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Turpinszky Béla is
színidirektornak pályázik

Mint ismeretes, sikertelen-
nek minõsítette a közgyûlés
tavaly év végén a kecske-
méti színház direktori széké-
re kiírt pályázatot, s újra
meghirdette. Legújabb in-
formációink szerint a máso-
dik fordulóban a nyolcva-
nas évek neves, közkedvelt
kecskeméti bonvivánja,
Turpinszky Béla is ringbe
száll az igazgatói posztért.
Mégpedig olyan neves szín-
házi szakemberrel az olda-
lán, mint Korcsmáros 
György fõrendezõ, aki sok
éven át volt a gyõri színház
direktora. A Kecskeméten
élõ Turpinszky Béla nem-
csak hazánk, de Németor-
szág több teátrumában is

rendszeresen játszott jelen-
tõs szerepeket. Majd saját
társulatot verbuvált, a
Vízmûdombnál felállított
szabadtéri színpadra álmo-
dott nagyszabású produkci-
óinak nyaranta többször
tapsolhattak a kecskeméti-
ek. A napokban nagy siker-
rel mutatták be Kalocsán A
miniszter félrelép címû vígjá-
tékot. Turpinszky tarsolyában
állítólag számtalan olyan új
ötlet van – a rendszeres tájo-
lástól a nyári szabadtéri játé-
kokig, a televíziós dalverse-
nyektõl a helyi színészképzés
megho-nosításáig –, ami
ugyancsak gondolkodóba
ejtheti a direktori pályázatok
elbírálóit.    

A Vizes Élõhelyek Világnapja
alkalmából kirándulást szerve-
zett Soltszentimrére a kecske-
méti Porta Egyesület. A dele-
gációt – melyben több termé-
szetjáró, lokálpatrióta civil
szervezet is képviseltette ma-
gát – Kádár Németh István, a
község és Lehoczki Ferenc,

Soltvadkert polgármestere kö-
szöntötte.  Elõször Árpádházi
Szent Imre szobrát koszorúzták
meg (itt készült a mellékelt fel-
vételünk), majd a Csonka-
torony megtekintése követke-
zett. A Kolon-tónak az egyik
különlegessége, hogy egy ide-
ig az õs-Duna is itt folyt keresz-

tül. Az a titok még feltáratlan,
hogy honnan kap kétmillió
köbméter vizet évente a tó,
függetlenül a lehullt csapadék
mennyiségétõl. A kutatások
egy törésvonalat feltételeznek,
amelynek mentén felszín alatti
vizekbõl nyer utánpótlást ez a
terület.

Kecskeméten, a Természet
Házában tartották a napok-
ban azt a konferenciát,
amelynek témája a parlagfû-
mentesítés volt. A rendez-
vényt dr. Mucsi Gyula tiszti fõ-
orvos, az ÁNTSZ Dél-Alföldi
Regionális Intézetének veze-
tõje nyitotta meg. Bevezetõjé-
ben elmondta, hogy a par-
lagfû elterjedése elleni intéz-
kedés kiemelt népegészség-
ügyi kérdéssé vált, amelynek
sikeréhez szükség van széles-
körû társadalmi összefogás-
ra, nemcsak az állami szer-
vek és az önkormányzatok,
hanem a civil szervezetek és
a magánemberek részérõl is.
Ennek az együttmûködésnek
a létrejötte és fenntartása a
lakosság egészségének az
érdeke.

Tarkóné Strifler Anita, az
ÁNTSZ munkatársa a kecs-
keméti Porta Közhasznú
Egyesületet emelte ki a Bács-
Kiskun megyei civil szerveze-
tek közül egyedüliként, ame-
lyik aktívan részt vesz a pollen
elleni harcban, és Pollenpont
üzemeltet. Péterfia Éva, a tár-
caközi bizottság elnöke el-
mondta, hogy a parlagfû ir-
tása terén általános javulás fi-
gyelhetõ meg az ország túl-
nyomó részén, de ehhez a
magas bírságok kiszabása is
kellett. Bács-Kiskun megye
élen jár a védekezésben el-
rendelt közérdekû növényvé-
delmi bírságok kiszabása te-
rén, olyan mértékben, hogy
az országban lévõ 3500 ön-
kormányzat együttesen nem
tud ekkora összeget felmutat-
ni. Javult a fertõzött területek-
rõl szóló lakossági bejelenté-
sek és a hatósági intézkedé-
sek közötti idõ, 3-6 hónapról
lecsökkenve 6-7 napra. Je-
lentõs eredményt azokon a
településeken lehetett elérni,
ahol egy-egy polgármester
és civil szervezet aktivitásával
és példamutatásával be tud-
ta vonni a lakosságot is ebbe
a munkába. Bács megye
mára a legfertõzöttebb terü-
letek közül a legkevésbé fer-
tõzöttek közé került.

Vizes élőhelyeken

Élen a
parlagfű
irtásában

KKiiaaddóó  KKeeccsskkeemméétt  bbeellvváárroossáábbaann  aa
CCeennttrruumm  ÁÁrruuhháázz  sszzoommsszzééddssáággáábbaann,,
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––  KKiinneekk  aajjáánnlloodd  aa  ffiillmmeett??
– Tulajdonképpen min-

denkinek, aki szereti a ro-
mantikát. Ez egy olyan sze-
relmes film, ami át van itatva
humorral, romantikával.
Könnyed produkcióra szá-
míthatnak azok, akik meg-
nézik, és bizonyos, hogy kel-
lemes, jó érzéssel jönnek
majd ki a moziból, kicsit de-
rûsebben látva a világot.

––  MMeennnnyyiirree  hhaassoonnllíítt  rráádd  aa
ffõõhhõõss,,  DDeebbrreecceennii  DDáávviidd??  

– Ez a romantikus figura –
csakúgy, mint az S.O.S. sze-
relem! korábbi karaktere –
végülis részben tényleg én
vagyok. Azt gondolom, ak-
kor jó egy alakítás, ha vala-
mennyit bele tudok adni ma-
gamból és a nézõk is úgy
gondolják, hogy ez jól sike-
rült, természetesen hangzott
az, amit mondtam, ahogyan
játszottam. Kivételezett hely-
zetben voltam, a forgató-
könyvíró mindent beleírt,
amit kértem, ez nagyon ritka
egy színész életében.

––  HHooll  vvaann  aa  ssoorrbbaann  eezz  aa
rroommaannttiikkuuss  vvííggjjááttéékk??

– Nincs sorrend, hogy me-
lyik a kedvenc filmem, vagy

melyiket szerettem jobban a
készítés fázisában. Szeretek
forgatni, és azokra a szere-
pekre, amiket kapok, meg-
próbálok 100 százalékosan
koncentrálni. Azért sem tu-
dok egy-egy jelenetet kijelöl-
ni ebbõl a produkcióból,
hogy ez a legviccesebb, leg-
különlegesebb, mert szere-
tem az egészet, úgy ahogy
van. Minden filmem olyan,
mintha egy-egy gyermekem
lenne, mindegyik igazán a
szívemhez nõtt.

––  BBíírroodd  aa  kkrriittiikkáátt??  EEggyyáállttaa--
lláánn,,  kkiinneekk  aa  vvéélleemméénnyyee  sszzáá--
mmíítt??

– Nagyon fontos, hogy a
nézõknek tetsszen, ez alap-
vetõ nekem. És kell a vissza-
jelzés. De nagyon fontos a
családtagok, a barátok és a
szakmabeliek véleménye is.

Dr. Márton Zoltán, kecske-
méti képviselõ a napokban
bejelentette, szorgalmazni
fogja, hogy a helyi önkor-
mányzat is törekedjen a
széndioxid-kibocsátás visz-
szaszorítására. Utalt Fodor
Gábor környezetvédelmi mi-
niszter és a WWF Magyaror-

szág képviselõjének találko-
zójára, ahol a miniszter fi-
gyelmét Márkus Ferenc, a
szervezet igazgatója arra
hívta fel, hogy az egyetlen
esély a káros széndioxid-
kibocsátás drasztikus csök-
kentésére, ha mielõbb átté-
rünk egyéb szénmentes tech-

nológiák alkalmazására.
Márton Zoltán hangsúlyoz-
ta, hogy az önkormányzat-
oknak ebben jelentõs szere-
pük és felelõsségük van, és
ahol nem lehet áttérni a kör-
nyezetbarát megoldásokra,
ott a természet rehabilitására
kell törekedni.

A fõzés alapjaitól a bonyolul-
tabb fogásokig a gasztronómia
megannyi titka elsajátítható az
elmúlt év novemberében meg-
nyílt Édes Élet Fõzõklubban.

– Tegnap burgonyafõzeléket,
rakott padlizsánt és tejes pitét ké-
szítettünk – magyarázza a fõzõ-
klubot megálmodó, majd meg-
valósító Katonáné Pap Etelka,
akinek irányításával néhány fõs
csoportokban zajlik a fõzés is-
mereteik elsajátítása.

A kezdeményezés idõszerûsé-
gét, sikerét mutatja, hogy többen
már „haladó tanítványként” tér-
nek vissza a jó hangulatú, csalá-
dias légkörben zajló foglalkozá-
sokra, amelyek állandó helyszíne
a Szalagház egyik elegáns, ám

otthonos lakása Kecskemét bel-
városában.

– A fõzõsuliban nagy hang-
súlyt fektetünk az egészséges
táplálkozásra. Egy felmérés sze-
rint Magyarországon csak az
emberek 3%-a figyel oda arra,
hogy milyen ételt fogyaszt. A
helytelen táplálkozás egyik oka
például, az egyre inkább elter-
jedt candida, amely napjaink-
ban afféle civilizációs betegség.
Nálunk a résztvevõk betekintést

nyerhetnek a bioélelmiszereken
alapuló reformtáplálkozás vilá-
gába.

A fõzõklub Baba-mama tan-
folyamának középpontjában
ugyancsak az egészséges, táplá-
ló és finom ételeket állnak, ame-
lyet otthon is egyszerûen elkészít-
hetnek a kismamák. Február 29-
én például, a fánkkészítés rejtel-
meivel ismerkedhetnek meg az
ifjú anyukák; a részvételi díj 
800 Ft.

– Foglalkozásainkra minden-
kit sok szeretettel várunk. Azokat
is, akik a sütés-fõzés alapjaival
szeretnének megismerkedni; il-
letve azokat is, akik további tip-
pekre, praktikákra kíváncsiak.

2008.  február22 Keresse fel honlapunkat: – www.civilnaplo.hu

Kecskeméti Kodály kórus
értékes gyûjteményének, re-
likviáinak tárolására száraz,

zárható raktárhe-lyiséget
keres / minimum 10m2

alapterülettel/ Kecskemét
városon belül.

