Az összegyûlt hívek Bányai Gáborral, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnökével együtt elõször csodálják meg az elkészült keresztet.

Furfangos Péter

8. oldal

Autómentes nap

15. oldal

Nagydíjas a Poli-Farbe 4. oldal

Kecskemét új partnere Wadowice
Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból és szeretne részt venni
egy igazi szüreti mulatságban, ahol
együtt daráljuk és préseljük a szõlõt és készítjük a mustot, akkor
szeptember 30-án várjuk szeretettel

Templomszentelés
11.00 órától Érkezés
Szõlõdarálás és préselés, mustkészítés, mustivó verseny,
mustkóstoló
11.00-15.00 Gyermekeknek
kézmûves foglalkozás, felnõtteknek quadozás

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,
Fax: 76/504-428
www.furediautosiskola.hu

12.00 órától Ebéd
A minél autentikusabb élményrõl és a jó hangulatról
cigányzenekar gondoskodik.
Leveskóstoló: Szüretnapi babos ürügulyás és Marhahúsleves tésztával
Szüreti tál: Tûzdelt báránysült grillezett zöldségekkel,
Baconszalonnába göngyölt
jércemellfilé sáfrányos rizzsel
és sült burgonyával

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

Kecskeméten szeptember 14-én, pénteken aláírták a
partnervárosi megállapodást a lengyelországi Wadowicével, II. János Pál pápa szülõvárosával. A szerzõdést dr. Zombor Gábor, Kecskemét város polgármestere és Ewa Filipiak, II. János Pál szülõvárosának, Wadowicének a polgármestere látta el kézjegyével. A megyeszékhely így elmondhatja magáról,
hogy bekerült azon kevés települések közé, amelyekkel a zarándokhelyként is világhírû kisváros partnerséget vállal.
Az eseményen, amelyen a két város képviselõi a további együttmûködés lehetõségeirõl is tárgyaltak, a
lengyel küldöttség mellett részt vett Marcin
Sokolowski, a Lengyel Köztársaság budapesti konzulja, továbbá Kecskemét alpolgármesterei, az országgyûlési képviselõk, valamint a kapcsolatot elõkészítõ Wojtyla Barátság Központ megalapítója, Far(További információ: 5. oldal)
kas P. József.
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Kecskeméti természetjárók Észak-Magyarországon Porta-vizit Kecskemét
Észak-magyarországi
fõépítészénél
természetjáró baráta ink meghívtak bennün ket – az ÉDOSZ Kinizsi
Természetbarát Sport egyesület tagjait – ren dezvényükre, a miskol ci II. Regionális Gyalo gos Természetjáró Ta lálkozóra, melyet a
BAZ Megyei Termé szetbarát Szövetség
szervezett – számolt be
az eseményrõl Várhal mi Lászlóné.
Az 50 fõs csapat megállt Mezõkövesden, és megnézte a Mezõgazdasági Gépmúzeum csillogó-villogóra olajozott gép
matuzsálemeit, a népi hagyományokat õrzõ Fazekas házat,
Kis Jankó Bori néni lakóházát,
táncpajtát, tûzzománcos házat,
mézeskalácsos házat, bútorfestõ
házat, Gari Takács Margit emlék- és zeneházat, stb. A Mûvelõdési Házban nyugdíjasok által
elõadott ének és táncelõadást
tekintettek meg, valamint a 25.
alkalommal
megrendezett
hímzõpályázat 218 darabból álló gyönyörû terítõit, blúzait.
Miskolcon, a városnézõ séta
után kezdõdött a megnyitó ünnepség. Balkányi Ferenc, a BAZ
Megyei Természetjáró Szövetség elnöke áttekintette a turizmus történetét, és hangsúlyozta,
hogy ünnep is ez az összejövetel, mert 115 éves a megyei

Nemrégiben hivatalosan is fogadta a Porta Egyesület
képviselõit Vásárhelyi Dániel, Kecskemét közelmúltban
tisztségébe iktatott fõépítésze. A végig oldott hangulatú,
kellemes légkörû találkozáson a felek elsõsorban a civil
szervezet, a Porta aktuális kezdeményezéseit tekintették
át. A fõépítész együttmûködési szándékáról biztosította
az egyesületet.

Fáradhatatlan, összetartó, segítõkész, tapasztalt csapat az ÉDOSZ Kinizsi.
A tállyai bánya teraszos vonulata mellett a túrázni vágyók
– leküzdve jónéhány emelkedõt, lejtõt és patakvizet – legyalogoltak 13 km-t, és megérkeztek Erdõbénye településre. Feltûnõen sok szobor található a
községben, pl. itt látható az ország elsõ Kossuth szobra, de
helyi hírességeket is megörökítettek, pl.
Lavotha Géza
festõmûvészfafaragót,
Luicich Károly
altengernagyot,
dr.
Dombi Sámuel bábaorvost.
A borospincében a tokaji
borvidék finom
borai
Hegyen, völgyön, vízen, homokbuckán – együtt mellett pihen-

gyalogos turizmus. A beszédek
mellett három rövid, vidám
színdarab elõadásával is kedveskedtek a vendéglátók.
Másnap a kecskeméti kirándulók megnézték a szerencsi várat,
Monokon Kossuth Lajos szülõházát, és bejárták a kis Andrássy
kastélyt a pincétõl a padlásig.

Kecskemét Város Közmûfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenysége
a környezetvédelem
Nyolc évvel ezelõtt, 1999-ben alakult meg városunkban a Kecskemét Város Közmûfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány. Az alapítvány 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 kettõszázezer forint alapítói vagyonnal. Az elmúlt évek
során folyamatosan támogatásban részesítették
a hozzájuk kérelemmel forduló polgárokat, utcaközösségeket. Ehhez természetesen szoros
együttmûködésre volt szükség a velük együttmûködõ társadalmi szervezetekkel, az önkormányzattal és a Bácsvíz Zrt.-vel.
A Közalapítvány vállalt feladata Kecskemét
város közigazgatási területén az egészséges
ivóvízellátás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás megoldásának segítése,

a megvalósult beruházások által a város környezetvédelmi helyzetének javítása.
Kiemelt fontosságú a vízi közmûberuházások
megvalósítása során a lakosságra esõ terhek
csökkentése, a vízi közmûberuházások megvalósulásának elõsegítése, valamint a vízi közmûberuházások megvalósítása során felmerülõ
egyéb lakossági és önkormányzati közmûvekhez kapcsolódó szükségletek pályázati úton történõ segítése.
Alapító okiratban is rögzítettek szerint a legfontosabb, hogy az út- és járdaépítés, a gázközmû építés, gázközmûvek fejlesztése és korszerûsítése, valamint az elektromos hálózat építés, a hálózat fejlesztését és korszerûsítését célzó beruházások megvalósításának támogatása
útján a város közmûellátottsági szintjének emelésével elõsegítsék a város környezetvédelmi
helyzetének javítását.

Közmûépítés – szoros szövetségben az önkormányzattal és a lakossággal.

ték ki a túra fáradalmait. Olaszliszkán megnézték a szép mûemlék templomot, az elõtte álló
emlékhelyet, mely a hõsi halottakra emlékezik szokatlanul
szép szoborral. Elgyalogoltak a
Wéber házig, amelyben Kossuth Lajos élt gyermekkorában
(nagyszülõk háza). Lesétáltak a
sebesen rohanó Bodrog partjára. A vacsora után, akinek volt
elég energiája, rophatta hajnali 3 óráig a bakancsos bálban a
táncot.
Vasárnap bevették a diósgyõri várat, megnézték tornyait, falait, a koronaékszereket. A Szinva patak forrásánál
pedig újabb, 6 kilométeres
túra következett – Hollókõre.
A túrázók elhatározták: jönnek jövõre is, hiszen rengeteg
látnivaló van a Bükk, a
Zemplén és az Aggteleki
karszt területén!

Vásárhelyi Dániel (balra) megbeszélése a vendégekkel
A fõépítészi irodában megtartott bemutatkozó megbeszélésen egyaránt szó esett a
szeptember végén felszentelendõ mûkertvárosi Assisi
Szent Ferenc templom környezetének
rehabilitációjáról,
akárcsak a Porta közeljövõben esedékes keresztállítási
kezdeményezéseirõl – így a
Bodri kereszt helyrehozataláról is.
Vásárhelyi Dániel jelezte:
amennyiben a szükséges építési engedélyekkel összhangban történnek a munkálatok,

úgy támogatásáról és együttmûködésérõl biztosítja valamennyi akciót. Javasolta továbbá olyan lakossági fórumok öszszehívását, ahol a
leginkább érintett helyiek véleménye, álláspontja is elhangozhat.
A bemutatkozó megbeszélés végén Molnár Zoltán irodavezetõ tolmácsolta a kecskeméti civilek meghívását egy
olyan együttgondolkodásra,
ahol a városépítészet aktuális
kérdéseirõl cserélhetnek eszmét az ott megjelentek.

Vége a graffitiknek, megtisztítják a falakat
Szeptemberben Takarítási Világnap

„Fókuszban” a falak tisztántartása, védelme; a városszépítés.
Irodák, épületek, csarnokok, lépcsõházak átadás elõtti
nagytakarítása a cég fõ profilja, de elmozdultak egy speciális takarítás irányába is, mégpedig 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 parkolójegyautomaták, amelyek kedvelt
célpontjai az önjelölt mûvészeknek, ma már ismét tisztán
fogadják az autósokat.
A hetekben tisztították le a

Porta Egyesülettel közösen a
városközpont egyik legszembetûnõbb épületét, a Fókusz
Takarékszövetkezet kerámia
falát is. Már most látszik, hogy
több hasonló akcióban lesz
szükség munkájukra, például
a Móricz-emlékfánál Hetényegyházán – köszönhetõen a fogadatlan utca-mûvészeknek.
A városban is komoly igény

TA-TISZ BT.
Varga József
Ügyvezetõ Igazgató
Alkony u. 10.
76/491-449
20/468-25-17
vjtati@freemail.hu

jelentkezik erre a tevékenységre, mivel az „alkotások” újra
és újra visszatérnek. Bár a
„mûveket” nagyon egyszerû
létrehozni, eltávolítani annál
körülményesebb, felülettõl,
festéktõl függõen. Van, hogy
csak speciális eszközökkel, kémiai anyagokkal sikerül, van,
hogy egyszerû, hétköznapi oldószerrel is eltávolítható a firkálmány.
A családi vállalkozás tagjainak mindenestre elég munkát
adnak, akik mindent megtesznek azért, hogy a város szebb,
tisztább legyen.
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Interjú Bankovics Attilával

Tízéves a Kolon-tavi madárvárta
Bankovics Attila, a Magyar Madártani Egyesület elnöke
hazaérkezett a Kolon-tóra, amikor az ornitológiai kutatóközpont, az itt létesült Madárvárta fennállásának tízéves
jubileumát ünnepelték. 1997-ben, amikor a civil szervezet
támogatásával megszületett a madárvárta, õ is a javaslattevõk között volt, és számos kedves emlék fûzi a természetvédelmi övezet szívében fekvõ nemzetközi szinten is
rendkívül jelentõs létesítményhez. Ezekrõl kérdeztük az
egyesület elnökét.
– A történet valójában ségünk fõként a Kelemenszékre
irányult, ahol parti madaFülöpházán kezdõdött,
rakat jelöltünk, illetve
ahol a Kiskunsági
a már említett
Nemzeti Park elsõ
Ko n d o r- t ó r a ,
évtizedeiben
ahol a nádi
nyaranta maénekesek gyûdárgyûrûzõ tárûzése volt a fõ
borokat szercél. Az akkori
veztünk. A 90lehetõségek meles évek elejére
lett néhány ezer
a helyi vízviszogyûrûzött madárig
nyok megváltozása,
jutottunk el egyazaz a Kondor-tó kiBankovics Attila
egy tábor során.
száradása miatt e táA fülöpházi gyûrûzési leheborok lassacskán megszûntek.
A Kolon-tóhoz kapcsolódva tõségek beszûkülésével merült
– már a nemzeti park megala- fel az igénye egy új helyszín kekulása idején egy téli területbe- resésének. A helyszín megtalálájárás során meglepõdve láttam, sa és fokozatos kiépítése Néhogy itt a tó közepén, nádassal meth Ákos és segítõtársai nevéövezett facsoporton népes gém- hez fûzõdik, akik az alapját tetelep található. Nem volt errõl remtették meg ezzel a jelenleg
tudomásunk az idõben szakmai tíz éves fennállását ünneplõ
körökben. Alig vártam a tavaszt, Kolon-tavi Madárvártának. A
hogy lássuk „kik is lakják” a te- nádi énekesek bemutatásával
lepet, s áprilisban kiderült, hogy kezdõdött az itteni tevékenység
szürke gémek, bakcsók és üstö- kisebb táborok formájában.
kös gémek fészkelnek a fákon, Kezdetben egy évben három helent a nádasban pedig nagy kó- tet gyûrûztek, nyáron két hétig,
csagok és kanalasgémek költe- tavasszal egy hétig tartottak a
nek. Akkoriban még nem volt táborok. Hamarosan kiderült,
lehetõségünk, hogy részletes ku- hogy ez a hely kiváló kutatási tetatásokba kezdjünk. Tevékeny- rület a nádi énekesek vonat-

kozásában, hiszen
számos
fajuk
megtalálható
itt, a fülemülesitke állomány
pedig feltûnõen erõs. Amint
beszámoltak a
Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóságán a kilátásba
került jó lehetõségekrõl, a park
vezetésétõl megkapták a kellõ
biztatást: „Ha van kedv és energia, akkor hozzatok létre itt egy
komoly kutató jellegû tábort".
Mindez természetesen megvolt,
s azóta nyaranta négy-ötszáz,
sõt néha ezer fõ érkezett ide tanulás céljából. Gyerekcsoportok
egy-egy hónapot is töltenek néha, éppen ezért ez a hely valójában nem tábor, hanem egy kutató állomás.
– Miben látja a madárvárta
jelentõségét szakmai szempontból?
– A legtöbb itt élõ nádiposzáta faj életvitele szerint Európában fészkel, s valahol Afrika trópusain tölti a telet. A fülemülesitke kivételt képez közöttük. Ez
a faj a Kárpát-medencében éri

Könyvet írt a csodakertet alapító dr. Gõbölös Antal

A Kecskeméti Arborétum
Két évtizedes jubileumát
ünnepli a hírös város
egyik nagyon szeretett,
sokat látogatott zöld szigete, a kecskeméti arborétum. A csodák kertje
1969-ben született, amikor a kecskeméti
erdõfelügyelõség igazgatósága felvetette egy arborétum telepítésének lehetõségét. A munkák
megkezdésével azonban
1986-ig várni kellett.
Tervek készültek ez idõ alatt,
körvonalazódott az erdõtelepítési program. Ma már ez a 62
hektáros bio-kincsesház az ország legjelentõsebb védett kertjei közé tartozik. Dr. Gõbölös
Antal erdõmérnök, a koncepció
megálmodója, a park építésének motorja, vagyis alapítója, a
jubileumra végre megjelentette
hiánypótló munkáját Kecskeméti Arborétum címmel. A
nemzetközileg is elismert szaktekintély a 119 oldalas, igényesen szerkesztett, képekben gazdag munkájában átfogó képet
kínál az arborétumok problémakörérõl, tájtörténeti, tájökológiai koncepciókat is elemezve. Természetesen részletesen
szól a témát adó parkról.

