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M
ásodik alkalom-
mal rendezett ün-
nepséget Kecske-

méten a Barátok Temploma
melletti romkertben a Porta
Egyesület, Remete Szent Antal
Napján. A programon az ér-
deklõdõ óvodás és iskolás
gyermekek mellett több állat-
tartó is megjelent kis állatai-
val: kutyákkal, macskákkal,
kecskével, birkával, póni ló-

val, pulykákkal és galambok-
kal. Bárkányi Ernõ templom-
igazgató a régi hagyományo-
kat felelevenítve meg is áldot-
ta az állatseregletet. 

Mészáros Ágnes, az Orvos
és Gyógyszerésztörténeti Mú-
zeum igazgatója Szent Antal
legendáiról, ereklyéirõl és
gyógyításairól beszélt. Molnár
Zoltán, a Porta Egyesület iro-

davezetõje Remete Szent An-
tal imáiból idézett. Nemes
Imre telepvezetõ bemutatta a
Mentsvár az Állatokért Alapít-
ványt, és állatszeretetre, örök-
befogadásra biztatta a részt-
vevõket. 

A Porta Egyesület elnöke,
Bárkányi Ernõ több éves tá-
mogató munkájáért „Porta
Partner Díjat” adományozott
Bérczi Gyulának, Fertig Jó-

zsefnek és Nagy Istvánnak
(Guba). Az ünnepi mûsor-
ban a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola 2. c osztályos
tanulói és a Hosszú utcai
Óvoda katica, mókus és õzi-
ke csoportjai mûködtek köz-
re. A gyermekeket ajándék-
tárgyakkal, forró teával és
meleg pogácsával vendé-
gelte meg a szervezõ Porta
Egyesület. 

Február 15. és április 20.
között tekinthetõ meg Kecs-
keméten, a Cifrapalota föld-
szinti termeiben MMuunnkkááccssyy
MMiihháállyy festõmûvész
(1844–1900) kiállítása. 

A tárlat alcímébõl (Válo-
gatás Pákh Imre gyûjtemé-
nyébõl, a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeum és a
Magyar Nemzeti Galéria
anyagából) is kiderül, hogy
lényegében azt a vándorki-
állítást üdvözölhetjük, melyet
eddig már több mint 900
ezren láttak az ország külön-
bözõ részein. 

A tárlat gazdag anyagáról
bõvebben az 5. oldalon tá-
jékoztatjuk olvasóinkat.
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Kerényi József neve foga-
lom ma már a kecskeméti
polgárok körében.  A Kos-
suth- és Ybl-díjas építész pro-
fesszor ugyanis, itt kezdte
nagy ívû pályafutását a hat-
vanas évek végén, s megany-
nyi szép belvárosi épületünk
fennmaradása, felújítása, vá-
rosrészek rehabilitációja hoz-
ható összefüggésbe a nevé-
vel. Két évtizedes, áldásos
kecskeméti ténykedése után,
a fõvárosban vállalt jelentõs
építõmûvészi feladatokat, de
városunkhoz máig hûséges
maradt. Mint mondja: ide
mindig haza jön.

Ötletpályázat

Ahogy arról korábban be-
számoltunk, terepszemlét tar-
tottak novemberben Kecske-
mét belvárosában az Építõ-
mûvész Doktor Iskola hallga-
tói, Kerényi professzor vezeté-
sével. Elsõsorban azt vizsgál-
ták, hogyan lehetne a Luther
udvar, az Arany János utca és
az Aranyhomok Hotel mö-
götti területet egy átfogó kon-
cepció szerint megújítani, s
ezzel a belváros összképét ja-
vítani. Így indult - a Kecske-
méti Városszépítõ Egyesület
szorgalmazásával - az az öt-
letpályázat, amelyen végül
35 építész és 5 képzõmûvész
vett részt, s amelynek legjobb
pályamûveit nemrég tárták
közszemlére a városháza

második emeleti galériájá-
ban. 

– Köztudott, hogy ma nincs
pénz nagyobb belvárosi fej-
lesztésekre - nyilatkozta
Kerényi József. - Ezek a pá-
lyamûvek azonban, mindig
kéznél lesznek, sokszínû,
komplex javaslatok, átgon-
dolt ötletek tucatjait kínálva
az illetékeseknek a jövõt ille-
tõen. S ha van egy átfogó
koncepció, akkor az aprán-

ként, az anyagi lehetõségek-
nek megfelelõen elvégzett
fejlesztési, felújítási munkákat
van mihez igazítani. Így is
összeállhat egységes képpé
egy-egy városrész rehabilitá-
ciója az évek, évtizedek so-
rán.

Utak és ivó kutak

– Az ötletpályázathoz kap-
csolódóan alakult ki egy ér-
dekes, külön említést érdem-
lõ elképzelés. Mégpedig az,
hogy Kecskemét egykori pia-
cainak helyén - valaha tucat-
nyi ilyen placc mûködött a
város különbözõ pontjain -,
állíttassanak ivó kutak. S
ezekre a díszes-vizes létesít-
ményekre helyeznék az egy-
kori piacok emléktábláit. A
világot járva egyébként, egy-
egy város jóságát az élhe-

tõbb élettér határozza meg,
aminek alapfeltétele a zöld-
felület és a víz. Ezeknek a ivó
kutaknak a létesítése viszony-
lag szerény ráfordítással is
megoldható, akár vállalkozói
felajánlásokkal, ahogy a fõ-
téri kandeláberek cseréje tör-
tént.

– Ha már az élhetõbb élet-
teret említettük, nem mehe-
tünk el szó nélkül a kecske-
méti centrum közlekedési vi-
szonyai mellett sem. A pálya-
mûvekben is rendre visszaté-
rõ felvetés, hogy a Kiskörutat
fokozatosan át kell engedni a
gyalogosoknak. Ez nem je-
lenti azt, hogy a jármûvek tel-
jesen kiszorulnának a cent-
rumból, de csak a forgalom
jelentõs csökkentésével lehet
normalizálni a már napjaink-
ban is megfigyelhetõ kaoti-
kus állapotokat. Az erõs lég-

szennyezés miatt, 10-20
éven belül, egészen a Nagy-
körútig kellene kiszorítani a
forgalmat Kecskemét köz-
pontjából. Elsõ lépésként pe-
dig, fel kellene számolni az
Aranyhomok Hotel mögötti
autóbusz pályaudvart.

A fáktól a kultúráig

– A SZTK épületétõl az
Arany János utcáig, a Luther
udvar megérdemelne egy
egységes, szép burkolatot -
állítja a neves építész. – Az
Ybl Miklós tervezte evangéli-
kus templom környezetét fák
ültetésével lehetne még ba-
rátságosabbá, egyfajta pi-
henõhellyé tenni. A Lordok
Házánál, a pályamûvek ta-
nulsága szerint, egy na-
gyobb megnyitás kellene a
szálloda melletti tér felé, s az
Ifjúsági Otthon melletti közt
meg kellene szabadítani fa-
bódéktól.

– Kétségtelen, hogy az
Aranyhomok Hotel mögötti
teret illetõen születtek a leg-
izgalmasabb ötletek. Még
olyan elképzelés is van,
hogy a föld alatt alakítsanak
ki itt létesítményeket. A kü-
lönbözõ koncepciókat most
nem részletezném, az azon-
ban minden pályamûben

megfigyelhetõ, hogy a zöld
felületnek nagy fontosságot
tulajdonítanak.

– Az Arany János utcát te-
kintve, kétségtelenül az a
legszebb elképzelés, hogy
legyen a kultúra utcája. He-
lyet kaphatnának itt bemuta-
tó termek, üzletek kialakítá-
sával Kecskemét nemzetkö-
zileg is kiemelkedõ mûvé-
szeti mûhelyei. Mert ezek al-
kotó közösségek (kerámia,
tûzzománc, rajzfilm, játék,
fotó, naiv és népi iparmûvé-
szeti stb.) valóban megérde-
melnének egy városközponti
bemutatkozás lehetõséget
is.

– Érzésem szerint, Kecske-
mét manapság jóval keve-
sebbet mutat meg mûvészeti
értékeibõl, mint amennyi
méltán indokolt lenne. Gon-
doljunk például a Tudomány
és Technika házában lévõ
Michelangelo Galériára,
különösen most, a rene-
szánsz évében! Az itt köz-
szemlére tárt, eredeti szob-
rokról készített tökéletes má-
solatok sokkal nagyobb ér-
deklõdésre érdemesek, mint
amilyen most jellemzi õket,
adekvát tájékoztatás, reklá-
mok híján. Legyünk végre
büszkék arra, amink van! S
ha a büszkeség tettre kész
szeretettel párosul, idõvel
minden más kialakul, meg-
valósul, beleértve a városré-
szek rehabilitációját is. 