IInnffoorrmmáácciióókkaatt  ggyyûûjjtt  ::  
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Torkos tapasztalatok

Önkormányzati felelősség

Édes Élet Főzőklub

Szelíd
győzelem

A Kecskemétfilm Kft. – Pócs
Judit és Rittgasser István Sze-
líd szálakon címû, nemezké-
szítésrõl szóló – alkotása
nyerte el a Magyar Filmszem-
le fõdíját ismeretterjesztõ ka-
tegóriában. Ez annak volt kö-
szönhetõ, hogy az idei sereg-
szemle – a nagy filmstúdiók
anyagai mellett – független
filmkészítõ-mûhelyek munká-
it is elismerte. A nemezelésrõl
szóló 35 perces film értékelé-
sénél a zsûri két szempontot
emelt ki, amivel az alkotás
megfogta õket: az örömteli
munka ábrázolását, valamint
az animáció és a játékfilm öt-
vözését. Az alkotók arra töre-
kedtek, hogy játékosan mu-
tassák be a nemezelést, erre
szolgáltak az animációs kép-
átvezetések is. A Szelíd szála-
kon tárgyanimációit vászonra
vivõ szakember Kása
Andreas, az operatõr
Rittgasser István, a hangmér-
nök Kõházy Ferenc volt. A
film a Magyar Mozgókép
Közalapítvány támogatásá-
val készült. (mediainfo)

9 és fél randi
ÚÚjj   rroommaanntt ii kkuuss   vv íígg jjáá ttéékk

MMáárr  lláátthhaattóó  aa  mmoozziikkbbaann  aa  lleeggúújjaabbbb  mmaaggyyaarr  rroommaannttiikkuuss
vvííggjjááttéékk,,  aa  99  ééss  ffééll  rraannddii..  AA  ffõõhhõõss  mmaaccssóónnaakk  ((FFeennyyõõ  IIvváánn))
rraannddii--mmaarraattoonnoonn  kkeellll  rréésszztt  vveennnniiee,,  mmeellyy  ssoorráánn  ffeellttéérrkkééppeezzii
aa  ffõõvváárrooss  sszziinnggllii--sskkáálláájjáátt,,  mmííggnneemm  mmeeggppeerrzzsseellii  aa  sszzeerreelleemm..
AA  nnyyáárroonn  ffoorrggaattootttt  ffiillmm  nnaaggyyoobbbb  kkööllttssééggvveettééssbbõõll  kkéésszzüülltt,,
mmiinntt  eellõõddjjee,,  aazz  SS..OO..SS..  sszzeerreelleemm!!,,  aazz  aallkkoottóókk  rreemméélliikk,,  hhooggyy
aazz  úújj  pprroodduukkcciióó  nnéézzeettttssééggéébbeenn  iiss  ffeellüüllmmúúlljjaa  mmaajjdd  aazz  eellõõzzõõ
ffiillmmeett..  AA  99  ééss  ffééll  rraannddii  rreennddeezzõõjjee  SSaass  TTaammááss,,  aa  nnõõii  ffõõsszzee--
rreeppeett  KKoovvááccss  PPaattrríícciiaa  aallaakkííttjjaa..  AAzz  AAllffööllddii  NNaappllóó  aa  kkeeccsskkee--
mmééttii  PPaallaaccee  CCiinneemmaassbbaann,,  aa  pprreemmiieerr  eellõõttttii  vveettííttéésseenn  aa  fféérrffii
ffõõsszzeerreeppllõõvveell,,  FFeennyyõõ  IIvváánnnnaall  bbeesszzééllggeetteetttt..  

Pecás pályázat
A legrangosabb hazai

szaklap, a Magyar Horgász
60. évfordulója alkalmából
tavaly kiírt, országos irodal-
mi pályázatra négyszáz(!)
pályamû érkezett. A nem
várt hatalmas érdeklõdés
kemény munka elé állította
a neves szakemberekbõl
verbuvált zsûrit, hiszen több
ezernyi oldalt kellett elolvas-

niuk. A decemberre terve-
zett eredményhirdetést el is
halasztották februárra. S
most kaptuk a hírt, hogy
ezen az országos pályáza-
ton Koloh Elek kecskeméti
újságíró – az Alföldi Napló
vezetõ szerkesztõje – har-
madik helyezett lett A cso-
dapeca és a sánta bakter
címû novellájával.

ÉÉddeess  ÉÉlleett  FFõõzzõõkklluubb
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  
PPeettõõffii  SSáánnddoorr  uu..  33..
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A februári Torkos csütörtö-
kön, a néphagyománynak
számító kampánynapon, a
Magyar Turizmus Zrt. felhívá-
sához csatlakozó éttermek
vállalták, hogy az étel- és
italfogyasztásból egyaránt 
50%-os kedvezményt adnak
vendégeiknek. A tapasztala-
tokról a környék néhány ven-
déglátó helyének vezetõje
nyilatkozott az Alföldi Napló-
nak.

TTaannyyaaccssáárrddaa – Garaczi Já-
nos Venesz József-díjas mes-
terszakács, ügyvezetõ igaz-
gató: – Sajnos manapság az
éttermi vendéglátással nem
tudunk mindenkit megszólí-
tani. Sokan anyagilag nem
engedhetik meg maguknak,
hogy vendéglõben ebédelje-
nek, vacsorázzanak. Hiszem,
hogy ilyenkor azok is ízelítõt

kaphatnak az éttermi hangu-
latból, kultúrából, akik
egyébként ezt nem tehetik
meg. 

SSuuggoovviiccaa  HHaalláásszzccssáárrddaa  –
Pápics János tulajdonos,
ügyvezetõ igazgató: – Évrõl-
évre egyre nagyobb az igény
az ilyen alkalmakra. Mindig
öröm számunkra, ha a ven-

dég elégedett, különösen így
van ez a Torkos csütörtökön.
Egy ilyen akció során sok új
arccal is találkozunk, az elõ-
ször idelátogatók pedig más-
kor is eljönnek.

LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm  – Varga
Pál konyhafõnök: – Folya-
matosan arra törekszünk,
hogy vendégeinkben tudato-

sítsuk, a Liberté árpolitikája
kedvezõ. A Torkos csütörtö-
kön amúgy sem magas ára-
inkból további 50% kedvez-
ményt adunk. A vendégek
igénylik az ilyen lehetõsége-
ket, ezért nemcsak egyetlen
napon, hanem több januári
és februári csütörtökökön is
kínáltuk, illetve kínáljuk az
akciót.

HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  ééss
RReennddeezzvvéénnyyhháázz  ––  Csizmadia
László étteremvezetõ: – Évek
óta nagyon sikeres ez a ren-
dezvény, nagy az érdeklõdés.
A mostani Torkos csütörtö-
kön menü és alacart ételein-
ket is 50%-os kedvezmény-
nyel kínáltuk, az akciót rek-
lámnak szántuk.  Reméljük, a
szerzett tapasztalatok hatásá-
ra új vendégeink máskor is
visszatérnek hozzánk!



Alapszabályt módosított, új
elnökséget és ügyvezetõ el-
nökséget választott az Or-
szágos Tudományos Diák-
köri Tanács (OTDT) a leg-
utóbbi ülésén. Az elnök dr.
Szendrõ Péter egyetemi ta-
nár lett, alelnökökké pedig
dr. Weiszburg Tamás és dr.

Szécsi Gábor egyetemi ta-
nárokat választották.
Az OTDT a hazai felsõokta-
tásban zajló tehetséggon-
dozási tevékenység orszá-
gos koordinációs szerve.
Immár ötven éve fogja át a
magyar felsõoktatás és tu-
dományos utánpótlás neve-
lésével kapcsolatos mun-
kát. Minden második évben
intézményi és országos
konferenciák szervezésével
kínál lehetõséget az új ku-
tatói nemzedéknek a na-
gyobb nyilvánosság elõtti
bemutatkozásra. Az OTDT
munkáját az elnökség mel-
lett egy egyetemi és fõisko-
lai oktatókból álló ügyveze-
tõ elnökség is segíti.

A szocialista frakció önkor-
mányzati képviselõi Kecs-
keméten, a Kõhíd u. 8. sz.
alatti MSZP Irodán, min-
den testületi ülés utáni hét-
fõn fogadóórát tartanak.
Március 3-án Dobos Jó-
zsef és dr. Brúszel László,

március 31-én dr. Nádasdi
Miklós és Molnár Tibor,
április 28-án pedig Marczi
Albert és dr. Brúszel László
tájékoztatja az érdeklõdõ-
ket az aktuális várospoliti-
kai kérdésekrõl, 16-tól 18
óráig.

– Bács-Kiskunban a 781
határ rendész közül, mind-
össze 45 kolléga távozott,
többen úgy döntöttek, hogy
szolgálati éveik számát ki-
használva nyugállományba
vonulnak – nyilatkozta az in-
tegráció kapcsán az Alföldi
Naplónak az új fõkapitány. –
Lezárultak azok a beszélge-
tések, amelyeken eldõltek,
hogy az elképzeléseknek
megfelelõen ki, milyen terü-
letre kerül. Az egyesítés kap-
csán meglepett, hogy a
rendõrkollégák közül sokan
döntöttek a nyugdíjba vonu-
lás mellett. Tavaly 198 rend-
õr távozott a szervezettõl,
egy részük másik megyébe
került, többségük pedig
egészségügyi problémákra
hivatkozva nyugdíjazását
kérte. A nagyarányú lét-
számcsökkenés komoly fej-
törést okozott. Több lépésso-

rozatot dolgoztunk ki a
probléma megoldására. A
határrendészeti kirendeltség-
rõl az integrációt kihasználva
többen megpróbáltak köze-
lebb kerülni lakhelyükhöz,
csaknem harmincan mentek

más városba, legtöbben a
legnagyobb létszámhiánnyal
küzdõ Bajai Rendõrkapitány-
ságra. Folyik a határrendész
állomány átképzése. Az érin-
tettek, miután megszerzik a
megfelelõ rendõri alapisme-
reteket, tehermentesítik a ha-
tármenti városi kapitánysá-
gok állományát. A rendõri
állományt pedig határrendé-
szeti és idegenrendészeti is-
meretekkel vértezzük fel. A
létszámproblémákon a ren-
dészeti szakközépiskolákból

érkezõ 70-80 pályakezdõ is
segít, akik júliustól kerülnek
a megye rendõri állomá-
nyába. Kollégáim a fiatalok-
kal a szegedi rendészeti isko-
lában már felvették a kap-
csolatot, egyeztették az el-

képzeléseket. Keressük az
együttmûködési lehetõséget
más oktatási intézményekkel
is, ennek eredményeként
már õsszel két kecskeméti
szakközépiskolában fakultá-
ciós rendészeti képzést indí-
tunk. 

– A megye rendõri állo-
mánya tisztességesen helyt-
állt és javuló hatásfokkal vé-
gezte munkáját az elmúlt
években – hangsúlyozta a
lapunknak adott interjúban
Dávid Károly. – A közleke-
désbiztonság és a minden-
napok közrendjének erõsíté-
se terén azonban még szá-
mos feladatunk van. Jó do-
log, hogy tavaly két száza-
lékkal csökkent a közlekedé-
si balesetek száma, a köny-
nyû sérüléses balesetek pe-
dig még ennél is jobb statisz-
tikát mutatnak. Viszont saj-
nálatos módon emelkedett a
halálos kimenetelû balesetek
száma. Ezen akciókkal nem
tudunk változtatni, itt csak a
következetes munka és a
széles társadalmi összefogás
vezethet sikerre.

3500 tonna hulladék
– 2006 májusa és de-

cembere közötti idõszakban
mintegy 3500 tonna, össze-
sen mintegy 180 kamionnyi
háztartási hulladékot szállí-
tottak Németországból Ma-
gyarországra. A Kiskunmaj-
sai Polgármesteri Hivatal
tett elsõként feljelentést a
Kiskunhalasi Rendõrkapi-
tányságon, ugyanis a város-
ban és környékén több száz
tonna, illegális eredetû ház-
tartási hulladékot találtak.
Ezt követõen a megyében
több helyen, így Kecskemé-
ten is nagy mennyiségû, bá-
lázott szemétre bukkantak.
Azért, hogy a nyomozás egy
kézben összpontosuljon, a
megyei fõkapitányság vette
át az ügyeket. Célszerû volt
az is, hogy egy ügyészi szerv
foglalkozzon a nyomozás
felügyeletével és irányításá-
val, ezért került hozzánk –
minden helyszínt érintõen –
ez a bûnügy. Az egyéves
nyomozati eljárásnak már
az elején felvettük a kap-
csolatot a német igazság-
ügyi hatóságokkal, több
ügyészséggel, hogy tisztáz-
zuk, milyen körülmények

között indult el az import
hulladék Magyarországra
szállítása.