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

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

Fotómontázsunkon az arborétum, a kötet és a szerzõ: dr. Göbölös Antal

a hatodik fejezetben tételesen
szól a kert gyûjteményérõl – látogatók számára is jól kezelhetõ módon, a bemutatóösvények
szerinti tagozódással. Az arborétum szerelmeseinek nehéz eldönteniük, hogy melyik ösvényt
szeretik jobban: a virágos fák és
cserjék, a vízkedvelõk és sziktûrõk útját, a kelet-ázsiai, a pacifikus
észak-amerikai,
az
atlantikus észak-amerikai, vagy
a mediterrán sétaútvonalat.
Az azonban biztos, hogy olvasva a könyvet beigazolódik: a
bõvebb ismeret erõsíti a szeretetet. És azok, akiknek éltetõjük,
mindennapi elfoglaltságuk, kel-

Örülhetnek a mai kecskemétiek, bízva lehetnek reménységgel a jövõ generációk. A hírös
város csodakertje az évek múlásával mindig szebb lesz, gazdagabb 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 persze, hogy itt élhetünk. Még egy
baráti jó tanács: királyi mulatság a kötetet õszi délutáni órákban, a Mária kápolna elõtti
asztalnál, árnyas fa tövében olvasni.

el elterjedési területe
északi határát, s
télire sem repül
messzire, éppen
csak
hogy átrepül
Afrikába Gibraltárnál, állományának zöme azonban már
kontinensünk déli részein kitelel. Hogy hol és
mennyi? – e kérdés sokáig
megválaszolatlan maradt. Költési helyük súlypontja itt van
Izsákon, a telelési idõszakban
viszont, mint a madárvárta kutatásai alapján kiderült, Görögországba, Olaszországba vagy
Horvátország déli részére vonulnak. Védelmük szempontjából rendkívül fontos, hogy megõrizzük ezeket a költõhelyeket.
Ám hiába fejlesztjük élõhely rekonstrukciókkal a fészkelési területet, ha vonuló, illetve telelõhelyein nem kap védelmet. A
madárvárta kutatói öt éve elkezdték feltérképezni a dél-európai telelõ helyeket, a késõbbiekben pedig egy védelmi tervet
szeretnének megvalósítani ezek
megõrzése érdekében.

Figyelik a híres gém-telepeket is, amelyekrõl, mint említettem, a nemzeti park megalakulása óta vannak adataink. Olykor évrõl-évre a tómeder másmás helyein alakul ki a telep,
de folyamatosan megtelepszik
itt egy rendkívül jelentõs gémnépesség. Természetes, vagyis
nem halastavi környezetben
napjainkban országosan is ez
az egyik legnagyobb gémtelep,
ahol a mintegy ezer pár különféle gém és kócsag faj költ.
Fészkelõ állományuk stabilnak
tekinthetõ.
Ez a 10 éve alakult munkaprogram és a madárvárta óriási szerepet játszik a tó madárvilágának feltárásában. Ilyen
hosszú, talán 1600
méteres hálósort,
ami majdnem
keresztül szeli
az
egész
Kolon-tavat,
egész Európában nem
találni. Ez teszi
lehetõvé, hogy a
legpontosabb képet kapjuk az itt honos
madarakról. Ennek köszönhetõen füsti fecskébõl hetven ezret
gyûrûztek itt meg az elmúlt tíz
évben egy nemzetközi kutatóprogram keretében, de így derült fény a fent említett szép
fülemülesitke állományra is a
Kolon-tavon.
– Milyen kuriózumnak számító madarakra bukkantak az elmúlt évtizedben?
– Kézre került többek közt
barna füzike, amely a szibériai
tajgán fészkel, és valahonnan a
Bajkál-tó térségébõl került a területre, illetve repült bele a há-

lóba. Fogtak már rozsdás nádiposzátákat is, amelyek KözépÁzsia térségét lakják. Ennek a
fajnak a képviselõi nagyon ritkán tûnnek fel hazánkban, de
kis mértékben érzékelhetõ nyugati irányba való terjeszkedése.
De észlelték itt már a mediterrán térség felõl terjeszkedõ
szuharbujót is.
– Közzétették már az elmúlt
tíz év kutatási eredményeit?
– Az elmúlt évben elkezdõdött az anyag feldolgozása, a
meglévõ adatok és eredmények publikálása. Most kezd
beérni az elmúlt tíz év munkájának gyümölcse, így az elsõ
tanulmányok, szakdolgozatok,
diplomamunkák már megszülettek.
– Milyen szerepe
van a civil szférának ebben a
munkában?
– Az itt folyó kutatásokat, fõként a
madárvárta létrehozását, természetesen elsõsorban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága segítette, de nagyon fontos a Kiskunsági Madárvédelmi Alapítvány
aktivistáinak önkéntes segítsége, és az a szakmai munka,
amelyet a Magyar Madártani
Egyesület tagsága fektetett be
ebbe a kezdeményezésbe. Valójában ennek a civil szervezetnek döntõ szerepe van abban,
hogy ez a kutatómunka itt a
Kolon-tavon létrejöhetett. Ezért
is tölt el örömmel, hogy a madárvárta ilyen szép eredményeket mutathat fel tízéves fennállása után.

Izsák-Felsõváros dísze: a megújult kereszt
Július elején sokan írtak, többen telefonáltak a Porta Irodához, hogy Izsákon, a felsõvárosi, Kossuth Lajos utcai kereszt,
amelyet két jeles izsáki vállalkozóval közösen tisztítottunk meg
– gazban virít. Tavaly szeptemberre elkészült a korpusz és a
kereszt test renoválása. Ennek
ellenére, mint akkor írtuk, a
fölszentelt monumentum szánalmas helyzetben van. A kerítése tönkrement. Körülveszi a
gaz, a szemét, a dudva. Forgalmas helyen van, mégis elhagyatott. Segítsünk!
A problémával felkerestük a
Beke és Beke 2000 Kft. tulajdonosát, Beke Istvánt. A köztiszteletben álló vállalkozóval és
munkatársával alapítónk járt a
helyszínen. A bejelentések igaznak bizonyultak.
Beke István és a Porta csapata végül is úgy döntött, hogy

Szemle kerítésjavítás elõtt.

Dr Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek fölszentelte a
felújított, megszépült emlékhelyet.
van megoldás. Helyre lehet
hozni a kerítést. Rendezni lehet
a kert megközelítését. Mert nem
a hitbéli buzgalom, vagy szorgalom hiányzott. Láthatóan voltak próbálkozások a szépítésre.
De a kerítésen nincs kiskapu.
Nem lehetett a kertet
rendben tartani.
Most minden megoldódott. Beke István
elhatározta, hogy cége rendbe teszi az
emlékhelyet. A felsõvárosi kereszt fölújítása most végre teljessé
válhat.
A Beke és Beke
2000 KFT. fölvállalta
a helyreállítás hátralevõ költségeit. A munkák befejezõdtek, az
izsákiak – hívõk és

nem hívõk – nagy örömére. A
cégtulajdonosok, vállalásuk
szerint helyrehozták a kerítést.
Elkészítették a kiskaput, lefestették a vasakat és a kerítésfalakat, megújították a szegélyeket
és a kereteket. Vállalásukkal
egy régi, kedves, izsáki monumentum, a katolikusok emlékhelye vált esztétikussá, ápolhatóvá, védhetõvé. Beke István,
Borsos István és Heibl József –
õk vettek részt eddig a munkák
finanszírozásában – példája lelkesítheti mindazokat, akik szeretik a lakóhelyüket, akik tisztelik az õsök megmaradt emlékeit, 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.
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Magyar Termék Nagydíjat kapott a Poli-Farbe
Példaértékû munkáért elismerés
A napokban hármas ünnepet tartott a bócsai Poli-Farbe Vegyipari Kft. A térség egyik
legjelentõsebb, magyar tulajdonú vállalkozása ebben a hónapban ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. A cég képviselõje az elmúlt héten vehette át a legújabb
termékérért, Poli-Farbe Policolor hõszigetelõ rendszerért a Magyar Termék Nagydíjat
a parlamentben. A termékek sikerének eredményeképpen, a megnövekedett igények
kielégítésére új gyártósort állítottak üzembe, amelyet hivatalosan szerdán avattak fel.
A ceremónia elsõ részében
Szabó Antal ügyvezetõ köszöntötte a vendégeket, majd a következõket hangsúlyozta: – A
kezdetektõl igyekszünk termékeinkbõl minél többet adni, olcsó áron. Ennek a kedvezõ árérték 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 szegmens egyetlen magyar tulajdonú cégének vezetõjeként büszkén mondhatom: álljuk a ver-

Felemelõ pillanat az új gyártósor avatásán a nemzeti színû szalag átvágása

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.

Ezt követõen Font Sándor, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés
alelnöke, mint a térség országgyûlési képviselõje szólt a közönséghez. A Poli-Farbe sikerén
keresztül mutatott arra rá, hogy
igenis megéri a magyar vállalkozásokat támogatni. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsot Széll Péter titkár képviselte, aki szintén elismerését fejezte ki a bócsai cég elmúlt 15
évben megtett útjáért. Az ünnepi köszöntõket követõen, a

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

nemzeti színû
szalag átvágása elõtt,
Bányai Gábor, a megyei
közgyûlés elnöke gratulált, majd tolmácsolta
jókivánságait.
Az ünnepség második
részében már
a kötetlen beszélgetések és

személyes gratulációk kaptak
fõszerepet. A pezsgõs koccintást pedig ízletes ételsorokból
álló fogadás követte.
A színvonalas vendéglátást a
közelmúltban megnyitott bócsai Abonyi Fogadó biztosította. Vezetõje, Tóth Zsolt elmondta: számára is kihívás,
hogy ismét felvirágoztassa az
54-es fõút mentén található fogadót, amelyet két hónapja
nyitott meg. Bízik benne, hogy
a Poli-Farbe jubileumi ünnepségének vendégei jó hírét viszik
cégének.

senyt a nagy multikkal szemben. 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 igazgatója gratulált a cég vezetõjének. Beszédében kiemelte:
nemcsak Bács-Kiskun megye
lehet büszke a cégre, hiszen a
Poli-Farbe országos szinten is
komoly eredményt tudhat magáénak.
Szabó Antal kalauzolta végig az üzemben a vendégeket

Érdeklõdéssel követték a látogatók a cég fejlõdését bemutató elõadásokat.

A Poli-Farbe rövid története

Korszerû computer vezérli a folyamatokat.

A térség számára fontos, hogy helyben legyen munkalehetõség.

1989 végén egy bajor kisvállalkozó segítségével született
meg a Poli-Farbe Vegyipari
Kft. elõdje, a Fischer-Farbe
Kft, fischerbócsai székhellyel,
doboz- és festék gyártói alaptevékenységgel. 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 tulajdonban van, Poli-Farbe
Vegyipari Kft. néven folytatja
tevékenységét.
1992-1995-ig saját telephelyhez jutott, majd 1996 és
1998 között további lassú fejlõdés következett. 1999-ben
bevezették az ISO minõségbiztosítási rendszert, és ebben
az évben a Poli-Farbe Vegyipari Kft. forgalma megközelítette az 1 milliárd forintot.

2000-ben 6 ezer tonna
vizesbázisú festéket gyártott,
az árbevétel 1,391 milliárd
forint volt. Itt kezdett kristályosodni elõször, hogy a PoliFarbe Vegyipari Kft. a termékeit a magyarországi „csináld
magad” szektorban és a
szakkereskedésekben tudja
kihelyezni és értékesíteni. Következetes
üzletpolitikával

igyekeztek a festékkereskedõ
társadalom bizalmát megszerezni.
2001-ben egy tûzeset nyomán megközelítõleg 100 milliós kárt szenvedett a cég, és
elveszítettek egy 400 milliós
éves árbevétellel mûködõ teljes tevékenységi kört. 2003ban 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 kihívásnak, megszületett a bócsai
telephelyen az ország talán
egyik legmodernebb gyártástechnológiája. A piacok ebben az évben is kétszámjegyû
növekedéssel hálálták meg
piac-, termék-, minõség fejlesztésben tett erõfeszítéseket.
Ez év végén a vállalat vezetése fontos üzletpolitikai döntésre szánta el magát, annak
érdekében, hogy minél nagyobb százalékban közvetlenül eljutassák termékeiket az
ország legtöbb kiskereskedõjéhez. Erre azért volt szükség,
hogy minél többen megismerjék a Poli-Farbe Vegyipari Kftt és kiváló ár-érték arányú termékeit.
A sikertörténet 2007-ben
az új gyártósor elkészültével
és a Magyar Termék Nagydíj
elnyerésével folytatódott.
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Wadowice is segíti a Wojtyla Barátság Központot
Stratégiai szövetség köttetett Wadowice és a Porta
Egyesület között – a Kecskeméttel kialakított partnervárosi viszony szentesítése mellett – a dokumentumot dr.
Zombor Gábor kecskeméti és Ewa Filipiak wadowicei
polgármester írta alá – talán ez az egyik legfontosabb
hozadéka a II. János Pál pápa szülõvárosából érkezett
lengyel küldöttség kétnapos látogatásának, amelynek
programjában kiemelt helyen szerepelt a Wojtyla Barátság Központ jövõjének áttekintése.
Mint ismert: a Wojtyla Barátság Központ kezdeményezõi
kulcsszerepet játszottak a városok kapcsolatfelvételében is.
Érthetõ, hogy a civilek ismét
megkülönböztetett figyelemmel készültek a lengyel dele-

ban folytatódott a program,
ahol II. János Pál pápára emlékeztek a megjelentek. Ennek
keretében Bodolay Géza, a
Katona József Színház igazgatója a Római Triptichon címû
kötet egyik lírai alkotását adta
elõ – a delegáció tiszteletére lengyelül.