Csatlakozás és 
integráció

– Január 1-jével létrejött a
rendõrség és a határõrség
integrációja, a korábbi 48
ezer fõs létszám az összevo-
nással 45 ezere apadt. Profil-
tisztítást is végrehajtottunk, de
a létszámcsökkentést igazán
a nyugdíjazások jelentették.
Nagyobb arányú elvándor-
lással nem számoltunk – nyi-
latkozta lapunknak dr. Takács
Albert. – Az integráció egyik
indoka, hogy a schengeni
csatlakozással a magyar ál-
lamhatár felén megszûnt a
határõrizet, a határszakaszok
átjárhatókká váltak. A határ-
õrség és rendõrség közös sa-
játosságai – például mind-
ketten végeztek járõrözést,
nyomozást – arra ösztönöz-
ték a döntéshozókat, hogy
ezt a két szervezetet érdemes
egyesíteni. Továbbképzések-
kel igyekszünk a különbsége-
ket mielõbb eltüntetni, mert
számunkra is fontos, hogy a
rendõr jó határõr, a határõr
pedig, jó rendõr legyen.

– A rendszer mûködtetésé-

nek kiadásait Magyarország
uniós támogatásból fedezte.
Hazánk rendelkezett az úgy-
nevezett Schengeni Alappal,
amely 40 milliárd forintra te-
hetõ, ebbõl álltuk a fejleszté-
seket. Az összegbõl nagyobb
részt a korábbi határõrség
részesedett, hiszen az újfajta
határõrizetet nekik kellett ki-
fejleszteni. 

Ahol megmaradtak a ha-
tárok, ott a korábbinál is na-
gyobb koncentráció kell a jö-
võben. Az schengeni szaka-
szokon – az elmúlt néhány
hét tapasztalata azt mutatja-,
nincsenek olyan események,
körülmények, amelyek aggo-
dalomra adnának okot. Kö-
szönhetõ ez annak, hogy a
szigorúbb eljárások és me-
chanizmusok már korábban
is mûködtek, nem egyik pilla-
natról a másikra szakadt
ránk a felelõsség.

Közbiztonság

– Hazánk közbiztonsági
helyzete nem rosszabb, mint
a térség többi államáé –
hangsúlyozta a miniszter. 

– Igaz, megjelent egy intel-
lektuálisabb gazdasági bû-
nözés, átnyúlva a határokon.
Új jelenségek a terrorizmus-
hoz kapcsolódó bûnözési
formák is, ugyanakkor vis-
szatérnek olyan középkori
szörnyûségek, mint amilyen
az emberkereskedelem. Ezek

esetében nyilvánvalóan sür-
gõs és komoly tennivalók
szükségesek. A gépkocsi lo-
pások száma viszont csök-
ken, ahogy a hagyományos
vagyonelleni bûncselekmé-
nyek mennyisége is. Magyar-
ország egy biztonságos or-
szág, nincsenek olyan kocká-
zatok, amelyek miatt a lakos-
ságnak és az idelátogatók-
nak aggódniuk kellene.

Fiatalkorú bûnözés

– Nem nyilvánvaló az,
hogy a fiatalkorú bûnözés
ellen úgy lehet fellépni,

hogy leszállítjuk a büntet-
hetõség korhatárát. Ez le-
het egy módszer, de emel-
lett még olyan nevelési,
megelõzési mechanizmu-
sokat kell kidolgozni, ame-
lyek alkalmasak a jelenség
kezelésére. Hazánkban
napirenden van a büntetõ-
jognak egy komplex, átfo-
gó reformja. A minisztéri-
um szándékai szerint, ha-
marosan egy új büntetõ-
törvénykönyvvel állunk elõ,
amelyrõl a törvényhozás
mond majd véleményt. Az
új Btk. a fiatalkorú bûnö-
zésnek egy más megközelí-
tésével számol, a felnõtt
bûnelkövetõkkel szemben
alkalmazott eszközöktõl el-
térõt próbál majd bevezet-
ni. Az új jogi koncepciónak
természetesen a része lehet
a büntethetõségi korhatár-
ok megváltoztatása is. Erre
nézve határozott elképze-
lés nincs, vizsgálni kell a
társadalmi igényeket és a
tûrõképességet.

Bíróságok védelme

– Vannak olyan esetek,
amikor a védelmet rendõ-
rileg kell biztosítani, de a
bíróságok általános rend-
õri védelme nem közfel-

adat. Nem is lenne jó, ha
az lenne. Bizonyos tekintet-
ben durvul a közélet, ezért
egy tárgyalótermet is úgy
kell kialakítani, hogy a bí-
rót ne lehessen könnyen
megtámadni. Szükségesek
különbözõ biztonsági
rendszerek. Mindenhol
mûködik civil biztonsági
szolgálat, érdemes elgon-
dolkodni ezek hatékonysá-
gán. Létrejött egy szûk kö-
rû szakértõi csoport a
problémák feltérképezésé-
re, megoldási javaslataikat
tartalmazó tervezetük feb-
ruár közepére készül el.

Kecskeméti 
kötõdés

– 1955-ben ebben a vá-
rosban születtem, emlék-
szem az utcákra, a kör-
nyékre, ahol szüleimmel
laktam. Sok minden meg-
változott az eltelt évek so-
rán. Elõttem van az általá-
nos iskola és a gimnázium,
ahová jártam, 1973-ban
azonban, elkerültem in-
nen. Azóta huzamosabb
ideig nem tartózkodtam
Kecskeméten, de természe-
tesen sok ismerõsöm, ba-
rátom él itt. 
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––  MMiillyyeenn  ttííppuussooss  ppeerreekk
ffoorrdduullttaakk  eellõõ  aa  mmúúlltt  éévvbbeenn??

– Több helyi bíróságnál
kérték az ingatlan értékesí-
tését csökkentõ tényezõként
megállapítani a mobiltele-
fon erõsítõ rendszereket. A
munkaügynél az állami in-
tézményeknél végrehajtott
létszámcsökkentésekkel
kapcsolatosan volt többlet-
érkezés, a megyei bírósá-
gon megnõtt a fellebbezett
ügyek száma. Igen nagy-
mérvû volt a növekedés a
céges ügyek tekintetében is.
Itt azonban a legnagyobb
problémát nem is az ügy-
számnövekedés jelenti, ha-
nem az egyes bírói intézke-
dések lerövidített határideje.
Ez az idén még hatványo-
zottabban fog érvényesülni,
amikor adott esetben egy
órás bejegyzéseket is végre
kell hajtani. A szabálysértési
ügyek érkezési üteme vi-
szont, megállni látszik: Az
elmúlt évek 20 százalékos
növekményével szemben,
tavaly már csak 10 százalék
volt.

––  MMiillyyeenn  ttéénnyyeezzõõkk  sseeggííttiikk,,
ééss  mmeellyyeekk  nneehheezzííttiikk  aa  mmiinn--
ddeennnnaappii  bbíírróóssáággii  mmuunnkkáátt??

– Az informatikai hálózat
teljes kiépítése jelentõs elõ-
relépés, mivel hozzá tudunk
jutni a központi adatbázis-
hoz, ahonnan a lakcím és
elõéleti, vagy akár a telek-
könyvi adatok elérhetõk. A
legnagyobb nehézséget a
jogszabályok állandó mó-
dosítása, újabb jogszabály-
ok életbeléptetése jelenti. Ez
nagyban akadályozza az
egységes bírói gyakorlat ki-
alakítását, és jelentõs téve-
dési forrást jelent. 

––  MMii  vvoolltt  aazz  eellmmúúlltt  éévv  kkii--
eemmeelltt  jjeelleennttõõssééggûû  ffeellaaddaattaa??

– 2007-tõl meghatározott
ügykörben anonimizálni kel-
lett az érdemi határozato-
kat, ami azt jelenti, hogy egy
helyen található az elsõfo-
kú, a másodfokú és eseten-

ként a harmadfokú, illetve a
felülvizsgálati határozat. Aki
a bírói gyakorlatot követni
akarja, ebbõl rendkívül so-
kat tud profitálni, és a nyil-
vánosság is hozzájuthat a
legjelentõsebb ügyek meg-
ismeréséhez.

––  FFoollyynnaakk  kköözzvvéélleemméénnyy
kkuuttaattáássookk  aarrrróóll,,  hhooggyy  mmii--
kkéénntt  ííttéélliikk  mmeegg  aazz  ppoollggáárrookk
aa  bbíírróóssáággookk  mmuunnkkáájjáátt??

– Az Országos Igazság-
szolgálati Tanács felkérésére
készül közvélemény kutatás,
amelybõl megállapítható,
hogy az Alkotmánybíróság
után a legnagyobb közbiza-
lom a bíróságok iránt nyil-
vánul meg. Bizonyíték erre
az ügyszám folyamatos nö-
vekedése is.  Mi magunk is
mérjük a bírói teljesítményt.
Ebbõl kiderül, hogy bíráink
a helyi bíróságokon az or-
szágos átlagot meghaladó
mértékben teljesítenek, és
kiemelkedõ a megyei testü-
let teljesítménye is. Ennek
köszönhetõ, hogy a növek-
ményt minõségben és
mennyiségben egyaránt kö-
vetni tudtuk. A Strasbourgi
Bíróságon elbírált ügyek
megítélése tekintetében
Bács-Kiskun megye igen jó
helyen áll. Bíráink felkészült-
ségét mutatja, hogy az uni-
ós jogot alapjaiban elsajátí-
tották, így több jogértelme-
zési problémával fordultak
az Európai Bírósághoz. 

