Mivel nõ az igény az ef-
fajta egészségügyi ellátás iránt
a megyei kórház Izsáki úti
tömbjében, a második emele-
ten, tatarozás után hetvenre
növekszik a krónikus ápolási
ágyak száma. Várhatóan októ-
berre állítják hadrendbe az
újabb ágyakat, s ez a növeke-
dés nem csak a betegeknek
lesz jó, de a családorvosok
munkáját is könnyíti.

A jelenlegi ápolási részlegen
egy-egy beteget napi 1700 fo-
rintért kezelnek. Mivel szûkös a
kórház kasszája, az elsõ har-
minc napra járó pénzt elõre be
kell fizetni, ezt jogszabály írja
elõ. Szomorú tény, hogy a ha-
nyatló egészségû, végállapot-
ba jutó betegek közül nem
mindenki éri meg a harminc
napot. Ilyenkor a befizetett ösz-
szeg idõarányos részét a hoz-
zátartozók természetesen visz-
szakapják.

AAmmiikkoorr  1100  éévvvveell  eezzeellõõtttt  VVöörrööss  TTiibboorr  mmeeggáállmmooddttaa,,
mmaajjdd  mmeeggaallaappííttoottttaa  aa  HHoozzaamm  KKlluubboott,,  ssookkaann  vvééllttéékk  úúggyy,,
hhooggyy  aa  kkeezzddeettii  lleennddüülleett  hhaammaarr  aalláábbbbhhaaggyy  mmaajjdd..  NNeemm
ííggyy  lleetttt..  BBáárr  aa  ttaaggssáágg  nnéémmiilleegg  ááttaallaakkuulltt  aazz  iiddõõkk  ssoorráánn,,
aazz  iiggéénnyy  vváállttoozzaattllaann  mmaarraaddtt..  EEzz  ppeeddiigg  aa  mmaaggaass  sszzíínnvvoo--
nnaallúú  ttáárrssaassáággii  éélleett,,  aammeellyybbeenn  aa  kkaappccssoollaattookk  ááppoolláássaa,,
aazz  iinnffoorrmmáácciióóáárraammllááss  mmeelllleetttt  hheellyyeett  kkaapp  aa  ggaasszzttrroonnóó--
mmiiaa,,  vvaallaammiinntt  aa  sszzppoonnzzoorráállááss  iiss..

AA  SSzzeenntt  MMiihháállyyhhoozz  kkaappccssoollóóddóó  eeggyyhháázzii  hhaaggyyoommáánnyyookkbbaa
ééss  nnééppsszzookkáássookkbbaa  eeggyyaarráánntt  bbeetteekkiinnttéésstt  eennggeeddtteekk  aazz  iiddeeii
bbuuggaaccppuusszzttaaii  SSzzeenntt  MMiihháállyy  NNaappii  VVííggaassssáággookk..  AAzz  eeggyyhháázzii
ééss  aa  nnééppii  kkaalleennddáárriiuumm  iiss  jjeelleess,,  kkiittüünntteetteetttt  ddááttuummnnaakk  ttee--
kkiinnttii  SSzzeenntt  MMiihháállyy  nnaappjjáátt..  AAzz  eeggyyhháázz  eellssõõddlleeggeesseenn  SSzzeenntt
MMiihháállyy  aarrkkaannggyyaall  GGaarrggaannóó  hheeggyyii  mmeeggjjeelleennéésséérree  eemmlléékkee--
zziikk  sszzeepptteemmbbeerr  2299--éénn..

AA  FFeerreenncceess  HHaarrmmaadd--rreenndd  kkeeccsskkeemmééttii  mmiisssszziióójjaa,,  aa  SSzzeenntt
MMiikkllóóss  tteemmpplloomm  iiggaazzggaattóóssáággaa,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  KKaattoolliikkuuss
MMuunnkkaaccssooppoorrttjjaa  ééss  aa  SSzzeenntteessttee  AAllaappííttvváánnyy  eebbbbeenn  aazz  éévvbbeenn
iissmméétt  mmeeggrreennddeezzii  aazz  „„55000000--eenn  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  ééss  SSzzeenntt  MMiikk--
llóóss  aasszzttaalláánnááll””  ccíímmûû  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt..  

Tíz éves a kecskeméti Hozam Klub

Mihály napi vígasságok Bugacpusztán

Szeretetvendégség és élõ betlehem

Betegápolás a megyei kórház krónikus 
belgyógyászati osztályán

Októbertõl hetvenre növekszik az ágyszám

EEggyykkoorrii  kkóórrhháázzii  llááttooggaattáássoomm  eemmlléékkee  ééll  bbeennnneemm,,  aammii--
kkoorr  aazz  ááppoollóónnõõkk  eeggyy  ssúúllyyoossaann  aallkkoohhooll  bbeetteegg  fféérrffiirraa  vvii--
ggyyáázzttaakk  eeggyy  rrááccssooss  áággyy  mmeelllleetttt..  AAzz  áággyyaatt  mmaaddaarraakk  bbee--
ffooggáássáárraa  hhaassoonnllííttóó,,  ssppáárrggaa  ffoonnaattúú  nnééggyyzzeetteess  vvééddõõhháállóó
ffeeddttee..  AAkkkkoorr,,  aa  hheettvveenneess  éévveekk  ddeerreekkáánn,,  eellssõõ  llááttáássrraa  ffuu--
rráánnaakk  ttûûnntt  eezz  aa  llááttvváánnyy,,  áámm  llááttooggaattóó  ttáárrssaaiimm  ffiiggyyeellmmeezz--
tteetttteekk::  nnee  ccssooddáállkkoozzzzaamm,,  eezz  iitttt  eeggyy  eellffeekkvvõõ  oosszzttáállyy..

Jó hangulatú, baráti közösség a Hozam Klub.

Karácsonyi elõkészületek a Portánál

A Porta Közhasznú Egyesület ezúton mond köszö-
netet mindazoknak, akik személyi jövedelemadó-
juk 1 %-át, összesen 156 292 Ft-ot az egyesület ál-
tal képviselt célok megvalósítására ajánlották fel.
Az egyesület a felajánlott összeget Kecskemét és
Bács-Kiskun megye  környezet- és városvédelmi fel-

adatainak megoldására, a kulturális örökség meg-
óvására, mûemlékek védelmére fordította. Részt
vett több kecskeméti kulturális rendezvény lebonyo-
lításában is. 

PPoorrttaa  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett,,  
KKeeccsskkeemméétt,,  KKoossssuutthh  ttéérr  55..

SSzzáámmllaasszzáámm::  5522440000007788--1100004488559933
AAddóósszzáámm::  1188336622225533--11--0033

Köszönet a támogatásért

A Szenteste Alapítvány ezúton
mond köszönetet mindazok-
nak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át, összesen 1
072 034 Ft-ot az alapítvány
által képviselt célok megvaló-
sítására ajánlották fel. Az ala-
pítvány a felajánlott összeget
a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat által fenntartott
Dunavecsei Általános Iskola
és Családotthonban élõ
gyermekek karácsonyi meg-
ajándékozására, kirándulásá-
ra, rászoruló családok meg-
segítésére, a Fészek Egyesület
Nevelõszülõ Hálózatában élõ
gyermekeinek nyári Solt-Kali-
majorban szervezett táboro-
zásának támogatására  hasz-
nálta fel. Segítette továbbá a
kecskeméti Barátok templo-
ma felújítását. 

Szenteste Alapítvány,
Kecskemét, 

Margaréta u. 13/b.
Számlaszám: 

52400078-10016044
Adószám: 18347982-1-03

Egy százalék



––  HHooggyyaann  llááttjjaa  aa  bbeetteeggeekk  bbiizzttoossííttáássáátt?? –
kérdezzük dr. Szajki Károly orvosigaz-
gatótól, a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Kórházban.

– Azoknak, akik a kötelezõ ellátási terü-
letünkhöz tartoznak, részben illetve jó
esetben van biztosításuk. Az élet azonban
azt mutatja, hogy Magyarországon na-
gyon sok polgártársunknak ez rendezet-
len. Különbséget teszünk a hozzánk fordu-
lók közt aszerint, hogy állnak-e jogvi-
szonyban, befizették-e a járulékokat és ér-
vényes-e a TAJ-számuk.

––  HHaa  nniinnccss  TTAAJJ  kkáárrttyyáájjuukk??
– Ekkor is ellátjuk õket, ekkor egy ûrla-

pon nyilatkozniuk kell, hogy rendezik a
biztosításukat. Errõl értesítjük a kórház

közgazdasá-
gi osztályát.
Két hét hala-
dékot kap-
nak, hogy a
nyilatkozat-
ban foglal-
taknak ele-
get tegye-
nek. Ha ezt
nem teszik
meg, a szol-

gáltatásukról kiküldjük a számlát és a
csekket a lakásukra. Az elmúlt hetekben
több ilyen értesítést írtam alá.

––  AAkkiikknneekk  ssoohhaa  nneemm  vvoolltt  ttáárrssaaddaalloommbbiizz--
ttoossííttáássii  aazzoonnoossííttóó  jjeellüükk  ééss  sseemmmmiillyyeenn  bbiizzoo--
nnyyííttéékkuukk  ssiinnccss  aarrrraa,,  hhooggyy  vvaallaahhaa  iiss  jjooggvvii--
sszzoonnyybbaann  áállllttaakk??

– Természetesen nekik is meg kell fi-
zetni az ellátás díját, a teljes költséget,
a térítési díjszabásban meghatározottak
szerint. Történhet a kórház pénztárában
vagy számlán, postán keresztül. Az ösz-
szeg, az orvosi vizsgálattól és a beavat-
kozás mértékétõl függõen pár ezer fo-
rinttól néhány százezer forintig terjed-
het. A számlát a szakrendelésen az asz-
szisztensek vagy az adminisztrátorok töl-

tik ki, hasonlóan a fekvõbeteg-osztályo-
kon is.