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

épület és
annak környezete teljes felújítás
elõtt áll, s –
az elõzetes
tervek szerint – a rekonstrukciós munkálatok után,
2008-ban
számos új szolgáltatással segítheti a hátrányos helyzetû
kecskeméti polgárokat a köz-

központ
méltó emléket állíthat II. János Pálnak, hiszen
–
mint arra
személyes
találkozóikon a néhai pápa
többször is
utalt – éppen az ilyesféle, az
emberek sorsán jobbító intézmények
tekinthetõk talán
a legméltóbb mementónak.
A kapcsolat tov á b b i
mélyítésének jegyében
Farkas P.
József, a

A
Porta
Egyesület
dísztermében
sorra kerülõ
oldott hangulatú beszélgetésen a legtöbb szó már

Porta Egyesület alapítója felkérte Ewa Filipiakot a Wojtyla
Barátság Központ egy év múlva esedékes felavatására. Filipiak asszony nemcsak az invitálásra mondott igent, hanem
meghívta a civil szervezet képviselõt a II. János Pál születésnapja köré szervezõdõ jövõ
május ünnepségsorozatra.
A találkozó kölcsönös
ajándékozással zárult: a lengyel delegáció egy II. János
Pált ábrázoló portréval kedveskedett, amit Bárkányi Ernõ, a Porta Egyesület elnöke
vett át.

pont. Ehhez a
hasonló profilú
szociális intézményt már húsz
éve mûködtetõ
lengyel település
minden
szakmai segítséget biztosít –
erõsítette meg
Ewa Filipiak.
Hozzáfûzte: a

gáció fogadására. A találkozó
elõzetesen rövidnek tûnt, ám –
utólag már kijelenthetõ – felettébb tartalmasan alakult.
Ewa Filipiak köszöntõjével
megnyílt az a fotókiállítás,
amely II. János Pál pápa tizenhat évvel ezelõtti magyarországi látogatásának emlékezetes
pillanatait villantja fel. Ezt követõen a Barátok templomá-

Európában is sikeres a kecskeméti Csiperó
gépkocsivezetõ,
nagy gonddal tervezünk meg minden részletet.
–
Mekkora
költség hárult a
szülõkre?
– Elvileg az útiköltség.
Ehhez
azonban segítséget adunk, amit a
kecskeméti önkormányzat támogatása, valamint sikeres pályázataink alapoznak meg. Idén
például az útiköltség 70 százalékát tudtuk valamennyi csoportnak biztosítani.
– Jövõre ismét gyerektalálkozó. Vannak-e
már jelentkezõk?

Harminhat csoport, vagyis összesen
mintegy 1200 gyerek járt ezen a nyá ron „Csiperós” viszontlátogatáson 22
országban. Alig néhány hete érkezett
haza az utolsó, kerekegyházi csoport
Bulgáriából, a többiekhez hasonlóan
rengeteg élménnyel, szeretettel gazdagabban. Ennek apropóján Farkas Gá bort és Deák Tamást, az Európa Jövõje
Egyesület elnökét és titkárát kérdeztük a
tapasztalatokról és a tervekrõl.
Farkas Gábor

Megszervezni a kiutazást
– A gyermektalálkoz, vagy a viszontlátogatá sok szervezése jelent nagyobb feladatot?
– A kiutazások megszervezése nagyobb munka a találkozónál. Igaz, kevésbé látványos, de
mégiscsak ez a dolog lényege. A magyar gyerekek külföldre mennek, ráadásul barátokhoz,
akikkel számos közös élményt éltek már át. Betekintést kapnak egy idegen kultúrába, egy másik ország, egy család életébe. Nem ritkán ezek
a kapcsolatok tartósnak is bizonyulnak.
– Mibõl áll az elõkészítés?
– Ez egy sziszifuszi munka az idõpont egyeztetésektõl (Európában az iskolai szünet idõpontja változó), az autóbusz és repülõjegy foglaláson át az útvonal megtervezéséig. A repülõjegyet 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 rendelni, és kifizetni. Az, hogy 1200 gyerek úgy érkezett haza, hogy még egy lábtörés sem fordult
elõ, nem csak a szerencse mûve. Megválogatjuk az autóbuszokat, szeretjük tudni, hogy ki a

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.

Tekintélyt ad az Európa Díj
– Hol van az a határ?
– A tavalyi Csiperó a csaknem
kétezer vendéggel elérte. El tudna viselni ennél lényegesen magasabb létszámot is a dolog, de
ahhoz már más anyagi kondíciókra lenne szükség.
– Milyen anyagi feltételek mellett
dolgozik az egyesület?
– 25 millió forintot kaptunk a kecskeméti önkormányzattól tavaly, és ugyanennyi támogatásban részesültünk az idén is. Ezt az összeget mi

Csiperós csapat az erdélyi viszontlátogatáson
– Óriási túljelentkezéssel kell számolnunk, hiszen 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

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 elismeréssel, de Európában is csak hárman vagyunk.

Tervek a jövõ évi találkozóra
– Milyen tervek körvonalazódnak 2008-ra?
– 1991 óta 12 ezer gyerek járt Kecskeméten
a Csiperó vendégeként, és több mint 10
ezer kecskeméti gyerek ment viszontlátogatásra. 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 természetesen nem tudjuk végigkövetni, de azt
konkrétan tudjuk, hogy léteznek „Csiperós házasságok", és ezekbõl születtek már gyerekek.
– A gyerektalálkozó számos hozadéka közül
is érdemes kiemelni az Ifjúsági Világzenekar sikereit.
– A Nagytemplomban megrendezett koncerten
17 ország nagykövetsége képviseltette magát.
Ezt követõen Brüsszel fõterén lépett fel a zenekar.
A brüsszeli önkormányzat, amellett, hogy biztosította a teret, a fedett színpadot, és minden feltételt a koncerthez, 8 millió forint támogatást adott
a zenekarnak, és meghívták a jövõ nyárra is.
– Ennyi év után mit tartanak a Csiperó legnagyobb erényének?
– Az összefogást. Ezúton is köszönet illet mindenkit, aki részt vett a munkában. Legtöbbjüket
nem is ismerjük. Pedagógusok, szülõk, vagy éppen az a néni, aki megállva a fõtéren a szatyorból elõvette az üdítõjét, és a gyerekeknek adta.
Õk az igazi rendezõi a Csiperónak, hiszen ezt a
szeretet viszik magukkal a gyerekek, és adják viszsza a mieinknek. Akik pedig Magyarország, BácsKiskun megye, Kecskemét „kis nagyköveteiként”
teremtik meg a sokat emlegetett országimázst.
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Szigorúan ellenõrzött elõadás az Otthon moziban
Jíri Menzel, Oscar-díjas cseh filmrendezõ látogatása jelentette az idén 70 éves kecskeméti Otthon mozi születésnapi ünnepségsorozatának fénypontját. – Egyfolytában szerencsés és
boldog vagyok – vallott önmagáról a megszokott iróniával
Jíri Menzel azon a közönségtalálkozón, amelyet az Õfelsége
pincére voltam címû film díszbemutatója után tartottak az
Otthon mozi Tükörtermében.

a gyártási folyamatot
a
Kecskeméten
elõször vizitáló
alkotó, aki úgy
véli: – A rendezõ legyen
tisztában azzal, hogy miért
forgat. Ez szerintem sokkal
fontosabb,
mint az, hogy
hogyan készül
Az Oscar-díjas rendezõ a színpadról kívánt jó szóa film.
rakozást a nézõknek a pincérsztorihoz….
Menzel az
hogy korábban nem voltak Alföldi Napló kérdésére elilyen lehetõségek, amelyek per- mondta: a Hát, nem tudom císze jelentõsen megnövelték a mû, magyarul is megjelent kötet
gyártási költségeket. A filmben sikere ellenére jelenleg nem ír
alkalmazott trükkök egyébként tárcákat; ám felkérés esetén kémár a forgatókönyvben is szere- szen áll újból tollat ragadni. –
peltek, ám meglepõdtem, ami- Legközelebb azonban megint
kor kiderült, hogy ezek az ötle- rendezni fogok – árulta el latek megvalósíthatók – idézte fel punk olvasóinak a mester.

kisember szemüvegén keresztül.
Jan Ditì, a fõhõs egyszerû utcai
árusból elõbb a legelõkelõbb
prágai szálloda fõpincérévé,
majd szállodatulajdonossá válik, hogy – miután elveszítette
minden vagyonát – egy valaha
németek
lakta, határszéli
faluban kezdjen új életet.
A nehéz, sõt
helyenként felettébb kényes
történelmi tematika ellenére
Menzel bejegyzése a Porta Egyesület emléklapján
a film világát
csaknem végig
Hrabal úr nélkül, lélekben a Sörgyári capazonban egyfolytában az õ ta- riccio vagy Az
nításait kértem. Arra töreked- én kis falum cítem, hogy azok számára is ért- mû alkotásokhetõ legyen a film, akik a re- ban már megismert derû, illetgényt nem olvasták.
Az Õfelsége pincére voltam ve fanyar hucímû alkotás a XX. századi cseh mor uralja. Új
és közép-európai történelem filmnyelvi megcsaknem valamennyi fordulatát oldás ugyanak– így a két világháború közti kor a rendezõpolgári idõszakot, a náci Né- tõl a digitális
metország térhódítását, vala- technika alkalmint a szovjet hatalomátvételt mazása.
– Csak sajkövetõ államosításokat – felidézi; természetesen megint csak a nálni tudom, Táblás ház volt az Otthonban, különleges élményekkel gazdagodtak a résztvevõk.
Akárcsak az 1968-ban Oscar-díjjal elismert Szigorúan ellenõrzött vonatoknak, mostani
filmjének alapjául is Bohumil
Hrabal azonos címû regénye
szolgált. – Elõször dolgoztam

Tanszerek
rászorulóknak
Tanszereket adományozott 800 rászoruló gyermeknek a Gong rádió vezetõsége.
A rádió megalakulása óta elkötelezett a rászorulók, betegek, idõsek és hátrányos helyzetû
gyermekek megsegítése iránt. Egy évben többször, és nem csak ünnepek alkalmából gondolnak arra, hogy a szükséges használati tárgyakkal, élelmiszerekkel segítsék a hátrányos helyzetûeket.
A Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása szerint Kecskeméten körülbelül 800 rászoruló gyermek van, akiknek családja nehezen, vagy egyáltalán 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 hírszerkesztõ adta át az intézmény vezetõjének, Tóth
Katalinnak.

A Gong Rádió rendszeresen segít a gyermekeknek
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Ferences Akadémia:
Közös hit, gondolkodás
Az idei Hírös Héten ismét megrendezték Kecskeméten a
Kapisztrán Szent János Ferences Akadémia ünnepi konferenciáját.

Elõadónak a kecskeméti zsidó
hitközség fiatal, tehetséges rabbiját, Róna Tamást kérték föl a
szervezõk. „A közös hit, gondolkodás, a monoteizmus” címû re-

Róna Tamás elõadását hallgatják a résztvevõk
mek elõadásra
ismét
sokan
voltak kíváncsiak. Megjelent a
rendezvényen
többek között
dr.
Zombor
Gábor polgármester,
dr.
Sárközy István
Czuker Imánuel (balra) csodálatosan énekelt alpolgármester,
dr. Feldmájer
Most is nagy sikert aratott a Péter, a Mazsihisz elnöke.
hagyományos tudományos taA tanácskozáson Bárkányi Ernácskozás, a Ferences Akadé- nõ, a Porta elsõ embere elnömia, amelynek ezúttal is a kecs- költ. A rendezvényen közremûkeméti Kodály Intézet adott ott- ködött Czukker Imánuel kántor.
hont. A szervezõje pedig a Szent Az elõadást és a vitát követõen a
Miklós Lelkészség valamint a Porta díszteremben megnyílt
Porta Egyesület volt.
Szeverényi Ferenc fotókiállítása.

Népzenei találkozó a kecskeméti „Hírös Hét” Fesztiválon
„Az ember, alkotásra, formálásra született, …: mindig valami húzza a népzene adta öröm megélésére, azaz a gyönyörködtetés alkotó természetû felfokozására.”
Az ízléses, stílusos meghívón, a nagy népzenekutató, dr.
Kálmán Lajos eme örökérvényû mondatai invitálták a hírös
város lakóit és vendégeit – már 8. alkalommal – a dalos,
táncos rendezvényre.
– A Hírös Hét népzenei fesztiváljának szellemi, és legnagyobb részben a gyakorlatban való megvalósítása Mónus Ferencnét és csoportjának tagjait dicséri. No persze, jó néhány támogató hozzájárulásával –
összegezte
tapasztalatait
dr.
Gerzanics Magdolna népzenekutató.
– A 17 mûsorszám a háziak, azaz
az 1974-ben alakult Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület magas színtû bemutatkozásával kezdõdött. Üde kontaminációt jelentett,
hogy az énekesek elõtt három tizenéves pár táncolt, Csuma Sándor és
Nagy Erika betanításában.
Szemmel láthatóan õk és a közönség egyaránt élvezete a ritmust,
az összhangot a dalolókkal.
Tartsanak bár elfogultnak, mégis
úgy érzem, meg kell állnom e csoport, illetve vezetõjük, Mónusné személyénél. Maga a tény, hogy ennyi
éven keresztül képes összetartani
egy bizonyos irányultságú társaságot, az is ritkán fordul elõ, de hogy
ne is fogyjanak, sõt idõközben háromféle megjelenést, éneklési módot is vállaljanak, ezzel is bõvítve a
népdalok hagyományõrzõ és ápoló
szerepét, azt hiszem, nem sokan dicsekedhetnek ilyen eredményekkel.
(Bazsarózsa Asszonykórus, Univer
Bács-kun Dalárda is.) A sikert bizo-

De visszatérve a rendezvény sikerére. 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.

esett az alma messze a fájától), a
Kék Nefelejcs Citerazenekar,
Koczka Andrea szóló éneke és citerajátéka, a Kökény Citerazenekar, Szõke Péter vezetésével, a
Padkaporos Néptánc Együttes, a
Veseli Santovani Nemzetiségi Hagyományõrzõ csoport Kozics Illésné betanításában, a Kécske Nép-

Mulat a násznép: Tánczos Péter bácsi büszke lenne a nevét viselõ kitûnõ közösségre.
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 szereplésre a Furfangos Péter címû, Sirkó
László által rendezett darabban.
E sorok írójának abban a szerencsében volt része, hogy tanúja lehetett az egyesület egyik külföldi szereplésének. Ott minden helybeli
csoportot megelõzve, õk voltak az
elõadóest fénypontjai. Mindez nem
„csupán” az õ dicsõségük, hanem
így Magyarország értékeinek is hirdetõjévé váltak.

