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Remek kiállítások, zenés, mûsoros produkciók sokaságát kí-
nálja az érdeklõdõknek idén is a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál.

Beatriz Schiller felvétele a New Yorkból érkezõ Limón
Táncegyüttesrõl készült, melynek tagjai március

19-én igyekeznek elkápráztatni a kecskemé-
ti közönséget. A fesztivál részletesebb

programja a 3. oldalon olvasható.

Zsúfolásig megtelt a kecs-
keméti Porta Egyesület Kos-
suth téri díszterme a napok-
ban, amikor megnyitották Se-
bestyén Imre A Biblia képes-
lapokon címû kiállítását. 

Bárkányi Ernõ, a Barátok
templomának igazgatója utalt
arra, hogy 2008 a Biblia Éve.
Ugyanakkor a Szentírás egyik
legnagyobb hatású szerzõjére,
a kétezer éve született Szent

Pálra való emlékezés éve is az
idei esztendõ. Húsvét közeled-
tével pedig – a Megváltó ke-
reszthalálára gondolva – a hit-
hez bátorságot és erõt nyerhet
a keresztény világ. Ehhez tár-
sul ez a kiállítás, amely egy
olyan tárgyon mutatja be a
Szentírás fõbb jeleneteit, amit
megtiszteltetés adni és kétsze-
res ajándék kapni. Hiszen, aki
ezeket a képeslapokat kezé-

ben tartja, egyrészt a küldõ
személyére gondol, másrészt
Isten szeretetére.

A díszterem falán megjele-
nõ üdvözlõlapok által – a
gyûjtõ Sebestyén Imrének kö-
szönhetõen – szinte egy Képes
Biblia tárul elénk.

A megnyitón remek mûsort
adott a 120 éves fennállását
ünneplõ kecskeméti Kodály
Zoltán Vegyes Kórus.

Március 14-étõl játssza a
kecskeméti Katona József
Színház Kálmán Imre nép-
szerû operettjét, a Mont-
martre-i ibolyát Ács János
rendezésében. A fõbb szere-

peket Bori Tamás, Széplaky
Géza, Reiter Zoltán, Csom-
bor Teréz, Pataki Szilvia (fel-
vételünkön), Kiss Jenõ, Sirkó
László, Rubold Ödön és Réti
Erika játssza. 

Nemzeti ünnepünk tisztele-
tére  10 órakor megemléke-
zést és koszorúzást tartanak
Kecskeméten, a Kossuth-szo-
bornál. 14 órakor a Szabad-
ságharc 1848-49 Alapítvány
és a Kefag Zrt. rendez ün-
nepséget a Nyíri erdõben. 18
órakor kezdõdik a kecskemé-
ti fiatalok fáklyás felvonulása
a város fõterén.

A Kecskeméti Ifjúsági Ott-
honban délelõtt 10 órától Pil-
vax Nosztalgia Kávéház várja
az érdeklõdõket, a diákgalé-
ria legújabb, Alma a fájától
címû kiállításának megnyitá-
sa pedig fél 12-kor  lesz az
intézményben. 17 órakor se-
gélykoncertet ad az Éjféli Ki-
áltás Gospel Kórus a kecske-
méti Tudomány és Technika
Házában.

„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magas vérnyomás, szívritmus-
zavarok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
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Pápai példa

A Wojtyla Barátság Központ
jelenlegi állami támogatása
csak az étkeztetésre elegendõ,
s nem jut a fenntartási költsé-
gekre, az alkalmazottak bére-
zésére és az egyéb feladatok-
ra. Az épület kívül és belül je-
lentõs felújításra szorul. Az
álom megvalósítását a fenn-
tartók 2008 õszére tervezik.
Ehhez minden lehetséges pá-
lyázati forrást, segítséget felku-
tatnak, s mellette olyan önzet-
len támogatókat is keresnek,
akik tudnak és akarnak segí-
teni a szegénység terheit hor-
dozó embereken. 

A Wojtyla Barátság Köz-
pontot az alapítók – II. János
Pál személye elõtt tisztelegve –
a lengyel származású pápáról
nevezték el, aki a szegények
gyámolítójaként az egész vi-
lágnak példát mutatott. Vallá-

si hovatartozástól függetlenül
képes volt közeledni minden
emberhez. Megkülönböztetett
figyelmet fordított a megszo-
morítottakra, az elnyomottak-
ra, a lehetõségeikben és ké-
pességeikben korlátozott, be-
teg emberekre. Az õ élete, ta-
nítása jelenti az intézmény
mûködéséhez szükséges szel-
lemi és erkölcsi alappilléreket.