Hamis iratok

– A rendõrség tavaly év
végén küldte meg az iratokat
vádjavaslattal a városi
ügyészségre. A nyomozás
során kiderült,
hogy Bajoror-
szágból és
Baden-Württem-
bergbõl, össze-
sen négy 4 város-
ból hozták a ház-
tartási hulladékot
hazánk területé-
re, Bács-Kiskun, Csongrád,
Békés, Fejér, Komárom-Esz-
tergom és Pest megyébe, va-
lamint Budapestre, összesen
19 helyszínre. A lerakott sze-
mét kevert háztartási hulla-
déknak minõsült, aminek a
behozatalára, szállítására,
elhelyezésére, kezelésére ha-
tósági engedélyek szüksége-
sek. Ezekkel az érintettek
nem rendelkeztek. A szállít-
mányok fuvarokmányain és
számláin az Európai Unió te-
rületén belül szabadon szál-
lítható, úgynevezett „zöldlis-
tás”, újra feldolgozható, mû-

anyag hulladék szerepelt,
ezekkel a hamis iratokkal ju-
tott ez a rengeteg szemét ha-
zánkba. A bûncselekmény
sorozatot természetesen
anyagi haszonszerzés moti-
válta, a vádirat megállapítá-
sa szerint a behozott hulla-
dékért tonnánként 80 eurót
kaptak a vádlottak. A 17
vádlott közül többen szerve-
zõk voltak, akik a kapcsola-
tot tartották a német terhel-
tekkel, és õk irányították a
szemét elhelyezését is. Töb-
ben pénzért vállalták, hogy

tanyájuk udvarán, szom-
szédságukban rakják le a
szállítmányokat, de került
hulladék magánterületre,
használaton kívüli hulladék-
lerakóba, egykori téesz-
majorba, illetve laktanyába
is. A német terheltekkel szem-
ben az eljárást a német igaz-
ságügyi hatóságok folytatják.

A felét visszavitték

– A szemétnek körülbelül a
felét, a német hatóságokkal
történt együttmûködésnek
köszönhetõen, tavaly nyáron

visszaszállították Németor-
szágba, a másik része pedig,
még ott van, ahol 2006-ban
lerakták. Úgy tudom, az
érintett környezetvédelmi ha-
tóságok tárgyalnak a ha-
zánkban maradt illegális
hulladék visszajuttatásáról. 

– A vádlottak ez esetben
három évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel sújthatók. Az
ügyben az ügyészség állás-
pontja szerint lehetõség van
jogi személlyel szemben al-
kalmazható büntetõjogi ter-
mészetû intézkedés alkalma-

zására is, figye-
lemmel arra,
hogy a szemét
beszállítása há-
rom gazdasági
társaság égisze
alatt, azok veze-
tõ tisztségviselõi-
nek közremûkö-

désével történt. Ez azt jelent-
heti – természetesen az
ügyészi álláspontot elfogadó
bírói döntés esetén –, hogy a
cégeket pénzbírsággal lehet
sújtani. 

– A felettes szerveinknél
egyébként kezdeményezni
fogjuk az erre a tényállásra
vonatkozó büntetéstétel szi-
gorítását. Jelenleg ugyanis
nincs különbség a között, ha
valaki egy talicska szemetet
önt ki, illetve tárol illegálisan,
vagy ha 3500 tonna hulla-
dék behozatalával okoz sú-
lyos természetkárosítást.

Alelnök lett
Szécsi Gábor

Fogadóórák

Átalakult az állomány
DDáávv iidd  KKáárroo ll yy   aazz   úú jj   rreennddõõrr ffõõkkaappii ttáánnyy

Vádemelés szemétügyben
AA  vveezzee ttõõ  üüggyyéésszz   nnyy ii llaa ttkkoozzaa ttaa
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SSzzééccssii  GGáábboorr

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   Sirmione és Bergamo
03.21-; 05.01- 5 nap  busz, szálloda, 3xfélpanzió, 1x reggeli      65.900.-

LONDON TAVASSZAL REPÜLÕVEL: Windsor-Oxford-Hampton Court
03.20-; 05.08- 5 nap repülõ, szálloda, 4xreggeli     159.800.-+rep.ill.  

BENELUX KÖRUTAZÁS - TULIPÁNVIRÁGZÁSKOR
03,18-; 04.28- 7 nap  busz, szálloda, 6xreggeli            98.700.-

AMSTERDAM és VOLLENDAM - Keukenhof: Európa virágoskertje
05.09- 4 nap  repülõ, szálloda, 3xreggeli            129.900.-+rep.ill.  

RÓMA - ÖRÖK VÁROS   VELENCÉVEL és FIRENZÉVEL
03.19-; 05.07- 6 nap  busz, mobilehome, szálloda, 2Xreggeli       74.000.-

ELZÁSZTÓL A BÓDENI-TÓIG: Fekete-erdõ és a Duna eredete
03.20-; 05.08- 6 nap busz, szálloda, 3xfélpanzió, 2xreggeli    89.700.-tól

KRAKKO-ZAKOPANE-WIELICZKA    - világörökségek
03.21-; 05.01- 4 nap busz, szálloda, 3xreggeli   39.000.-

IZLAND - A GEJZÍREK FÖLDJE - Kék-laguna és Snaefellsnes-félsziget
05.08- 5 nap repülõ, 4 éj szálloda, 4xbüfé-reggeli  285.000.- .-+rep.ill.  

SZENTPÉTERVÁR REPÜLÕVEL - hajóval a Néván és az Ermitázs
04.30 -5 nap repülõ, 4 éj szálloda, 4xreggeli        183.000.- .-+rep.ill.  

PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYI KASTÉLYOK és REIMS
03.19-; 05.07- 6 nap  repülõ v. busz, szálloda, 5xreggeli   87.000.-tól

RÓMA AZ ÖRÖK VÁROS - Velencével és Firenzével
03.19-; 05.07- 6 nap  busz, 2x htl, 3x mobilehome, 2xreggeli       74.000.-

PRÁGAI HÉTVÉGE - KARLOVY VARY - CESKY STERNBERK
03.21-; 05.09- 4 nap  busz, szálloda, 3xreggeli         45.800.-

KRAKKO - WIELICZKA - ZAKOPANE - AUSCHWITZ
03.21-; 05.01- 4 nap  busz, szálloda, 3xreggeli   39.000.-

Autóbusznál kecskeméti indulással. Ferihegyi transzfer lehetõség.

LLaabbiirriinnttuuss  PPiizzzzéérriiaa
KKeeccsskkeemméétt,,  KKéétttteemmpplloomm  kköözz  22..

tteell::  7766//441177--440044

wwwwww..llaabbiirriinnttuussppiizzzzaa..hhuu
llaabbiirriinnttuuss@@ffiibbeerrmmaaiill..hhuu

110000  ffééllee  ppiizzzzáávvaall,,  mmaakkaarróónniivvaall,,  íízzlleetteess  ssaallááttáákk--
kkaall,,  llééggkkoonnddiicciioonnáálltt

ppiinncceehheellyyiissééggbbeenn,,  kkiivveettííttõõvveell  vváárrjjuukk  kkeeddvveess
vveennddééggeeiinnkkeett!!

KKüüllöönnlleeggeess  bboorrookk  TThhuummmmeerreerr  eeggrrii  ppiinnccéésszzeettéé--
bbõõll..

NNyyiittvvaa::  vv--ccss::  1111--2222--iigg;;  pp--sszzoo::1111--2244--iigg..
ÉÉttkkeezzééssii  ééss  mmeelleeggéétteell  uuttaallvváánnyyookkaatt  eellffooggaadduunnkk..

DDáávviidd  KKáárroollyy,,  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyee  úújj  rreennddõõrrffõõkkaappiittáánnyyaa
kkoorráábbbbaann  aazz  OOrroosshháázzii  HHaattáárrõõrr  IIggaazzggaattóóssáágg  iiggaazzggaattóó--
jjaakkéénntt  tteevvéékkeennyykkeeddeetttt..  AA  ddaannddáárrttáábboorrnnookk  aa  rreennddõõrrsséégg
ééss  aa  hhaattáárrõõrrsséégg  iinntteeggrráácciióójjaa  ssoorráánn  kkeerrüülltt  mmeeggyyéénnkkbbee,,  ss
eeggyyiikk  lleeggffoonnttoossaabbbb  ffeellaaddaattáánnaakk  aa  kköözzlleekkeeddééssbbiizzttoonnssáágg
ééss  aa  kköözzrreenndd  eerrõõssííttéésséétt  ttaarrttjjaa..  

TTaavvaallyy  eemmeellkkeeddeetttt  aa  hhaalláállooss  
bbaalleesseetteekk  sszzáámmaa  
((AArrcchhíívv  ffeellvvéétteellüünnkk  ccssaakk  iilllluusszzttrráácciióó!!))  

VVááddaatt  eemmeelltt  aa  hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddááss  rreennddjjéénneekk  mmeegg--
sséérrttééssee  mmiiaatttt  1177  mmaaggyyaarr  ggyyaannúússííttoottttaall  sszzeemmbbeenn  aa  NNéé--
mmeettoorrsszzáággbbóóll  sszzáárrmmaazzóó  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  eellhheellyyeezzeetttt
sszzeemméétt  üüggyyéébbeenn  aa  KKeeccsskkeemmééttii  ÜÜggyyéésszzsséégg..  AA  ppééllddaaéérrttéé--
kkûû  eesseett  rréésszzlleetteeiibbee  ddrr..  KKooppaasszz  ZZssoolltt  kkeeccsskkeemmééttii  vveezzeettõõ
üüggyyéésszz  aavvaattjjaa  bbee  aazz  AAllffööllddii  NNaappllóó  oollvvaassóóiitt..  



Természetvédelem

– Programom nem jelent
valami fölforgató különle-
gességet. Feladatomnak tu-
dom és érzem a Duna-Tisza
köze természeti értékeinek,
természetes élõhelyeinek és
kulturális örökségének maxi-
mális szolgálatát, a kincsek
õrzését. Itt elsõ, második és
harmadik helyen a termé-
szetvédelem áll. Viszont ez a
cél kizárólag partneri közös-
ségben képzelhetõ el. Vagyis
együtt szeretnék mûködni a
kistérség és a nagyobb régi-
ók összes gazdasági, társa-
dalmi, civil szereplõivel. Nyi-
tottá szeretném tenni ezt a
szolgálatot, mert látom az
elõremutató kezdeményezé-
seket. Nagyon fontos a pár-
beszéd, hogy úgy tudjuk
megõrizni a naturát, hogy
egyben segíteni tudjuk az itt
élõ emberek mindennapjait
és megélhetését. Hat évre
kaptam bizalmat, s ez az idõ
talán lehetõséget kínál arra,
hogy megvalósítsam a prog-
ramom fontos pontjait. 

Források

––  MMeellyy  bbeerruuhháázzáássii  tteerrvveekkeett
ttaarrttjjaa  aa  lleeggffoonnttoossaabbbbaakknnaakk,,
lleeggrreeáálliissaabbbbaakknnaakk??