Gondosan, a legnagyobb szakszerûséggel összeállított szlovák és
magyar csokrokat hallottunk az
ösküi Forrás Citerazenekartól.
Tiszta és jókedvû játékuk, daluk
nagy vigasságot szerzett a jelenlévõknek. Bakos Ilona évek óta vezeti õket, hasonló sikerekkel.
A paletta színeit gazdagító ruszin együttesekrõl feltétlenül szólni
kell, a Magócs Vladimir által vezetett csoport, valamint a tamburazenekart vezetõ Dudás László
együttesérõl. Nem maradhat ki a
sorból az Újhajtás Citerazenekar,
Mónus Ferenc vezetésével (nem

tánc Együttes Sánta Klára irányításával.
Végül, de nem utolsó sorban említjük a madarasi Német Harmonika
Zenekart Geiger István vezetésével.
A 40 fõs csapat, a legkisebbektõl a
legnagyobbakig, sorra aratja a babérokat, az eredeti német népzenét
tolmácsolva. Õk a Mónus Ferencné
által megálmodott fináléban is közremûködtek, az Univer énekcsoporttal együtt. Ugye nem kell ecsetelnem, mit jelent a gyönyörû város
zsúfolásig megtelt fõterén, ha a közönség állva tapsol, így köszönve
meg a csodálatos délutánt.
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Gutenberg és Szilády mai követõi ünnepeltek Kecskeméten
„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” Egyebek mellett erre a Vörösmarty Mihály által feltett kérdésre keresték a válaszokat azok, akik részt vettek az immáron hatodik alkalommal megrendezett Gutenberg napon. A Porta Egyesület
rendezvényén idén is átadásra került a Szilády-díj, amellyel
ezúttal a Korda Kiadó teljesítményét ismerték el.
Az elsõ kecskeméti nyomdász
és nyomdatulajdonos, Szilády
Károly emléktáblájának megkoszorúzásával kezdõdtek az idei
Gutenberg nap eseményei. Az
Aranyhomok Szálloda elõtti téren
Szilády örökségének mai letéteményesei – a helyi médiumok
munkatársai: szerkesztõk, újságírók és mûsorvezetõk – hajtottak
fejet a dicsõ hagyományok elõtt.

– Napjainkban a nyomdaiparnak biztosak a pozíciói, hiszen
úgy tûnik, hogy ez az iparág kevésbé globalizálódik. Ennek elsõdleges magyarázata a gyors
átfutási idõ, amit messzirõl nem
lehet áthidalni. Nem vált valóra
az a jóslat sem, hogy az internet
terjedésével visszaszorul a nyomdaipar. – Ezek a gondolatok már
a közeli Katona József Megyei

Kiállítás a Tarapcsik Dinasztia könyvkötõ-mûhelyének munkáiból

nyai nemcsak a
régióban, hanem országos
szinten is méltán arattak elismerést. A kecskeméti vállalkozás egyike
azon néhány
üzemnek,
amely minõségi válasszal tudott szolgálni a
„digitális” korszak kihívásaira.
Az átrendezõdés egyik sajátossága
Dr. Sárközy István és Fábián Endre (jobbra)
egyébként, hogy
Könyvtárban hangzottak el, ahol Debrecen mellett Kecskemét az
szakmai konferenciával folytató- egyetlen olyan település, ahol a
dott a program.
nyomdaipar megõrizte bástyáit.
Fábián Endre, az STI Petõfi Sok városban viszont hanyatlás
Nyomda igazgatója, a Papír- és és szenvedés jutott a szakmában
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület dolgozók osztályrészéül. Fábián
fõtitkára elmondta: a jelenleg Endre hozzáfûzte: az elkövetkezõ
német kézben lévõ Petõfi Nyom- évekre töretlen technikai fejlõda az egyik legnagyobb magyar- dés, illetve újabb beruházások
országi nyomda lett a rendszer- valószínûsítõk. A Papír- és
váltás után. Közben a nagy bu- Nyomdaipari Mûszaki Egyesületdapesti nyomdák tönkrementek, rõl elhangzott: a 60 éves szerveilletve több közepes méretû ma- zõdésnek mintegy 1500 tagja
gánüzem alakult országszerte. van, évente rangos szakmai konEzek közül is külön kiemelendõ a ferenciát tart, illetve két önálló
kecskeméti Print 2000 Nyomda lapot (Magyar Grafika, Papírjelentõsége, amelynek kiadvá- ipar) jelentet meg.

A könyvtár munkatársai is koszorúztak a Szilády-emléktáblánál
Dr. Sárközy István, Kecskemét
város alpolgármestere elsõsorban azt hangsúlyozta: a nyom-

sók hasznára vagy kárára vannak.
A Szilády-díjat idén a Korda

A Korda Nõvérek képviselõje, Bujdosó Gabriella beszélt kiadójukról.
daiparnak nagy felelõssége abban, hogy milyen tartalmakat jelentet meg, s hogy azok az olva-

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

Kiadó munkatársai vehették át. A
vallási témájú köteteket megjelentetõ mûhelyt még 1919-ben
alapította Bíró Ferenc jezsuita
szerzetes. A kiadó – miután a
második világháborút követõ államosítások miatt kénytelen volt
Kanadába és Ausztriába áthelyezni tevékenységét – 1990-ben
tért vissza Magyarországra, és
székhelyként ismét csak Kecskemétre esett a választás.
– Csaknem a nulláról kezdtünk mindent, ám ma már a világi könyvesboltokban is megtalálhatók kiadványaink – idézte fel az újrakezdés éveit Bujdosó Gabriella, a „sajtóapostolkodásért” elismert kiadó felelõs
vezetõje.

Írisz Repro Stúdió Kft.

A megrendelõ mindenek elõtt
Amikor tavaly megjelent a
többszörös olimpiai és világbajnok kecskeméti
mesterszakács, Varga
Károly csodálatos kötete,
mindenkit lenyûgözött. A
zöldségszobrászat fortélyait bemutató reprezentatív könyv a brüsszeli világkiállításon elnyerte a
legszebb kiadvány címet.
A szakma nagy öregje, akit
Benke Laci bácsiként ismer ország-világ, ma is úgy emlegeti
ezt a kötetet, mint a séfek bibliáját. Azt azonban kevesebben
tudják, hogy a kecskeméti Írisz
Repro Stúdió gondozásában készült ez a bibliográfiai szempontból is jelentõs könyv.

Az oldal megjelenését támogatták:
AS-Nyomda Kft. Szilády Üzem
és a Raster DTP és Grafikai Stúdió.

Sándor Antalnétól, az igényes
munkáiról közismert stúdió ügyvezetõ igazgatójától megtudtuk,
hogy a napokban került ki a
nyomdából Varga Károly Kreatív szakácsmûvészet címû új kötete, ugyancsak az Írisz Repro

leti és szakmai nehézségek akadályait
kellett leküzdeni ahhoz, hogy a könyvek
mellett, az újságoktól
a plakátokig, a naptáraktól a prospektusokig, képeslapokig,
programfüzetekig,
n é v j e g y k á r t y á k i g,
számtalan
termék
igényes elkészítésére
vállalkozhassanak.
Profiljukba tartozik a
tervezés, a szerkesztés, a nyomdai elõkészítés és kivitelezés
egyaránt.

gondozásában. A tavalyihoz
hasonlóan, nagyon tetszetõs,
ugyanakkor szakmai ismeretekben gazdag remekmûnek mutatkozik ez is.
A kecskeméti Budai utcában
mûködõ stúdió fennállásának
több mint egy évtizedét tekintve,
rögös volt az út a mai népszerûségig. Személyi konfliktusok, üz-

– Az elmúlt évet
eredményesen zártuk – magyarázza Sándorné Katika. – Erre
törekszünk az idén is, bár a
számtalan megszorító intézkedés hatásait a mi társaságunk is
nehezen vészeli át. De úgy gondolom, hogy az igényesség
hosszú távon kifizetõdik. A minõségi munka pedig megköveteli a legkorszerûbb technikai
berendezéseket, és persze a te-

hetséges, kreatív grafikusi, operatív gárdát is. Mi ma már ezekkel a követelményekkel rendelkezünk. Ezekre igyekszünk felépíteni a megrendelõi igényeket
és a határidõket tisztelõ, korrekt
kapcsolatainkat. Ennyi a mi titkunk…
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
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Polyák Mátyás (jobbra)
és a rendezõ, Sirkó László

A Kunszállási Lovas Napokhoz kapcsolódva igazi kuriózummal lepték meg a falu
népes közönségét a szervezõk és a szponzorok. A
kecskeméti Katona József
Színház mûvészei és a település amatõr közösségei közös szabadtéri produkcióval
készültek. Sirkó László rendezésében mutatták be a
Furfangos Péter címû népszínmûvet, hatalmas sikerrel.
A rendezvény fõ szponzorát,
Polyák Mátyás vállalkozót az
ötlet megszületésérõl és visszajelzésekrõl 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 közvetíteni szerettünk volna. Ráadásul ez nem egy passzív szó-

rakozás volt sokuknak, hiszen
az elõadás szereplõivé váltak
az óvodások, a népdalosok,
maguk a kunszállásiak, ami
maradandó élmény volt mindenkinek.
– Hogy fogadták az újdonságot a helybéliek?
– Az emberek nagy örömmel, lelkesen fogadták, és a
visszhang is pozitív volt. Többen kerestek meg azzal, hogy
jó lenne, ha jövõre is megismételnénk. Ez egy rendkívül
hálás és befogadó közösség.
Nem csak megnézték a dara-

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

Szerintem a mecénás legnagyobb öröme az, ha az ügy,
amit felkarol, nem öncélú, hanem örömöt szerez az embereknek. Ez most megtörtént.
Nem tudjuk még, hogy pontosan milyen formában, de a
szabadtéri színjátszásból hagyományt szeretnénk teremteni
itt, Kunszálláson. Jövõre tehát
folytatás következik.
– A szervezésben, az elõkészületekben személyesen is
részt vett. Milyen tapasztalatokkal lett gazdagabb?
– Figyelemmel kísértem a
próbákat, azt a két hónapos
munkát, amelynek során kiala-

kult az elõadás. Soha nem láttam még korábban, hogy hogyan alakul-formálódik egy
színdarab az elõadásig. Óriási

munka van mögötte, és ez számomra is izgalmas tapasztalat
volt. Nagyon jól éreztem magam a felkészülés idõszakában, és az elõadáson is. A sok
erõfeszítés, a ráfordított idõ és
pénz meghozta a gyümölcsét.

Támogató vállalkozók Kunszálláson Szentkirály bízik a jövõben és fejlõdik
Kunszállás 1750 lélekszámú, dinamikusan növekvõ község. A településen
általános iskola, óvoda, közétkezde,
faluház és könyvtár mûködik, a folyamatos fejlesztést az iparûzési adóból
származó bevételek alapozzák meg.
Az önkormányzat költségvetése évrõl
évre nõ.
A több mint 300 millió forintos éves költségvetés mellett
mintegy 30 millió forint bevétel származik az iparûzési adóból. Részben ennek, valamint
a megfontolt és kiegyensúlyozott gazdálkodásnak köszönhetõ, hogy számos sikeres uniós pályázatot tudhat maga
mögött a falu.
Így újult meg az iskola,
épült meg a védõnõi szolgálat
épülete, valamint 100 millió
forintos beruházásként a faluház, amely civil szervezeteknek, közösségi rendezvényeknek, bálaknak, gálaesteknek,
színházi elõadásoknak ad otthont – tudtuk meg Kovács Imre 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 hagyományai vannak. Idén elõször például B kategóriás kettes fogathajtó régiós versenyt
szervezett a Somogyi Lovas
Szabadidõközpont.

Kovács Imre
– Ezek szerint stabil, kiszámítható vállalkozói körrel
büszkélkedhetnek.
– Nagyon jó a kapcsolat a
helyi vállalkozások és az önkormányzat között. Támogatják kezdeményezéseinket, az
adófizetési morál jó. Telephellyel rendelkezik Kunszálláson egy komoly árbevétellel
rendelkezõ, német tulajdonban lévõ gabonamalom, a
P&P Pékárú, az Izsáki Házitészta. A vállalkozások elsõsorban élelmiszeripari jelle-

gûek. Számos õstermelõnk is
van, akik többnyire jó minõségû primõr árukat termesztenek. A munkanélküliség minimális: legfeljebb 20 regisztrált munkanélküli van a településen.
– Milyen további fejlesztési
elképzeléseik vannak?
– Új polgármesterként új
tervekkel és gazdasági elképzelésekkel kezdtem meg a
község vezetését, amit a képviselõtestület egyhangúan támogat. E tervek közé tartozik
az óvoda rekonstrukciója,
amelynek már a tervei el is készültek, és néhány nappal ezelõtt adtunk be közös pályázatot a szomszéd településsel,
Fülöpjakabbal közösen a két
községet összekötõ kerékpárútra. A jövõ év elsõ negyedévében az iskola és az óvoda
közötti utcát sétáló utcává szeretnénk alakítani, már építjük
a faluház mögötti közparkot,
a ciklus végéig pedig talán
még egy tornacsanok bõvítésre is futja az erõnkbõl. Folyamatosan dolgozunk a falu arculatának megfiatalításán. Ennek elsõ állomása volt, hogy
új információs táblarendszert
helyeztünk ki a fõutcán, a jövõ
évtõl pedig a keresztutcákban
telepítjük. Tervezzük a fõutcán
további szeméttárolók és közpadok kihelyezését, és a jövõ
év elsõ hónapjaikban három
szelektív hulladékszigetet is
megépítünk.

Ebben az évben kívül-belül megújult a mûvelõdési
ház, pályázatokon nyertünk az óvodával iskolával –
sorolja 2007 eddigi fejlesztéseit Szabó Gergely, Szentkirály polgármestere, majd hozzáteszi: a legnagyobb
eredménynek azt tartja, hogy a településnek anyagi és
szellemi tartalékai vannak.
– Az, hogy nincs eladósodva
az önkormányzat, a biztonság,
a hosszú távú gondolkodás
alapvetõ feltétele. Szentkirálynak pedig jövõbe mutató tervei
vannak. Melyek ezek közül a
legfontosabbak?
– A rendezési tervünket most
újítottuk meg, ez jelentõs beruházás volt. Súlyosan érint bennünket a megye legrosszabb útja, a 44-es állapota. Önkormányzatunk Tiszakécskével kö-

sági lakópark és a település közötti négy kilométeres szakaszon
kerékpárutat építsünk. Erre az
óriási forgalom miatt nagy szükség volna. A jelenlegi pályázati
kiírás azonban a mi viszonyainkra nem alkalmazható, így ezzel a fejlesztéssel is várnunk kell.
– A település ismertségét, nevét a Szentkirályi Ásványvíz Kft.
sikerei is fényesítik. Milyen hatással van a bevételeikre ez a
szerencsés adottság?

A településtörténeti kiállítás ismét sikert aratott.
zösen finanszírozta a Tiszaböggel öszekötõ szakasz felújítási, kiviteli tervét. A kudarc a
dologban, hogy a dokumentáció egyelõre a szekrényben marad. Régi tervünk, hogy az ifjú-

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

személyesen is a
legteljesebb elismeréssel
vagyok a
társaság
erõfeszítései iránt.
Sajnos a
jelenleg
érvényes
Szabó Gellért
költségvetési szabályok az iparûzési adóval elszámolásra kötelezik az
önkormányzatot. Ez az jelenti,
hogy amennyiben a tervezethez
képest több iparûzési adót kaptunk, a többletet vissza kell fizetni. Esetünkben ez történt. Azonban a több mint 40 millió forintos bevétel, ami a társaságtól az
önkormányzati büdzsébe került,
a 320-340 milliós költségvetéshez viszonyítva nagyon jelentõs.
– Érezhetõ-e ez a siker más
területeken, például az idegenforgalomban?
– Nem igazán. A környékben
német és holland állampolgárok vásároltak ingatlanokat az
elmúlt években, de ezek száma
egyelõre nem jelentõs: a 270
állandóan lakott tanyából legfeljebb kéttucatnyi. Alapvetõen
mezõgazdasági berendezkedésû, meglehetõsen zárt közösségû faluról van szó, amely távol
tartja magát a falusi turizmustól,
a vendégjárástól, bár a hozzánk
érkezõket nagy szívvel és szeretettel fogadjuk.