Az idei évben immár 12.
alkalommal van lehetõség
arra, hogy a magánszemély
rendelkezzen az összevont
adóalapja után megállapí-
tott - a kedvezmények, levo-
nások után fennmaradó –
befizetett adójának az egy-
egy százalékáról. 

Lényeges változás, hogy
a rendelkezõ nyilatkozat a
befizetett személyi jövede-
lemadó 11++11%%--áárróóll a be-
vallás része (0753-D lap),
így lehetõség van arra,
hogy a bevallással együtt –
külön boríték nélkül – le-
hessen benyújtani. Egysé-
gessé vált az adókötelezett-
ség teljesítésének módjától
függetlenül a rendelkezõ
nyilatkozatok beküldési ha-
tárideje is, így ha mégsem
a bevallás részeként külde-
né meg a rendelkezõ nyi-
latkozatát a magánszemély,
ami könnyebbség a koráb-
bi szabályokhoz képest, a
határidõ az adózási módtól
függetlenül, egységesen
2008. május 20-a.

Az egyik százalékot társa-
dalmi szervezet, alapítvány
vagy a törvényben megjelölt
nemzeti közintézmény javá-
ra juttathatja el a magán-
személy. 

A másik 1 százalékot va-
lamely egyház, vagy a költ-
ségvetési törvényben meg-
határozott célra a kiemelt
elõirányzat javára adomá-
nyozhatja. 

Az idei évben a kiemelt

költségvetési elõirányzat
címszó alatt 2 kedvezmé-
nyezett található, melyek
közül azonban csak egyet
lehet választani. A két ki-
emelt elõirányzat: 

AA  ppaarrllaaggffûû--mmeenntteessííttééss  ffeell--
aaddaattaaii  (technikai
szám:1153) ééss  aa  ggyyeerrmmeekk--
sszzeeggéénnyysséégg  eelllleennii  pprrooggrraamm
(technikai szám: 1627).

Az azonos ked-
vezményezetti körbe tartozó
szervezetek közül csak egy
javára lehet rendelkezni.

Lényeges változás, hogy a
befizetett személyi jövede-
lemadó 1+1%-os mértékû

rendelkezõ nyilatkozata – a
rendelkezõ magánszemély
választása alapján – négyfé-
le módon is eljuttatható az
adóhatósághoz.

11..  AA  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóó
bbeevvaallllááss  rréésszzeekkéénntt  ppaappíírr  aallaa--
ppoonn  ((nnyyoommddaaii  00775533))

Bevallás része a „D” lap
Bevallástól függetlenül 
borítékban

22..  SSzzjjaa  bbeevvaalllláássssaall  eeggyyüütttt
eelleekkttrroonniikkuussaann  kkiittööllttvvee

Bevallással  együtt 
elektronikusan küldve
Kinyomtatva és a bevallás-
sal együtt küldve (2D)

33..  11  ++  11  %%--oott  eelleekkttrroonniikkuussaann
kküüllddvvee  ((0077eeggyysszzaa..eexxee))  pprroogg--
rraamm
44..  11  ++  11  %%--oott  ppaappíírroonn  bbeevvaall--
lláássttóóll  ffüüggggeettlleennüüll

Bármely formában készíti
el a magánszemély a rendel-
kezõ nyilatkozatát, a benyúj-
tási határidõ egységesen
2008. május 20-a.

Egyéb információk a

wwwwww..aappeehh..hhuu honlapon ta-
lálhatók. A támogatható ci-
vil szervezetek adószámáról
és a felajánlásokkal kapcso-
latban az alábbi helyeken
kaphat felvilágosítást:
wwwwww..nnoonnpprrooffiitt..hhuu vagy
wwwwww..cciivviill..iinnffoo..hhuu

A Nonprofit Információs
és Oktató Központ Alapít-
vány zöld száma:
0066//8800//220000--007744

Az elmúlt évek sikere
után, a múlt év novemberé-
ben is elkészültek a Szentes-
te Alapítvány Erzsébet-ko-
sárkái, amelyek az aktivisták
révén jutottak el a város
közismert személyiségeihez,
vállalkozóihoz. 

A kis kosarakat a meg-
ajándékozottak nagyobbra
cserélték, megtöltötték
olyan finomságokkal, ame-
lyek boldogabbá tehették a
rászorulók, nagycsaládosok
számára a karácsonyi ünne-
peket. Hatvannégy ajándék-

csomag érkezett vissza de-
cember 13-áig a Szent Mik-
lós templomba. Karácso-
nyig a Porta Egyesület akti-

vistái juttatták el a felajánlott
csomagokat a Családsegítõ
Központ javaslatai alapján
a rászorulóknak.

Bízunk bíróságainkban

Rendelkezés az              −ról

Szent Erzsébet kosarai
IInn tteerr jjúú   ddrr ..   BBooddóócczzkkyy   LLáásszz llóóvvaa ll
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TTaavvaallyy  55  sszzáázzaalléékkkkaall,,  mmiinntteeggyy  22880000--zzaall  ttööbbbb  üüggyy  éérrkkeezzeetttt
aa  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyee  bbíírróóssáággaaiihhoozz,,  mmiinntt  eeggyy  éévvvveell  kkoorráább--
bbaann..  AAzz  iimmmmáárr  6600  eezzrreett  mmeegghhaallaaddóó  üüggyysszzáámmbbóóll  --  vváállttoo--
zzaattllaann,,  112233  ffõõss  bbíírróóii  ggáárrddaa  mmeelllleetttt  ––  11550000--zzaatt  nneemm  ssiikkee--
rrüülltt  bbeeffeejjeezznnii  ––  ttuuddttuukk  mmeegg  ddrr..  BBooddóócczzkkyy  LLáásszzllóóttóóll,,  aa  BBááccss--
KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  BBíírróóssáágg  eellnnöökkééttõõll..  

BBooddóócczzkkyy  LLáásszzllóó

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.

VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::

6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.

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

NNyyoommttaattááss:: Magyar Hivatalos 

Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  Burján Norbert igazgató

IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  ––  MMeeggjjeelleenniikk

3300  000000  ppééllddáánnyybbaann

KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont  üzemeltetéséhez

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

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

KKiieemmeelltt  aa
ggyyeerrmmeekksszzeeggéénnyysséégg
eelllleennii  pprrooggrraamm



Az idén sem lesz Polgár-
mesteri Bál Kecskeméten, az
oktatási intézmények leg-
többje azonban, nem hagyja
ki az alapítványi bevételszer-
zésnek ezt a formáját. Több
szakma az idén is önálló
mulatságot rendez, s a jóté-
konysági bálok zömét a Ho-
tel Három Gúnár és Rendez-
vényházban, illetve az Erdei
Ferenc Kulturális és Konfe-
rencia Központban tartják.

Szépapáink idejében a bá-
lok voltak az ismerkedés
helyszínei, ahol az eladósor-
ba került lányok jó partira
lelhettek. Ma már nem ez az
elsõdleges, bár a kötetlen is-
merkedésnek, üzleti beszél-
getéseknek, barátságok ki-
alakulásának továbbra is
színteret adnak. Ha sorren-
det kellene felállítani, akkor
a jótékonysági, alapítványi
bálok vinnék el a pálmát, ezt
követõen az orvos, a jogász,
a munkahelyi mulatságok
következnek. Ma már nem-

csak az evés-ivás a lényeg,
fontossá vált az is, hogy mi-
lyen a program, milyen meg-
lepetéseket tartogatnak a
rendezõk. 

A legtöbb helyen nincs ki-
kötve az öltözködés, fontos
azonban, hogy alkalomhoz
illõ legyen: sem az alul öltö-
zés, sem a túl cifrázás nem

való, a pulóver, a farmer
nem báli ruha. Viselkedé-
sünk ne legyen kirívó, a jó
hangulat nem egyenlõ a kia-
bálással. Hagyományos tár-
sastáncot szinte már sehol
sem járnak, tömegtáncok
hódítanak nosztalgikus tánc-
zenére.

Ne feledjük, hogy minden

összejövetelen vannak kez-
dõk, úgynevezett elsõ bálo-
zók, akik árgus szemekkel fi-
gyelnek. A példamutatás a
legjobb tanítás, nem mind-
egy tehát, hogyan viselke-
dünk. Egész esti hangulatun-
kat meghatározza, hogyan
készültünk elõtte testben és
lélekben, mennyire hango-
lódtunk rá erre az esemény-
re. Ahhoz, hogy bírjuk a több
órás táncot, nem árt elõtte

legalább délután egy kicsit
pihenni. Ezért sem mindegy,
hogy milyen napra esik a
rendezvény, nem véletlen,
hogy a szombat a legjobb
idõpont.