– A Nemzeti Fejlesztési Terv,
illetve az unió új pénzügyi for-
rása az Európai Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Alap,
amely az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programot fi-

nanszírozza. Ezek nekünk is
kereteket kínálnak. Külön
pénzeszközeink nincsenek,
hiszen a központi költségve-
tésben egyre kevesebb forrás
teremtõdik. A saját területei-
nek hasznosításából, az állat-
állományok tartásából befo-
lyó összegek a kiesõ költség-
vetési forrásokat pótolják. A
fõ feladatunk, hogy találjunk

partnereket a közös progra-
mokhoz, pályázatokhoz.  

––  EEddddiigg  eennnneekk  aazz  iinnttéézz--
mméénnyynneekk  hhööllggyy  mméégg  nneemm  vvoolltt
iiggaazzggaattóójjaa..

– Hát, akkor itt volt az ide-
je. De ez a munka az általá-
nos emberi szolgálatra szer-
vezõdött, nem hordozhat kü-
lön feminin jegyeket. Agrár-
mérnök vagyok, és akkor let-
tem az, amikor ez abszolút
férfias szakmának számított.
Nálam a legfontosabb a nyi-
tottság, a bizalom, a jóindu-
lat. Úgy látom ezt, megtalá-
lom az itteni csapatban. Az
örömmel végzett munka lég-
körét szeretném megteremte-

ni, mert szerintem értéket
csak így lehet teremteni. És az
elsõ számú vezetõ felelõssége

az, hogy mennyire õszinték és
tiszták a hangok a párbeszé-
dekben. 

Integráció

––  AA  nneemmzzeettii  ppaarrkkoott  iilllleettõõeenn
vvaann,,  aakkii  aa  ggaazzddáállkkooddáásstt,,  
vvaann,,  aakkii  aa  ffaajjookk  vvééddeellmméétt,,
mmááss  aa  nneevveelléésstt,,  aazz  ookkttaattáásstt,,
mmeeggiinntt  mmááss  aa  ttuuddoommáánnyyooss
ffeellddoollggoozzáásstt,,  kkoonnffeerreenncciiáákk
sszzeerrvveezzéésséétt,,  kkiiaaddvváánnyyookk  mmeegg--
jjeelleenntteettéésséétt  ttaarrttjjaa  ffoonnttoossnnaakk..
ÖÖnnnnééll  vvaannnnaakk  iillyyeenn  eellkköötteellee--
zzeettttssééggeekk??

– Jelszavam az integráció.
Az együttes képviselete
mindannak, amit felsorolt.

Mert a természet is egy in-
tegrált rendszer. Ahol a rend-
szer minden eleme a mási-
kért is van. A kócsagos zász-
lókon feltétlenül a védelem
áll. Viszont van egy eszköz-
rendszer, amely a cél elérést
hivatott segíteni. Ezek azok a
tematikák, amelyeket a kér-
désében fölsorolt. Nagyon
nagy jelentõsége van egy
ilyen gondolkodás kialakítá-
sában a holisztikának. A régi
görögök még tudták, ho-
gyan  kell egységbe ková-
csolni a mûvészeteket, a tár-
sadalomtudományokat, a
természettudományokat és a
testedzést. 

––  VVaann--ee  kküüllöönnöösseenn  kkeeddvveess
hheellyysszzíínnee  aa  nneemmzzeettii  ppaarrkkbbaann??

– Nehéz kérdés, annyira
változatos, szép és gazdag ez
a kiskunsági táj. A szikes
puszták, a homokhátsági
képzõdmények, a rétek, az
erdõk… Ha vendégeim ide-
genvezetésre kérnének, feltét-
lenül elvinném õket Bugac-
pusztára, a fülöpházi homok-
buckákhoz, aztán Mártély,
Pusztaszer következne, de
bûn lenne kihagyni az izsáki
Kolon-tót is, ami megint a lel-
ke és a szíve ennek a terület-
nek. Kedvelem  mindegyiket,
és mindegyiket másért…

A Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság, a kecs-
keméti Mátyás Király Általá-
nos Iskola, valamint társ-
szervezõként a Porta Egye-
sület a Madarak és Fák
Napja alkalmából meghir-
deti 2008-ra regionális
képzõmûvészeti pályázatát
„Lakóhelyünk és környez-
tünk szép vagy lehangoló
képei” címmel.

A pályázat meghirdetõi
minden évben új kiírással je-
lentkeznek, és immár a ti-
zenhatodik alkalommal hív-
ják versenyre az ifjú tehetsé-
geket az óvodástól az álta-
lános iskola végzõs diákjáig.
A pályázat célja ez alkalom-
mal az, hogy a diákok ne
csak a természet szépségeit
örökítsék meg rajzaikon, de
hívják fel a figyelmet a lakó-
helyünket és tágabb környe-
zetünket elcsúfító, károsító
jelenségekre is. 

Nevezni lehet bármilyen
technikával készült alkotás-

sal, méretre vonatkozó
megkötések nélkül. Kérik a
pályamunkákhoz a mû cí-
mét, a pályázó nevét, élet-
korát, iskolája nevét és cí-
mét, valamint a felkészítõ
tanár nevét feltüntetni.

BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddõõ::  
22000088..  mmáájjuuss  99..

A pályamunkákat az
alábbi címre kell beküldeni:
Mátyás Király Általános Is-
kola, 6000 Kecskemét, Má-
tyás király krt. 46.

A beküldött pályamun-
kákból a szakmai zsûri bírá-
lata alapján tárlatot rendez-
nek, melynek ünnepélyes
megnyitója május 23-án
12.30-kor lesz a Mátyás Ki-
rály Általános Iskolában.

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::  KNP
Ig. Kecskemét, Liszt F. u.
19., telefon: 76/501-594
(Tóth Endre), Mátyás Király
Általános Iskola, telefon:
76/498-048 (Szabó Zsuzsa
mûvésztanár).

Dr. Vajna Tamásné,
Madarassy Anikó, okleveles ag-
rármérnök diplomá-
jával pályája kezde-
tén állattenyésztõ-
ként, majd második,
mérnök-tanári okle-
vele megszerzése
után biológia-kémia
szakos tanárként
szerzett tapasztalatokat a gya-
korlati mezõgazdaság, illetve a
környezeti nevelés területén. 

1990-óta a környezetvédelmi
tárcánál a természetkímélõ föld-
használattal, és az ezt megvaló-
sító nemzeti és uniós szintû prog-

ramok természetvédelmi kérdé-
seivel foglalkozott. 

2001-tõl osztály-
vezetõként, 2002-
tõl mint fõosztályve-
zetõ-helyettes vezet-
te a szakminisztéri-
um agrárharmoni-
zációs osztályát, irá-
nyította a védett ter-

mészeti területek földhasználatá-
nak országos koordinációját. 

Szakmai tevékenységét 2006-
ban PRO NATURA emlékérem-
mel, az ökológiai kultúra terjesz-
téséért pedig Juhász-Nagy Pál-
emlékéremmel ismerték el.
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FFeebbrruuáárrttóóll  ddrr..  VVaajjnnaa  TTaammáássnnéé  MMaaddaarraassssyy  AAnniikkóó  sszzeemméé--
llyyéébbeenn  úújj  iiggaazzggaattóójjaa  vvaann  aa  KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk--
nnaakk..  MMiivveell  eeddddiigg  aa  sszzaakkmmiinniisszzttéérriiuummbbaann  ddoollggoozzootttt  kküü--
llöönnbböözzõõ  vveezzeettõõ  bbeeoosszzttáássookkbbaann,,  jjóóll  iissmmeerrii  úújj  mmuunnkkaa--
hheellyyéétt,,  bbeelleeéérrttvvee  aa  mmiinnddeennnnaappii  ggoonnddookkaatt,,  bbaajjookkaatt  iiss..  AA
mmáássooddiikk  lleeggrrééggeebbbbii  mmaaggyyaarr  nneemmzzeettii  ppaarrkk  vveezzeettõõii  ttiisszzttéé--
éérrtt  ööttööddmmaaggáávvaall  ppáállyyáázzootttt..  MMiillyyeenn  ssaajjááttooss  pprrooggrraammmmaall
sszzeerreettnnéé  ggaazzddaaggííttaannii  eezztt  aa  ddrr..  TTóótthh  KKáárroollyy  áállttaall  aallaappííttootttt
iinnttéézzmméénnyytt??  ––  kkéérrddeezzttüükk  aa  KKNNPP  úújj  iiggaazzggaattóójjáátt..  

Bizalom és őszinte párbeszéd
Természetvédelmi 

rajzpályázat

HHööllggyy   ll ee tt tt   aa  KKNNPP  úú jj   iiggaazzggaattóó jjaa

BBuuggaaccppuusszzttaa  aa  nneemmzzeettii  ppaarrkk  eeggyyiikk  ggyyöönnggyysszzeemmee

„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  

ÁÁLLLLÁÁSSHHIIRRDDEETTÉÉSS

Szeretne extra jövedelmet
keresni? Pozitív gondolkodá-
sú? Értékesítési múlttal ren-
delkezik? Ön akarja beoszta-
ni a munkaidejét? Rendelke-
zik gépkocsival? Akkor Ön a
mi emberünk! Nagy múltú

kecskeméti ingatlan és pénz-
ügyi profillal rendelkezõ bel-
városi cég kínál Önnek biz-
tos megélhetést fõállásban. 

Érd.: 20/3-444-333



––  AA  sszzíínnllaappoonn  eezz  áállll  aa  ccíímm
ffööllöötttt::  MMoolliiéérree//BB..  NNeemm  kkeellll
ssookk  éésszz  kkiittaalláállnnii,,  hhooggyy  aa  ""BB""
mmööggöötttt  BBooddoollaayy  GGéézzaa  iissmmeerr--
hheettõõ  ffeell..  MMiikk  kkéésszztteetttteekk  aarrrraa,,
hhooggyy  ááttíírrdd--ááttiiggaazzííttssdd  eezztt  aa
kkllaasssszziikkuuss  ddaarraabboott  iiss??

– A bátorságot egy 30 év-
vel ezelõtt publikáló kiváló
német szociológus-író szö-
vegváltozata adta. Eredetileg
azt akartam lefordítani ma-
gyarra, 20 éve még eszembe
nem jutott volna, hogy lehet
olyan féle moliereiádákat írni
alexandrinusban, mint pél-
dául Hirson "La béte"-je volt,
melynek magyar elõadásá-
val elõször tettünk szert or-
szágos hírnévre kecskeméti
társulatunkkal. Versben fordí-
tani egyébként mindenkép-
pen átírást jelent – nyilatkoz-
ta az Alföldi Naplónak
Bodolay Géza. – Moliere,
akárcsak Shakespeare, szin-
te minden témáját a latin

klasszikus elõdöktõl vette, és
állandóan a szemére hány-
ták e tényt. Amúgy a már
mondott német fordító/átíró
elemzése olvasható lesz a
mûsorfüzetben – nála ponto-
sabban az okokat fölsorol-
nom nehéz lenne. Idézem te-
hát: "Minél pontosabban
vizsgáltam az én Moliere-
emet, annál több visszhang
jött létre. Úton útfélen olyan
reakciókkal, mechanizmu-
sokkal, érintkezési formákkal
találkoztam, melyek részle-
tekbe menõen hasonlítottak
a komédiához. Fölfedeztem,
hogy az a parti, amely 1666.
június 4-én, a Palais-Royal
Színház színpadán kezdõ-
dött, még mindig tart, és
hogy a vendégek viselkedése
csak lényegtelen külsõségek-
ben változott meg... A szö-
veggel fellélegzik a fordító,
aki most hozzáfoghat, hogy

rendet rakjon a holt díszletek
közt. Az Embergyûlölõ nem
kosztümös film."