2007. szeptember

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

9

Szeptember 30-án szentelik föl a Szent Ferenc kápolnát
Több ezer imádkozó hívõ, több száz adakozó és egy tucatnyi
nagyvonalú vállalkozó kellett – a csodatevõ Jóisten áldása,
segítsége mellé – ahhoz, hogy tizenkét hónap alatt fölépülhe tett Kecskemét-Mûkert új büszkesége, az Assisi Szent Ferenc nek és Árpádházi Szent Margitnak ajánlott új katolikus temp lom. A közösségi házként is szolgáló szakrális épület tervezõ je Borbély Lajos, Koós Károly-dijas építõmûvész volt, kivitele zõje a Piramis Kft. Az alvállalkozók között számos olyan kecs keméti cég megtalálható, amely térítésmentesen, vagy rész összegekért vállalta a munkát. A beruházó és szervezõ a Mûk ertvárosi Assisi Szent Ferenc Templomépítõ– valamint a Por ta Egyesület volt. A templomot a tervek szerint dr. Bábel Ba lázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek szenteli majd föl népes asz szisztencia kíséretében. Az ünnepen közremûködik a Laczkó
János vezette Kecskeméti Pedagógus Énekkar.

Nagyvonalú támogatók segítsége is kellett a sikerhez

Keresztállítással jelezték a
mûkertvárosiak: itt épül
fel az új
templom

A TEMPLOMSZENTELÉSI TRIDUUM PROGRAMJA

Feladategyeztetésen a szervezõk

2007. szeptember 30.
17 óra
ÜNNEPI NAGYMISE
Celebrálja:
Dr. Bábel Balázs,
a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érseke
Közremûködik: Kecskeméti
Pedagógus Énekkar
Vezényel:
ifj. Laczkó János

2007. október 1. 18 óra
A Kecskeméti Ferences
Harmad-rend Testvériség zsoltáros imadélutánja
2007. október 2. 17 órától
Ferencesek napja
Vendégségben a Magyarok
Nagyasszonya Ferences
Rendtartomány szerzetesei a
Transitus vigiliáján,
Te Deum
A régi ferences
kolostor harangja
szól majd a
toronyban.

Közös imádság – kézfogással

Csúcson az aranykereszt

Az esõs októberi falazó ünnepen, 2006-ban.

Fõkertészi szemle a helyszínen

Polgármesteri vizit

Fõpapok látogatása: dr. Bábel Balázs és
dr. Márfi Gyula veszprémi püspök.

Helyükre kerülnek a téglák
Áldozatos pártolók:
Kuti Béla (balról a
második) és Erdõs
Lászó (jobbra).

Magasodnak a falak

Mielõtt a magasba emelkedne az aranyozott toronykereszt
A hívek köszöntik Farkas
László érseki helynököt.

Bárkányi Ernõ kalauzolja az érdeklõdõ híveket

Nehéz idõkben, vagyis a legjobbkor jött
Szilvási József pénzadománya.

A belsõ burkolást vállaló Nagy
Sándor emlékképet kapott.

Elkészült a mûkertvárosiak büszkesége,
az Assisi Szent Ferenc kápolna.

10

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

Mihály napi vígasságok Bugacpusztán
A Szent Mihályhoz kapcsolódó egyházi hagyományokba
és népszokásokba egyaránt betekintést engedtek az idei
bugacpusztai Szent Mihály Napi Vígasságok. Az egyházi
és a népi kalendárium is jeles, kitüntetett dátumnak tekinti Szent Mihály napját. Az egyház elsõdlegesen Szent
Mihály arkangyal Garganó hegyi megjelenésére emlékezik szeptember 29-én.
A szent kultusza elõször a
keleti egyházban bontakozott
ki, késõbb azonban Európaszerte – különösen Dél-Európában – elterjedt. Magyarországon e nap a XVIII. század
közepéig úgynevezett parancsolt ünnep volt. Mivel a jeles
ünnep a gazdasági év õszi fordulójára esett, így számos hiedelem, szokás, idõjárási megfigyelés fûzõdik hozzá. Ezek
egyike az a megállapítás, mely
szerint e nap után akkor sem
nõne tovább a fû, ha harapófogóval húznák. Az ország sok
vidékén Szent Mihály napja a
nyájak behajtásának, a pásztorok számadásának ideje. A
dátum afféle nyitánya volt a
késõ õszig elhúzódó, többnyire
önfeledt dínom-dánommal járó pásztorünnepeknek.
A korabeli visszaemlékezések szerint a Szent Mihály napi
vigadalmak különösen zajosak
voltak a Kiskunságban. Kecskemét város szolgabírája például külön rendeletben volt
kénytelen megtiltani a juhász-

fogadásokat követõ dorbézolásokat. Krúdy Gyula így ír a
jeles napról: „Abban a régi világban pedig, Szent Mihály
napján, amikor költözködni
szokott a zsellérember, új szolgálatot ment keresni a megunt
cseléd meg a pásztor, ez a dátum emlékeztette a kalendáriumok forgatóit a közelgõ nemszeretem napokra. A juhászok
mindenesetre úgy jósolták,
hogy ha Mihály éjszakáján összefekszik 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 Mihály lovára."
A bugacpusztai háromnapos rendezvény gazdag programjában egyebek mellett bal-

ladaéneklõ, illetve amatõr fogathajtó verseny, természetismereti séta, néptánc és népzenei bemutatók, valamint szabadtéri koncertek szerepeltek.
Természetesen idén sem csalódtak a gasztronómiai különlegességek miatt Bugacra látogatók: õket tradicionális pásztorételekkel várták a Karikás
Csárdában. A Porta Egyesület
révén pedig Ökumenikus Istentiszteletre került sor a pusztai keresztnél vasárnap délelõtt.

Októbertõl hetvenre növekszik az ágyszám

Betegápolás a megyei kórház krónikus
belgyógyászati osztályán
Egykori kórházi látogatásom emléke él bennem, amikor az ápolónõk egy súlyosan alkohol beteg férfira vigyáztak egy rácsos ágy mellett. Az ágyat madarak befogására hasonlító, spárga fonatú négyzetes védõháló
fedte. Akkor, a hetvenes évek derekán, elsõ látásra furának tûnt ez a látvány, ám látogató társaim figyelmeztettek: ne csodálkozzam, ez itt egy elfekvõ osztály.
Krónikus (tartós, huzamosan
fennálló) betegséggel bajlódó
embereknek ma is nagy szükségük van hasonló, a gyógyító
munka területébe illeszkedõ
különleges osztályra. Nem kivételek ez alól a kecskeméti
Nyíri úti megyei kórház rászoruló betegei sem, akiket 32
ágyon dr. Bank Gyula fõorvos,
gerontológus és dr. Szabó Katalin fõorvosnõ lát el a krónikus belgyógyászati osztályon.
Kiknek tartják fenn a krónikus állapotú betegek kezelésére való osztályt? – érdekelheti valószínûleg a nem közvetlenül érintett embert is.
Részben azok részére, így a
válasz, akik korábban valamely másik osztályon feküdtek. Esetükben az a cél, hogy

legalább egy hónapi ápolás
után, egészségileg javulva bocsáthassák haza õket. Az itt
lévõ emberek életkora általában 65 év feletti, de ez nem
egy szoros korlát. Ennél fiatalabbak, 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 fájdalomcsillapításnak.
Az egészségügyet sújtó
pénzügyi megszorítások közepette különösen nehéz a krónikus ápolás. Minden anyagi
forrást, finanszírozást igyekez-

Szeretetvendégség és élõ betlehem
A Ferences Harmad-rend kecskeméti missziója, a Szent
Miklós templom igazgatósága, a Porta Egyesület Katolikus
Munkacsoportja és a Szenteste Alapítvány ebben az évben
ismét megrendezi az „5000-en Szent Erzsébet és Szent Miklós asztalánál” címû rendezvénysorozat.
A program – a hagyományoknak megfelelõen – ezúttal
is Szent Miklós napján kezdõdik, amikor dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-kecskeméti érsek celebrál ünnepi szentmisét.
Akárcsak tavaly, idén is a Fõtéren felállított sátorban várják
„szeretetvendégségbe”
a
kecskeméti rászorulókat –
friss, meleg étellel, jó szóval,
szeretettel. Ezt 2007-ben, illetve 2008 januárjában még további kilenc vendégség követi. Így összesen tíz alkalommal
teríthetnek meg a kecskeméti
rászorultaknak – éppen úgy,
ahogy valaha a ferencesek, a
város elsõ szerzetesei tették.
Ma persze mindez elképzelhetetlen lenne jó szándékú támogatók, szponzorok felajánlásai nélkül.

Felkérték dr. Zombor Gábor
polgármestert, hogy a tavalyihoz hasonló módon legyen ismételten fõvédnöke a rendezvénynek, s vegyen részt elfoglaltsága szerint az ételosztásokon. Örömteli fejlemény, hogy
a városi, megyei médiumok,
magánszemélyek, cégek ezúttal is bekapcsolódnak a munkába, továbbá országosan ismert személyiségeket is várnak
a programokra.
A Porta Egyesület egyébként
további adventi rendezvényekre is készül. A Barátok temploma udvarán és a mellette lévõ
Romkertben például hosszú
idõ után elõször – a Szent
Miklós templom híveinek kérésére és ötlete alapján – ismét felállítják a kecskeméti élõ
betlehemet.

Egy százalék
A Szenteste Alapítvány ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át, összesen 1
072 034 Ft-ot az alapítvány
által képviselt célok megvalósítására ajánlották fel. Az alapítvány a felajánlott összeget
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által fenntartott
Dunavecsei Általános Iskola
és Családotthonban élõ
gyermekek karácsonyi megajándékozására, kirándulására, rászoruló családok megsegítésére, a Fészek Egyesület
Nevelõszülõ Hálózatában élõ
gyermekeinek nyári Solt-Kalimajorban szervezett táborozásának támogatására használta fel. Segítette továbbá a
kecskeméti Barátok temploma felújítását.
Szenteste Alapítvány,
Kecskemét,
Margaréta u. 13/b.
Számlaszám:
52400078-10016044
Adószám: 18347982-1-03

nek megszerezni az orvosok,
hogy ezt a nélkülözhetetlen
osztályt fenntarthassák. Arra
törekszenek, hogy minden
ágyon mindennap feküdjön
valaki. Mivel nõ az igény az effajta egészségügyi ellátás iránt
a megyei kórház Izsáki úti
tömbjében, a második emeleten, tatarozás után hetvenre
növekszik a krónikus ápolási
ágyak száma. Várhatóan októberre állítják hadrendbe az
újabb ágyakat, s ez a növekedés nem csak a betegeknek
lesz jó, de a családorvosok
munkáját is könnyíti.
A jelenlegi ápolási részlegen
egy-egy beteget napi 1700 forintért kezelnek. Mivel szûkös a
kórház kasszája, az elsõ harminc napra járó pénzt elõre be
kell fizetni, ezt jogszabály írja
elõ. Szomorú tény, hogy a hanyatló egészségû, végállapotba jutó betegek közül nem
mindenki éri meg a harminc
napot. Ilyenkor a befizetett öszszeg idõarányos részét a hozzátartozók természetesen viszszakapják.

Tíz éves a kecskeméti Hozam Klub
Amikor 10 évvel ezelõtt Vörös Tibor megálmodta,
majd megalapította a Hozam Klubot, sokan vélték úgy,
hogy a kezdeti lendület hamar alábbhagy majd. Nem
így lett. Bár a tagság némileg átalakult az idõk során,
az igény változatlan maradt. Ez pedig a magas színvonalú társasági élet, amelyben a kapcsolatok ápolása,
az információáramlás mellett helyet kap a gasztronómia, valamint a szponzorálás is.

Karácsonyi elõkészületek a Portánál
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– Hogyan alakult az elmúlt tíz
évben a klub tagságának öszszetétele?
– Természetesen akadtak,
akik lemorzsolódtak, de csakúgy, mint a kezdetekkor, ma is
mintegy 8-10 milliárd forintot
mozgat a helyi gazdaságban a
klubtagság törzse. A velünk
egyidõben alakult klubok, közösségek jórésze feloszlott, mi
azonban változatlanul tartjuk
magunkat. A vállalatvezetõk továbbra is információhoz akarnak jutni, és igényük van az
egymással való kapcsolattartásra, ahogy az igényes gasztronómiára is. A kezdettõl állandó
célok létjogosultságát mutatja,
hogy az aktív létszámunk stabilan 35-40 fõ. Mindig vannak
persze új belépõk, ahogy sajnos
kiesõk is, de a „mag” stabil.
– Mennyire befolyásolja a
klub életét a gazdasági mutatók, tendenciák alakulása?
– Ennek a közösségnek az
összetartó ereje az együttgondolkodás. Az egymáshoz tartozás ma már olyan erõs, hogy

év legemlékezetesebb elõadásai?
– Valamennyi elõadás maradandó élményt jelentett. Egyetlen politikai irányzat mellett sem
köteleztük el magunkat, de nyitottan fogadunk mindenkit, akinek van számunkra mondanivalója. Orbán Viktor bejegyezte
az emlékkönyvbe, hogy ízlett

Jó hangulatú, baráti közösség a Hozam Klub.
külsõ körülmények nem gyengíthetik. 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 barátságok szövik át. Ez ad alapot olykor a közös célok felkarolására
is. Ha kell, áldozunk a sportra,
kultúrára is.
– Melyek voltak az elmúlt tíz

Köszönet a támogatásért
A Porta Közhasznú Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át, összesen 156 292 Ft-ot az egyesület által képviselt célok megvalósítására ajánlották fel.
Az egyesület a felajánlott összeget Kecskemét és
Bács-Kiskun megye környezet- és városvédelmi fel-

neki a puliszka, Veres János
megválasztása elõtt járt nálunk,
és itthagyta a tervezett csomag
vázlatát. Eltöltöttünk egy estét
Horn Gyulával is, és mindanynyiunk számára emlékezetes
maradt Göncz Árpád vendégeskedése. Terveink között szerepel ebbe az õszinte, nyílt párbeszédbe bevonni a város vezetõit is. Úgy vélem, ez mindanynyiunk, legfõképpen pedig a
város gazdaságának érdeke.