––  EEggéésszzssééggüüggyyii  tteevvéékkeennyysséégg  ééss  aaddmmii--
nniisszzttrráácciióó  eeggyyüütttt??

– Nem tekinthetünk el a pontos regiszt-
rációtól. Amikor látjuk, hogy valakit járu-
lékfizetés vagy biztosítási jogviszony nélkül
kell ellátni, készítünk róla egy feljegyzést.
Ez jegyzõkönyv, valójában egy szerzõdés,
amely tartalmazza a betegnek nyújtott el-
látást. Ha a páciens nem tud helyben fi-
zetni, távozásakor egy kötelezvényt íratunk
vele alá, tartozása mielõbbi megfizetésé-
re. Külföldi állampolgár esetében hasonló
az eljárás. 

––  MMiillyyeenn  mmóóddoonn  iiggyyeekkeezznneekk  kköövveetteellééssee--
iikknneekk  éérrvvéénnyytt  sszzeerreezznnii??

– Kapcsolatban vagyunk egy Szigma Rt.
nevû behajtó céggel. Arról hogy milyen
eredménnyel képes a tartozásokat be-
szedni, az év végére lesznek adataink. Az
viszont már most biztos: ha a tartozások
elharapódznak, ez veszélyeztetné a kórház
mûködését is. Közérdek, hogy a gyógyke-
zelések felszámított ellenértékét megkap-
juk, hiszen sehol a világon nincs olyan tár-
sadalom, amely köteles lenne ingyen és
mindenkinek a legmagasabb szintû
egészségügyi ellátást nyújtani.

––  AA  kköözzvvéélleemméénnyy  ssookkaatt  hhaallll,,
uuggyyaannaakkkkoorr  mmeegglleehheettõõsseenn  kkee--
vveesseett  ttuudd  aazz  iinnttéézzmméénnyy  ssoorrssáárróóll..
MMii  aa  ppiillllaannaattnnyyii  hheellyyzzeett??

– 2007. február 28-ával
megszûnt a korábbi Kecskeméti
Repülõkórház és kikerült a had-
rendbõl. Március 1-jétõl Buda-
pesthez, a Honvéd Egészség-
ügyi Központhoz integráltak
bennünket, ahová a központi
kórház, és valamennyi honvéd-
ségi egészségügyi intézmény
tartozott. Ez 2007. június végé-
ig mûködött, amikor megala-
kult az Állami Egészségügyi
Központ. Ide a honvédség ré-
szérõl a központi katonai kór-
ház és a szanatóriumok kerül-
tek. Az Egészségvédelmi Intézet,
a volt Kecskeméti Repülõkórház
viszont a Honvéd Egészségügyi
Központ állományában maradt. 

––  MMiitt  jjeelleenntt  eezz  aazz  iinnttéézzmméénnyy
nnaappii  ggyyaakkoorrllaattáábbaann??

– Megszûnt az önállóságunk.
Az ezzel járó szervezeti változás,
hogy logisztikailag Budapesti
székhellyel rendelkezünk, a
szakmai pedig, hogy lépcsõze-
tes formában megszûnt a fekvõ-
beteg szakrendelésünk.

––  AAzz  eeggyykkoorrii  kkóórrhháázzééppüülleett
üürreess,,  kkiihhaalltt..  MMiillyyeenn  ssoorrss  vváárr  rráá??

– Az épületre vonatkozóan
tudtommal az a megállapodás
született, hogy a Honvédelmi
Minisztérium az egész területet
(beleértve a repülõorvosi részt
is) tulajdonba adja a megyei
önkormányzatnak, majd a fel-
adat ellátásához szükséges
mértékben visszabérli.

––  MMeennnnyyiibbeenn  vváállttoozzootttt  aazz  iinn--
ttéézzmméénnyy  ffeellaaddaattaa??

– A korábbi járóbeteg szak-
rendelés mûködtetése, a repü-
lõ-egészségügyi és alkalmassá-
gi vizsgálatok végzése, valamint
a repülõ-orvosi tudományos
kutatások végzése megmaradt.
Új elemként a honvédség és a
rendészeti szervek, valamint az
egyéb kijelölt állomány számá-
ra alkalmasság-vizsgáló rend-
szert mûködtetünk. Ez idõszaki
vizsgálatokat, szûréseket, külföl-
di misszióba történõ kiutazás
elõtti alkalmasság megállapítá-
sát jelenti, amire egy új osztályt
kellett létrehozni. Reményeink
szerint új elem lesz továbbá az
egynapos sebészet. 

––  MMeennnnyyiirree  ttáávvllaattii  tteerrvv  aazz  eeggyy--
nnaappooss  sseebbéésszzeett  bbeevveezzeettééssee??

– A szerzõdéskötéshez szük-
séges feltételeket teljesítettük, a
csomag az Egészségügyi Mi-
nisztériumban, illetve az OEP-
nél van finanszírozási szerzõdés
aláírására. Ami bennünket illet,
szakmailag készen állunk e
szolgáltatást beindítani. Ez elsõ-
sorban az általános sebészeti,
fül-orr-gégészeti, bõrsebészeti,
szemészeti, urológiai, nõgyógy-
ászati, esztétikai és kézsebésze-
ti, illetve bizonyos ízületi vala-
mint mozgásszervi beavatkozá-
sokat jelent. Az egynapos sebé-
szet a járóbeteg szakrendelés-
hez olyan szakmai háttért bizto-
síthat, ami az itt dolgozó szak-
embereknek alkalmat nyújt a
manuális szakmák gyakorlásá-
ra is. Ha ezeket a feltételeket

nem teremtjük meg számukra,
elõbb-utóbb elvándorlással,
kontraszelekcióval kell számol-
nunk.

––  MMiillyyeenn  aa  kkaappccssoollaattuukk  aa  mmee--
ggyyeeii  kkóórrhháázzzzaall??

– Kifejezetten jó. Nem va-
gyunk sem riválisok, sem egy-
más konkurrensei. Teljesen más
feladatokkal és betegellátási
rendszerrel dolgozunk, és szá-
mos területen – diagnosztiká-
ban, szakemberben – rájuk va-
gyunk utalva. Olyan együttmû-
ködés kialakítására törekszünk,
ami mindenkinek, legfõképpen
pedig a betegeknek elõnyös.
Szeretnénk a járóbeteg szakren-
delésünkben lévõ szabad kapa-
citást feltölteni a megyei kórház
és a háziorvosi szolgálat közre-
mûködésével. A betegek szá-
mára vonzó lehet, hogy nincs
jelentõs sorbanállás, a diag-
nosztikában is rövid határidõvel
tudunk idõpontokat adni. Járó-
beteg körzeteink – Kecskeméten
12 orvosi körzet, valamint Bal-
lószög, Kunszentmiklós – meg-
maradt, de más körzetekbõl is
fogadunk beteget. 

––  MMiillyyeenn  jjöövvõõkkéépp  áállll  aazz  iinnttéézz--
mméénnyy  eellõõtttt??

– Elöljáróinktól biztatást kap-
tunk, miszerint az intézet struk-
túrájában immár stabil, válto-
zást az elkövetkezõ három-öt
évben nem terveznek. Én július
1-jétõl megbízással vezetem a
intézetet. Megpályáztam az
igazgatói helyet és megnyer-
tem. A feladatom stabilizálni és
megfelelõ feladatokkal ellátni
munkatársaimat, és elérni,
hogy ne legyen közöttük bi-
zonytalanság és félelem. Azért
vállaltam el a feladatot, mert
hiszek abban, hogy vissza tud-
juk állítani azt a nimbuszt, amit
a Repülõkórház és a Repülõor-
vosi Intézet Kecskemét életében
mindig is jelentett. 

DDrr..  SSzzaabbóó  GGáábboorr  oorrvvooss--eezzrreeddeess  lleesszz  aa  MMaaggyyaarr  HHoonn--
vvééddsséégg  ddrr..  RRaaddóó  GGyyöörrggyy  HHoonnvvéédd  EEggéésszzssééggüüggyyii  KKöözz--
ppoonntt  RReeppüüllõõoorrvvoossii,,  EEggéésszzssééggvviizzssggáállóó  ééss  KKuuttaattóó  IInnttéézzeett,,
aazzaazz::  aazz  eeggyykkoorrii  kkeeccsskkeemmééttii  RReeppüüllõõkkóórrhháázz  iiggaazzggaattóójjaa..
AA  sszzaakkeemmbbeerr  11997799  óóttaa  ddoollggoozziikk  aazz  iinnttéézzmméénnyybbeenn..  ÉÉvvee--
kkiigg  vveezzeettttee  aa  sseebbéésszzeettii  oosszzttáállyytt  ééss  kklliinniikkaaii  iiggaazzggaattóókkéénntt
iiss  tteevvéékkeennyykkeeddeetttt..  

Kinek van egészségügyi biztosítása?

Új feladatok  elõtt a kecskeméti
Honvéd Egészségügyi Központ

Zöld Kereszt  

Házi Gondozó Kht.:

Otthoni ápolás, gondozás, 
házimunka, meleg ebéd házhoz

szállítása, bevásárlás, 
hivatalos ügyek intézése, 
gyermekfelügyelet igény 

szerint otthon vagy 
belvárosi irodánkban.

Kecskemét, Jókai u. 34. 
Tel.: 76/423-711; 

70/368-5211

––  HHooggyyaann  ddeeffiinniiáállhhaattóó  aa  ppiikk--
kkeellyyssöömmöörr??