––  FFõõiisskkoolláásskkéénntt,,  aazz  ÓÓddrryy
SSzzíínnppaaddoonn,,  mmáárr  rreennddeezztteedd
eeggyysszzeerr  aa  MMiizzaannttrróóppoott,,  mméégg
11998833--bbaann..  AAzz  aazzóóttaa  eelltteelltt  2255
éévvbbeenn  mmiillyyeenn  nnéézzeetteeiidd,,  rreenn--
ddeezzõõii  mmaaggllááttáássaaiidd  vváállttoozzttaakk
aallaappvveettõõeenn,,  ee  ddaarraabboott  iilllleettõõ--
eenn??

– 25 éve, Dunai Tamás és
Puskás Tamás fõszereplésé-
vel is a társadalom romlott-
sága érdekelt bennünket
alapvetõen, mégis nyilván-
valóan más volt a helyzet a
puhának hazudott diktatúrá-
ban, mint napjaink kõke-
mény pénzes/pénztelen ál-

szabadságában. Akkor egy
másik darabot rendeztem:
Szabó Lõrinc számos sorát
csempésztem vissza Mészöly
Dezsõ szövegébe. Sosem
mertem megkérdezni Mé-
szölyt, bár utóbb többször
dolgoztunk együtt: vajon
nem vette észre a vissza-
csempészett Szabó Lõrinc-
sorokat (melyeket nyilván
maga is többször olvasott),
vagy csak úriember volt, és
ezért dicsérte, hogy milyen
remekül szólaltatjuk meg az
õ fordítását. 

––  AA  MMiizzaannttrróóppbbaann  aazz
eeggyyeettlleenn  iiggaazz  eemmbbeerrtt  áállmmoodd--
ttaa  sszzíínnppaaddrraa  MMoolliiéérree..  MMeennyy--
nnyyiibbeenn  rrookkoonn  aazz  õõ  vveerrggõõddééssee
aazzzzaall,,  aammiivveell  nneekkeedd  iiss  sszzeemm--
bbeessüüllnnöödd  kkeellll,,  aa  ddiirreekkttoorrii
sszzéékkrree  ((iissmméétt))  ppáállyyáázzóókk  eeggyyii--
kkeekkéénntt??  AA  ccíímm  mmaaggyyaarr  jjeelleenn--
ttéésséétt  mmiiéérrtt  ttaarrttoottttaadd  ffoonnttooss--
nnaakk  ííggyy  kkiihhaannggssúúllyyoozznnii  aa

sszzíínnllaappoonn::  AAzz  úújj  eemmbbeerrggyyûûllöö--
llõõ??

– Tulajdonképpen Tóth Ildi-
kó okán került elõ az Új-mi-
zantróp, merthogy Célimene
szerepe nagyon neki való.
Tóth Ildikóval tíz éve tárgya-
lunk olykor egy kecskeméti
bemutatkozásról, és most – a
"Szerelem" két évvel ezelõtti si-
kere után – ez végre a társu-
latunkban történhet meg. A
már emlegetett Szabó Lõrinc
„Az embergyûlölõ” címen for-
galmazta egykori fordítását.
Azért „új”, mert még Petri
György tizenegynéhány évvel
ezelõtt elõadott "fordításához"
képest is egészen más. A di-
rektori székhez a történetnek
semmivel sincs több köze,
mint Moliere esetében. Sõt
kevesebb van: hiszen nem én
játszom, hanem Kõszegi
Ákos, aki tudtommal nem pá-
lyázik igazgatónak. 

––  KKöözziissmmeerrtt,,  hhooggyy  aazz  úúggyy--
nneevveezzeetttt  kkiibboonnttaakkoozzáássssaall
nneemm  ssookkaatt  bbííbbeellõõddöötttt  aa  ddaa--
rraabbjjaaiibbaann  MMoolliiéérree..  IInnkkáábbbb  aa
ddeeuuss  eexx  mmaacchhiinnaa  jjeelllleemmzzii
mmûûvveeiitt,,  vvaaggyyiiss  vvaallaammiillyyeenn
kküüllssõõddlleeggeess  mmeeggoollddááss,,  eeggyy--
eeggyy  vváárraattllaann  ffoorrdduullaatt,,  vvaaggyy
eeggyyffaajjttaa  iisstteennii  bbeeaavvaattkkoozzááss
tteesszzii  hheellyyüükkrree  aa  ddoollggookkaatt..
((HHiirrtteelleenn  jjöötttt  öörröökksséégg,,  vváárraatt--
llaannuull  eellõõkkeerrüüllõõ  aappaa  ssttbb..))  SSõõtt,,
aa  MMiizzaannttrróóppbbaann  eeggyyáállttaalláánn
nniinnccss  kkiibboonnttaakkoozzááss,,  aa  vvééggéénn
mmaarraadd  mmiinnddeenn  aa  rrééggiibbeenn..
AAmmii  nnaappjjaaiinnkkrraa  vveettííttvvee  sszzoo--
mmoorrúú  kköözzéélleettii  ppeerrssppeekkttíívváátt
sseejjtteett..  EEzztt  pprróóbbáállttaadd  éérreezztteettnnii
aa  rreennddeezzéésseeddbbeenn??  VVaaggyy  mmee--
rrõõbbeenn  mmááss  kkoonncceeppcciióókkrraa  hhaa--
ggyyaattkkoozzooll??

– Többi komédiájának
„kibontakozását” az elmúlt
évtizedekben minden vala-
mirevaló elõadás iróniával
ábrázolta. Moliere maga is
pimaszul tette oda ezeket:
Sganarelle zárómonológja,
melyben a pokolra jutott
Don Juant siratja, e felkiál-
tással zárul: „A pénzem! A
pénzem! A pénzem!”

A Mizantróp viszont, talán a
leginkább önvallomásos mû-
ve a Mesternek. Jean-Baptiste
néven nálunk szerepel Alceste
„tanítványa” – õ hozza a hírt a
közéleti támadásról fõhõsünk
ellen. A történet befejezése
alapvetõen Moliere eredeti ki-
vonulását követi. Ugyanakkor
Alceste jól ismert, és szinte vá-
ratlan hátat fordítása a világ-
nak a mi verziónkban részlete-
sebb és így kerekebb lezárását
adja a rendkívül mulatságos,
és mégis mélyen szomorú tár-
sadalmi csapdáinknak. Ha
pontosan játsszuk, a Mizant-
róp bizony: üt. És évszázadok
óta szívesen röhögünk/mo-
solygunk/kacagunk/nevetgé-
lünk azon, hogyan esik has-
ra/pofára/egyéb részre a
szomszéd. --  kkoolloohh  --

Nagy érdeklõdés mellett
nyitották meg a napokban
a Munkácsy Mihály képei-
bõl rendezett kiállítást Kecs-
keméten, a Cifrapalotában.
Lackó János, a Katona Jó-
zsef Múzeum igazgatója
köszöntõjében elmondta,
hogy a festményeket, fény-
képeket és a festõ szemé-
lyes tárgyait Pákh Imre gyûj-
teményébõl, a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeum
és a Magyar Nemzeti Galé-
ria anyagából állították ösz-
sze, de megtekinthetõ a tár-
laton a Cifrapalota tulajdo-

nában lévõ két Munkácsy-
alkotás is. 

Bányai Gábor, a megyei
közgyûlés elnöke beszédé-
ben húsvéti teremnek ne-
vezte a mûvész vallásos ké-
peit bemutató helyiséget,
ahol a Krisztus Pilátus elõtt
és a Golgota címû festmé-
nyek találhatók. A terem ér-
dekessége, hogy a nagy
kompozíciók mellett megta-
lálhatók a festményeken
szereplõ alakok vázlatos
portréi, amelyen egyes sze-
replõt egyenként is megal-
kotott a mûvész.

Gyarmati Gabriella, a ki-
állítás összeállítója és terve-
zõje, a Munkácsy Mihály
Múzeum munkatársa vezette
végig a meghívottakat a kü-
lönbözõ termeken, ahol rö-
vid történeti áttekintés mellett
mutatta be a különbözõ al-
kotásokat.

Az április 20-ig tartó, ha-
talmas érdeklõdésre számot
tartó kiállítás ideje alatt ze-
nei elõadások, hangverse-
nyek, kiadványok és külön-
féle érdekes meglepetések
(pálmaház, pénzverde stb.)
is várják a látogatókat.

Immáron több mint három évtizedes múlttal
büszkélkedhet a kecskeméti Nemzetközi Zo-
máncmûvészeti Alkotómûhely, amely ebben az
évben is szerteágazó, gazdag programokat kí-
nál – a zománcmûvészeknek, illetve a mûértõ
közönségnek egyaránt.

– A mûhely 1975-ben szovjet-magyar alko-
tótelepként indult, majd az 1980-as évektõl fo-
kozatosan nemzetközivé vált, s ma már a világ
csaknem minden szegletébõl érkeznek hozzánk
alkotók. Egész évben kísérletezési és tanulási le-
hetõséget nyújtunk a hazai és a külföldi mûvé-
szeknek, akiknek munkáját egyebek mellett sa-
ját készítésû zománcaikkal, valamint a felgyü-
lemlett tapasztalatokkal is segítjük. Ha valaki
egyszer eljön az alkotóházba, az legközelebb a
barátját, alkotótársát is hozza – nyilatkozta la-
punknak az intézmény igazgatója, Gyer-
gyádesz László, aki állítja: a zománcozás leg-
nagyobb csodája az, hogy új minõség születik
a tûzben.

Hogy mindez mennyire így van, arról a Beth-
len körúti alkotómûhely elsõ emeleti galériájá-
nak alkotásai is meggyõzhetik a látogatót. Itt az
elmúlt évtizedek legsikerültebb és legprogresz-
szívebb alkotásai kerülnek bemutatásra. A láto-
gatót gyorsan elkápráztatja és elgondolkodtat-

ja a zománc nyújtotta mûvészi kifejezésformák
sokfélesége, az anyag megformálásának meg-
annyi finomsága – vagy éppen a napszak
függvényében alakuló fény-árnyék játék vará-
zsa. A kiállítóhelységben bemutatott tárgyak
között több a hazai zománcozás legnagyobb
mestereinek – kiemelten Turi Endre festõmû-
vésznek, a mûhely mûvészeti vezetõjének – ke-
ze nyomát viseli magán.

Az elmúlt esztendõ a zománcmûvészek köré-
ben is a Kodály-jubileum jegyében telt, míg az
idei év központi tematikájául a Biblia, illetve
Hunyadi Mátyás alakja szolgál.