adatainak megoldására, a kulturális örökség megóvására, mûemlékek védelmére fordította. Részt
vett több kecskeméti kulturális rendezvény lebonyolításában is.
Porta Közhasznú Egyesület,
Kecskemét, Kossuth tér 5.
Számlaszám: 52400078-10048593
Adószám: 18362253-1-03
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Új módszerrel gyógyítják az övsömört
a megyei kórházban
Magyarországon a lakosság egy-két százaléka: mintegy
100-200 ezer ember szenved pikkelysömörben. Ez a bõrbetegség nem csak esztétikai, de egészségügyi szempontból is
komoly hátrányokat okoz ennek a népes populációnak. Prof.
Dr. Török Lászlót, a kecskeméti megyei kórház bõrgyógyászatának osztályvezetõ fõorvosát a legújabb kutatási eredményekrõl, a kezelési alternatívákról és a gyógyítás új perspektíváiról kérdeztük.
– Hogyan definiálható a pikkelysömör?
– Genetikailag meghatározott, gyulladásos bõrbetegség.
A tünetek lehetnek nagyon enyhék, de kiterjedhetnek egész
testrészekre, vagy akár a test
nagy részét is érinthetik. Elõbb
bõrpír jelenik meg, majd hámló
plakkok lépnek fel, ami továbbterjedhet. Az érintett bõrfelületet
gyulladás és sejtburjánzás jellemzi. A hámsejtek ezeken a helyeken 9-10-szer gyorsabban
oszlanak. S mivel nem tökéletes
az elszarusodás, pikkelyek alakulnak ki.
– Az esztétikai szempontokon
túl milyen következményekkel jár
mindez a betegre nézve?
– A bõrbetegségek újfajta
megközelítése, hogy megítélésükben 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 bõrbetegségek az életminõséget olyan mértékben rontják, mint akár a szívinfarktus, vagy a vesebetegségek. Mindemellett a kutatások
azt is bebizonyították, hogy a
pikkelysömörhöz gyakran társul
elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, köszvény. A kísérõbetegségek következtében pedig
három-négyszeresére nõ a cukorbetegség, 1,5-2-szeresére
pedig a szív és érrendszeri betegségek kockázata.
– Az okok és összefüggések
tisztázása hogyan módosította a
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kezelés, a gyógyítás lehetõségeit?
– Korábban az egyszerû pikkelysömört külsõleg kezeltük, a

Prof. Dr. Török László
súlyosabb eseteknél pedig belsõ
kezelést, vagyis gyógyszereket
alkalmaztunk. Ezek a kémiai szerek azonban gyakran okoznak
nem kívánt mellékhatásokat. Áttörést hozott a 80-as években a
fototerápia, amit kicsit késõbb a
lézertechnológia fejlesztett tovább. Ez utóbbi nagyon eredményesen képes fellépni, hátránya
azonban, hogy csak kisebb gócoknál alkalmazható, a nagyobb, egész testrészekre kiterjedõ betegség kezelésére nem alkalmas.
– Beszélhetünk ennél a betegségnél megelõzésrõl?
– Bizonyos értelemben igen.
Ma már tudjuk, hogy a pikkelysömör genetikai hajlamon alapszik: több gén kóros elváltozása
hozza létre. A hajlam öröklõdik.
Ha az egyik szülõ szenved ebben
a betegségben, akkor 8, ha
mindkettõ, akkor már 40 százalék az esély arra, hogy az utód
továbbörökíti a hajlamot. Az or-

vos szerepe, hogy ilyen esetben
a kiváltó, felszínre hozó tényezõket „megfogja". Ezek közé tartoznak a különbözõ infekciók, bizonyos gyógyszerek, stresszhatások.
– Mi a lényege az immár
Kecskeméten is elérhetõ, a legújabb kutatási eredményeken
nyugvó terápiának?
– Négy-öt évvel ezelõtt kezdték el alkalmazni elõször a pikkelysömörös betegeknél az úgynevezett biológiai kezeléseket. A
molekuláris biológia korában a
gyógyítás teljesen új aspektusa
nyílt meg, amikor a betegséget
kiváltó molekula szintjén avatkozunk be. Az eljárást tavaly fogadta be Magyarországon az
OEP, és ismerte el a Szakmai
Kollégium. Az új kezelést centrumokban végzik. A négy egyetem
mellett négy-öt kórház kapott
ehhez jogot, közöttük a BácsKiskun Megyei Önkormányzat
Kórházának Bõr- és Nemibeteggondozó Intézete. A biológiai
kezelés a pikkelysömör kiváltásában szerepet játszó kóros fehérjét közömbösíti. A szert géntechnológiával állítják elõ, és injekcióval vagy infúzióval juttatjuk
be a szervezetbe.
– Kinél alkalmazható?
– Ez egy rendkívül drága terápia, amit az OEP korlátozott
számban, csak indokolt esetben
biztosít. Azoknál a betegeknél
jöhet szóba, akik súlyos pikkelysömörben szenvednek, és a hagyományos terápia nem vezetett
eredményre, vagy nem alkalmazható esetükben. A kiválasztás szigorú elõírások szerint történik. Ennek érdekében pikkelysömör ambulanciát mûködtetünk. A végsõ döntést az OEP
mondja ki. A megkezdett terápia
is csak azoknál a betegeknél
folytatható, akiknek állapota 12
hét után 50 százaléknál nagyobb arányban javult.

Új feladatok elõtt a kecskeméti
Honvéd Egészségügyi Központ
Dr. Szabó Gábor orvos-ezredes lesz a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Repülõorvosi, Egészségvizsgáló és Kutató Intézet,
azaz: az egykori kecskeméti Repülõkórház igazgatója.
A szakember 1979 óta dolgozik az intézményben. Évekig vezette a sebészeti osztályt és klinikai igazgatóként
is tevékenykedett.
– A közvélemény sokat hall,
ugyanakkor meglehetõsen keveset tud az intézmény sorsáról.
Mi a pillanatnyi helyzet?
– 2007. február 28-ával
megszûnt a korábbi Kecskeméti
Repülõkórház és kikerült a hadrendbõl. Március 1-jétõl Budapesthez, a Honvéd Egészségügyi Központhoz integráltak
bennünket, ahová a központi
kórház, és valamennyi honvédségi egészségügyi intézmény
tartozott. Ez 2007. június végéig mûködött, amikor megalakult az Állami Egészségügyi
Központ. Ide a honvédség részérõl a központi katonai kórház és a szanatóriumok kerültek. Az Egészségvédelmi Intézet,
a volt Kecskeméti Repülõkórház
viszont a Honvéd Egészségügyi
Központ állományában maradt.
– Mit jelent ez az intézmény
napi gyakorlatában?
– Megszûnt az önállóságunk.
Az ezzel járó szervezeti változás,
hogy logisztikailag Budapesti
székhellyel rendelkezünk, a
szakmai pedig, hogy lépcsõzetes formában megszûnt a fekvõbeteg szakrendelésünk.
– Az egykori kórházépület
üres, kihalt. Milyen sors vár rá?
– 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 feladat ellátásához szükséges
mértékben visszabérli.

– Mennyiben változott az intézmény feladata?
– A korábbi járóbeteg szakrendelés mûködtetése, a repülõ-egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok végzése, valamint
a repülõ-orvosi tudományos
kutatások végzése megmaradt.
Új elemként a honvédség és a
rendészeti szervek, valamint az
egyéb kijelölt állomány számára alkalmasság-vizsgáló rendszert mûködtetünk. Ez idõszaki
vizsgálatokat, szûréseket, külföldi misszióba történõ kiutazás
elõtti alkalmasság megállapítását jelenti, amire egy új osztályt
kellett létrehozni. Reményeink
szerint új elem lesz továbbá az
egynapos sebészet.
– Mennyire távlati terv az egynapos sebészet bevezetése?
– A szerzõdéskötéshez szükséges feltételeket teljesítettük, a
csomag az Egészségügyi Minisztériumban, illetve az OEPnél van finanszírozási szerzõdés
aláírására. Ami bennünket illet,
szakmailag készen állunk e
szolgáltatást beindítani. Ez elsõsorban az általános sebészeti,
fül-orr-gégészeti, bõrsebészeti,
szemészeti, urológiai, nõgyógyászati, esztétikai és kézsebészeti, illetve bizonyos ízületi valamint mozgásszervi beavatkozásokat jelent. Az egynapos sebészet a járóbeteg szakrendeléshez olyan szakmai háttért biztosíthat, ami az itt dolgozó szakembereknek alkalmat nyújt a
manuális szakmák gyakorlására is. Ha ezeket a feltételeket

nem teremtjük meg számukra,
elõbb-utóbb elvándorlással,
kontraszelekcióval kell számolnunk.
– Milyen a kapcsolatuk a megyei kórházzal?
– Kifejezetten jó. Nem vagyunk sem riválisok, sem egymás konkurrensei. Teljesen más
feladatokkal és betegellátási
rendszerrel dolgozunk, és számos területen – diagnosztikában, szakemberben – rájuk vagyunk utalva. Olyan együttmûködés kialakítására törekszünk,
ami mindenkinek, legfõképpen
pedig a betegeknek elõnyös.
Szeretnénk a járóbeteg szakrendelésünkben lévõ szabad kapacitást feltölteni a megyei kórház
és a háziorvosi szolgálat közremûködésével. A betegek számára vonzó lehet, hogy nincs
jelentõs sorbanállás, a diagnosztikában is rövid határidõvel
tudunk idõpontokat adni. Járóbeteg körzeteink – Kecskeméten
12 orvosi körzet, valamint Ballószög, Kunszentmiklós – megmaradt, de más körzetekbõl is
fogadunk beteget.
– Milyen jövõkép áll az intézmény elõtt?
– Elöljáróinktól biztatást kaptunk, miszerint az intézet struktúrájában immár stabil, változást az elkövetkezõ három-öt
évben nem terveznek. Én július
1-jétõl megbízással vezetem a
intézetet. Megpályáztam az
igazgatói helyet és megnyertem. A feladatom stabilizálni és
megfelelõ feladatokkal ellátni
munkatársaimat, és elérni,
hogy ne legyen közöttük bizonytalanság és félelem. Azért
vállaltam el a feladatot, mert
hiszek abban, hogy vissza tudjuk állítani azt a nimbuszt, amit
a Repülõkórház és a Repülõorvosi Intézet Kecskemét életében
mindig is jelentett.

Kinek van egészségügyi biztosítása?

Zöld Kereszt
Házi Gondozó Kht.:

Aranykehely Patika
Kecskemét , Rávágy tér 3.
Telefon/Fax: 76/508-853
Nyitva tartás:
Hétfõtõl-Péntekig: 8-18
Mielõbbi gyógyulást
kívánunk!

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

Mindennek ára van. Az egész ségügyi ellátás sem jótétemény,
látjuk, fizetni kell érte: vizitdíjat,
ágyhasználatot és egyebeket. A
gyógyítás, ha úgy tetszik az
egészségügyi szolgáltatás, emel lett szorosan kötõdik a társada lombiztosításhoz is, amelynek
megléte, vagy hiánya sarkalatos
kérdés.
– Hogyan látja a betegek biztosítását? –
kérdezzük dr. Szajki Károly orvosigazgatótól, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházban.
– Azoknak, akik a kötelezõ ellátási területünkhöz tartoznak, részben illetve jó
esetben van biztosításuk. Az élet azonban
azt mutatja, hogy Magyarországon nagyon sok polgártársunknak ez rendezetlen. Különbséget teszünk a hozzánk fordulók közt aszerint, hogy állnak-e jogviszonyban, befizették-e a járulékokat és érvényes-e a TAJ-számuk.
– Ha nincs TAJ kártyájuk?
– Ekkor is ellátjuk õket, ekkor egy ûrlapon nyilatkozniuk kell, hogy rendezik a
biztosításukat. Errõl értesítjük a kórház

közgazdasági osztályát.
Két hét haladékot kapnak, hogy a
nyilatkozatban foglaltaknak eleget tegyenek. Ha ezt
nem teszik
Dr. Szajki Károly
meg, a szolgáltatásukról kiküldjük a számlát és a
csekket a lakásukra. Az elmúlt hetekben
több ilyen értesítést írtam alá.
– Akiknek soha nem volt társadalombiz tosítási azonosító jelük és semmilyen bizonyítékuk sincs arra, hogy valaha is jogviszonyban álltak?
– Természetesen nekik is meg kell fizetni az ellátás díját, a teljes költséget,
a térítési díjszabásban meghatározottak
szerint. Történhet a kórház pénztárában
vagy számlán, postán keresztül. Az öszszeg, az orvosi vizsgálattól és a beavatkozás mértékétõl függõen pár ezer forinttól néhány százezer forintig terjedhet. A számlát a szakrendelésen az aszszisztensek vagy az adminisztrátorok töl-

tik ki, hasonlóan a fekvõbeteg-osztályokon is.
– Egészségügyi tevékenység és adminisztráció együtt?
– Nem tekinthetünk el a pontos regisztrációtól. Amikor látjuk, hogy valakit járulékfizetés vagy biztosítási jogviszony nélkül
kell ellátni, készítünk róla egy feljegyzést.
Ez jegyzõkönyv, valójában egy szerzõdés,
amely tartalmazza a betegnek nyújtott ellátást. Ha a páciens nem tud helyben fizetni, távozásakor egy kötelezvényt íratunk
vele alá, tartozása mielõbbi megfizetésére. Külföldi állampolgár esetében hasonló
az eljárás.
– Milyen módon igyekeznek követelése iknek érvényt szerezni?
– Kapcsolatban vagyunk egy Szigma Rt.
nevû behajtó céggel. Arról hogy milyen
eredménnyel képes a tartozásokat beszedni, az év végére lesznek adataink. Az
viszont már most biztos: ha a tartozások
elharapódznak, ez veszélyeztetné a kórház
mûködését is. Közérdek, hogy a gyógykezelések felszámított ellenértékét megkapjuk, hiszen sehol a világon nincs olyan társadalom, amely köteles lenne ingyen és
mindenkinek a legmagasabb szintû
egészségügyi ellátást nyújtani.
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Hagyománytisztelet és korszerûség, házias ízek és külhoni különlegességek
Sikeres arculat- és image váltáson van
túl a város egyik frekventált étterme, a
Liberté. Az átalakulást levezénylõ csapat
egyszerre több célt is szem elõtt tartott.

Liberté Étterem Kecskemét fõterén
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 kecskemétieknek a találkozáshoz, családi és közösségi programokhoz. Ha a vendégrõl van szó, nem ismerünk kompromisszumot. A kecskeméti közönség
igényes, de meghálálja, ha jól érzi magát. Mégpedig azzal, hogy visszatér. Nálunk a vélemény,
az építõ jellegû kritika meghallgatásra talál. Ennek köszönhetjük, hogy a Liberté ismét a városi
közélet ismert és kedvelt színtere.

– A belsõ tér kialakításakor feltétlen harmóniára törekedtünk a korai eklektika stílusjegyeit
Pártos Gyula tervezõ felfogásában viselõ épülettel, míg a teraszt a páratlan fõtér iránti alázat
szellemében rendeztük be. Törekvésünk, hogy a
Kecskemétre látogatókat megérinthesse a sajátos látvány és hangulat, a helybéliek pedig találkozási helyre leljenek itt – mondta el dr.
Palkovics András.

vendégek, mert pontosan azt kapják, amire számítanak. Minden részletben törekedtünk a családi jellegre, vagyis hogy valamennyi korosztály
jól érezze itt magát, és megtalálja az igényeinek
megfelelõ kínálatot. Bevezettük a reggeli menüt,
többféle kávékülönlegesség közül lehet választani. A tradicionális konyha hívei épp úgy találnak kedvükre valót a kínálatból, mint a korszerû táplálkozás követõi, vagy a vegetáriánusok.