A farsang Magyarorszá-
gon vízkereszttõl a húsvét va-
sárnapot megelõzõ 40 na-
pos böjt kezdetéig tart, azaz
húshagyókeddig, vagy ham-
vazószerdáig. Utolsó három
napja „a farsang farka” a fé-
kevesztett öröm és mulatozás
ideje. Nálunk az ünnep ki-
alakulása a középkorra te-
hetõ, elsõsorban német ha-
tás eredményeként. 

Indul a báli szezon
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Indul a báli szezon

HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  ééss  
RReennddeezzvvéénnyyhháázz

január 26. Rotary Bál
február 2. Jogász Bál
február 9. ING Bál, 
Kereskedelmi és 
Iparkamara Bál
február 16. Hosszú Utcai 
Óvoda Alapítványi Bálja
február  23. Bólyai Gim-
názium Alapítványi Bál

március 1. 
V. Ber Travel Utazási 
Iroda 
március 8. Nõnapi 
Szegfû Bál

EErrddeeii  FFeerreenncc  KKuullttuurráálliiss  ééss
KKoonnffeerreenncciiaa  KKöözzppoonntt

január 26. Sport Bál
február 16. Erdész Bál
február 23. Orvos Bál

SSzzeenntt  KKrriissttóóff  AAuuttóósszzaalloonn
március 1. Ford bál

Báli 
naptár

Az álló és fekvõ Hypoxi gé-
pek a fogyás mellett a na-
rancsbõr tartós megszünteté-
sét is biztosítják, ami mellett
egészségmegõrzõ szerepe is
bizonyított. A hypoxi terápia
során összekötik a vérkerin-
gés aktiválását a zsírégetõ
edzéssel. Rendszeressé teszik
a hölgyek ciklusát, normali-
zálódik anyagcsere folyama-
tuk.

A fekvõgépet a túlsúlyos,
gerincbántalmakban szenve-
dõ vendégek is használhat-
ják. A cukorbetegségben
szenvedõknek orvosilag is
ajánlott a gép igénybe vétele.
Az elõkezelõ alkalmazásával
megsokszorozható a hypoxi
hatása.

Látványos átalakulást ered-
ményez a Relax Massage Rol-
ler. A sokoldalú készülékbe
épített farudak folyamatos for-
gása végzi a masszírozást: rá-
ülve a popsin, a combon,
mellé állva a deréktájon, rá-
hajolva a hason, elé állva a
külsõ combon. A gép a spor-
tolóknak bemelegítésre,
izomlazításra is kiváló, vala-
mint derékfájás és izületi

problémák kezelésére is
ajánlják.

A fogyókúrás programok
kiegészítésére tökéletes a szá-
raztechnológiájú szauna, a
Relaxinfra, amelyben az izza-

dás mennyisége közel három-
szorosa a hagyományos sza-
unáénak. Emellett méregtele-
nít, hatékonyan edzi az im-
munrendszert, valamint hoz-
zájárul ahhoz, hogy testileg,
lelkileg megfiatalodjunk.

A leglátványosabb ered-

ményt akkor éri el a vendég,
ha a terápiát méregtelenítés-
sel kezdi. A SPA méregtelenítõ
a talpon keresztül tisztít, salak-
talanít, megsokszorozza a te-
rápia hatékonyságát. A be-
rendezés az egészséges szer-
vezetnél is javasolt az egész-
ségmegõrzés és a belsõ
egyensúly helyreállítása miatt.
Komolyabb betegségeknél,
mint például a reuma, a kösz-
vény, az asztma, a magas vér-
nyomás, a diabétesz, vagy a
daganatok, már egyhavi ke-
zeléssel is jelentõs javulás ér-
hetõ el.

A Body Coach egyedülálló
kondicionáló gép mûködése
a mechanikus rezgésen ala-
pul. Erõsíti az izmokat, javítja
az állóképességet, energiát
ad. Használatával 80 %-kal
kevesebb idõre van szükség,
mint a hagyományos edzések
során. A boldogsághormo-
nok és a tesztoszteron szint
képzõdését elõsegítve több
erõt ad.

HHoozzzzaa  mmaaggáátt  kkiirroobbbbaannóó  
ffoorrmmáábbaa  eexxkklluuzzíívv  

sszzééppssééggsszziiggeettüünnkköönn!!

HHYYPPOOXXII&&RREELLAAXX  IINNFFRRAASSTTÚÚDDIIÓÓ
KKeeccsskkeemméétt,,  KKllaappkkaa  uuttccaa  1100//aa..
((aa  GGaabboonnaa--hháázzzzaall  sszzeemmbbeenn))

TTeell..::  7766//332244--993366
TTeell..::  3300//6666--000000--8888
wwwwww..hhyyppooxxiirreellaaxx..hhuu

– Az emberi természet sajátja
a versengés, a gyõzni akarás.
Az ókori Egyiptomban, Görög-
országban és Rómában külön-
bözõ játékeszközöket találtak
ki, hogy az adrenalin szintet a
békeidõben is magasan tart-
sák. Elõször az emberek egy-
mással kötöttek fogadásokat,
az elsõ központilag szervezett
szerencsejáték a kb. 2000 év-
vel ezelõtt Kínában bevezetett
lottó volt, amelynek bevételébõl
a hadsereg fenntartását, majd
a Nagy Fal építését finanszíroz-
ták. A mai szerencsejátékok
elõdei szinte kivétel nélkül meg-
találhatóak voltak a korábbi
történelmi korok közkedvelt
szórakozásainak listáján. A so-
kak számára ismert 52 lapból
álló játékkártyák a 14. század-
ban jelentek meg. A huszonegy
nevû játékból kialakult a Black-
jack, a „Poch”-ból pedig a Pó-
ker, melynek számos változatát
játsszák a kaszinókban.

– A rendszerváltás utáni elsõ
években megnyitott elektroni-
kus játéktermek nem voltak túl
jó hírûek. Az idõ elõrehaladtá-

val kialakult az igény egy olyan
hely megnyitására, ahol az em-
berek biztonságban, profi ki-
szolgálás mellett élvezhetik a
játék izgalmát. A Kánaán tulaj-
donosai erre az igényre vála-
szolva építették meg ezt a gyö-
nyörû termet Kecskeméten a

Malom Központ harmadik
emeletén. A 18. életévét betöl-
tött látogatóinkat itt minõségi
szórakozás, kulturált környezet
és baráti légkör fogadja, ame-
lyet hölgyvendégeink növekvõ
száma is mutat. A Kánaánban
töltött idõt az ingyenes italfo-
gyasztás, a szendvicsek és ap-
rósütemények teszik még kelle-
mesebbé. A nyerési lehetõsé-
gek növelése érdekében beve-
zettük a 3 szintû jackpot rend-

szert, így a játékosok naponta
akár többször is megnyerhetik
valamelyik központi nyeremé-
nyünket. A mega jackpotunk
minimális értéke 22  mmiilllliióó  ffoorriinntt,
melyet a roulette kivételével
bármelyik gépen meg lehet
nyerni, függetlenül attól, hogy
mekkora téten játszik a játékos.
Néhány napja az egyik kedves
vendégünk több mint 4 millió
Ft-ot vihetett haza, a rendszer
bevezetése óta pedig közel 300
mmiilllliióó  FFtt volt a megnyert jack-
potok összértéke. Játékosaink

igénye alapján éjjel-nappal
nyitva tartunk. Minden szomba-
ton svédasztallal, pezsgõvel és
meglepetésekkel kedveskedünk
jelenlegi és jövõbeni vendége-
inknek, rövidesen pedig kéthe-
tente színvonalas mûsorral vár-
juk a hozzánk betérõket.

KKÁÁNNAAÁÁNN
MMaalloomm  KKöözzppoonntt,,  33..  eemmeelleett
KKeeccsskkeemméétt,,  KKoorroonnaa  uuttccaa  22..  

TTeell..::  3300//443366--11661166
wwwwww..ccaassiinnookkaannaaaann..hhuu

AA  ssttúúddiióó  sszzoollggáállttaattáássaaii::
Hypoxi álló és fekvõ gép
Hypoxi elõkezelõ Relax

Massage Roller Relaxinfra
SPA Méregtelenítõ Body
Coach Álló szolárium

Fantasztikus „űrtojás”
AA  HHyyppooxx ii   nneemmccssaakk   aa  ffooggyyáássbbaann  sseegg íí tt

BBaarrááttssáággooss  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  kkééppzzeetttt  ttrréénneerreekk,,  aa  mmooddeerrnn
sszzééppssééggááppoollááss  hhaattéékkoonnyy  eesszzkköözzeeiivveell  vváárrjjáákk  aa  sszzééppüüllnnii,,
ffooggyynnii,,  kkiikkaappccssoollóóddnnii  vváággyyóókkaatt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa
HHyyppooxxii&&RReellaaxx  IInnffrraassttúúddiióóbbaann..  