– A Szentírás a témák és formák kiismerhe-
tetlen kincsestára. Mátyás király pedig az euró-
pai reneszánsz nagy uralkodója volt, aki a tu-
dományok és mûvészetek értõ pártfogójaként
is kiemelkedett kortársai közül – magyarázza a
témaválasztást Gyergyádesz László, aki arról is
tájékoztatta lapunkat, hogy rangos szakmai
rendezvényekbõl 2008-ban sem lesz hiány. A
tavaszi szimpóziumnak május 1-tõl 31-ig ad
otthont a mûkertvárosi alkotóház. A 34. Nem-
zetközi Zománcmûvészeti Alkotótelep június
23-án nyitja meg kapuit. 
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AA  kkeeccsskkeemmééttii  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz  uuttóóbbbbii  ffééll  éévvsszzáázzaaddáátt
tteekkiinnttvvee  éévvttiizzeeddeekk  mmúúllttaakk  eell  MMoolliieerree  nnééllkküüll..  NNeemm  úúggyy  aa
mmööggööttttüünnkk  mmooccoorrggóó  ttíízz  eesszztteennddõõbbeenn,,  BBooddoollaayy  GGéézzaa  ddiirreekk--
ttoorrssáággaa  iiddeejjéénn..  HHiisszzeenn  eebbbbeenn  aazz  iiddõõsszzaakkbbaann  aa  ffrraanncciiaa  vvíígg--
jjááttéékkookk  aattyyjjáánnaakk  oollyyaann  rreemmeekk  aallkkoottáássaaii  eelleevveenneeddtteekk  mmeegg  aa
kkeeccsskkeemmééttii  ddeesszzkkáákkoonn,,  mmiinntt  aa  TTaarrttuuffffee,,  aa  DDaannddiinn,,  aa  FFööss--
vvéénnyy  vvaaggyy  aa  DDoonn  JJuuaann..  ÉÉss  mmoosstt  vvoolltt  aa  bbeemmuuttaattóójjaa  aa  MMii--
zzaannttrróóppnnaakk,,  aammiitt  úúggyy  iiss  eemmlleeggeettnneekk  aazz  iirrooddaalloommttöörrttéénnéé--
sszzeekk,,  mmiinntt  MMoolliieerree  ffookkoozzaattooss  ffeejjllõõddéésséénneekk  lleeggmmaaggaassaabbbb
áálllloommáássáátt..  VVaaggyyiiss  eezz  aallkkaalloommmmaall  nneemm  kkiiss  ffáábbaa  vváággttaa  aa  ffeejj--
sszzééjjéétt  BBooddoollaayy  GGéézzaa,,  aa  ddaarraabb  rreennddeezzõõjjee..    

Az új embergyűlölő
Munkácsy a CifrapalotábanMMooll ii ee rree   MMii zzaanntt rróóppjjaa  KKeeccsskkeemméétteenn

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

33 éve játszanak a tűzzel
NNeemmzzee ttkköözz ii   ZZoommáánnccmmûûvvéésszzee tt ii   AA ll kkoottóómmûûhhee ll yy
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– Szeretnénk hinni, hogy
lassan a feladataink befeje-
zése felé közeledünk, de

még rengeteg a megoldat-
lan probléma – nyilatkozta
az Alföldi Naplónak a tár-
sulat elnöke, dr. Fekete
László. – Tavaly 450 vizes
bekötés elkészült különö-
sebb fennakadások nélkül.
Hosszan lehetne sorolni
azokat a városrészeket –
Ballószög, Úrihegy, Kisfái
stb. – ahol e projekt jóvol-
tából ma már egészséges
ivóvizet kap a lakosság.

– Gondot jelentettek vi-
szont a vasúttal érintkezõ
utcák, különösen Hetény-

egyháza és Katonatelep tér-
ségében. Ugyanis a MÁV
külön engedélye szükséges
ezeken a részeken a vezeté-
kek lefektetéséhez. Most ez
is megoldódni látszik, úgy-
hogy az idén befejezõdhet-
nek a közmûépítési munkák
az említett térségekben is.

Képtelen állapot

– Másik problémás eset
Alsó-és Felsõszéktó környé-
ke. Itt 2005-ben megsza-
vazta az önkormányzat a
vízbekötéseket, és haladtak

is a munkálatok normáli-
san, egészen 2006 végéig.
Ekkor egy új közgyûlési ha-
tározat vetett véget a kivite-
lezéseknek, amely bevonta
a Területrendezési Tervbe
ezt a térséget. Magyarul:
belterületté nyilvánították, s
azóta nem adnak ki önkor-
mányzati engedélyeket a
munka folytatásához,
mondván, hogy még nincs
kész a környék rendezési
terve. Félõ, hogy még éve-
kig nem is lesz. Holott több
mint kétszáz érintett lakó ta-

pasztalja, hogy hiába fizet-
te, fizeti becsületesen a
hozzájárulást, vezetékes víz-
nek nyoma sincs a portá-
ján. Társulatunk intézõ és
ellenõrzõ bizottsága de-
cemberben összeült, s meg-
fogalmaztunk egy levelet
ezzel kapcsolatosan a pol-
gármesteri hivatal jegyzõjé-
nek, amire március 10-ig
várjuk a választ. Nagyon
reméljük, hogy rendezõdik
végre ez a képtelen állapot,
s nem kell jogi útra terelni
az ügyet. A Bácsvíz szakem-

berei szerint rendezési terv
nélkül is egyszerûen meg-
oldhatók a bekötések, hi-
szen nincs különösebb je-
lentõsége annak, hogy ké-
sõbb útburkolat vagy járda
alatt húzódnak a vezetékek.
Egyébként ezt látszik alátá-
masztani az is, hogy gázbe-
kötésekre adtak azóta is en-
gedélyt. Szóval, érthetetlen
és embertelen ez az egész.
Embertelen, nemcsak azért,
mert az érintett ingatlan-
tulajdonosok nem kapnak
a pénzükért eddig semmit,

hanem azért is, mert fúrt
kútjaik vize annyira szeny-
nyezett, hogy még mosásra
sem alkalmas, nemhogy fo-
gyasztásra. Hangsúlyozom,
társulatunk ebben az ügy-
ben is a békés, normális
rendezés híve, s nagyon re-
méljük, hogy kérésünket
végre megértéssel kezelik
az önkormányzat illetéke-
sei.

Ki nyeli le a békát?

– A szennyvízcsatornázás-
sal kapcsolatos anomáliák
gyökere visszanyúlik a leg-
utóbbi választások kam-
pányidõszakáig – állítja dr.
Fekete László. – Akkor a
jobb- és a baloldal képvise-
lõi egymásra licitálva ígér-
tek jelentõs lakossági ked-
vezményeket. Más települé-
seken 110-120 ezer forint
körüli összegben állapítot-
ták meg a szennyvízcsator-
názás esetében a lakossági
hozzájárulásokat. Nálunk a
korteskedõ ígérgetések kö-
vetkeztében ez mindössze
45 ezer forint lett. Pedig
nyilvánvaló volt már akkor
is, hogy ez irreális, ebbõl
problémák lesznek, hiszen
csak a képviselõk két szép
szeméért senki sem fogja fél
áron elvégezni a csatorná-
zást Kecskeméten és kör-
nyékén. A város pedig sú-
lyos adósságokkal küzd,
csak úgy, mellényzsebbõl
nem tudja fedezni ezt a
hozzájárulási hiányt. Már-
pedig most valakinek még
fizetnie kell, ha nem akar-
juk, hogy ez a beruházás is

végleg megtorpanjon. Rá-
adásul az állami támoga-
tástól is elestünk, ami 33
százalékot jelent, s ami
csak akkor jár, ha a lakos-
sági hozzájárulás eléri a 90
ezer forintot. Ilyen baklövést
sehol máshol nem követtek
el az egész országban!
Ezért mondom én, hogy a

polgárok elleni vétek önös
politikai érdekekbõl rossz
döntéseket hozni. A szenny-
vízcsatornázás még ezután
érintené a Vacsihegyet, a
Hunyadi-, a Mûkert-, a
Kossuthváros egy részét, és
több külvárosi területet. Ám
kérdéses, hogy ezek után ki
és hogyan rendezi a szám-
lát. A törvény szerint ezt a
békát is az önkormányzat-
nak kell lenyelnie.

Sértegetéstõl a 
megbékélésig

– A vezetékek lerakását
követõen az utakat helyre
kell állítani, illetve a föld-
utakon egyfajta stabilizáció
szükséges. Ez utóbbihoz a
társaságunk nagyon olcsón

megvásárolt nagy mennyi-
ségû vasúti aljzatkövet
(2000 helyett 300 forintért
tonnáját). Ezzel számtalan
földutat stabilizáltunk az el-
múlt idõben a lakosság leg-
nagyobb megelégedésére
– úgy, hogy ha egyszer lesz
rá pénz, csak le kell majd
aszfaltozni, és pormentes
csíkon közlekedhetnek a
külvárosban, illetve a külte-
rületen élõk is. Errõl is szó
esett legutóbb, a Rendõr-
faluban tartott lakossági fó-
rumon. Ott elég keményen
összevitatkoztunk Sipos
László alpolgármesterrel a
szennyvízcsatornázást és az
útstabilizálást érintõ kérdé-
sekrõl. Mondhatni, hogy
durva sértegetésig fajult a

dolog, de napokkal késõbb
tárgyalóasztal mellé ültünk,
és sikerül megállapodnunk
a legfontosabb teendõkrõl,
kérdésekrõl. A vitát külön-
bözõ mûszaki megoldások
váltották ki. Illetve az, hogy
a társulatunk birtokában lé-
võ bazalt kõzúzalék a jobb
útalap, vagy az a cseréptör-
melék, amit a város a Bra-
mactól kapott. Mindkettõ-
nek lesz helye, bár azt hi-
szem, nem kell nagy szakér-
telem eldönteni, melyik a
jobb megoldás. A lényeg,
hogy egyfajta békülékeny
folyamat kezdetét látni az
önkormány részérõl, ami
nagyon fontos, hiszen a
fentebb említett problémá-
kat csak közösen tudjuk or-
vosolni, a közmûfejlesztésre
váró polgárok érdekében.    

Kétségtelen, hogy Kecs-
kemét egyik jeles esemé-
nye volt tavaly a mû-
kertvárosi Assisi Szent Fe-
renc kápolna felavatása,
felszentelése. Az új temp-
lommal a városrész pol-
gárainak régi vágya va-
lósult meg. Errõl készített
filmet Örömmel építet-
tem címmel a Magyar Te-
levízió, amit vallási mû-
sorában január 20-án
sugárzott.

Dr. Fekete László, a ká-
polna építésére szervezõ-
dött egyesület elnöke
szerint Fodor Katalin
produkciója remekül
taglalta azt az áldozatos

munkát, küzdelmet, ami
nélkül ez a beruházás
sosem valósulhatott vol-
na meg. Megszólalt a
filmben az épület terve-
zõje, Borbély Lajos, az
ügyet felvállaló és a kivi-
telezési munkákat szer-
vezõ Porta Egyesület ala-
pítója, Farkas P. József.
Valamennyien méltatták
azt a széleskörû emberi
összefogást, aminek jó-
voltából ez a templom
felépülhetett. A tévéadást

követõen, olyan neves
egyházi vezetõk küldtek
köszönõ levelet, mint dr.
Paskai László bíboros, dr.
Bábel Balázs kalocsai és
dr. Márfi Gyula veszpré-
mi érsekek. Kivétel nélkül
mindenki nagyon jelen-
tõs eseménynek minõsí-
tette, hogy a mai ínsé-
ges, nehéz idõkben a hit,
a szeretet ambicionál
embereket, hogy Isten-
nek új házat emeljenek.

– Szerettem volna, ha
minél többen láthatják ezt
a mûsort, ezért írtam le-
velet a Kecskeméti Televí-
zió új fõszerkesztõjének.
Tiszteletteljesen, sok helyi

hívõ ember kívánságát
tolmácsolva arra kértem,
hogy szerezze meg ennek
a filmnek a sugárzási jo-
gát, s tûzze mûsorára a
KTV is ezt a produkciót.
Mert Kecskemét, mint
jobboldali város, tényleg
méltán lehet büszke erre
az új kápolnára, mely
hétrõl hétre zsúfolásig
megtelik hívõkkel –
mondta dr. Fekete László.

Reméljük, hogy a Kecs-
keméti Televízió kitûnõ
fõszerkesztõje is rövide-
sen a KTV mûsorára tûzi
a kecskemétiek összefo-
gását, sikerét jelképezõ
filmet.