– Mindezt magas színvonalú gasztronómia teszi teljessé, amelynek keretében éppúgy megjelenik a hagyománytisztelet, mint a korszerû felfogás és a csúcstechnológia.
– Az „újraértelmezett” Liberté Éttermet május
1-jén nyitottuk meg. Nem változtattunk azon,
ami bevált, ami elnyerte a vendégek szimpátiáját. Így a konyha, a szakács és a személyzet a régi. A fényképes étlapról szívesen választanak a

Hírös Borváros a hírös városban
Idén nyáron három alkalommal nyitotta meg kapuit Kecskemét fõterén a
Hírös Borváros. A szervezõ cég ügyvezetõjét, Móra Róbertet a tapasztalatokról kérdeztük.
– Az elsõ alkalommal, a
Nyári Fesztiválhoz kapcsolódva 12 napig fogadta vendégeit a Borváros. A résztvevõ 20
borásszal attól tartottunk, hogy
hosszú lesz ez az idõ, kimerül a
vendégkör. Szerencsére nem
így lett. Sokan vidékrõl is felkeresték a rendezvényt. Másodízben a repülõnaphoz kapcsolódott 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 programoknak. A harmadik, egyben
az idei utolsó alkalom a Hírös
Hét idõszaka volt. Itt képviseltette magát a legtöbb, összesen 23 borász.
– Milyen visszajelzések érkeztek a vendégek és a borászok részérõl?
– A három alkalommal 3840 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 legjobban sikerült borászati rendezvényként tartják számon Az új
faházak jól beváltak, a visszajelzések e tekintetben is pozitívak. A közönség idén is rendkívül 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 lehetõséget teremtünk a további
észrevételek eljuttatására, és itt
szeretnénk majd közzétenni a
jövõ évre vonatkozó hasznos
információkat is.
– Mit fogyasztottak legszívesebben a Borváros látogatói?

– 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 Bora elismerõ címet. Természetesen szívesen kóstolják a vendégek a kiemelt borvidékek borait is. A szakemberek szerint
egyébként a borfogyasztáshoz
a 20-22 Celsius fokos hõmérséklet a legideálisabb. Ezt magunk is tapasztaltuk a forgalom alakulásában.
– Tervezik-e már a 2008-as
szezont?
– A pályázati elbírálásunk
erre az évre szólt. A jövõre vonatkozóan nincs még önkormányzati döntés, de természetesen részt veszünk a megmérettetésen. Úgy érzem, mi már
bizonyítottunk. Amennyiben a
város számunkra kedvezõen
dönt, néhány változást szeretnénk bevezetni az idei tapasztalatokat hasznosítva. Továbbra is maximum 22-25 borászatot vonultatnánk fel egy alkalommal, és erõsíteni szeretnénk a kiegészítõ egyéb gasztronómiát. Jövõre várhatóan ismét három alkalommal lesz
Hírös Borváros, s amennyiben
mi leszünk a rendezõk, legfõbb
törekvésünk, hogy ismét kellemes, kulturált feltételeket teremtsünk a kecskemétieknek
és az ide látogató vendégeknek a nyáresték eltöltéséhez.

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 fiatalos kávézó is helyet kapott a Liberté épületében.
– Valóban: a California Cofee Company
(CCC) elsõsorban a
fiatalok igényeinek kielégítésére törekszik.
Ingyenes vezeték nélküli internet hozzáféréssel (wifi), a „gyorsan, frisset, magas minõségben” szempontoknak kíván elsõsorban megfelelni. Ide
laptoppal is be lehet
ülni, és akár internetezés közben kávézni, vagy elfogyasztani
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Már forr a bor a
Frittmann Pincészetben
A Frittmann névvel fémjelzett kunsági borok készítésénél mindig is elsõdleges
céljuk volt a borászoknak,
hogy a térség kiemelt minõségû legjobb szõlõfajtáiból állítsák elõ boraikat.
A 40 hektár saját telepítésû
hagyományos, karós és kordon mûvelésû szõlõültetvényen termett,
továbbá a mintegy
70 hektárnyi környezõ termõterületrõl, a kisebb termelõktõl szerzõdéssel
átvett, válogatottan
jó minõségû szõlõt
dolgozzák fel a Frittmann Pincészetben.
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 javában tart már. A termés menynyisége közepesnek mondható, ám a cukorfok jó. Az idén
nagyon nagy szükség van a
borászok tudására és a technológiára ahhoz, hogy jó bor
is legyen a termésbõl, hiszen
nagy melegek voltak, a savakra nagyon kell vigyázni,
hogy megmaradjon, ne menjen fel a hõmérséklet emelke-

désnél – mondja a borász.
Idén a mustot is hûteni kellett.
Ha még lesznek szép napok,
akkor a vörös boroknak minden reményük megvan arra,
hogy kimondottan jó évjáratként jegyezzék az idei esztendõt, annak minden reménye,
hogy egyes fajták hihetetlen jó
minõségben jöjjenek be.
A Frittmann Pincészetnek
van egy készítménye, az úgynevezett
Primõr Rosé, amelyet egy kicsit más
technológiával készítenek, mint eddig,
ez kiváló minõségnek tûnik már most
is. Már kierjedt, mivel korábban szedték le a kékfrankost, oportót, zweigeltet,
kékfrankos rosét, ezt a napokban kezdték lefejteni. Ez már
valószínûleg a megmérettetéseken is részt vehet – valószínûsíti a szakember.
Október közepe felé a
cabernet fajtákkal és a vörösekkel fejezik be a szüretet, bár
van egy ezerjó, amelyet egészen kései szüretig, amíg csak
érdemes, meghagynak. Ezt tavaly november 10-e körül
szedték, lehet, hogy idén ezt
október 20. körül ejtik meg.
6230 Soltvadkert, Eötvös u. 5.
Telefon: +36-78-482-690
www.frittmann.hu
info@frittmann.hu

Jegyezni fogják az évjáratot
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California Coffee Company Kecskeméten

Kávéspohárba csomagolt amerikai érzés
Szeptember 1-jétõl várja
a vendégeket Kecskemét
legújabb kávézója, a California Coffee Company.
A Liberté Étterem szomszédságában, a fõtér patinás épületében kialakított hangulatos – belsõ terében és kínálatában egyaránt igényes – CCC kínálatáról és specialitásairól Makróczi Béla cégvezetõt kérdeztük.

– Mely réteget szeretnék elsõsorban megcélozni?
– A CCC-ben gyakorlatilag
minden korosztály és társadalmi
réteg megfordul, a trendi diáktól
az üzletemberen át a középkorú
hölgyig. A kávézó üzleti találkozók ideális helyszíne, de céges
meetingek lebonyolítására is alkalmas. Gyakran szolgál baráti
összejövetelek, randik helyszíné-

emellett Roubuszta-Arabica kávé keverékeket is kínálunk,
amely egyedi pörkölés alapján
készül. A különbözõ ízû szirupok
és kiegészítõk segítségével egyedi és különleges ízhatás érhetõ
el. Kávézónkban gondolunk a
diétázókra is, õk cukormentesen
és zsírszegényen fogyaszthatják
kedvenc italukat.
– Milyen plusz szolgáltatások
teszik egyedivé a CCC-t?
– A CCC specialitása az önkiszolgáló rendszer és a trendi
„Coffee to go” lehetõség. Itt
minden vendég ízlése szerint állíthatja össze kedvenc kávéját,
és ha nagyon siet, magával viheti a nagypohárba csomagolt
amerikai érzést. Amerikai stílusú
kávézónkat a gyorsaság és kényelem jellemzi, másik vonzere-

ül is. Természetesen sok vendégünk egyedül tér be, hogy egy
kávé és újság mellett pihenjen,
kikapcsolódjon. A California
Coffee Company-ban a fiatalok
és a külföldi vendégek elõszeretettel használják a wifi-t. Itt
ugyanis lehetõség van egy kávé
mellett kényelmesen internetezni, vagy chatelni a barátokkal.
– Milyen specialitásai vannak
a kínálatnak?
– Az étel- és italkínálatot kivé-

Badacsonyban a
szürettel még várnak
A Szeremley család ma 115 hektáros szõlõterületen gazdálkodik a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park szívében,
amely mára Badacsony és a balatoni régió legismertebb
birtoka. Hogy milyen lesz az idei szüret, Szeremley Huba
fejtette ki lapunknak.
Mindig talány, milyen lesz a
nehéz, ám gondos munka végeredménye, mit hoz a szüret.
Bár Szeremley Huba szerint korai még a szüret eredményeirõl
beszélni, de ha minden összejön, nagyon jó lesz a termés,
de az istenek lehetnek még irigyek hozzánk, 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 állat, a szõlész-borász pedig
nem tartozik ebbe a védettségbe – bosszankodik Szeremley
Huba. Az idei évben minden
volt, az enyhe téltõl (ami a betegségeknek kedvezett), a szeszélyes hõingadozású tavaszig,
száraz, aszályos nyártól az az
esõs õszig. És most a harc a
seregélyekkel.
Normális körülmények között szeptember közepe elõtt
nem kezdõdik a badacsonyi

szüret, hiszen még vannak
olyan szõlõfajták, amelyek félig érettek. Bár lehet korábban
is szedni, de annak hátrányai is
vannak. A cukorfok is ezután
emelkedik, de a savtartalomnbak
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 idõben, rossz idõben, túl korán,
vagy túl késõn... Volt ebben az
évben minden, ami elképzelhetõ és még lehet is, talán
csak a jég zárható ki. Bár a lehetetlen is lehetséges. Ha nem
esne több esõ, októberig várhatnának a késõbbi fajtákkal,
a rizlinggel, a kékfrankossal,
cabernet-vel. Jegyezni fogják
az évjáratokat – véli a szakember, egyelõre nagyon jók a
mutatók.
Elsõ Magyar Borház Kft.
H-8258 Badacsonytomaj
Fõ út 51-53.
Tel: +36 (87) 571-210
E-mail: mail@ szeremley.com
www. szeremley.com

tel nélkül a minõségi alapanyagok jellemzik. Kávéspecialitásaink, ínyencségeink esetében egyaránt garantáljuk a friss
és ízletes összetevõket. Alapkávénk 100 százalék Arabica,

je pedig a wifi, azaz az ingyenes
internet-csatlakozás. Itt egyedi
környezetben lehet pihenni, feltöltõdni, beszélgetni, szörfözni a
világhálón, és közben persze
ínyencségeket kóstolgatni.
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Világrekorder napóra a Planetáriumnál A Katona József Színház október havi mûsora
Rövidesen felavatják
Kecskeméten a világ legnagyobb hengernapóráját. A Planetárium homlokzatát díszítõ, 17 méter
átmérõjû szerkezet Marton Géza tervei alapján
készült el.
Az elemek felhelyezésében a
Gáspár András Szakközépiskola szobafestõ diákjai és Hódos Lajos szakoktató segítettek.
Az elõzményekrõl: éppen
egy éve jelentették be, hogy
különleges, homlokzati napórát kap a a Planetárium. A
Porta Egyesület által finanszírozott és koordinált építés során a népszerû intézmény ablakai felett körbefutó párkányon 2,18 méter hosszú,

NAGYSZÍNHÁZ

gipszbõl készült síklapokat helyeztek el.
Ezek egymáshoz viszonyítva
15 fokos szöget zárnak be.
Ahogy a fény-árnyék határa
végigvonul majd az épület oldalán, lehetõvé válik az idõ leolvasása. A majdnem 17 méter átmérõjû hengernapóra
tervezése egyedülállóan izgal-

mas, szép feladat volt – hangsúlyozta a világrekorder napóra tervezõje.
A Planetárium környékének
rendezését az önkormányzat
vállalja magára. Az elmúlt napokban, készülve az átadásra,
a területrendezés során kõzúzalékot szórtak szét, illetve növényeket ültettek a napóránál.

október 1. hétfõ
19.30 ó – A zene napja
– A Dán Rádió Ifjúsági Zenekarának
koncertje
október 2. kedd
19.00 ó – ÚRI MURI Páger A. b.
október 3. szerda
19.00 ó ÚRI MURI Törzs J. b.
október 4. csütörtök
19.00 ó – ÚRI MURI Nagy L. b.
október 5. péntek
19.00 ó – ÚRI MURI Németh L. b.
október 6. szombat
19.00 ó – ÚRI MURI Csortos Gy. b.
október 10. szerda
15.00 ó – KECSKEMÉTI KISKONDÁS Illyés Gy. b.– bemutató
október 11. csütörtök
15.00 ó – KECSKEMÉTI KISKONDÁS Mikszáth K. b.
október 12. péntek
19.00 ó – „Zöldvásáron” (kecskeméti anzix) – az orvos kongresszus résztvevõinek
október 13. szombat
15.00 ó – ÚRI MURI Honthy H. b.
október 14. vasárnap
19.00 ó – bando.humor@molnardixieland.hu
október 18. csütörtök
15.00 és 17.00 ó – Séta a kulisszák
mögött

október 19. péntek
19.00 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Katona J. b. – bemutató
október 20. szombat
19.00 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Berky L. b.
október 21. vasárnap
15.30 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Vízváry M. b.
október 23. kedd
19.00 ó – ÚRI MURI Dajka M. b.
október 24. szerda
15.00 ó – KECSKEMÉTI KISKONDÁS Grimm b.
október 25. csütörtök
15.00 ó – KECSKEMÉTI KISKONDÁS Móra F. b.
október 26. péntek
19.00 ó – ÚRI MURI Blaha L. b.
október 27. szombat
19.00 ó ÚRI MURI Jávor P. b.
október 28. vasárnap
19.00 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Jászai M. b.
október 31.szerda
19.00 ó – A WINDSORI VÍG NÕK
Latabár K. b.

október 11. csütörtök
19.00 ó – LISELOTTE ÉS A MÁJUS
október 12. péntek
19.00 ó – LÁNGARC
október 24.szerda
19.00 ó – LÁNGARC
október 25. csütörtök
19.00 ó – LÁNGARC
október 30. kedd
19.00 ó – LISELOTTE ÉS A MÁJUS
ÜZEMSZÍNHÁZ
október 13. szombat
19.00 ó – FINITO
október 14. vasárnap
19.00 ó – FINITO
október 21. vasárnap
19.00 ó – FINITO
október 24. szerda
19.00 ó – FINITO
október 25.csütörtök
19.00 ó – FINITO
október 29. hétfõ
19.00 ó – FINITO – a XIX. Magyar
Stúdiószínházi Fesztiválon, Egerben
október 30. kedd
19.00 ó – ŠVEJK, A DERÉK

KAMARASZÍNHÁZ
CÍM
október 7. vasárnap
19.00 ó – LISELOTTE ÉS A MÁJUS
október 9. kedd
19.00 ó – LISELOTTE ÉS A MÁJUS

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

Batthyány
Emlékév

Tourist Police
Elismerésben részesültek mindazok, akik a kecskeméti fõtéren
mûködõ Tourist Police központban kiemelkedõ munkát végeztek ezen a nyáron. Porta Partner
Oklevéllel és ajándékokkal jutalmazták a napokban rendezett
bensõséges ünnepségen Liptai
Linda rendõr századost, valamint Ádám Éva és Györki Mónika kecskeméti középiskolás tolmácsokat.
Ismeretes, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Porta Egyesület még
májusban kötött egy megállapodást, miszerint nyáron közösen mûködtetik Kecskemét fõterén a Tourist Police központot.
Így lehetõség nyílt arra, hogy az
információs pont a civil szervezet szolgáltatásaival bõvítve végezze tevékenységét az idegenforgalmi szezon alatt.A fõtéri
rendezvényekben gazdag, forró
nyári napokban számos civil bejelentés érkezett a kirendeltségre. Nem csak a közbiztonsággal, de a közrenddel kapcsolatos problémákra is felhívták az
ügyeletet tartók figyelmét a városunkért aggódó polgárok. A
pollenszennyezettségre vonatkozó észrevételeket a Porta
Egyesület központjához, a Végh
Mihály térre továbbították.