– Genetikailag meghatáro-
zott, gyulladásos bõrbetegség.
A tünetek lehetnek nagyon eny-
hék, de kiterjedhetnek egész
testrészekre, vagy akár a test
nagy részét is érinthetik. Elõbb
bõrpír jelenik meg, majd hámló
plakkok lépnek fel, ami tovább-
terjedhet. Az érintett bõrfelületet
gyulladás és sejtburjánzás jel-
lemzi. A hámsejtek ezeken a he-
lyeken 9-10-szer gyorsabban
oszlanak. S mivel nem tökéletes
az elszarusodás, pikkelyek ala-
kulnak ki. 

––  AAzz  eesszzttééttiikkaaii  sszzeemmppoonnttookkoonn
ttúúll  mmiillyyeenn  kköövveettkkeezzmméénnyyeekkkkeell  jjáárr
mmiinnddeezz  aa  bbeetteeggrree  nnéézzvvee??

– A bõrbetegségek újfajta
megközelítése, hogy megítélé-
sükben ma már szerepet játszik a
beteg életminõségére gyakorolt
hatása is. Ha fizikai fájdalmat
nem is okoz, pszichésen komoly
zavarokat idézhet elõ. Mostanra
igazolódott, hogy a bõrbetegsé-
gek az életminõséget olyan mér-
tékben rontják, mint akár a szív-
infarktus, vagy a vesebetegsé-
gek. Mindemellett a kutatások
azt is bebizonyították, hogy a
pikkelysömörhöz gyakran társul
elhízás, magas vérnyomás, cu-
korbetegség, köszvény. A kísérõ-
betegségek következtében pedig
három-négyszeresére nõ a cu-
korbetegség, 1,5-2-szeresére
pedig a szív és érrendszeri be-
tegségek kockázata.  

––  AAzz  ookkookk  ééss  öösssszzeeffüüggggéésseekk
ttiisszzttáázzáássaa  hhooggyyaann  mmóóddoossííttoottttaa  aa

kkeezzeellééss,,  aa  ggyyóóggyyííttááss  lleehheettõõssééggee--
iitt??

– Korábban az egyszerû pik-
kelysömört külsõleg kezeltük, a

súlyosabb eseteknél pedig belsõ
kezelést, vagyis gyógyszereket
alkalmaztunk. Ezek a kémiai sze-
rek azonban gyakran okoznak
nem kívánt mellékhatásokat. Át-
törést hozott a 80-as években a
fototerápia, amit kicsit késõbb a
lézertechnológia fejlesztett to-
vább. Ez utóbbi nagyon eredmé-
nyesen képes fellépni, hátránya
azonban, hogy csak kisebb gó-
coknál alkalmazható, a na-
gyobb, egész testrészekre kiterje-
dõ betegség kezelésére nem al-
kalmas. 

––  BBeesszzééllhheettüünnkk  eennnnééll  aa  bbeetteegg--
ssééggnnééll  mmeeggeellõõzzééssrrõõll??

– Bizonyos értelemben igen.
Ma már tudjuk, hogy a pikkely-
sömör genetikai hajlamon alap-
szik: több gén kóros elváltozása
hozza létre. A hajlam öröklõdik.
Ha az egyik szülõ szenved ebben
a betegségben, akkor 8, ha
mindkettõ, akkor már 40 száza-
lék az esély arra, hogy az utód
továbbörökíti a hajlamot. Az or-

vos szerepe, hogy ilyen esetben
a kiváltó, felszínre hozó tényezõ-
ket „megfogja". Ezek közé tartoz-
nak a különbözõ infekciók, bizo-
nyos gyógyszerek, stresszhatá-
sok. 

––  MMii  aa  lléénnyyeeggee  aazz  iimmmmáárr
KKeeccsskkeemméétteenn  iiss  eelléérrhheettõõ,,  aa  lleegg--
úújjaabbbb  kkuuttaattáássii  eerreeddmméénnyyeekkeenn
nnyyuuggvvóó  tteerrááppiiáánnaakk??

– Négy-öt évvel ezelõtt kezd-
ték el alkalmazni elõször a pik-
kelysömörös betegeknél az úgy-
nevezett biológiai kezeléseket. A
molekuláris biológia korában a
gyógyítás teljesen új aspektusa
nyílt meg, amikor a betegséget
kiváltó molekula szintjén avatko-
zunk be. Az eljárást tavaly fo-
gadta be Magyarországon az
OEP, és ismerte el a Szakmai
Kollégium. Az új kezelést centru-
mokban végzik. A négy egyetem
mellett négy-öt kórház kapott
ehhez jogot, közöttük a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat
Kórházának Bõr- és Nemibeteg-
gondozó Intézete. A biológiai
kezelés a pikkelysömör kiváltá-
sában szerepet játszó kóros fe-
hérjét közömbösíti.  A szert gén-
technológiával állítják elõ, és in-
jekcióval vagy infúzióval juttatjuk
be a szervezetbe. 

––  KKiinnééll  aallkkaallmmaazzhhaattóó??
– Ez egy rendkívül drága terá-

pia, amit az OEP korlátozott
számban, csak indokolt esetben
biztosít. Azoknál a betegeknél
jöhet szóba, akik súlyos pikkely-
sömörben szenvednek, és a ha-
gyományos terápia nem vezetett
eredményre, vagy nem alkal-
mazható esetükben. A kiválasz-
tás szigorú elõírások szerint tör-
ténik. Ennek érdekében pikkely-
sömör ambulanciát mûködte-
tünk. A végsõ döntést az OEP
mondja ki. A megkezdett terápia
is csak azoknál a betegeknél
folytatható, akiknek állapota 12
hét után 50 százaléknál na-
gyobb arányban javult.

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  llaakkoossssáágg  eeggyy--kkéétt  sszzáázzaalléékkaa::  mmiinntteeggyy
110000--220000  eezzeerr  eemmbbeerr  sszzeennvveedd  ppiikkkkeellyyssöömmöörrbbeenn..  EEzz  aa  bbõõrrbbee--
tteeggsséégg  nneemm  ccssaakk  eesszzttééttiikkaaii,,  ddee  eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzeemmppoonnttbbóóll  iiss
kkoommoollyy  hhááttrráánnyyookkaatt  ookkoozz  eennnneekk  aa  nnééppeess  ppooppuulláácciióónnaakk..  PPrrooff..
DDrr..  TTöörröökk  LLáásszzllóótt,,  aa  kkeeccsskkeemmééttii  mmeeggyyeeii  kkóórrhháázz  bbõõrrggyyóóggyy--
áásszzaattáánnaakk  oosszzttáállyyvveezzeettõõ  ffõõoorrvvoossáátt  aa  lleeggúújjaabbbb  kkuuttaattáássii  eerreedd--
mméénnyyeekkrrõõll,,  aa  kkeezzeellééssii  aalltteerrnnaattíívváákkrróóll  ééss  aa  ggyyóóggyyííttááss  úújj  ppeerrss--
ppeekkttíívvááiirróóll  kkéérrddeezzttüükk..

Új módszerrel gyógyítják az övsömört 
a megyei kórházban

Prof. Dr. Török László
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MMiinnddeennnneekk  áárraa  vvaann..  AAzz  eeggéésszz--
ssééggüüggyyii  eellllááttááss  sseemm  jjóóttéétteemméénnyy,,
llááttjjuukk,,  ffiizzeettnnii  kkeellll  éérrttee::  vviizziittddííjjaatt,,
áággyyhhaasszznnáállaattoott  ééss  eeggyyeebbeekkeett..  AA
ggyyóóggyyííttááss,,  hhaa  úúggyy  tteettsszziikk  aazz
eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállttaattááss,,  eemmeell--
lleetttt  sszzoorroossaann  kkööttõõddiikk  aa  ttáárrssaaddaa--
lloommbbiizzttoossííttáásshhoozz  iiss,,  aammeellyynneekk
mmeeggllééttee,,  vvaaggyy  hhiiáánnyyaa  ssaarrkkaallaattooss
kkéérrddééss.. Dr. Szajki Károly

Aranykehely Patika

Kecskemét , Rávágy tér 3. 

Telefon/Fax: 76/508-853

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl-Péntekig: 8-18

Mielõbbi gyógyulást 

kívánunk!



– Az elsõ alkalommal, a
Nyári Fesztiválhoz kapcsolód-
va 12 napig fogadta vendége-
it a Borváros. A résztvevõ 20
borásszal attól tartottunk, hogy
hosszú lesz ez az idõ, kimerül a
vendégkör. Szerencsére nem
így lett. Sokan vidékrõl is felke-
resték a rendezvényt. Másodíz-
ben a repülõnaphoz kapcsoló-
dott a Borváros, ami szép
számban vonzott külföldi és
hazai turistákat. Ezt fõleg
szombaton és vasárnap este
érezhettük a borfesztiválon. A
hétköznap esték forgalmán
azonban érzékelhetõ volt, hogy
ebben az idõszakban nagyon
sok kecskeméti volt nyaralni,
ugyanakkor az idõjárás sem
kedvezett a szabadtéri progra-
moknak. A harmadik, egyben
az idei utolsó alkalom a Hírös
Hét idõszaka volt. Itt képvisel-
tette magát a legtöbb, össze-
sen 23 borász. 

––  MMiillyyeenn  vviisssszzaajjeellzzéésseekk  éérr--
kkeezztteekk  aa  vveennddééggeekk  ééss  aa  bboorráá--
sszzookk  rréésszzéérrõõll??

– A három alkalommal 38-
40 borász volt jelen, s szinte
mindegyikük jelezte már, hogy
jövõre is szeretnének részt ven-

ni. A Hírös Borvárosnak híre
ment az országban szakmai
körökben is: az egyik legjob-
ban sikerült borászati rendez-
vényként tartják számon Az új
faházak jól beváltak, a vissza-
jelzések e tekintetben is pozití-
vak. A közönség idén is rendkí-
vül nyitottan fogadta a rendez-

vényt. Természetesen kapunk –
és várjuk is – az észrevételeket,
építõ jellegû kritikákat, jobbító
szándékú javaslatokat. Ezek
értékelése folyamatban van. A
Hírös Borváros weboldalán le-
hetõséget teremtünk a további
észrevételek eljuttatására, és itt
szeretnénk majd közzétenni a
jövõ évre vonatkozó hasznos
információkat is. 