IImmmmáárr  hhaarrmmaaddiikk  éévvee  nnaaggyy  ssiikkeerrrreell  üüzzeemmeell  eeggyy  eexxkklluuzzíívv
jjááttéékktteerreemm  aa  MMaalloomm  KKöözzppoonntt  hhaarrmmaaddiikk  eemmeelleettéénn..  AAzz
iiddõõrrõõll--iiddõõrree  nnöövveekkvvõõ  llááttooggaattóósszzáámm  aannnnaakk  iiss  kköösszzöönnhhee--
ttõõ,,  hhooggyy  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  ffoollyyaammaattoossaann  aallkkaallmmaazzkkooddnnaakk
aa  vveennddééggeekk  iiggéénnyyeeiihheezz..    ZZoommbboorrii  DDáánniieell,,  aa  KKáánnaaáánn  üüzz--
lleettvveezzeettõõjjee  aavvaattootttt  bbee  bbeennnnüünnkkeett  aa  sszzeerreennccsseejjááttéékkookk  ttöörr--
ttéénneettéébbee  ééss  aa  KKáánnaaáánn  rreejjtteellmmeeiibbee..

ÉÉJJJJEELL--NNAAPPPPAALL::    
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Kodály-emlékév volt a ta-
valyi Kecskeméten. A nagy
zeneköltõ születésének
125. évfordulója alkalmá-
ból hangversenyek, kiállítá-
sok, szakai fórumok soka-
sága gazdagította városunk
kulturális életét. Az önkor-
mányzatunk Kodály Örök-
ség Munkacsoportot hívott
életre az emlékévhez kap-
csolt reprezentatív progra-
mok szervezésére, lebonyo-
lítására, az anyagi feltételek
megteremtésére.

A Kodály-év rendezvénye-
ire mintegy 120 millió fo-
rintot költöttek. Ennek kö-
rülbelül a felét a város költ-
ségvetésbõl, a többit ado-
mányokból, pályázatokból,
vállalkozói támogatásokból
fedezték.

December 16-án avatták
fel a református templom
mellett Szemõk Zsuzsa
szobrászmûvész Psalmus
Hungaricus címû emlékmû-
vét, majd másnap ünnepi
hangversennyel zárult a Ka-

tona József Színházban a
Kodály-emlékév.

Le a kalappal az Ittzés Ta-
más vezette munkacsoport
elõtt, hiszen sokszínû, szín-
vonalas, Kecskemét nagy
szülöttjéhez méltó rendez-
vények jellemezték ezt az
emlékévet, némi keserû
szájíz mégis maradt utána.
Mert a kezdeti igyekezet, a
közös elhatározás és el-
szántság ellenére, a Kodály
Zoltán emlékmûvel adós
maradt szülõvárosa.
Ugyanis a Psalmus Hungar-
icus nem csak a nagy zene-
költõt, hanem a négyszáz
éve élt Kecskeméti Végh
Mihályt is méltató plasztika. 

Az emlékmû elnevezése
a magyarázat arra, hogy
városunk egykori fõbíráját
miért rokonította a szob-
rászmûvésznõ Kodállyal:

Végh Mihály Psalmus címû
verse ihlette a zeneszerzõt a
Psalmus Hungaricus kom-
ponálására. Varga László
református püspök-helyet-
tes ajánlotta Szemõk Zsu-
zsának ezt az alkotását az
illetékesek figyelmébe. Tõle
tudjuk azonban, hogy: „Ko-
dály Zoltánnét is megkér-

dezve egyértelmû volt az õ
véleménye, hogy ez a Psal-
mus Hungaricus emlékmû
nem az Újkollégium elõtt
volt Kodály-emlékmû pótlá-
sa, mert azzal a város még
adós marad továbbra is.”

Mint ismeretes, 2001-
ben gyalázatos módon
megrongálták az Újkollégi-

um elõtti, Melocco Miklós
alkotta Kodály-szobrot. En-
nek helyén alakították ki ké-
sõbb a város 1956-os em-
lékmûvét, a szobor pedig,
visszakerült restaurálásra az
alkotójához. Amibõl máig
sem lett semmi.

Ittzés Tamástól megtud-
tuk, a tárgyalások során

volt olyan érzé-
sük, hogy
Melocco Miklós-
nak ma már
nemigen tetszik
ez a Kodály-szo-
bor. Lehetséges,
hogy szíve szerint
újra fogalmazná,
újra formázná.
Csakhogy a vá-
ros szûkös anya-
gi helyzetét te-
kintve, nagyon
nem mindegy,
hogy mi mennyi.

Hiszen a régi szobor újra-
öntésére és felállítására is
12-27 millió forint közötti
összeget emlegetett a
szobrász. Azután szakem-
bereket küldött, akik fel-
mérték az elhelyezés lehe-
tõségeit, de ígéretükkel el-
lentétben, konkrét ajánlat-
tal máig sem jelentkeztek.
Ezért jött kapóra Varga
tiszteletes ajánlata, s ezért
döntött a városi vezetés
tavaly Szemõk Zsuzsa al-
kotása mellett, ami ugye-
bár, szépen illeszthetõ volt
az emlékév rendezvényei
sorába. (A Psalmus Hun-
garicus 10 millióba ke-
rült.)

Persze, Ittzés Tamás sze-
rint, ez nem jelenti azt, hogy
végleg lemondott Kecske-
mét egy Kodály-emlékmû-
rõl. Azt viszont, hogy mikor,
most már nehéz megjósol-
ni. A borúlátóbbak szerint,
a 150. évfordulóig várha-
tunk az új (vagy megújult)
Kodály-szoborra... kk..ee..  

Február 15. és április 20.
között tekinthetõ meg Kecs-
keméten, a Cifrapalota
földszinti termeiben Mun-
kácsy Mihály festõmûvész
(1844-1900) kiállítása. A
tárlat alcímébõl (Válogatás
Pákh Imre gyûjteményébõl,
a békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeum és a Ma-

gyar Nemzeti Galéria
anyagából) is kiderül, hogy
lényegében azt a vándorki-
állítást üdvözölhetjük, me-
lyet eddig már több mint
900 ezren láttak az ország
különbözõ részein.

Kecskeméten még soha
nem volt az asztalos inasból
lett, szinte csak a népmesei
hõsökhöz hasonlíthatóan
legendás hírnevû festõmû-
vésznek kiállítása. A mûvek
jórészt kronologikus sor-
rendben lesznek a termek-
ben be-mutatva, a korai és
a kritikai realista festmé-
nyektõl a párizsi sza-
lonképekig, az Ásító inastól
(1868-1869) a most elõ-
ször látható A kis cukor-
tolvajig (1883). Különösen
az elõbbi méltó a megkü-
lönböztetett figyelemre, hi-
szen már 2005-ös felbuk-
kanásáig is a fõmûvek közé
sorolták, pontosabban an-
nak a Magyar Nemzeti Ga-

lériában õrzött vázlatát. A
Düsseldorfban festett na-
gyobb méretû végsõ válto-
zat 2005. június 14-én The
lazy apprentice (A lusta
inas) címmel került kala-

pács alá a londoni Sothe-
by's aukciós házban. A mû-
vet az a Pákh Imre mûgyûj-
tõ vásárolta meg 36 millió
forintnak megfelelõ angol
fontért, akitõl ezúttal is a
festmények túlnyomó több-
sége (36 darab) származik

majd. Az Ásító inas (mind-
két változata) a festõ elsõ
jelentõs alkotásának tekint-
hetõ. Segítségükkel lép túl
Ludwig Knaus és az anek-

dotázó német életképfesté-
szet hatásán a valódi realiz-
mus irányába fordulva.

Kiemelendõ, hogy az ed-
digi kiállításokhoz képest,
minden eddiginél több sze-

mélyes relikviát
(ruhák, festõ-
eszközök, es-
ernyõ, szem-
üveg, korabeli
fotók) láthat-
nak majd a lá-
togatók, álta-
luk is „meg-
foghatóbbá”,
átélhetõbbé,
közvetlenebbé
téve az alkotót
és az õt körül-
vevõ világot.
Számomra a
kiállítás fõ „att-

rakciója” azonban az utol-
só terem lesz, ahol a Krisz-
tus-trilógia két képérõl
(Krisztus Pilátus elõtt, 1881;
Golgota, 1883) készült
nagyméretû redukcióját le-
het majd megtekinteni, a
hozzájuk kapcsolódó fotó-

tanulmányokkal (modellfo-
tókkal) és festményvázlatok-
kal együtt (egy tanulmány
az 1896-ban befejezett
Ecce homot is megidézi).

Munkácsy még elsõ képe
kapcsán így nyilatkozott a
londoni Timesban: „Sosem
pró-báltam isteni személyt
festeni, mivel ami isteni, azt
az ember nem képes meg-
festeni. Én az emberi alak-
ban megjelent Istent akar-
tam ábrázolni.” A festõ ko-
rabeli népszerûségét mutat-
ja, hogy az evangéliumi
drámaként ün-nepelt triló-
gia utolsó darabját, 1896
nyarán 315 ezren látták Bu-
dapesten, az Andrássy úti
Belle-Vue mulató udvarán
elhelyezett pavilonban.