KKeeccsskkeemméétteenn  ddiiccsséérreetteess  üütteemmbbeenn  hhaallaaddttaakk  aazz  uuttóóbbbbii
eesszztteennddõõkkbbeenn  aa  ccssaattoorrnnáázzáássii,,  vvíízz--  ééss  ggáázzvveezzeettéékk  ffeekkttee--
ttééssii  mmuunnkkáákk..  MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  aa  kköözzmmûûvveekk  kkiiééppííttééssééhheezz
sszzüükkssééggeess  llaakkoossssáággii  öönneerrõõ  mmeeggffiizzeettéésséévveell  öösssszzeeffüüggggõõ
tteeeennddõõkk  eellvvééggzzéésséérree,,  iilllleettvvee  aazz  éérriinntteetttt  iinnggaattllaannttuullaajj--
ddoonnoossookkkkaall  vvaallóó  kkaappccssoollaattttaarrttáássrraa  sszzeerrvveezzõõddöötttt  aa
KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt..  AAzz,,  hhooggyy  aa  ssiikkeerreess  bbee--
rruuhháázzáássookk  hháátttteerréébbeenn  mmiillyyeenn  eellkkééppeesszzttõõ  aannoommáálliiáákkkkaall
kkeellll  iiddõõrrõõll  iiddõõrree  sszzeemmbbeessüüllnniiee  eennnneekk  aa  ttáárrssuullaattnnaakk,,  kkii--
ddeerrüüll  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann..

A közműfejlesztésekről – kendőzetlenül

DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó

„Örömmel építettem”
TTéévvéémmûûssoorr   aazz   úú jj   kkááppoollnnáárróó ll
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AA  vviilláágg  eeggyy  tteehheettssééggeess  ffiiaattaall
eelléé  sszzáámmooss  lleehheettõõssééggeett  kkíínnááll..
ÖÖnntt  mmii  rraaggaaddttaa  mmeegg  iillyyeenn
eerrõõsseenn  aa  sszzaakktteerrüülleettéénn??

– Az indíttatás a családom-
ból fakad. Édesapám szintén
orvos, õ Miskolcon tüdõgyó-
gyász fõorvos. Igazából az õ
nyomdokain indultam el,
annak ellenére, hogy a
család, miután látta, hogy
édesapám is mennyit dolgo-
zik, nem igazán támogatta
szívbõl azt, hogy én is
követem nyomdokait.    Az
idegsebészet úgy kristá-
lyosodott ki, hogy az
anatómiai és élettani tanul-
mányok során rácsodálkoz-
tam az emberi test titkaira, és
a magam részérõl az agyat
tartottam a legcsodála-
tosabbnak. Ezen belül pedig
magát a tudatot.  Harmad-
negyedévesen jöttem rá arra,
hogy az lenne a legszebb, ha
az emberi tudatot meg
lehetne fejteni. Hogy ez
gyakorlatilag az agyon belül
hol lokalizálható illetve, hogy
mi lehet a funkcionális alap-
ja?  Nyilván nem lehet
megoldani ezt a kérdést, de
talán többet lehet tudni, ha a
központi idegrendszerrel
foglalkozik az ember... Maga
a sebészet pedig azért von-
zott,  mert 20 évvel ezelõtt a
neurológiai meg-
betegedések, amik nem
igényelnek sebészi
ténykedést, sokszor nagyon
bonyolult, hosszú kezelést
igényeltek.  Az idegse-
bészetben pedig viszonylag
gyorsan lehet látványos ered-
ményeket elérni, és sok eset-
ben a betegek életét szinte
pillanatok alatt meg lehet
menteni vagy meg lehet állí-
tani az állapotromlást. 

––  AA  llaaiikkuuss  iiss  mmeeggffiiggyyeellhheettii::  aa
sszzíívv--,,  aazz  éérr--  ééss  aazz  iiddeeggsseebbéésszzeett
nnaappoonnkkéénntt    ccssooddáákkaatt  mmûûvveell..
AA    mmeeddiicciinnáátt  ssookk  sszzeemmppoonnttbbóóll
úújjrraaffooggaallmmaazzzzaa  eeggyy  ffiiaattaall
sseebbéésszz  ggeenneerráácciióó……  

– Ez egy különleges
korszak, amikor át kell írni a
tankönyveket. De ne felejtsük
el: nem bûvészkedésrõl szól.

Maga az idegsebészet
például eléggé bonyolult sza-
kma, talán a szívsebészethez
tudnám még hasonlítani. Ez a
két olyan kiemelkedõ ágazat
az orvostudományon belül,
ahol igen hosszú elõtanul-
mányok kellenek ahhoz, hogy
az ember ezen a szak-
területen a bonyolultabb,
speciális mûtéteket is fölvál-
lalja. A hatéves orvostu-
dományi egyetem elvégzése
után 24-25 évesen még
idegsebészetbõl szakvizsgát
kell tenni. Újra hat év.
Leghamarabb 30 éves korára
mondhatja az ember azt,
hogy most már az idegse-
bészet alapjaival nagyjából
tisztában van. Ha specialitást
akar még ezen belül vállalni
–  akár gerinc, akár
koponyabázis  vagy érse-
bészetet –, akkor még 3-4 év
plusz extra ráfordítás szük-
séges. Érett idegsebésszé
harmincöt-negyven évesen
válik az ember.   Akkor persze
még nem beszéltünk a
tudományos múltról, mert
meg kell szereznie a
tudományos fokozatokat a
phd-t, a kandidatúrát.  Ha
pedig klinikai
intézetvezetõnek nevezik ki,
akkor nagydoktorival is kell
rendelkeznie. 

––  AA  vvaakkookk  llááttnnaakk,,  aa  ssüükkeetteekk
hhaallllaannaakk,,  aa  bbéénnáákk  úújjrraa  jjáárr--
nnaakk……..  BBiibblliiaaii  kkoorr??

–  A 2000. évig volt az agy-
nak az évtizede, 1990-2000-
ig hihetetlen nagy fejlõdés
ment végbe.  Tulajdonképpen
megváltás volt az, ami a
tudományban, technikában
létrejött. És az csak  a kezdet
volt.  Olyan betegségeket
lehet már most szinte néhány
óra alatt gyógyítani, - vagy
legalább is jelentõsen javítani
-  mint  a Parkinson-kór,  vagy
epilepszia, amikor egy
néhány milliméteres ronc-

solással vagy elektróda beül-
tetéssel újra  elviselhetõvé
tehetõ az életük. Vannak
beültethetõ szerkezetek, ame-
lyek a fülnek a teljes hal-
lókészülékét helyettesíthetik.
Amerikában olyan kutatások

vannak folyamatban, melyek
arra törekszenek, hogy a
szemet is helyettesíteni
lehessen…  

––  AA    SSZZOOTTEE  eeggyyiikk    kkiimmaa--
ggaassllóó  ttuuddoommáánnyyooss  mmûûhheellyyee
aazz  iiddeeggsseebbéésszzeett..  HHoonnnnéétt  hhíívvjjaa
aa  mmuunnkkaattáárrssaakkaatt??  

–  A titok az alapokban van.
Elõdöm  dr. Bodosi Mihály
professzor úr, Ma-gyarország
egyik legjobb idegsebésze.
Még jelenleg is aktív. Õ volt
az, aki minden szempontból –
ide értve  a csapatépítést is  –
erõsen megalapozta a
helyzetemet. Nekem a továb-
bépítés jut. A gerincsebészet
jelentõs fejlõ-désnek indult,
mely  köszönhetõ persze
munkatársaimnak – a többi
között és kiemelkedõ teljesít-
ménnyel –  dr. Elek Péternek
is, akivel vállvetve dolgozunk
egy stabil gerincsebészeti
központ létrehozásán.  Ezek
sorába tartozik a nyaki porck-
oronprotézis behelyezése vagy
speciális gerincstabilizációs
mûtétek végzése. Továbblép-
tünk az érsebészetben is.
Megteremtõdött annak a

lehetõsége, hogy a nyaki
érszûkületeket katéteres
tágítással gyógyítsuk.  Ugya-
nígy az agyvérzést okozó
érzsákokat, az aneurizmákat
már katéterrel tudjuk elzárni.
A legnagyobb lépés, hogy a

bázistumorokat pici kulcslyuk-
ból is operálni tudjuk. A
szemöldökbõl egy 3 cm-es
lyukból akár fél ökölnyi
daganatot is el tudunk távolí-
tani.  Régen egy hatalmas
nagy vágást kellett a hajas
fejbõrön tenni, ami sokkal
hosszabb ideig gyógyult.
Csináltunk olyan mûtéteket is
szívmegállásban, a beteg
lehûtésével, amely Mag-
yarországon egyedülállónak
számít és  Európában is csak
kevés helyen tudtak ilyet
elvégezni. 

––  KKöözzbbeenn  ppeerrsszzee  jjoobbbb  eesseett--
bbeenn  nnoorrmmáálliiss  eemmbbeerrii  éélleettrree  iiss
sszzüükkssééggee  vvaann..  CCssaalláádd,,  sszzaabbaa--
ddiiddõõ,,  bbaarrááttkkoozzááss……

– Miután a hét szinte min-
den napján nagy mûtéteket
csinálunk, sõt, sok esetben
hétvégén is készenlétben
vagyunk, nagyon kell figyelni
magunkra, hogy ne égessük
még pluszban szervezetünket.
Viszonylag korán – este tíz
körül – le kell feküdnöm. Ter-
mészetesen nem dohányzom;
kávét még sohasem ittam.
Kötelességemnek érzem, hogy

mindent megtegyek annak
érdekében, hogy eredménye-
sen szolgáljam a betegeinket,
hogy segíteni tudjak rajtuk.

– NNeemm  ffééll,,  hhooggyy  aa
mmeeggéérrddeemmeelltt,,  ddee  mmééggiiss  ccssaakk
ffiiaattaalloonn  ÖÖnnrree  kköösszzöönnõõ  ssiikkeerr

öösssszzeerrooppppaannttjjaa..  ÁÁttaallaakkííttjjaa  aa
sszzeemmééllyyiissééggéétt..  ÉÉss  eellaappaadd  aazz  aa
ttiisszzttaa  ffoorrrráásstt,,  aammiibbõõll
ggyyeerreekkkkoorrááttóóll  kkeezzddvvee  ttáápplláállkkoo--
zzootttt  aazz  aammbbíícciióójjaa??  

– A siker arról szól, hogy az
embert ünneplik. Én annyit
dolgozom, hogy erre a
környezetemnek nincsen
lehetõsége, és így szerintem
remélem, hogy nem tudnak
eltorzítani. Állandóan a
mûtõben vagy a betegekkel
vagyok, annyira le vagyok a
munkámmal terhelve, hogy
nem tudom a sikert úgy
megélni, mint egy énekes,
vagy filmsztár.   Úgy érzem,
olyan maradtam, mint
voltam.  Ebben nagyon sokat
segít a család és fõként a
feleségem. Nagyon jó visz-
szacsatolási rendszer: amikor
azt érzik, hogy türelmetlen
vagyok, vagy máshogy szólok
hozzájuk megmondják, hogy
álljak le egy kicsit, és nézzen
magába, professzor, apuka!