––  MMiitt  ffooggyyaasszzttoottttaakk  lleeggsszzíívvee--
sseebbbbeenn  aa  BBoorrvváárrooss  llááttooggaattóóii??

– Közkedveltek továbbra is a
fehér édes borok. Az alföldi
pincészetek népszerûsítésének
kiemelt szerepet szántunk, és
ezt tervezzük a jövõben is. Idén
például egy csongrádi bor
nyerte el a Hírös Borváros Bo-
ra elismerõ címet. Természete-
sen szívesen kóstolják a vendé-
gek a kiemelt borvidékek bora-
it is. A szakemberek szerint
egyébként a borfogyasztáshoz
a 20-22 Celsius fokos hõmér-
séklet a legideálisabb. Ezt ma-
gunk is tapasztaltuk a forga-
lom alakulásában. 

––  TTeerrvveezziikk--ee  mmáárr  aa  22000088--aass
sszzeezzoonntt??

– A pályázati elbírálásunk
erre az évre szólt. A jövõre vo-
natkozóan nincs még önkor-
mányzati döntés, de természe-
tesen részt veszünk a megmé-
rettetésen. Úgy érzem, mi már
bizonyítottunk. Amennyiben a
város számunkra kedvezõen
dönt, néhány változást szeret-
nénk bevezetni az idei tapasz-
talatokat hasznosítva. Tovább-
ra is maximum 22-25 borásza-
tot vonultatnánk fel egy alka-
lommal, és erõsíteni szeret-
nénk a kiegészítõ egyéb gaszt-
ronómiát. Jövõre várhatóan is-
mét három alkalommal lesz
Hírös Borváros, s amennyiben
mi leszünk a rendezõk, legfõbb
törekvésünk, hogy ismét kelle-
mes, kulturált feltételeket te-
remtsünk a kecskemétieknek
és az ide látogató vendégek-
nek a nyáresték eltöltéséhez.

– A belsõ tér kialakításakor feltétlen harmóni-
ára törekedtünk a korai eklektika stílusjegyeit
Pártos Gyula tervezõ felfogásában viselõ épület-
tel, míg a teraszt a páratlan fõtér iránti alázat
szellemében rendeztük be. Törekvésünk, hogy a
Kecskemétre látogatókat megérinthesse a sajá-
tos látvány és hangulat, a helybéliek pedig talál-
kozási helyre leljenek itt – mondta el dr.
Palkovics András.

– Mindezt magas színvonalú gasztronómia te-
szi teljessé, amelynek keretében éppúgy megje-
lenik a hagyománytisztelet, mint a korszerû fel-
fogás és a csúcstechnológia.

– Az „újraértelmezett” Liberté Éttermet május
1-jén nyitottuk meg. Nem változtattunk azon,
ami bevált, ami elnyerte a vendégek szimpátiá-
ját. Így a konyha, a szakács és a személyzet a ré-
gi. A fényképes étlapról szívesen választanak a

vendégek, mert pontosan azt kapják, amire szá-
mítanak. Minden részletben törekedtünk a csa-
ládi jellegre, vagyis hogy valamennyi korosztály
jól érezze itt magát, és megtalálja az igényeinek
megfelelõ kínálatot. Bevezettük a reggeli menüt,
többféle kávékülönlegesség közül lehet válasz-
tani. A tradicionális konyha hívei épp úgy talál-
nak kedvükre valót a kínálatból, mint a korsze-
rû táplálkozás követõi, vagy a vegetáriánusok.

Étlapunkon jól megfér egymás mellett a házias
tojásos galuska, a nemzeti konyhák színe java
és a különleges húsételek mellett.

– Szeptember 1-jétõl egy új, kifejezetten fiata-
los kávézó is helyet kapott a Liberté épületében.

– Valóban: a California Cofee Company
(CCC) elsõsorban a
fiatalok igényeinek ki-
elégítésére törekszik.
Ingyenes vezeték nél-
küli internet hozzáfé-
réssel (wifi), a „gyor-
san, frisset, magas mi-
nõségben” szempont-
oknak kíván elsõsor-
ban megfelelni. Ide
laptoppal is be lehet
ülni, és akár inter-
netezés közben kávéz-
ni, vagy elfogyasztani

egyet a garantáltan válogatott alapanyagból
készült szendvicsek közül. 

– Így alkot egységet a Libertében a tradíció a
modern kor igényeive?. 

– A hely szelleme arra kötelez bennünket,
hogy méltó közeget teremtsünk a kecskemétiek-
nek a találkozáshoz, családi és közösségi prog-
ramokhoz. Ha a vendégrõl van szó, nem isme-
rünk kompromisszumot. A kecskeméti közönség
igényes, de meghálálja, ha jól érzi magát. Még-
pedig azzal, hogy visszatér. Nálunk a vélemény,
az építõ jellegû kritika meghallgatásra talál. En-
nek köszönhetjük, hogy a Liberté ismét a városi
közélet ismert és kedvelt színtere. 
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Hírös Borváros a hírös városban

Hagyománytisztelet és korszerûség, házias ízek és külhoni különlegességek

IIddéénn  nnyyáárroonn  hháárroomm  aallkkaa--
lloommmmaall  nnyyiittoottttaa  mmeegg  kkaa--
ppuuiitt  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerréénn  aa
HHíírrööss  BBoorrvváárrooss..  AA  sszzeerrvvee--
zzõõ  ccéégg  üüggyyvveezzeettõõjjéétt,,  MMóó--
rraa  RRóóbbeerrtteett  aa  ttaappaasszzttaallaa--
ttookkrróóll  kkéérrddeezzttüükk..  

SSiikkeerreess  aarrccuullaatt--  ééss  iimmaaggee  vváállttáássoonn  vvaann
ttúúll  aa  vváárrooss  eeggyyiikk  ffrreekkvveennttáálltt  éétttteerrmmee,,  aa
LLiibbeerrttéé..  AAzz  ááttaallaakkuulláásstt  lleevveezzéénnyyllõõ  ccssaappaatt
eeggyysszzeerrrree  ttööbbbb  ccéélltt  iiss  sszzeemm  eellõõtttt  ttaarrttootttt..  

Liberté Étterem Kecskemét fõterén
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––  MMeellyy  rréétteeggeett  sszzeerreettnnéékk  eellssõõ--
ssoorrbbaann  mmeeggccéélloozznnii??

– A CCC-ben gyakorlatilag
minden korosztály és társadalmi
réteg megfordul, a trendi diáktól
az üzletemberen át a középkorú
hölgyig. A kávézó üzleti találko-
zók ideális helyszíne, de céges
meetingek lebonyolítására is al-
kalmas. Gyakran szolgál baráti
összejövetelek, randik helyszíné-

ül is. Természetesen sok vendé-
günk egyedül tér be, hogy egy
kávé és újság mellett pihenjen,
kikapcsolódjon. A California
Coffee Company-ban a fiatalok
és a külföldi vendégek elõszere-
tettel használják a wifi-t. Itt
ugyanis lehetõség van egy kávé
mellett kényelmesen inter-
netezni, vagy chatelni a bará-
tokkal.

––  MMiillyyeenn  ssppeecciiaalliittáássaaii  vvaannnnaakk
aa  kkíínnáállaattnnaakk??  

– Az étel- és italkínálatot kivé-

tel nélkül a minõségi alap-
anyagok jellemzik. Kávéspecia-
litásaink, ínyencségeink eseté-
ben egyaránt garantáljuk a friss
és ízletes összetevõket. Alapká-
vénk 100 százalék Arabica,

emellett Roubuszta-Arabica ká-
vé keverékeket is kínálunk,
amely egyedi pörkölés alapján
készül. A különbözõ ízû szirupok
és kiegészítõk segítségével egye-
di és különleges ízhatás érhetõ
el. Kávézónkban gondolunk a
diétázókra is, õk cukormentesen
és zsírszegényen fogyaszthatják
kedvenc italukat.

––  MMiillyyeenn  pplluusszz  sszzoollggáállttaattáássookk
tteesszziikk  eeggyyeeddiivvéé  aa  CCCCCC--tt??

– A CCC specialitása az ön-
kiszolgáló rendszer és a trendi
„Coffee to go” lehetõség. Itt
minden vendég ízlése szerint ál-
líthatja össze kedvenc kávéját,
és ha nagyon siet, magával vi-
heti a nagypohárba csomagolt
amerikai érzést. Amerikai stílusú
kávézónkat a gyorsaság és ké-
nyelem jellemzi, másik vonzere-

je pedig a wifi, azaz az ingyenes
internet-csatlakozás. Itt egyedi
környezetben lehet pihenni, fel-
töltõdni, beszélgetni, szörfözni a
világhálón, és közben persze
ínyencségeket kóstolgatni.

Mindig talány, milyen lesz a
nehéz, ám gondos munka vég-
eredménye, mit hoz a szüret.
Bár Szeremley Huba szerint ko-
rai még a szüret eredményeirõl
beszélni, de ha min-
den összejön, na-
gyon jó lesz a termés,
de az istenek lehet-
nek még irigyek hoz-
zánk, és áthúzhatják
számításainkat –
mondta a borász.