A korszerû muzeológia
gyakorlatát követve igyek-
szünk minden korosztálynak
és érdeklõdési szintnek
megfelelni. A legkisebbek-
nek múzeumpedagógiai
foglalkozásokat kínálunk, a
középiskolásoknak orszá-
gos vetélkedõt Munkácsy
életmûvérõl. Mûvészettörté-

neti elõadásokat is tartunk
a korszakról és a festõrõl, s
szakmai tárlatvezetéseket
hirdetünk az érdeklõdõk
számára. Ezek idõpontjairól
a kiállítás honlapján
(www.munkacsykecskeme-
ten.hu) lehet részletesen tá-
jékozódni. A kiállítást emel-
lett koncertek is színesítik,
sõt a gasztronómia is szere-
pet fog kapni. A belépõ
1500 forintba kerül majd, a
diákok és a nyugdíjasok
800 forintért válthatnak je-
gyet, de lesz 3000 forintos
családi belépõ is (a cso-
portos és más kedvezmé-
nyes belépõkrõl szintén a
honlapról nyerhetnek pon-
tos információkat). A kiállí-
tás alkalmából katalógus is
megjelenik.

iiffjj..  GGyyeerrggyyááddeesszz  LLáásszzllóó
mmûûvvéésszzeettttöörrttéénnéésszz

Munkácsy Mihály Kecskeméten

Emlékév Kodály−szobor nélkül

TTééllii  úútt

KKéétt  ccssaalláádd  aa  sszzaalloonnbbaann

AA  kköözzööss  eemmlléékkmmûû

HHóóhhéérr  llaajjttoorrjjáávvaall

ÁÁssííttóó  iinnaass
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A Hit Gyülekezete az új-
kori reformáció pünkösdi
karizmatikus keresztény
irányzatához tartozik,
amely a világon a máso-
dik legnagyobb, de a leg-
dinamikusabban fejlõdõ
keresztény irányzat. Ha-
zánkban évek óta a ne-
gyedik legnagyobb egy-
ház. Világhírû képviselõi
közül említhetnénk az
amerikai Bush elnököt,
vagy a sportolók közül az
aranylabdás Káká-t, Ma-
gyarországon pedig, egy-
házunk vezetõ lelké-szét,
Németh Sándort, illetve
legismertebb focistánkat,
Gera Zoltánt.

Kecskeméten önálló
csarnokkal és óvodával
(Noé Bárkája Óvoda) ren-
delkezünk. Csarnokunk a
Hírös Konferenciaterem
nevet viseli, és idén lett
korszerûen felújítva. 

A hétvégi istentisztelete-
ken gospel zenével dicsér-
jük az Urat, ahol rendsze-
resen megtapasztalják az
emberek Isten jelenlétét,
amit a Szent Szellem köz-
vetít, hiszen Jézus jelenleg
a Mennyben van, és az
embereknek nem vallásos
maszlagokra van szüksé-
gük, hanem Istennel sze-
mélyes és valóságos kap-
csolatra. Egyházunkhoz
ilyen személyes érintés, il-
letve természetfölötti hívás
alapján csatlakoznak az
emberek, hála Istennek,
egyre nagyobb számban.
Rengeteg csoda is bizo-
nyítja, hogy Isten köztünk
van, bár sokan még elõí-
téletekkel gondolnak ránk,
pedig számosan közülünk
a jó példákat látva, itt ala-
pítottak családot, itt kezd-
ték szorgalmas munkával

felvállalni a család gond-
jait. Sõt, nem ritka az sem,
hogy elvált házaspárok új-
ra összeházasodtak, és
hûséges szerelemben él-
nek, további gyermekeket
szülnek és nevelnek. Sze-
rintünk a mai Magyaror-
szágon õk az igazi hõsök,
és nem a valóság showk
prostituáltjai. Mindezt Is-
ten munkálja ki az
emberben, hogy ne
csak magának, il-
letve bûnös vágyai-
nak éljen, hanem
családjáért, gye-
rekeiért, és ezáltal is
beteljesedjen az Ige:
„jobb adni, mint kapni”.
A „szeresd felebarátodat,
mint magadat” parancsát
a családon belül is meg-
tartjuk. Ezen kívül nem ke-
vesen átéltek Isten beavat-
kozásának eredményekép-
pen káros szenvedélyekbõl
(drog, alkohol, nikotin) va-
ló szabadulást. Összejöve-
teleinken Isten dicsérete
mellett fontos szerepet kap

az aktuális és személyes
igehirdetés, melynek során
az emberek átélik, hogy Is-
ten hozzájuk, szól és tanít-
ja õket. 

Idén tartottunk a nyilvá-
nosság elõtt is nagysikerû
rendezvényeket, mint a Fri-
derika gospel koncert,

ahol a zsúfolá-
sig megtelt

H í r ö s
K o n -

ferenciateremben végig
mennyei atmoszféra volt.
Nyáron pedig, a fõtéri ren-
dezvények színvonalát
emelve a szökõkút melletti
részen több ízben halhat-
ták és láthatták zenés
evangélizációinkat.

Az ATV-n minden vasár-
nap délelõtt 11 órától su-

gárzott élõ, interaktív is-
tentisztelet közvetítésben is
aktívan részt vesznek gyü-
lekezetünk tagjai. Ezeken
a mûsorokon keresztül Is-
ten rengeteg ember életét
valóságosan megérintette.
A számtalan sms-bõl,
email-bõl, és a betele-
fonálóktól tudjuk, hogy ez
sok ember számára na-
gyon nagy segítséget, re-
ménységet nyújtott kátyú-
ba jutott életükben. Ezen
felül Németh Sándor nem-

zetközi szinten is el-
ismert, magas szín-
vonalú, karizmati-
kus igehirdetései
nemcsak Magyar-
országon, hanem

határokon túl is hatnak.
A mûsor interaktivitása és
spontenitása miatt is egye-
dülálló és közkedvelt, és
hétrõl hétre sok embernek
a szellemi és lelki igényeit
elégíti meg.

Végezetül minden ked-
ves olvasónak szeretnénk
üzenni a Biblia azon sza-
vait, hogy az emberi élet-
ben a legfontosabb a bol-
dogság keresése, ami
megegyezik Isten keresé-
sével, s erre minden em-
bernek joga van. Mivel Is-
tentõl származik az ember
földi élete és boldogulása,
így az emberi élet fõ célját
így határozza meg Pál
apostol: „Hogy keressék
az emberek az Urat… jól-
lehet nincs messze
egyikõnktõl sem.” 

Éppen ezért, aki meg is
szeretné találni, szeretettel
várjuk a Hírös Konferen-
ciateremben szombaton-
ként 16 órától Kecskemé-
ten, a Kiskõrösi út 5. szám
alatt.

Legfontosabb a boldogság keresése
CCssaa lláádd  ééss   ss zzeerree ttee tt

AArraattóó  ÁÁddáámm  aa  
kkeeccsskkeemmééttii  
ggyyüülleekkeezzeett  vveezzeettõõjjee



Hagyományosan a Szentes-
te Alapítvány éves munkája
zárult a dunavecsei diákott-
honban töltött karácsonnyal.
Az év során támogatták a ne-
velõszülõknél élõ gyermekek
nyári solti táborozását. Jelen-
tõs összeggel járultak hozzá a
dunavecsei gyermek tánccso-
port törökországi vendégsze-
repléséhez, ahol egy nemzet-

közi fesztiválon képviselték ha-
zánkat. Támogatták a mûk-
ertvárosi templom építését és
több út menti kereszt felújítá-
sát. Bekapcsolódtak a Kecske-
mét fõterén szervezett tíz jóté-
konysági ebéd szervezésébe
és lebonyolításába. Karácsony
elõtt több száz ember ünnepét
tették gazdagabbá a „Szent
Erzsébet kosara” akciójukkal.   
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A kecskeméti Petõfi Sán-
dor Gyakorló Általános Is-
kola 112277  éévvee mûködik az
oktatás szolgálatában. Je-
lenleg 332222  ddiiáákk tanul itt, 3333
ppeeddaaggóógguuss  iirráánnyyííttáássáávvaall.. A
pedagógiai munkában a
kkoorrsszzeerrûûsséégg,, a mmaaggaass  sszzíínn--
vvoonnaallúú  ookkttaattááss,, a ppeeddaaggóó--
gguussookk  iiggéénnyyeessssééggee  párosul
a hagyományos értelemben
vett általános képzéssel. En-
nek köszönhetõen tanulóik
évrõl évre szép eredménye-
ket érnek el különbözõ szin-
tû szaktárgyi, mûveltségi és
sportversenyeken, s a diá-
kok mindegyike továbbtanul
valamelyik középfokú okta-
tási intézményben.

Kiemelt szerepet kap a
nyelvtanulás mellett a kköörr--
nnyyeezzeettvvééddeelleemmrree és az eeggéésszz--
ssééggeess  éélleettmmóóddrraa  nneevveellééss..