Partneri kapcsolat

Wadowice és a Porta Egye-
sület stratégiai szövetséget kö-
tött. A Kecskemét városával
kialakított – a Porta kapcsolat-
felvételének is köszönhetõ –

Partnervárosi Szerzõdés szen-
tesítése mellett a II. János Pál
pápa szülõvárosából érkezett
lengyel küldöttség õszi látoga-
tásának talán ez az egyik leg-
nagyobb eredménye. 

Ewa Filipiak, Wadowice

(Lengyelország) polgármeste-
re a Wojtyla Barátság Központ
jövõjét is körvonalazó kecske-
méti eszmecserén azt mondta:
az intézmény méltó emléket
állíthat II. János Pálnak, hiszen
– mint arra személyes találko-
zóikon a néhai pápa többször
is utalt – éppen az ilyesféle, az
emberek sorsán jobbító intéz-
mények tekinthetõk talán a
legméltóbb mementónak.

A találkozón Ewa Filipiak el-
fogadta Farkas P. Józsefnek, a
Porta Egyesület alapítójának a
meghívását a Wojtyla Barát-
ság Központ õszi avatójára.
Filipiak asszony nemcsak az
invitálásra mondott igent, ha-
nem meghívta a civil szervezet
képviselõit a II. János Pál szü-
letésnapja köré szervezõdõ ez
év májusi ünnepségsorozatra.

A Wojtyla Barátság Központ
jelenleg egy erõsen elhaszná-
lódott, mûemléki védettség
alatt álló épületben üzemel,
amely – mind funkciójának el-
látásához, mind pedig eszmei
szerepéhez igazodva – teljes
felújításra szorul.

Teljes rekonstrukció

– A beruházás során telje-
sen megváltozik majd az épü-
let külsõ és belsõ arculata, a
belsõ terek mind méretükben,

mind megjelenésükben átala-
kulnak – nyilatkozta lapunk-
nak Tiszavölgyi Gábor épí-
tész. – A nedves, salétromos
falak vízszigetelést és kívül-be-
lül új vakolatot kapnak. A
homlokzat és az összes nyílás-
záró fokozottan hõszigetelt, az
épület mûemléki funkciójához
igazodó megjelenésû lesz. A
gépészeti kialakítás – a meg-
újuló energiahasznosítással –
igazodik majd az épület kör-
nyezetbarát struktúrájához. A
többfunkciós terek használa-
tát pedig modern felszerelési
eszközök, berendezések segí-
tik. 

– A rekonstrukciót szaka-
szosan ütemezzük a rendelke-
zésre álló pénzügyi források
függvényében. A központ re-
habilitációjának elsõ megúju-
lási ütemében teljes mérték-
ben a földszinti, több mint
200 négyzetméteres épület-
részt rekonstruáljuk. Itt kap
majd helyet az étkezõ a mele-
gítõ konyhával – mely foglal-
koztatóként is funkcionál –, a
terápiás helyiség és a Wojtyla
emlékszoba. Külön bejárattal
a rászorulók számára mosó
és tisztálkodó termeket alakí-
tunk ki az épület udvari szár-
nyában.

– A régi mûemléképületek
felújítása mindig jóval több

kreativitást és szakértelmet
igényel, mint egy átlagos új
épület felépítése. Az elmúlt
idõszakban mûemléki mun-
káim jelentõs része egyházi
kötõdésû volt. Ezek a felada-
tok azért is jelentõsek szá-
momra, mert az ilyen épüle-
teknek még hosszú év-
századokig kell funkcionálni-
uk. 

Remélem, a Wojtyla Barát-
ság Központban a rászorultak
érzik majd, hogy munkánk
eredményeképpen itt barát-
ként fogadják õket, amihez az
építészet eszközeivel én is hoz-
zájárulok.

Megszépülne a 
környéke is

Az utóbb években nagy üte-
mû és arányú átalakítás, épít-
kezéssorozat tanúi lehettünk a
Mezei, a Horog és az Egressy
utcák környékén. Az egykori
földszintes városi alközpont
mára eltûnõben van. Ha dr.
Zombor Gábor tervei, szán-
dékai valóra válhatnak, és ha
Kecskemét ad a wadowicei

partnervárosi megállapodás-
ban foglaltakra, akkor a
2008-as költségvetésbe be-
kerül egy komolyabb összeg,
amely az elõbbiekben említett
társég rehabilitációját szolgál-
ja. A két város polgármestere
tervbe vette, hogy amikorra II.
János Pál pápát boldoggá
avatják, Kecskemét egyetlen,
a jeles egyházatyáról nevezett
intézményének környékét
rendbe teszik és azt a világ-
szerte becsült, tisztelt személy
emlékének ajánlják. Az elkép-
zelések szerint a szociális in-
tézmény melletti emlékpark-
ban állítanák fel II. János Pál

pápa elsõ Bács-Kiskun me-
gyei köztéri szobrát is.