Egyelõre azonban
még a seregélyek szüretelnek.
Hitchcocknak sem volt annyi
fantáziája, mint a badacsonyi
seregélyeknek. A madarakkal
való harc most a legnagyobb
kihívás, mivel a Badacsony
környékén a seregély védett ál-
lat, a szõlész-borász pedig
nem tartozik ebbe a védettség-
be – bosszankodik Szeremley
Huba. Az idei évben minden
volt, az enyhe téltõl (ami a be-
tegségeknek kedvezett), a sze-
szélyes hõingadozású tavaszig,
száraz, aszályos nyártól az az
esõs õszig. És most a harc a
seregélyekkel. 

Normális körülmények kö-
zött szeptember közepe elõtt
nem kezdõdik a badacsonyi

szüret, hiszen még vannak
olyan szõlõfajták, amelyek fé-
lig érettek. Bár lehet korábban
is szedni, de annak hátrányai is
vannak. A cukorfok is ezután

emelkedik, de a sav-
tartalomnbak is
meghatározója az
érettség, valamint a
pH érték is függ tõle.
De így is korábban
kell szüretelni 3-4
héttel.

Egy örök kihívás
egyébként is a szüret, jó idõ-
ben, rossz idõben, túl korán,
vagy túl késõn... Volt ebben az
évben minden, ami elképzel-
hetõ és még lehet is, talán
csak a jég zárható ki. Bár a le-
hetetlen is lehetséges. Ha nem
esne több esõ, októberig vár-
hatnának a késõbbi fajtákkal,
a rizlinggel, a kékfrankossal,
cabernet-vel. Jegyezni fogják
az évjáratokat – véli a szakem-
ber, egyelõre nagyon jók a
mutatók.

EEllssõõ  MMaaggyyaarr  BBoorrhháázz  KKfftt..
HH--88225588  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  

FFõõ  úútt  5511--5533..
TTeell::  ++3366  ((8877))  557711--221100

EE--mmaaiill::  mmaaiill@@  sszzeerreemmlleeyy..ccoomm
wwwwww..  sszzeerreemmlleeyy..ccoomm

Kávéspohárba csomagolt amerikai érzés
Már forr a bor a
Frittmann Pincészetben

Badacsonyban a
szürettel még várnak

SSzzeepptteemmbbeerr  11--jjééttõõll  vváárrjjaa
aa  vveennddééggeekkeett  KKeeccsskkeemméétt
lleeggúújjaabbbb  kkáávvéézzóójjaa,,  aa  CCaall--
iiffoorrnniiaa  CCooffffeeee  CCoommppaannyy..
AA  LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm  sszzoomm--
sszzééddssáággáábbaann,,  aa  ffõõttéérr  ppaa--
ttiinnááss  ééppüülleettéébbeenn  kkiiaallaakkíí--
ttootttt  hhaanngguullaattooss  ––  bbeellssõõ  ttee--
rréébbeenn  ééss  kkíínnáállaattáábbaann  eeggyy--
aarráánntt  iiggéénnyyeess  ––  CCCCCC  kkíí--
nnáállaattáárróóll  ééss  ssppeecciiaalliittáássaaii--
rróóll  MMaakkrróócczzii  BBééllaa  ccééggvvee--
zzeettõõtt  kkéérrddeezzttüükk..

AA  SSzzeerreemmlleeyy  ccssaalláádd  mmaa  111155  hheekkttáárrooss  sszzõõllõõtteerrüülleetteenn  ggaazz--
ddáállkkooddiikk  aa  BBaallaattoonn--FFeellvviiddéékkii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  sszzíívvéébbeenn,,
aammeellyy  mmáárraa  BBaaddaaccssoonnyy  ééss  aa  bbaallaattoonnii  rrééggiióó  lleeggiissmmeerrtteebbbb
bbiirrttookkaa..  HHooggyy  mmiillyyeenn  lleesszz  aazz  iiddeeii  sszzüürreett,,  SSzzeerreemmlleeyy  HHuubbaa
ffeejjtteettttee  kkii  llaappuunnkknnaakk..

California Coffee Company Kecskeméten

Jegyezni fogják az évjáratot

A 40 hektár saját telepítésû
hagyományos, karós és kor-
don mûvelésû szõlõ-
ültetvényen termett,
továbbá a mintegy
70 hektárnyi kör-
nyezõ termõterület-
rõl, a kisebb terme-
lõktõl szerzõdéssel
átvett, válogatottan
jó minõségû szõlõt
dolgozzák fel a Frittmann Pin-
cészetben.

Fajtától függõen 2-3 héttel
korábban kezdték a szüretet
az idén, s már a felén is túl
voltak szeptember közepén.
Mire lapunk megjelenik, a
rosénak való kékfrankos és az
ezerjó fajták szürete is javá-
ban tart már. A termés meny-
nyisége közepesnek mondha-
tó, ám a cukorfok jó. Az idén
nagyon nagy szükség van a
borászok tudására és a tech-
nológiára ahhoz, hogy jó bor
is legyen a termésbõl, hiszen
nagy melegek voltak, a sa-
vakra nagyon kell vigyázni,
hogy megmaradjon, ne men-
jen fel a hõmérséklet emelke-

désnél – mondja a borász.
Idén a mustot is hûteni kellett.
Ha még lesznek szép napok,
akkor a vörös boroknak min-
den reményük megvan arra,
hogy kimondottan jó évjárat-
ként jegyezzék az idei eszten-
dõt, annak minden reménye,
hogy egyes fajták hihetetlen jó
minõségben jöjjenek be.

A Frittmann Pincészetnek
van egy készítmé-
nye, az úgynevezett
Primõr Rosé, ame-
lyet egy kicsit más
technológiával ké-
szítenek, mint eddig,
ez kiváló minõség-
nek tûnik már most
is. Már kierjedt, mi-

vel korábban szedték le a kék-
frankost, oportót, zweigeltet,
kékfrankos rosét, ezt a napok-
ban kezdték lefejteni. Ez már
valószínûleg a megméretteté-
seken is részt vehet – valószí-
nûsíti a szakember.

Október közepe felé a
cabernet fajtákkal és a vörö-
sekkel fejezik be a szüretet, bár
van egy ezerjó, amelyet egé-
szen kései szüretig, amíg csak
érdemes, meghagynak. Ezt ta-
valy november 10-e körül
szedték, lehet, hogy idén ezt
október 20. körül ejtik meg. 
66223300  SSoollttvvaaddkkeerrtt,,  EEööttvvööss  uu..  55..  

TTeelleeffoonn::  ++3366--7788--448822--669900
wwwwww..ffrriittttmmaannnn..hhuu

iinnffoo@@ffrriittttmmaannnn..hhuu

AA  FFrriittttmmaannnn  nnéévvvveell  fféémmjjeell--
zzeetttt  kkuunnssáággii  bboorrookk  kkéésszzííttéé--
sséénnééll  mmiinnddiigg  iiss  eellssõõddlleeggeess
ccéélljjuukk  vvoolltt  aa  bboorráásszzookknnaakk,,
hhooggyy  aa  ttéérrsséégg  kkiieemmeelltt  mmii--
nnõõssééggûû  lleeggjjoobbbb  sszzõõllõõffaajjttááii--
bbóóll  áállllííttssáákk  eellõõ  bboorraaiikkaatt..  
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NNAAGGYYSSZZÍÍNNHHÁÁZZ

ookkttóóbbeerr  11..  hhééttffõõ
19.30 ó – A zene napja 
– A Dán Rádió Ifjúsági Zenekarának
koncertje

ookkttóóbbeerr  22..  kkeedddd
19.00 ó – ÚRI MURI Páger A. b.

ookkttóóbbeerr  33..  sszzeerrddaa
19.00 ó ÚRI MURI Törzs J. b.

ookkttóóbbeerr  44..  ccssüüttöörrttöökk
19.00 ó – ÚRI MURI Nagy L. b.

ookkttóóbbeerr  55..  ppéénntteekk
19.00 ó – ÚRI MURI Németh L. b.

ookkttóóbbeerr  66..  sszzoommbbaatt
19.00 ó – ÚRI MURI Csortos Gy. b.

ookkttóóbbeerr  1100..  sszzeerrddaa
15.00 ó – KECSKEMÉTI KISKON-
DÁS Illyés Gy. b.– bemutató

ookkttóóbbeerr  1111..  ccssüüttöörrttöökk
15.00 ó – KECSKEMÉTI KISKON-
DÁS Mikszáth K. b.

ookkttóóbbeerr  1122..  ppéénntteekk
19.00 ó – „Zöldvásáron” (kecskemé-
ti anzix) – az orvos kongresszus részt-
vevõinek

ookkttóóbbeerr  1133..  sszzoommbbaatt
15.00 ó – ÚRI MURI Honthy H. b.

ookkttóóbbeerr  1144..  vvaassáárrnnaapp
19.00 ó – bando.humor@mol-
nardixieland.hu 

ookkttóóbbeerr  1188..  ccssüüttöörrttöökk
15.00 és 17.00 ó – Séta a kulisszák
mögött 

ookkttóóbbeerr  1199..  ppéénntteekk
19.00 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Katona J. b. – bemutató

ookkttóóbbeerr  2200..  sszzoommbbaatt
19.00 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Berky L. b.

ookkttóóbbeerr  2211..  vvaassáárrnnaapp
15.30 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Vízváry M. b.

ookkttóóbbeerr  2233..  kkeedddd
19.00 ó – ÚRI MURI Dajka M. b.

ookkttóóbbeerr  2244..  sszzeerrddaa
15.00 ó – KECSKEMÉTI KISKON-
DÁS Grimm b.

ookkttóóbbeerr  2255..  ccssüüttöörrttöökk
15.00 ó – KECSKEMÉTI KISKON-
DÁS Móra F. b.

ookkttóóbbeerr  2266..  ppéénntteekk
19.00 ó – ÚRI MURI Blaha L. b.

ookkttóóbbeerr  2277..  sszzoommbbaatt
19.00 ó ÚRI MURI Jávor P. b. 

ookkttóóbbeerr  2288..  vvaassáárrnnaapp
19.00 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Jászai M. b.

ookkttóóbbeerr  3311..sszzeerrddaa
19.00 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Latabár K. b.