Évek óta biztosított felsõ ta-
gozatosaik számára az iinnffoorr--
mmaattiikkaa--ookkttaattááss..

Az iskola a 2008/2009-es
tanévben is páratlan lehetõ-
séget kínál az elsõsök és szü-
leik számára. EEllssõõ  oosszzttáállyyttóóll
kkeezzddvvee  a hagyományos osz-
tályokban aannggooll  vvaaggyy  nnéémmeett
nyelvet oktatnak, az uunniióóss

oosszzttáállyybbaann pedig, a diplomá-
cia nyelvét, a franciát ismerik
meg a tanulók. AAzz  uunniióóss  oosszz--
ttáállyybbaann  mmaaggyyaarrssáágguunnkk,,  hhaa--
ggyyoommáánnyyaaiinnkk,,  nneemmzzeettii  éérrttéé--
kkeeiinnkk  mmeelllleetttt  mmeeggiissmmeerriikk  aa
ttööbbbbii  oorrsszzáágg  kkuullttúúrráájjáátt,,  jjeell--
lleeggzzeetteessssééggeeiitt  iiss  pprroojjeekkttmmóódd--
sszzeerr  sseeggííttssééggéévveell  aa  ggyyeerreekkeekk..
Két év elteltével nnaaggyyoonn  ppoozzii--

ttíívvaakk  aa  vviisssszzaajjeellzzéésseekk az EU-s
oktatást illetõen.

A sszzeemmééllyyiissééggffoorrmmáállááss  ééss
kkoommppeetteenncciiaaffeejjlleesszzttééss  éérrddee--
kkéébbeenn,,  ttööbbbbffééllee  sszzaakkkköörrtt
((kkéézzmmûûvveess,,  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettii,,
sszzíínnjjááttsszzóó,,  éénneekkkkaarrii,,  ttaannttáárr--
ggyyii  ssttbb..))  mmûûkkööddtteett  aazz  iisskkoollaa..

Igény szerint mindenkinek
tudnak napközis foglalko-
zást és tanulószobai ellátást
biztosítani.

NNiinnccss  mmeegghhaattáárroozzootttt  bbeeiiss--
kkoolláázzáássii  kköörrzzeettüükk,,  eezzéérrtt  aa
vváárrooss  bbáárrmmeellyy  tteerrüülleettéérrõõll,,  iill--
lleettvvee  mmááss  hheellyyssééggbbõõll  iiss  sszzíí--
vveesseenn  ffooggaaddjjáákk  aazzookkaatt  aa
ggyyeerreekkeekkeett,,  aakkiikk  õõkkeett  vváá--
llaasszzttjjáákk..

NNyyíílltt  nnaappookkrraa  eezz  éévvbbeenn  iiss
sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  aazz  iinnttéézz--
mméénnyy  aazz  éérrddeekkllõõddõõkkeett::  JJaa--
nnuuáárr  2288--áánn  ééss  ffeebbrruuáárr  1111--
éénn  88--ttóóll  1111  óórrááiigg..

Tavaly ünnepeltük egyik leg-
ismertebb és legnépszerûbb
Árpád-házi szentünk, Szt. Er-
zsébet születésének 800 éves

évforduló-
ját. Ebbõl
az alka-
l o m b ó l
került szín-
padra Az
élet kenye-
re címû

produkció, ami hazánkban
szinte az egyetlen a maga ne-
mében.

A színdarab Illyés Kinga
azonos címû, 2001-ben nagy
sikerrel bemutatott szöveg-
könyve alapján készült, hiteles
dokumentumokból. Ezt Kolti
Helga (felvételünkön) további
gyûjtésekbõl gazdagította. Az
elõadás különleges értéke
nem csupán az, hogy Szt. Er-
zsébet életének állomásait
tényszerûen mutatja be, ha-
nem a színészi játék segítségé-
vel közel hozza, érthetõvé te-
szi, és Erzsébet emberi példá-
ján keresztül, elgondolkodtat-
ja a mai kor nézõit. 

A kecskeméti Kamaraszín-
házban január 31-én 19 óra-
kor kezdõdõ másfél órás elõ-
adás minden korosztály szá-
mára izgalmas, tartalmas és
feltöltõ élményt kínál.

NNéémmeetthh  LLáásszzllóó
Általános Iskola és Gimnázium

6000 Kecskemét, 
Szent Imre u. 9.

Telefon/fax: 06-76/508-836
e-mail:iskola@nemethl-

kkt.sulinet.hu 
OM azonosító:027957

BBEEIIRRAATTKKOOZZÁÁSS  AA  22000088//22000099--EESS  TTAANNÉÉVVRREE
KKÉÉPPZZÉÉSSII  FFOORRMMÁÁKK

eessttii  ttaaggoozzaattoonn  ( 3 napos )
lleevveelleezzõõ  ttaaggoozzaattoonn ( 2 napos ) gimnáziumi oktatás

lleevveelleezzõõ  áállttaalláánnooss  iisskkoollaa 5-8. osztály
KKÉÉPPZZÉÉSSII  IIDDÕÕ::  44  ÉÉVV

szakiskolai elõképzettséggel akár 2 év alatt
ÉÉRREETTTTSSÉÉGGII  BBIIZZOONNYYÍÍTTVVÁÁNNYY

ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS  ::  SSZZEERRDDÁÁNNKKÉÉNNTT  99--1177  ÓÓRRAA  KKÖÖZZÖÖTTTT

JJeelleennttkkeezzééss::  ffeebbrruuáárr  11--ttõõll  sszzeerrddaaii  nnaappookkoonn  ffoollyyaammaattoossaann..

Iskola a belváros szívében

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0337-04
Intézmény-akkrediteciós lajstromszám: AL-0010

KERESKEDELMI ÉS 
IDEGENFORGALMI 

TOVÁBBKÉPZÕ
BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉPVISELETE 

AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET TERVEZI INDÍTANI :

– szakács,-frissítõ masszõr, – takarító, – élelmezésvezetõ, 
– cukrász, – pincér, – élelmiszer- és vegyiáru eladó, 
– kereskedõ, – boltvezetõ, – zöldség-gyümölcseladó, 

– társadalombiztosítási ügyintézõ, 
– pénzügyi- számviteli ügyintézõ, – virág berendezõ, 

virágkereskedõ, – diétás szakács, 
– számítógép-kezelõ(-használó), ECDL számítógép.

JJeelleennttkkeezznnii  aa  KKeeccsskkeemméétt,,  BBiibbóó  uu..  11..  sszz..  aallaatttt,,  aazz  ÁÁFFEEOOSSZZ  iisskkoolláábbaann
ttaalláállhhaattóó  KKIITT  IIRROODDÁÁBBAANN,,  HHoorrvváátthh  LLaajjoossnnéé  kkééppvviisseelleettvveezzeettõõnnééll  lleehheett..

TTeelleeffoonn::  7766//441166--669955
„„EESSÉÉLLYY  AA  SSIIKKEERRRREE!!””

Az élet
kenyere

Jelentkezési határidõ: 2008. január 31.

TÉRÍTÉSMENTES KÉPZÉSEK 
MINDEN KOROSZTÁLYNAK 

NAPPALI, és ESTI tagozaton a 

PERFEKT Szakközépiskola 
szervezésében

Választható szakirányok:
OKJ változása miatt 2008.februárban 

utoljára indítható képzések:

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Nappali tagozaton 18- 22 életkor, esti tagozaton 

nincs korhatárhoz kötve
Képzés rendje: Nappali tagozaton iskola rendszerben, 

heti öt nap, esti tagozaton heti  2 alkalommal munkaidõ után  
Bõvebb tájékoztatás és jelentkezés lap a kecskeméti telephely irodáján kérhetõ

személyesen, vagy telefonon.
A képzések 2008. február elején kezdõdnek.

6000 Kecskemét Csányi J.krt.14.II.em.2. Tel.:  76/484-806

Humán kontrolling ügyintézõ
Sportszervezõ, - menedzser

Irodavezetõ
Pénzügyi, számviteli ügyintézõ

OM:102591

Kukac növényvédõ-
szer, vetõmag és 
állateledel bolt

Õszi ajánlatunk:

kályhacsövek vesszõ- és cirok-

seprûk lombgereblyék

egér -és patkányirtók tápoldatok,

mûtrágyák virághagymák: tulipán,

jácint, nárcisz, krókusz… hobbiál-

lat-tartáshoz kellékek, különféle ál-

lateledelek és még ezer apró cikk

a ház körüli munkához.

Kecskemét, Erdõs Imre u. 6. 

Tel.: 76/477-351

HHIIRRDDEETTÉÉSS

AA  „„BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyéébbeenn  aa
RRáákk  EElllleenn””

KKÖÖZZHHAASSZZNNÚÚ  AAllaappííttvváánnyy
munkája 11999988  óta bizonyí-
ték arra, immáron 1100..  éévvee,,  
hogy az Ön /-ök/ támogatá-
sát, a daganatos betegekre

fordítva, eredményesen
használjuk fel.