(Kecskemét, Hajdú u. 2/a. – A Rákóczi utca és a Hajdú utca sarkában.
Tel.: 76/324-670)
Különleges és olcsó ételek: grillcsirke, babgulyás, 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

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

Civilek az
éterben
Civiliáda címmel közéleti mûsort indít a Porta Egyesület a
Gong Rádióban. A hetente jelentkezõ mûsort Bukovinszky
Zsolt és Farkas P. József szerkesztik. Mint ígérik: az aktuális
civil kezdemé-nyezéseket, kérdéseket kívánják górcsõ alá
venni. – A Gong Rádió már az
eddigiekben is sokat foglalkozott az állatvédõ mozgalmakkal. Új programjukban tematikus mûsort szentelnek a civil
szférának.

A Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület Területi Szervezete, a
Kocsis Pál Mezõgazdasági és
Környezetvédelmi Szakközépiskola, a Bács-Kiskun Megyei Pedagógusház és a Kecskeméti
Érdekvédelmi és Toborzó Iroda
Tisztelettel meghívja Önt a
2007. október 4-én 9.45 órakor kezdõdõ Gróf Batthyány Lajos élete és kora megyei, városi
szakközépiskolás emlékverseny
döntõjére.
Helyszín: Kocsis Pál Mezõgazdasági és Környezet-védelmi Szakközépiskola, Kecskemét, Szent Imre u. 9.
Fõvédnök: Pintér József hadipark-alapító
Védnökök: dr. Zombor Gábor, Kecskemét város polgármestere, Bányai Gábor, a BácsKiskun Megyei Közgyûlés elnöke, Jósa Iván, a HOHE területi
elnöke
A döntõ programja:
9.45-10.00 óra Sebestyén
Imre képeslap kiállításának
megnyitója – a Toborzó és Érdekvédelmi Iroda rendezvénye
10.00-14.00 óra Emlékverseny döntõje, a verseny értékelése, eredményhirdetés, díjak,
különdíjak átadása
14.00 óra Gróf Batthyány
Lajos mellszobrának átadása
Kecskemét város képviselõjének

Bemutató a Nagyszínházban

Móricz Zsigmond: Úri muri
SZAKHMÁRY ZOLTÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KÕSZEGI ÁKOS
RHÉDEY ESZTER, a felesége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BALOGH ERIKA
ZSELLYEI BALOGH ÁBEL, ezredes . . . . . . . . . . . . . . . . .KOVÁCS GYULA
CSÖRGHEÕ CSULI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SIRKÓ LÁSZLÓ
BORBÍRÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KISS JENÕ
ROZIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GIDRÓ KATALIN
LEKENCZEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HEGEDÛS ZOLTÁN
PINCÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FLÓRIÁN ANTAL
GOSZTONYI BANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PÁL ATTILA
TANYÁSGAZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .REITER ZOLTÁN
KUDORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FAZAKAS GÉZA
MALMOSSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SZOKOLAI PÉTER
PARRAGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PORTIK GYÖRFFY ANDRÁS
ÜGYVÉD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KEDVEK RICHÁRD
KÖDMÖN ANDRÁS, munkás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SORBÁN CSABA
HULLA JÁNOS, munkás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SZARVAS ATTILA
SZÉPLEGÉNY, munkás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SZÉPLAKY GÉZA
PISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BORI TAMÁS
JASZOM, közhuszár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BÁHNER PÉTER
ELSÕ SUMMÁSLÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JARÁBIK KLÁRA
MÁSODIK SUMMÁSLÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PITZ MELINDA
FRÄULEIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KÉNER GABRIELLA
VÉNASSZONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KERTÉSZ KATA
KONDÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TURI GÁBOR
KISFIÚ . . . . . . . . . . .MAGYAR-KISS LÁSZLÓ GERGELY/ SZEITZ GERGÕ
KISLÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBRAI LOTTI
Lányok: Dóka Ágnes, Mezei Anett, Mócza Laura, Sirkó Anna
Közremûködik Zsiga Pista és cigányzenekara.
Díszlettervezõ: MIRA JÁNOS, Jelmeztervezõ: TORDAI HAJNAL
Zenei vezetõ: LÁTÓ RICHÁRD, Koreográfus: ANDRÁSI IMRE
Dramaturg: MÁRTON ANDREA, Súgó: BA ÉVA , Ügyelõ: BÁHNER PÉTER
A rendezõ munkatársa: MIHÁLY CSABA

Rendezte: KERÉNYI IMRE
Bemutató: 2007. szeptember 28-án, pénteken, este 7 órakor a
Nagyszínházban.

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

Alföldi Napló – Civil mozgalmak lapja
Kiadja: Farkas Galéria Bt.

Nyomtatás: Magyar Hivatalos

Fõszerkesztõ: Farkas P. József

Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája

Szerkesztõség: 6000 Kecskemét,

Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

Végh Mihály tér 5.

Terjeszti a Royal Média Kft.

Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505-042

30 000 példányban

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

Fontos intézmény Kecskeméten a Széchenyivárosi Templom és Közösségi Ház
1995-ben indult a Széchenyivárosi
Templom és Közösségi Ház építési koncepciójának kialakítása. Ekkor tervpályázat alapján választották ki a megvalósítandó tervet, majd a kivitelezést is
megpályáztatták (az építési idõszak alatt
még egyszer). Ennek kapcsán nyerte el
a megbízást Tiszavölgyi Gábor, akit az
eltelt tíz év összefoglalására kértünk.

a tervezõk elképzelése maradéktalanul
megvalósult, és a
végeredmény kedvezõ összhatást nyújt.
– A Széchenyivárosi
Templom és Közösségi Ház nem az elsõ
egyházi beruházás,
ami az ön nevéhez
köthetõ.
– Valóban számos
egyházi referenciával
büszkélkedhet a cég.
Mi végeztük el például a Barátok temploma, az izsáki, a Czollner téri, a fülöpjakabi
templomok teljes rekonstrukcióját,
a
Szentháromság kápolna és a helynökség épületének, vagy a kalocsai érseki könyvtárnak a felújítását.

Az évek során felépült a lelki templom is

– A kápolna építése 1997-ben kezdõdött el,
majd szakaszosan, 10 év alatt épült fel a közösségi ház a nagyteremmel. Mi a komplett kivitelezésért feleltünk ezt idõ alatt.
– Miért vett igénybe a munka ilyen hosszú
idõt?
– Eddig tartott, míg a „lelki templom” – Jávorka atya szavaival élve – létrejött, és az anyagi
erõforrásokat is sikerült megszerezni.
– Mennyiben nehezítették
ezek a körülmények a kivitelezést?
– Az elhúzódó, hosszú építkezést egyetlen kivitelezõ sem szereti. Tudtam, hogy mit vállalunk, ennek ellenére felvállaltam a nehézségeket is, karitatív
megfontolásból. S bár megvoltak a munka nehézségei, de a
szépségekben sem volt hiány.
– Voltak speciális szakmai
felkészültséget igénylõ részfeladatok?
– A tervezõk egyedi, esztétikus de néhány részletében
meglehetõsen bonyolult megol-

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

Európai Autómentes Nap és Mozgáskorlátozottak Országos Kulturális és Sportnapja

Autó helyett kerékpárra szálltak kicsik és nagyok
Szeptember 22-én, szombaton, az Autómentes Vi lágnap alkalmából nagyszabású kerékpáros felvo nulást szervezett Kecskeméten a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal, a Kecskeméti Waldorf Iskola és a
Porta Egyesület, összefogva a város számos partner
civil szervezetével.

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

egészséges, környezetkímélõ
közlekedést nyújtó eszközt és a
környezettudatos
közlekedési kultúrát.
Ugyanezen a
napon és helyszínen rendezték
meg a Mozgáskorlátozottak
Országos Kulturális és Sportnapját is. A megmozdulás célja
egy olyan városi rendezvény létrehozása volt, amely a gyermekek és a felnõtt lakosság részére maradandó élményt ad, és
mind a környezetvédelemre
mind egymás elfogadására fel-

hívja a figyelmet.
A megmozdulás kilenc
órakor kezdõdött a résztvevõk regisztrációjával
a
Kossuth téren,
majd miután
Kohajda László képviselõ
köszöntötte a
megjelenteket, indulhatott a kerékpáros felvonulás rendõri és
orvosi biztosítás mellett. Az útvonal a Kossuth tér – Csányi J.
krt.– Kápolna utca – Irinyi utca
– Akadémia krt.– Csabay G.
krt. – Benkó Zoltán Szabadidõközpont volt.
Három órakor, a rendezvény
záróakkordjaként értékes díja-

móddal kapcsolatos tájékoztatókat hallgathattak, egészségügyi mérésekben vehettek részt
az érdeklõdõk, kerékpáros
ügyességi akadálypálya várta a
fiatalokat, valamint környezetvédelmi, szellemi és KRESZ totók, ahol minden eredményes
diák ajándékot kapott.
Hogy a napot még színesebbé tegyék, mód nyílt afrikai– és

kat (kerékpárt, sisakokat, villogókat, kesztyûket) sorsoltak ki
tombolán a kerékpáros felvonulás regisztrált résztvevõi között.
A kísérõ programok a Szabadidõközpontban 10 órától
16 óráig tartottak. A Kecskeméti BMX és Skate Klub bemutatója mellett az egészséges élet-

magyar néptánc tanulására,
kézmûves foglalkozásokra, és
az íjászattal is ismerkedhettek a
résztvevõk. Bemutatták a „Kecskeméti Környezetvédelmi Könyvecskét” is, és a szerzõkkel beszélgethettek az érdeklõdõk.
A rendezvény támogatói voltak: Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a
Porta Környezetvédelmi Egyesület, a Kecskeméti Waldorf Iskola, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Katona József
Megyei Könyvtár BKM Információs Pont, a Kiskunsági Környezet és Természetvédelmi Egyesület, a Városi Rendõrkapitányság,
az ÁNTSZ Városi és Regionális
Intézetei, Városi Mentálhigiénés
Tanári Munkaközösség és a
Süveges Autósiskola.

Gépjármûátírás teljeskörû
ügyintézéssel!
– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás
– okmányok pótlása
– hitelügyintézés
-személyes okmányok ügyintézése

www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94
76/327-884

– Célirányos fogyás
(has, csípõ, combok, fenék)
– Bõrfiatalítás, bõrfeszesítés
– Szülés utáni gyors regeneráció
–SPA méregtelenítõ kúra
– Izületi fájdalmak,
gyulladások kezelése...
A szolgáltatás az egészségpénztárakban elszámolható.

"A város szívében,
gondoljon a szívére"
Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magasvérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48

Nõk többsége kellemetlennek
tartja az erõsebb nem szeme
elõtti edzést, ezért otthon nem
szívesen szánja el magát a testedzésre. Ám a Zöldház Nõi Fitness Centerben családias, barátságos környezetben, hasonló
problémával, és hozzáállással,
elszántsággal bíró hölgyek közözz akár mackónadrágban és
kinyúlt pólóban is gátlások nélkül formálhatja testét, tökéletesítheti idomait. A Zöldház Nõi Fitness Centerben INGYENES,
EGYÉNRE SZABOTT edzéstervvel, segítenek a cél elérésében.
Sõt, igény szerint személyedzõvel
is edzhet bárki.
Kondi gépeiken minden izmot
megmozgathatnak, futópadjaikon, az ellipszis gépen, lépcsõzõ
gépeken, kerékpárokon növel-

hetik teherbírásukat az egészségükért tenni kívánók.
Ha kevés idõ alatt gyors eredményt szeretnének elérni fogyásban, erõsödésben, a cellulit
csökkentésében, Kecskeméten
csak a Zöldház Nõi Fitness Centerben próbálható ki a Body
Coach Vibrációs Tréninget
(www.bodycoach.hu)!, amely 30
perc alatt átmozgatja az egész
testet!
Ha valakit nem vonz a konditerem varázsa, fitness termükben hastáncra vagy Kriston féle
tornára van lehetõség, amik segítenek a nõiesség megõrzésében, lelki egyensúly erõsítésében.
A Zöldház Nõi Fitness Center
masszõre különbözõ masszázszsal segít felfrissíteni testet, bõrt,
segít méregteleníteni szervezetet.
A kondi, vagy a masszázs

után az egyedülálló gõzkabinjuk, vagy infraszauna segít a további méregtelenítésben, immunrendszered erõsítésében.
Most õsszel szüksége van a
testünknek arra, hogy felerõsítsük ellenálló képességünket a
télre. A szaunák 30 perces használata segít ebben.
A Zöldház Nõi Fitness Center
árai kialakításánál arra törekedett, hogy mindenki megtalálja
a számára kedvezõ bérlet lehetõségeket. Céljuk az, hogy ne a
pénztárcákat fogyasszuk le! Így a
városban az egyik legkedvezõbb
árakait tudják biztosítani. Kapcsolatban vannak több egészségpénztárral, illetve terveikben
szerepel az üdülési csekk elfogadása is.

További akcióinkról, árainkról olvashatsz a www.zoldhazfitness.hu honlapunkon!

Kovács képkeret
Kép-és tükörkeretezés,
Kasírozás,
Többszáz képkeret és
paszpartu választék.
6000 Kecskemét,
László Károly u. 16.
Tel: 76/497-125
Mobil: 30/2488-508

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.

HIMALÁJA VENDÉGLÕ
és

KÍNAI GYORSBÜFÉ
Batthyányi u. 2
Minden héten újdonsággal
várjuk
kedves vendégeinket!
Ingyenes házhoz szállítás!

76/322-054
30/812-8722

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI –
SZAUNA – INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ! PIHENJ!

Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
8-20 óráig!
Egészségpénztárakkal szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

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