KKAAMMAARRAASSZZÍÍNNHHÁÁZZ

ookkttóóbbeerr  77..  vvaassáárrnnaapp
19.00 ó – LISELOTTE ÉS A MÁJUS

ookkttóóbbeerr  99..  kkeedddd
19.00 ó – LISELOTTE ÉS A MÁJUS

ookkttóóbbeerr  1111..  ccssüüttöörrttöökk
19.00 ó – LISELOTTE ÉS A MÁJUS

ookkttóóbbeerr  1122..  ppéénntteekk
19.00 ó – LÁNGARC

ookkttóóbbeerr  2244..sszzeerrddaa
19.00 ó – LÁNGARC

ookkttóóbbeerr  2255..  ccssüüttöörrttöökk
19.00 ó – LÁNGARC

ookkttóóbbeerr  3300..  kkeedddd
19.00 ó – LISELOTTE ÉS A MÁJUS 

ÜÜZZEEMMSSZZÍÍNNHHÁÁZZ

ookkttóóbbeerr  1133..  sszzoommbbaatt
19.00 ó – FINITO

ookkttóóbbeerr  1144..  vvaassáárrnnaapp
19.00 ó – FINITO
ookkttóóbbeerr  2211..  vvaassáárrnnaapp
19.00 ó – FINITO

ookkttóóbbeerr  2244..  sszzeerrddaa
19.00 ó – FINITO

ookkttóóbbeerr  2255..ccssüüttöörrttöökk
19.00 ó – FINITO

ookkttóóbbeerr  2299..  hhééttffõõ
19.00 ó – FINITO – a XIX. Magyar
Stúdiószínházi Fesztiválon, Egerben 

ookkttóóbbeerr  3300..  kkeedddd
19.00 ó – ŠVEJK, A DERÉK

CCÍÍMM
Kecskemét, Katona József tér 5. 
Tel.: 501-170
E-mail: titkarsag@katonaj.hu
www.katonaj.hu

BBeemmuuttaattóó  aa  NNaaggyysszzíínnhháázzbbaann

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd::  ÚÚrrii  mmuurrii
SSZZAAKKHHMMÁÁRRYY  ZZOOLLTTÁÁNN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KÕSZEGI ÁKOS
RRHHÉÉDDEEYY  EESSZZTTEERR,,  aa  ffeelleessééggee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BALOGH ERIKA
ZZSSEELLLLYYEEII  BBAALLOOGGHH  ÁÁBBEELL,,  eezzrreeddeess . . . . . . . . . . . . . . . . .KOVÁCS GYULA
CCSSÖÖRRGGHHEEÕÕ  CCSSUULLII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SIRKÓ LÁSZLÓ
BBOORRBBÍÍRRÓÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KISS JENÕ
RROOZZIIKKAA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GIDRÓ KATALIN
LLEEKKEENNCCZZEEYY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HEGEDÛS ZOLTÁN
PPIINNCCÉÉRR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FLÓRIÁN ANTAL
GGOOSSZZTTOONNYYII  BBAANNDDII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PÁL ATTILA
TTAANNYYÁÁSSGGAAZZDDAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .REITER ZOLTÁN
KKUUDDOORRAA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FAZAKAS GÉZA
MMAALLMMOOSSSSYY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SZOKOLAI PÉTER 
PPAARRRRAAGGHH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PORTIK GYÖRFFY ANDRÁS
ÜÜGGYYVVÉÉDD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KEDVEK RICHÁRD
KKÖÖDDMMÖÖNN  AANNDDRRÁÁSS,,  mmuunnkkááss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SORBÁN CSABA
HHUULLLLAA  JJÁÁNNOOSS,,  mmuunnkkááss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SZARVAS ATTILA
SSZZÉÉPPLLEEGGÉÉNNYY,,  mmuunnkkááss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SZÉPLAKY GÉZA
PPIISSTTAA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BORI TAMÁS
JJAASSZZOOMM,,  kköözzhhuusszzáárr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BÁHNER PÉTER
EELLSSÕÕ  SSUUMMMMÁÁSSLLÁÁNNYY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JARÁBIK KLÁRA
MMÁÁSSOODDIIKK  SSUUMMMMÁÁSSLLÁÁNNYY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PITZ MELINDA
FFRRÄÄUULLEEIINN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KÉNER GABRIELLA
VVÉÉNNAASSSSZZOONNYY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KERTÉSZ KATA
KKOONNDDÁÁSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TURI GÁBOR
KKIISSFFIIÚÚ  . . . . . . . . . . .MAGYAR-KISS LÁSZLÓ GERGELY/ SZEITZ GERGÕ
KKIISSLLÁÁNNYY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBRAI LOTTI

Lányok: DDóókkaa  ÁÁggnneess,,  MMeezzeeii  AAnneetttt,,  MMóócczzaa  LLaauurraa,,  SSiirrkkóó  AAnnnnaa
Közremûködik ZZssiiggaa  PPiissttaa  ééss  cciiggáánnyyzzeenneekkaarraa..

Díszlettervezõ: MMIIRRAA  JJÁÁNNOOSS, Jelmeztervezõ: TTOORRDDAAII  HHAAJJNNAALL
Zenei vezetõ: LLÁÁTTÓÓ  RRIICCHHÁÁRRDD, Koreográfus: AANNDDRRÁÁSSII  IIMMRREE

Dramaturg: MMÁÁRRTTOONN  AANNDDRREEAA, Súgó: BBAA  ÉÉVVAA , Ügyelõ: BBÁÁHHNNEERR  PPÉÉTTEERR
A rendezõ munkatársa: MMIIHHÁÁLLYY  CCSSAABBAA

Rendezte: KKEERRÉÉNNYYII  IIMMRREE

BBeemmuuttaattóó::  22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  2288--áánn,,  ppéénntteekkeenn,,  eessttee  77  óórraakkoorr  aa
NNaaggyysszzíínnhháázzbbaann..

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.

FFõõsszzeerrkkeesszzttõõ:: Farkas P. József

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg:: 6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.

TTeell..:: 76/ 505-041, ffaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss:: Magyar Hivatalos 

Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  Burján Norbert igazgató

Terjeszti a Royal Média Kft. 

30 000 példányban

AAllffööllddii  NNaappllóó  ––  CCiivviill  mmoozzggaallmmaakk  llaappjjaa

A Katona József Színház október havi mûsora

Piacvezetõ Nemzetközi Pénzügyi szolgáltató
vállalat KIRENDELTSÉG VEZETÕT
és pénzügyi tanácsadókat keres.

Kulturált munkahelyet, folyamatos képzést, felelõsségteljes munkakört, versenyképes jövedelmet kínálunk azon tapasztalt,

min. érettségivel rendelkezõ ambiciózus jelölteknek, akik vállalják a kihívásokat. Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a

hirdetés megjelenését követõ 10 napon belül várjuk a szerkesztõségbe. 

(Kecskemét, Hajdú u. 2/a. – A Rákóczi ut-
ca és a Hajdú utca sarkában. 

Tel.: 76/324-670)
Különleges és olcsó ételek: grillcsirke, bab-
gulyás, rántott húsok, szendvicsek, GYROS,

saslik, pizza, hamburgerek, palacsinta. Kávé,
tea üdítõk. Ticket Restaurant ételutalványok

és Sodexho Pass hideg-meleg ételutalványok
beválthatók.

Kukac 
növényvédõszer, 

vetõmag és 
állateledel bolt

Ajánlatunk:

Parlagfûirtáshoz 

Glialka 480 plusz.

Legyek ellen távol tartó és

irtó szerek, 

különbözõ csapdák.

Mûtrágyák, tápoldatok és 
locsoláshoz toldók, 
csatlakozók, tömlõk,

szórófejek, stb.

Hobbiállat-tartáshoz 

kellékek, különféle 

állateledelek.

Kecskemét, 
Erdõsi Imre u. 6. 
Tel.: 76/477-351

Takarítás Felületkezelés
Szõnyegtisztítás

Bízza a piszkos munkát egy profi csapatra!
Tisztítás, takarítás, kertgondozás 

magánszemélyeknek, intézményeknek!
Kecskemét, Rezgõ u. 6. 

T.: 76/494-017; 70/2-492-527, www.tafesz.hu

Civiliáda címmel közéleti mû-
sort indít a Porta Egyesület a
Gong Rádióban. A hetente je-
lentkezõ mûsort Bukovinszky
Zsolt és Farkas P. József szer-
kesztik. Mint ígérik: az aktuális
civil kezdemé-nyezéseket, kér-
déseket kívánják górcsõ alá
venni. – A Gong Rádió már az
eddigiekben is sokat foglalko-
zott az állatvédõ mozgalmak-
kal. Új programjukban temati-
kus mûsort szentelnek a civil
szférának.

A Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület Területi Szervezete, a
Kocsis Pál Mezõgazdasági és
Környezetvédelmi Szakközépis-
kola, a Bács-Kiskun Megyei Pe-
dagógusház és a Kecskeméti
Érdekvédelmi és Toborzó Iroda

Tisztelettel meghívja Önt a
2007. október 4-én 9.45 óra-
kor kezdõdõ Gróf Batthyány La-
jos élete és kora megyei, városi
szakközépiskolás emlékverseny
döntõjére. 

Helyszín: Kocsis Pál Mezõ-
gazdasági és Környezet-védel-
mi Szakközépiskola, Kecske-
mét, Szent Imre u. 9.