MMeeggttiisszztteellii  bbiizzaallmmáávvaall  AAllaa--
ppííttvváánnyyuunnkkaatt,,  jjuuttttaassssaa  eell

aaddóójjaa  11  %%--áátt  !!
HHÁÁLLÁÁSSAANN    KKÖÖSSZZÖÖNNJJÜÜKK

AADDÓÓSSZZÁÁMMAA::  
1188335544225566  ––  11  ––  0033..

Címe: 6000. Kecskemét,
Nyíri út 38.

Tel.: 06-76/ 516-719.,
Fax:76/519-853.

Bankszámla száma: OTP
Bank Rt., Kecskemét,

11732002 – 20346366.

Szenteste



Izaiás próféta örök gondo-
latai jártak az eszemben ma,
amikor bezárult a nagy téli
karitatív sorozat a Barátság
Sátor szeretetasztalánál,
Kecskemét fõterén. Milyen
csodának voltunk a részesei
barátainkkal, közösségünk-
kel! Hogy is írja a lánglelkû
próféta?

„Törd meg az éhezõnek
kenyeredet és a hajléktalan
szegényt fogadd be házad-
ba! Ha mezítelent látsz, öltöz-
tesd föl, és ne fordulj el em-
bertársad elõl! Akkor majd
felragyog világosságod, mint
a hajnal, és a rajtad ejtett seb
gyorsan beheged. 

Elõtted halad majd igazsá-
god, és az Úr dicsõsége lesz

a hátvéded. Akkor, ha szólí-
tod, az Úr válaszol, könyörgõ
szavadra így felel: Nézd, itt
vagyok! Ha eltávolítod kö-
rödbõl az igát, az ujjal muto-
gatást és a gonosz beszédet,
ha odaadod az éhezõnek ke-
nyeredet, és jóllakatod az el-
nyomottat, akkor felragyog a
sötétségben világosságod, és

homályod déli verõfényre
változik.”

Az idei adventtõl vízkeresz-
tig tartó fõtéri szeretetven-
dégségnek a fenti jó tanács
volt a vezérgondolata. A rá-
szorulók – velünk együtt –, a
hideg napokban, már na-
gyon várták hétrõl hétre a va-
sárnap delet, a találkozást.

Örök pillanatok, élmények
születtek, raktározódtak el a
szívekben. Aki az anyagiak, a
naturáliák adományozása
mellett személyesen is eljött
megtapasztalhatta, milyen
felemelõ érzés meleg étellel
segíteni az éhezõ szegénye-
ken. Jó szóval fölolvasztani a
fagyott szíveket.

Köszönet jár mindenkinek,
aki áldozott erre a tízmenetes
szeretetvendégségre: idõt,
anyagiakat, fáradtságot.
Most minden eddiginél töb-
ben voltak a szolgálattevõk.
Többségük egyébként már
most bejelentette, hogy jövõ-
re – ugyanúgy, mint most –
szeretne támogatóként társul
szegõdni újra.

Andol Kft., Andrássy Cintia, Bács-Zöldért Rt., Balla
Csaba, Benkõ István, Bényi Zsolt, Bogépfa Kft., Bog-
nár József, Bóra Kft., Casino Kánaán, Champion Kft.,
Cseh Pékség, Cselényi László, Dankó József, Design
Kft., Dobos Lakberendezés, Dóka Kft. dr. Bábel Ba-
lázs, dr. Bagó Zoltán, dr. Feldmájer Péter, dr. Zombor
Gábor, Erdért ZRT., Fantázia Virágbolt, Ferences Vi-
lágrend, Fodor Cukrászat, Folttrade Kft., Ford Hov-
ány Kft., Fornetti Kft., Full Party Service Kft., Garabon-
ciás Kft., Géniusz Étterem, Gong Rádió, Hainczné Dr.
Zimay Zsuzsanna, Hansa-Kontakt Kft., Hilti Kft., Hírös
Ablak Kft., Holló Lakodalmas és Vendégház, IHG
Zrt., Írisz Repró Stúdió, Kunszállási Júlia Malom,
Kecskeméti Polgárõrség Egyesület, Kecskeméti Televí-
zió, KÉSZ Kft., Kiskunfélegyházi Malom Kft., Kiss Ti-
bor, Konstrukt-Plan Kft., Lezsák Sándor, Liberté Étte-
rem, Mádl Dalma, Kecskeméti Vöröskereszt, Magyar
Zeelandia Kft., Marton Zoltán, Megasped Kft.,
Menza-food Kft., Orell Zsolt, P. Bátor Botond, Peki
Kft., Petõfi Népe, Piroska Tours, Plan Rt., Polyák Pék-
ség, Print Soft Kft., Raster Stúdió, Reni Lux Kft., Sug-
ovica Halászcsárda, Szerelvénybolt Kft., Szil-Autóház
Bt., Szil-coop, Tanyacsárda, TÉ'96 Irodabútor Stúdió,
Termostar Kft., Tiszavölgyi Gábor, Tóth András, Univ-
er Coop Zrt., Univer Product Zrt., Varjú Lajos, Város-
gazdasági Kft., Ver-Bau Kft., Zsalupont Kft.

Köszönetet mondunk az élõ betlehemnél elõadott
ünnepi mûsorokért, a Lánchíd utcai óvodásoknak, a
Piarista Gimnázium férfi karának, a Hosszú utcai
óvodásoknak, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2/C osztálynak, a Zrinyi Ilona Általános Iskola 4/A
osztályosainak és a Szent Imre Katolikus Általános Is-
kola betlehemes csapatának.

Az élõbetlehem létrehozásában nyújtott segítséget kö-
szönjük: Borbély Lajos építésznek, a Molnár Fatelepnek,
az Agro-Holc Kft-nek, dr. Andrássy Ákosnak és ács csa-
patának, valamint az állattulajdonosoknak: Bérczy Gyu-
lának, Fertig Józsefnek, Nagy Istvánnak (Gubának).

2008.  január88 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Főtéri szeretetvendégség
AA  ss zzoo ll iiddaarr ii ttááss   üünnnneeppnnaappjjaa ii   vvoo ll ttaakk

GGééppjjáárrmmûûááttíírrááss  tteelljjeesskköörrûû  
üüggyyiinnttéézzéésssseell!!

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

– hitelügyintézés 
– személyes okmányok ügyintézése

wwwwww..ggyyoonnggyyiiaattiirrooddaa..hhuu
7700//338844--7755--9966,,  7700//229900--3344--9944

7766//332277--888844

„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magasvérnyomás, szívritmusza-
varok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
BBeejjeelleennttkkeezzééss::  SSaasssszzeemm  OOppttiikkaa

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

Támogatók:

Közös fellépés a pollenártalom ellen!
Környezetvédõ, városvédõ akciók! 

Mûemlékvédelem!
Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!

AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!

PORTA Közhasznú Egyesület,
Kecskemét Kossuth tér 5. Tel.: 76/505-041

Adószám: 18362253-1-03, Számlaszám: 52400078-10048593 

KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!

1%

„… nagyobb boldogság adni, mint kapni.” 
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!

Szenteste Alapítvány tevékenysége:
• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös 

programok szervezése,
• Templomok, keresztek építését és felújítási munkálatainak támogatása 

munkálatainak támogatása,
• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13. 

Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

DDrr..  BBaaggóó  ZZoollttáánn,,  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  ééss  ddrr..  SSáárrkköözzyy  IIssttvváánn  aa  
rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  mmeeggnnyyiittóójjáánn  

AA  FFuullll  PPaarrttyy  SSeerrvviiccee  jjaannuuáárr  66--áánn  llááttttaa  vveennddééggüüll  aa  rráásszzoorruullóókkaatt

AA  SSzzeerreetteettllaakkoommáákk  áállllaannddóó  kköözzrreemmûûkkööddõõii::  GGaarraacczzii  JJáánnooss,,  HHoovváánnyy  
MMáárrttoonn  ééss  KKeeccsskkeemmééttii  KKrriisszzttiiáánn

DDeecceemmbbeerr  2244--éénn  aa  PPeettõõffii  NNééppee  jjóóttéékkoonnyyssáággii  eebbééddjjéénn  GGaazzssóó  LLáásszzllóó  ééss
LLeezzssáákk  SSáánnddoorr  iiss  sseeggíítteetttt

AAzz  iiddeeii  ttáámmooggaattóókk  kköözzöötttt  ootttt  vvoolltt  aa  LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm  iiss

AA  VVöörröösskkeerreesszztt  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  SSzzeerrvveezzeettee  mmiinnddeenn  aallkkaalloommmmaall  
rruuhháátt  ééss  ééddeessssééggeett  oosszzttootttt

TTiisszzaavvööllggyyii  GGáábboorr  ééss  ccssaallááddjjaa  mmaagguukk  ffõõzzttéékk  ééss  kkíínnáállttáákk  aazz  éétteelltt

DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  ééss  MMááddll  DDaallmmaa  iiss  mmeeggttiisszztteellttee  aa  rreennddeezzvvéénnyytt