Az idegsebészet csodái
IInn tteerr jjúú   ddrr ..   BBaarr zzóó  PPáá ll   pprrooffeesssszzoorr rraa ll

PPrrooff..  DDrr..  BBaarrzzóó  PPááll,,  MMeedd..
hhaabbiill..,,  PPhh..DD,,  DDSScc..,,  ttaannsszzéékkvveezzee--
ttõõ  eeggyyeetteemmii  ttaannáárr

1987-ben szerzett diplomát a
Debreceni Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi Karán.
1987 októbere óta dolgozik az
SZTE Idegsebészeti Klinikán.
Három középfokú (angol,
német, orosz) nyelvvizsgával ren-
delkezik. 1991-ben ideggyó-
gyászati, 1994-ben idegse-
bészeti szakképesítést szerzett,
majd 2000-ben Brüsszelben
Európai Idegsebészeti szakvizs-
gát tett. Posztgraduális képzések:
Gerincsebészet (1991,
Zaragoza, Spanyolország),
Vaszkuláris sebészet (1992,
Jeruzsálem, Izrael), Agydagana-
tok (1993, Bruge, Belgium),
Hátsó skála kórfolyamatok
(1994, Izmir, Törökország).
1994-tõl Ph.D fokozattal ren-
delkezik. 1999-ben habilitált a
Szegedi Tudomány Egyetemen.
2005-tõl a Szegedi Tudománye-
gyetem Idegsebészeti klinikájá-
nak tanszékvezetõ egyetemi
tanára.

1994-ben az Egyesült Állam-
okban a Virginiai Orvostu-
dományi Egyetem (Medical Col-
lege of Virginia, Virginia Com-
monwealth University) Idegse-

bészeti Klinikáján kezdett dolgo-
zni Richmondban. Az elsõ évben
súlyos koponyasérülést követõ
agyduzzadás kórokának
kutatásával foglalkozott. 1995-
ben a USMLE vizsgákat követõen
diplomáját honosította és további
2 évet dolgozott az Egyesült
Államokban (Idegsebészeti Klini-
ka, Richmond, Virginia; Barrow
Neurological Institute, Phenix,
Arizona).

1998-ban a Széchenyi Pro-
fesszori Ösztöndíjat, majd 2003-
ban a Bolyai Ösztöndíjat nyerte
el. Tudományos érdeklõdési és
kutatási területe a vaszkuláris és
koponyaalap idegsebészete,
valamint a neurotraumatológia.
Tagja az Idegsebészeti Szakmai
Kollégiumnak és Vezetõségi
tagja a Magyar Idegsebészeti
Társaságnak. Eddig 57
közleménye jelent meg, ezek
közül legrangosabb a 2006.
januárjában Science-ben megje-
lent publikációja. 152
tudományos elõadást tartott.
Tanulmányúton járt Ausztriában
(Bécs, Graz), Svájcban (Zürich),
Svédországban (Stockholm),
USA-ban (Phoenix, AZ; Washing-
ton; Cincinnati, OH, Dallas, TX,
Shrevport LO), Németországban
(Erlangen, Göttingen).

Alföldi Róbert elsõ nagyjáték-
filmjét, a Nyugalom címû
alkotást csütörtöktõl vetítik a
mozikban, a kecskeméti
meghívottak azonban már ked-
den megnézhették premier elõtt
az alkotást. A film fõbb
szerepeiben Udvaros Dorottyát,
(a kecskeméti Katona József
Színház mûvészét) Makranczi
Zalánt, Gryllus Dorkát és
Hernádi Juditot láthatja a
közönség. A produkció alapjául
Bartis Attila 2001-ben megje-
lent kötete, A nyugalom címû
regény szolgált. 

AA  pprrooffeesssszzoorr  ((aa  kkéépp  bbaall  sszzéélléénn))  ééss  mmuunnkkaattáárrssaaii



– Hévíz minden évszak-
ban várja vendégeit. Ta-
vasszal a virágba borult vá-
ros fogadja az idelátogató-
kat. Nyáron a strandolás, a
Tófürdõ területén megépült
gyermekmedence és a szí-
nes programok sokasága
örvendeztetik a kikapcsoló-
dásra vágyókat – mondja a
fürdõhely jelenérõl a neves
városmenedzser – Õsszel és
télen sajátos mikroklíma va-
rázsolja egyedivé települé-
sünket, ahol egyre több a
hazai vendég. Kecskemétrõl
is sokan jönnek ide, velük

jön az a jól érzékelhetõ al-
földi derû és barátság, amit
mindig megérzek, és na-
gyon szeretek magam is…

––  AA  ssppeecciiáálliiss  ggyyóóggyyííttóó  eerrõõ
ttiittkkáárróóll  ssookkaatt  íírrttaakk  mmáárr  aa  ttuu--
ddóóss  oorrvvoossookk  ééss  ggeeoollóógguu--
ssookk……  

– Az itteni tó vize kalcium
és magnézium tartalmú
h i d r o g é n - k a r b o n á t o s
gyógyvíz. A reumás és
mozgásszervi betegek gyó-
gyításában utánozhatatlan
hévízi tó különleges egész-
ségmegõrzõ ereje a gaz-
dag ásványi anyag tarta-
lomnak köszönhetõen, más
betegségek gyógyításához
is hozzájárul. Ser-
kenti a mellékve-
sékre ható hor-
monok termelé-
sét, így a szerve-
zet saját anyagai
csökkentik a gyulladást és
a fájdalmat. A víz kedvezõ-
en hat a szervezet
ösztrogén szintjére, ezért a
krónikus nõgyógyászati
problémák kezelésében is

ha t é kony
lehet. 
––  TTúúrráákk,,

ggaasszzttrroonnóómmiiaa,,
ffiittnneessss……  HHaa  rröö--

vviiddeenn  kkeelllleennee  öösssszzee--
ffooggllaallnniiaa  aa  mmeegghhíívváásstt,,
hhooggyy  ffooggaallmmaazznnaa??

– Hévízet és környékét a
sajátos atmoszféra, az

érintetlen természeti kin-
csek, a kulturális értékek és
az itt élõ emberek vendég-
szeretete teszi utánozhatat-
lanná. A világszerte ismert
vizünk gyógyító és életet
adó simogatása, egy ro-
mantikus vacsora a pince-
soron, séta az egregyi
égerfák alatt, a tündérró-

zsák látványa, a hagyomá-
nyos vendégszeretet – ez a
hévízi élmény. Az itt élõ
emberek és a magam ne-
vében is szeretettel meghí-
vom az Alföld dolgos,
szorgalmas, hazaszeretõ
népét: Legyen egy hévízi
élménnyel gazdagabb, le-
gyen a vendégünk!

––  MMeellyyeekk  aa  ttéérrsséégg  lleeggjjoobbbb
bboorraaii??

– Egyre inkább bebizonyo-
sodik, hogy itt a Duna völ-
gyében kiváló borokat lehet
készíteni. A Duna-melléki tér-
ségekben fantasztikus italo-
kat termelnek, így van ez Sza-
badszálláson is. Úgy tûnik,
ezen a területen a vörös bo-
rok adják a legjobb minõsé-
get. Azzal, hogy az év borá-
sza legutóbb egy kunsági
bortermelõ, Frittmann János
lett, bebizonyosodott, hogy jó

úton járunk, a jövõben is ki-
állunk az alföldi borok mel-
lett – nyilatkozta BBiirrkkááss  MMeennyy--
hhéérrtt borász lapunknak.

––  MMiillyyeenn  aa  kkaappccssoollaatt  aa  ppiinn--
ccéésszzeett  ééss  aa  ggaasszzttrroonnóómmiiaa  kköö--
zzöötttt??

– Mindig az volt a törekvé-
sünk, hogy a gasztronómia
számára készítsük a borokat.
A védett eredetû Arany Sárfe-
hér borunkat például töltött
káposzta mellé ajánljuk. Ér-
dekessége a városnak, hogy
700 éve fõzik vasbogrács-

ban, csak alapfûszerekkel a
szabadszállási birkapörköltet.

A húst a szikes legelõk teszik
ízesebbé, ehhez a finom pör-

költhöz pedig vörösborainkat
ajánljuk. 

––  AA  ppiinnccéésszzeett  ééss  aa  hheellyyii
ggaasszzttrroonnóómmiiaa  nnééppsszzeerrûûssííttéé--
sséérree  kköözzööss  pprrooggrraammookkaatt  iiss
tteerrvveezznneekk??

– A közeljövõben a sza-
badszállási birkapörkölt fõzé-
sének hagyományait szeret-
nék különféle rendezvények-
kel népszerûsíteni. Gasztro-
nómiai szakembereket és ne-
ves vendégeket hívunk majd
azokra az alkalmakra, ame-
lyeken lehetõség lesz ellesni
a birkafõzés hagyományos
fortélyait. Mindig is foglalkoz-
tatott, hogy az itt élõk kezé-
ben van egy csodálatos étel,

amelyre méltán büszkék le-
hetünk, azonban mégsem
kap elég ismertséget. Már
most várjuk az érdeklõdõket
egy finom birkapörköltre a
Birkás Pincészetbe, ahol le-
hetõség nyílik egy üzemláto-
gatással egybekötött borkós-
tolásra is.

BBiirrkkááss  PPiinnccéésszzeett  
––  SSzzaabbaaddsszzáállllááss

TTeell//  FFaaxx::  7766//555588--115522  
MMoobbiill::  2200//99883300--665522

WWeebboollddaall::  wwwwww..dduunnaa--vvoollggyyee..hhuu
dduunnaavvoollggyyee@@tt--oonnlliinnee..hhuu

2008.  február88 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

„Sokan hozzák hozzánk az alföldi derűt…”

Hagyományok és gasztronómia

BBeesszzéé llggee ttééss   HHéévv íí zz   ppoollggáárrmmeess tteerréévvee ll

AAzz  óókkoorrii  lleeggeennddaa  sszzeerriinntt  aa  SSzzeenntt  SSzzûûzz  aannnnaakk  aa  kkeerreesszz--
ttéénnyy  ddaajjkkáánnaakk  kköönnyyöörrggõõ  iimmááddssáággáárraa  ffaakkaasszzttootttt  ffoorrrráásstt
HHéévvíízzeenn,,  aakkii  eeggyy  lleebbéénnuulltt  ggyyeerrmmeekkeett  sszzeerreetteetttt  vvoollnnaa
mmeeggggyyóóggyyííttaannii..  AA  kkiiccssii  aa  kkééssõõbbbbii  FFllaavviiuuss  TThheeooddoossiiuuss  kkee--
lleett--rróómmaaii  ccssáásszzáárr  vvoolltt,,  aakkii  339911--bbeenn  aa  kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláásstt
ssaajjáátt  bbiirrooddaallmmáábbaann  áállllaammvvaalllláássssáá  nnyyiillvváánnííttoottttaa..  AA
ggyyóóggyyffoorrrrááss  aazzóóttaa  iiss  ttáápplláálljjaa  aa  vviilláággoonn  eeggyyeeddüülláállllóó  ttaa--
vvuunnkkaatt  ––  iiddéézzii  ffööll  aa  sszzéépp  lleeggeennddáátt  VVéérrtteess  ÁÁrrppáádd,,  hhéévvíízzii
ppoollggáárrmmeesstteerr..                          

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

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

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

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

Az ÉDOSZ Kinizsi Természet-
barát Sportegyesület tagjai,
barátai, vendégei a napokban
tartották hagyományos Ba-
kancsos báljukat a kecskemé-

ti Református Konviktus nagy-
termében. A táncos-tréfás mû-
sorszámok és a remek vacso-
ra után hajnalig mulattak a
résztvevõk. A „bakancs-talp-
alávaló” zenét Fazekas János
szolgáltatta.

Bakancsos bál

BBiirrkkááss  MMeennyyhhéérrtt