Fõvédnök: Pintér József hadi-
park-alapító

Védnökök: dr. Zombor Gá-
bor, Kecskemét város polgár-
mestere, Bányai Gábor, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyûlés elnö-
ke, Jósa Iván, a HOHE területi
elnöke

A döntõ programja:
9.45-10.00 óra Sebestyén

Imre képeslap kiállításának
megnyitója – a Toborzó és Ér-
dekvédelmi Iroda rendezvénye

10.00-14.00 óra Emlékver-
seny döntõje, a verseny értéke-
lése, eredményhirdetés, díjak,
különdíjak átadása

14.00 óra Gróf Batthyány
Lajos mellszobrának átadása
Kecskemét város képviselõjé-
nek

Az elemek felhelyezésében a
Gáspár András Szakközépis-
kola szobafestõ diákjai és Hó-
dos Lajos szakoktató segítet-
tek.

Az elõzményekrõl: éppen
egy éve jelentették be, hogy
különleges, homlokzati nap-
órát kap a a Planetárium. A
Porta Egyesület által finanszí-
rozott és koordinált építés so-
rán a népszerû intézmény ab-
lakai felett körbefutó párká-
nyon 2,18 méter hosszú,

gipszbõl készült síklapokat he-
lyeztek el. 

Ezek egymáshoz viszonyítva
15 fokos szöget zárnak be.
Ahogy a fény-árnyék határa
végigvonul majd az épület ol-
dalán, lehetõvé válik az idõ le-
olvasása. A majdnem 17 mé-
ter átmérõjû hengernapóra
tervezése egyedülállóan izgal-

mas, szép feladat volt – hang-
súlyozta a világrekorder nap-
óra tervezõje.

A Planetárium környékének
rendezését az önkormányzat
vállalja magára. Az elmúlt na-
pokban, készülve az átadásra,
a területrendezés során kõzú-
zalékot szórtak szét, illetve nö-
vényeket ültettek a napóránál.

Tourist Police 

Világrekorder napóra a Planetáriumnál

Civilek az 
éterben

Batthyány
Emlékév

RRöövviiddeesseenn  ffeellaavvaattjjáákk
KKeeccsskkeemméétteenn  aa  vviilláágg  lleegg--
nnaaggyyoobbbb  hheennggeerrnnaappóórráá--
jjáátt..  AA  PPllaanneettáárriiuumm  hhoomm--
llookkzzaattáátt  ddíísszzííttõõ,,  1177  mméétteerr
ááttmméérrõõjjûû  sszzeerrkkeezzeett  MMaarr--
ttoonn  GGéézzaa  tteerrvveeii  aallaappjjáánn
kkéésszzüülltt  eell..  

Elismerésben részesültek mind-
azok, akik a kecskeméti fõtéren
mûködõ Tourist Police központ-
ban kiemelkedõ munkát végez-
tek ezen a nyáron. Porta Partner
Oklevéllel és ajándékokkal ju-
talmazták a napokban rendezett
bensõséges ünnepségen Liptai
Linda rendõr századost, vala-
mint Ádám Éva és Györki Móni-
ka kecskeméti középiskolás tol-
mácsokat.

Ismeretes, hogy a Bács-Kis-
kun Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság és a Porta Egyesület még
májusban kötött egy megálla-
podást, miszerint nyáron közö-
sen mûködtetik Kecskemét fõte-
rén a Tourist Police központot.
Így lehetõség nyílt arra, hogy az
információs pont a civil szerve-
zet szolgáltatásaival bõvítve vé-
gezze tevékenységét az idegen-
forgalmi szezon alatt.A fõtéri
rendezvényekben gazdag, forró
nyári napokban számos civil be-
jelentés érkezett a kirendeltség-
re. Nem csak a közbiztonság-
gal, de a közrenddel kapcsola-
tos problémákra is felhívták az
ügyeletet tartók figyelmét a vá-
rosunkért aggódó polgárok. A
pollenszennyezettségre vonat-
kozó észrevételeket a Porta
Egyesület központjához, a Végh
Mihály térre továbbították.



– A kápolna építése 1997-ben kezdõdött el,
majd szakaszosan, 10 év alatt épült fel a közös-
ségi ház a nagyteremmel. Mi a komplett kivitele-
zésért feleltünk ezt idõ alatt. 

––  MMiiéérrtt  vveetttt  iiggéénnyybbee  aa  mmuunnkkaa  iillyyeenn  hhoosssszzúú
iiddõõtt??

– Eddig tartott, míg a „lelki templom” – Jávor-
ka atya szavaival élve – létrejött, és az anyagi

erõforrásokat is sikerült meg-
szerezni. 

––  MMeennnnyyiibbeenn  nneehheezzíítteettttéékk
eezzeekk  aa  kköörrüüllmméénnyyeekk  aa  kkiivviitteellee--
zzéésstt??

– Az elhúzódó, hosszú építke-
zést egyetlen kivitelezõ sem sze-
reti. Tudtam, hogy mit válla-
lunk, ennek ellenére felvállal-
tam a nehézségeket is, karitatív
megfontolásból. S bár megvol-
tak a munka nehézségei, de a
szépségekben sem volt hiány. 

––  VVoollttaakk  ssppeecciiáálliiss  sszzaakkmmaaii
ffeellkkéésszzüüllttssééggeett  iiggéénnyyllõõ  rréésszzffeell--
aaddaattookk??

– A tervezõk egyedi, esztéti-
kus de néhány részletében
meglehetõsen bonyolult megol-

dást álmodtak meg, ami szakmai tekintetben
igazi kihívás volt. Úgy gondolom azonban, hogy

a tervezõk elképzelé-
se maradéktalanul
megvalósult, és a
végeredmény kedve-
zõ összhatást nyújt.

––  AA  SSzzéécchheennyyiivváárroossii
TTeemmpplloomm  ééss  KKöözzöösssséé--
ggii  HHáázz  nneemm  aazz  eellssõõ
eeggyyhháázzii  bbeerruuhháázzááss,,
aammii  aazz  öönn  nneevvééhheezz
kköötthheettõõ..

– Valóban számos
egyházi referenciával
büszkélkedhet a cég.
Mi végeztük el példá-
ul a Barátok templo-
ma, az izsáki, a Czoll-
ner téri, a fülöpjakabi
templomok teljes re-
konstrukcióját, a
Szentháromság ká-

polna és a helynökség épületének, vagy a kalo-
csai érseki könyvtárnak a felújítását.

Fontos intézmény Kecskeméten a Széchenyivárosi Templom és Közösségi Ház 
11999955--bbeenn  iinndduulltt  aa  SSzzéécchheennyyiivváárroossii
TTeemmpplloomm  ééss  KKöözzöössssééggii  HHáázz  ééppííttééssii  kkoonn--
cceeppcciióójjáánnaakk  kkiiaallaakkííttáássaa..  EEkkkkoorr  tteerrvvppáá--
llyyáázzaatt  aallaappjjáánn  vváállaasszzttoottttáákk  kkii  aa  mmeeggvvaa--
llóóssííttaannddóó  tteerrvveett,,  mmaajjdd  aa  kkiivviitteelleezzéésstt  iiss
mmeeggppáállyyáázzttaattttáákk  ((aazz  ééppííttééssii  iiddõõsszzaakk  aallaatttt
mméégg  eeggyysszzeerr))..  EEnnnneekk  kkaappccssáánn  nnyyeerrttee  eell
aa  mmeeggbbíízzáásstt  TTiisszzaavvööllggyyii  GGáábboorr,,  aakkiitt  aazz
eelltteelltt  ttíízz  éévv  öösssszzeeffooggllaalláássáárraa  kkéérrttüünnkk..

A rendezvényen részt vettek a
város általános iskolái, akiknek
diákjait gazdag és színvonalas
programmal várták a rendezõk,
de nagyszámú érdeklõdõ kecs-
keméti polgár is kétkerékre
szállt, hogy népszerûsítsék az

egészséges, kör-
n y e z e t k ímé lõ
közlekedést nyúj-
tó eszközt és a
környezettudatos
közlekedési kul-
túrát. 

Ugyanezen a
napon és hely-
színen rendezték
meg a Mozgás-
ko r lá to zo t tak
Országos Kultu-
rális és Sport-

napját is. A megmozdulás célja
egy olyan városi rendezvény lét-
rehozása volt, amely a gyerme-
kek és a felnõtt lakosság részé-
re maradandó élményt ad, és
mind a környezetvédelemre
mind egymás elfogadására fel-

hívja a figyel-
met.

A megmoz-
dulás kilenc
órakor kezdõ-
dött a résztve-
võk regisztrá-
ciójával a
Kossuth téren,
majd miután
Kohajda Lász-
ló képviselõ
köszöntötte a
megjelenteket, indulhatott a ke-
rékpáros felvonulás rendõri és
orvosi biztosítás mellett. Az út-
vonal a Kossuth tér – Csányi J.
krt.– Kápolna utca – Irinyi utca
– Akadémia krt.– Csabay G.
krt. – Benkó Zoltán Szabadidõ-
központ volt.

Három órakor, a rendezvény
záróakkordjaként értékes díja-

kat (kerékpárt, sisakokat, villo-
gókat, kesztyûket) sorsoltak ki
tombolán a kerékpáros felvo-
nulás regisztrált résztvevõi kö-
zött. 

A kísérõ programok a Sza-
badidõközpontban 10 órától
16 óráig tartottak. A Kecskemé-
ti BMX és Skate Klub bemutató-
ja mellett az egészséges élet-

móddal kapcsolatos tájékozta-
tókat hallgathattak, egészség-
ügyi mérésekben vehettek részt
az érdeklõdõk, kerékpáros
ügyességi akadálypálya várta a
fiatalokat, valamint környezet-
védelmi, szellemi és KRESZ to-
tók, ahol minden eredményes
diák ajándékot kapott.

Hogy a napot még színeseb-
bé tegyék, mód nyílt afrikai– és

magyar néptánc tanulására,
kézmûves foglalkozásokra, és
az íjászattal is ismerkedhettek a
résztvevõk. Bemutatták a „Kecs-
keméti Környezetvédelmi Köny-
vecskét” is, és a szerzõkkel be-
szélgethettek az érdeklõdõk.  

A rendezvény támogatói vol-
tak: Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a

Porta Környezetvédelmi Egye-
sület, a Kecskeméti Waldorf Is-
kola, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága, a Nagycsaládo-
sok Egyesülete, a Katona József
Megyei Könyvtár BKM Informá-
ciós Pont, a Kiskunsági Környe-
zet és Természetvédelmi Egyesü-
let, a Városi Rendõrkapitányság,
az ÁNTSZ Városi és Regionális
Intézetei, Városi Mentálhigiénés
Tanári Munkaközösség és a
Süveges Autósiskola.

SSzzeepptteemmbbeerr  2222--éénn,,  sszzoommbbaattoonn,,  aazz  AAuuttóómmeenntteess  VVii--
lláággnnaapp  aallkkaallmmáábbóóll  nnaaggyysszzaabbáássúú  kkeerréékkppáárrooss  ffeellvvoo--
nnuulláásstt  sszzeerrvveezzeetttt  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  KKeeccsskkeemmééttii  PPoollggáárr--
mmeesstteerrii  HHiivvaattaall,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  WWaallddoorrff  IIsskkoollaa  ééss  aa
PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett,,  öösssszzeeffooggvvaa  aa  vváárrooss  sszzáámmooss  ppaarrttnneerr
cciivviill  sszzeerrvveezzeettéévveell..  

22000077..    sszzeepptteemmbbeerr 1155Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

AAzz  éévveekk  ssoorráánn  ffeellééppüülltt  aa  lleellkkii  tteemmpplloomm  iiss

Európai Autómentes Nap és Mozgáskorlátozottak Országos Kulturális és Sportnapja

Autó helyett kerékpárra szálltak kicsik és nagyok 



– Célirányos fogyás 

(has, csípõ, combok, fenék)

– Bõrfiatalítás, bõrfeszesítés

– Szülés utáni gyors regeneráció

– SPA méregtelenítõ kúra

– Izületi fájdalmak,

gyulladások kezelése...

A szolgáltatás az egészségpénztá-

rakban elszámolható.

"A város szívében,
gondoljon a szívére"
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik

belgyógyász szakorvos 
Magasvérnyomás, szívritmusza-

varok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.

BBeejjeelleennttkkeezzééss::  SSaasssszzeemm  OOppttiikkaa
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  33..  
TTeell::  7766//550055--226688  ééss  7700//331111--6655--4488  

Kovács képkeret
Kép-és tükörkeretezés, 

Kasírozás, 
Többszáz képkeret és 
paszpartu választék.

6000 Kecskemét,
László Károly u. 16. 

TTeell:: 76/497-125
MMoobbiill::  30/2488-508

GGééppjjáárrmmûûááttíírrááss  tteelljjeesskköörrûû  
üüggyyiinnttéézzéésssseell!!

– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás 
– okmányok pótlása

– hitelügyintézés 
-személyes okmányok ügyintézése

wwwwww..ggyyoonnggyyiiaattiirrooddaa..hhuu

7700//338844--7755--9966,,  7700//229900--3344--9944

7766//332277--888844

HIMALÁJA VENDÉGLÕ
és

KÍNAI GYORSBÜFÉ
Batthyányi u. 2

Minden héten újdonsággal
várjuk 

kedves vendégeinket!
Ingyenes házhoz szállítás!

76/322-054
30/812-8722

Z(s)EPPELIN  KÖRUTAZÁSOK
Kecskemét, Deák F.  tér 6.  Tel.: 76/320-555

On-line foglalás:  www.zseppelin.hu

Alpesi tavak: Garda- és az Iseo-tó - Sirmionéval és Bergamoval 
10.05-; 10.29- 5 nap  busz, szálloda, 3xfélpanzió, 1xreggeli 64.700.-
Lombardia-Emilia-Romagna: Modena-Mantova--Párma-Milánó-Pávia
10.18- 6 nap busz, szálloda, 5xreggeli 75.900.-
Prágai hétvége - Karlovy Vary, Lednice, Cesky Sternberk vára
10.27-; 11.15- 4 nap  busz, szálloda, 3xreggeli 38.000.-tól
Bécsi nosztalgia híres bécsi klasszikusokkal - Mayerling, Baden
10.21- 3 nap  busz, szálloda, 2xreggeli 39.900.-
A Salzkammerguti tavaktól a Königsee-ig - Salzburg
10.20- 4 nap  busz, szálloda, 3xreggeli 48.900.-
Párizs-Versailles és Loire völgyi kastélyok - Reims
10.28- 6 nap  busz/repülõ, szálloda, reggeli  89.000.- / 139.000.-
Róma az örök város - Velencével és Firenzével
10.29- 6 nap  busz, szálloda/mobilehome, 2xreggeli 74.000.-
Isztambul - Boszporusz metropolisza + Bursai kirándulással
10.31- 5 nap  repülõ+busz, szálloda, 4xfélpanzió 109.800.-tól
INDIA: Aranyháromszög – Delhi - Agra - Jaipur
11.06-; 12.01- 8 nap repülõ/busz, szálloda, 6xreggeli  289.900.-tól
Graz adveti hangulatban – orgonazene a Mariahilfer templomban
12.01-; 12.15- 2 nap  busz, szálloda, 1xfélpanzió 28.500.-
Adventi varázslat Bécsben - adventi koncert Bécs elegáns palotájában
12.02-; 09-; 15-; 16- 2 nap  busz, szálloda, 1xfélpanzió 27.800.-
Nürnberg adventi csillogásban - 400 éves nürnbergi karácsonyi vásár 
12.07-; 12.14- 6 nap  busz, szálloda, 2xreggeli 43.900.-
Karácsony Linzben - kirándulás Cesky Krumlovba
12.23- 4 nap  busz, szálloda, 3xfélpanzió 59.800.-

Autóbusznál kecskeméti indulással. Ferihegyi transzfer lehetõség.

Elérhetõségeink: Kefag Zrt. Juniperus Parkerdészet
6000 Kecskemét, Kisfái 285.(Mártírok útja végén)

Tel.: 76/501-625, Fax: 76/414-772 E-mail: juniperus@kefag.hu  
web: www.juniperus.hu

Nõk többsége kellemetlennek
tartja az erõsebb nem szeme
elõtti edzést, ezért otthon nem
szívesen szánja el magát a test-
edzésre. Ám a ZZööllddhháázz  NNõõii  FFiitt--
nneessss  CCeenntteerrbbeenn családias, ba-
rátságos környezetben, hasonló
problémával, és hozzáállással,
elszántsággal bíró hölgyek kö-
zözz akár mackónadrágban és
kinyúlt pólóban is gátlások nél-
kül formálhatja testét, tökéletesít-
heti idomait. A Zöldház Nõi Fit-
ness Centerben IINNGGYYEENNEESS,,
EEGGYYÉÉNNRREE  SSZZAABBOOTTTT edzésterv-
vel, segítenek a cél elérésében.
Sõt, igény szerint személyedzõvel
is edzhet bárki.

Kondi gépeiken minden izmot
megmozgathatnak, futópadjai-
kon, az ellipszis gépen, lépcsõzõ
gépeken, kerékpárokon növel-

hetik teherbírásukat az egészsé-
gükért tenni kívánók.

Ha kevés idõ alatt gyors ered-
ményt szeretnének elérni fogyás-
ban, erõsödésben, a cellulit
csökkentésében, Kecskeméten
csak a Zöldház Nõi Fitness Cen-
terben próbálható ki a Body
Coach Vibrációs Tréninget
(www.bodycoach.hu)!, amely 30
perc alatt átmozgatja az egész
testet!

Ha valakit nem vonz a kon-
diterem varázsa, fitness termük-
ben hastáncra vagy Kriston féle
tornára van lehetõség, amik se-
gítenek a nõiesség megõrzésé-
ben, lelki egyensúly erõsítésében.

A Zöldház Nõi Fitness Center
masszõre különbözõ masszázs-
zsal segít felfrissíteni testet, bõrt,
segít méregteleníteni szervezetet.

A kondi, vagy a masszázs

után az egyedülálló gõzkabin-
juk, vagy infraszauna segít a to-
vábbi méregtelenítésben, im-
munrendszered erõsítésében. 

Most õsszel szüksége van a
testünknek arra, hogy felerõsít-
sük ellenálló képességünket a
télre. A szaunák 30 perces hasz-
nálata segít ebben. 

A Zöldház Nõi Fitness Center
árai kialakításánál arra töreke-
dett, hogy mindenki megtalálja
a számára kedvezõ bérlet lehe-
tõségeket. Céljuk az, hogy ne a
pénztárcákat fogyasszuk le! Így a
városban az egyik legkedvezõbb
árakait tudják biztosítani. Kap-
csolatban vannak több egész-
ségpénztárral, illetve terveikben
szerepel az üdülési csekk elfoga-
dása is.

TToovváábbbbii  aakkcciióóiinnkkrróóll,,  áárraaiinnkkrróóll  oollvvaasshhaattsszz  aa  wwwwww..zzoollddhhaazzffiittnneessss..hhuu  hhoonnllaappuunnkkoonn!!

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  ––  JJAACCUUZZZZII  ––

SSZZAAUUNNAA    ––  IINNFFRRAASSZZAAUUNNAA
SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   PP IIHHEENNJJ!!

Telefon: 76/441-363, 
www.thermaltiszapart.hu

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
88--2200  óórrááiigg!!

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  sszzeerrzzõõ--
ddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!