A Csiperóra, a nyári nem-
zetközi gyermektalálkozóra
már Wadowicébõl is érkezik
csoport. Új hír, hogy egy fél-
egyházán dolgozó lengyel
vasmunkás brigád ingyen
munkával szeretné segíteni a
központ felújítását. Remélhe-
tõleg még sokan mások is
hozzájárulnak, hogy ez a ne-
mes cél megvalósulhasson.
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Százhúsz esz-
tendeje, 1888.
március 9-én
alakult meg a
K e c s k e m é t i
Polgári Dalkör,
ami a napja-
inkban is sike-
resen tevékeny-
kedõ Kodály
Zoltán Ve-
gyeskar jog-
elõdje volt. Tagjaik sorát
évtizedekig kisiparosok al-
kották. 1968-tól Zsiga
László és felesége vette át
az irányítást, akik 1977-
ben átszervezték vegyeskar-
rá a kórust. Nagyon sok si-

kert értek el azóta is, több-
ször elnyerték az Aranyko-
szorús énekkar kitüntetõ cí-
met. A kecskeméti Kodály
Zoltán Vegyeskar a vasútál-
lomás elõtti Kodály-emlék-
táblánál tartotta tisztelgõ

megemlékezését a napok-
ban, ahol fenti felvételünk
is készült. A rendezvény vé-
gén tartott koszorúzáson a
Porta Egyesület is elhelyezte
a tisztelet virágait a nagy
zeneköltõ emléktábláján.

A Csinos Farm Kecskemét
határában, csendes tanyasi
iskola területén található. Ve-
zetõik, Bérczy Gyula és Csikai
Imréné Aranka, rendszeresen
fogadják a Juhar utcai gyógy-
pedagógiai intézet értelmileg
akadályozott gyermekeit, akik

Ábel András, az iskola gyógy-
pedagógusa, valamint mun-
katársaival és megfelelõ kép-
zettséggel rendelkezõ oktatók
felügyeletével ismerkedhetnek
meg a lovakkal. Mellettük
–õsztõl tavasz végéig – hiper-
aktív és mozgáskorlátozott

gyerekek gyógylovagoltatását
is vállalja a farm, amely bizo-
nyítottan jótékonyan hat a fej-
lõdésükre. A gyerekeknek
meghatározó élmény, hogy
kimozdulva a zárt környezet-
bõl  megtapasztalhatják az ál-
latok szeretetét és a természet
szépségét. Az õket körülvevõ
illatok, az állatokkal való testi
kontaktus rendkívül jó hatás-
sal van személyiségük fejlõdé-
sére.

A farm gyermek lovagolta-
tását, oktatását is végzi, de
emellett  felnõtt vendégeket is
fogadnak. Lehetõséget bizto-
sítanak kocsizásra és táboroz-
tatásra, a farmon található ál-
latokkal való ismerkedésre.

Kecskeméten sokkal
könynyebb lehet újságíró-
nak lenni, hiszen ott mindig
történik valami – mondta a
minap az egyik békéscsabai
kollégám. – Tavaly többször
is megfordultam felétek, és
mindig pezsgett valami
nagy banzájtól a város.
Nyári Fesztivál, Repülõnap,
Hírös Hét, Rajzfilmfesztivál,
Kodály Emlékév…

Igaza van, tavaly tényleg
volt részünk nagyszabású ren-
dezvényekbõl Bács-Kiskun fõ-
városában. Nem véletlen,
hogy az új statisztikai adatok is
az idegenforgalom növekedé-
sét mutatják. És az idei eszten-
dõ sem ígérkezik eseményte-
lennek. Érzékletesen mutatja
ezt a most kezdõdõ Kecske-
méti Tavaszi Fesztivál mellékel-
ten olvasható gazdag prog-
ramkínálata. Azután az idén
ismét lesz repülõs parádé,
nyári kulturális seregszemle,
Hírös Hét Fesztivál – a
Csiperóról, a Nemzetközi
Gyermektalálkozóról már
nem is szólva. Nem túlzás te-
hát azt állítani, hogy Kecske-
mét ma már tényleg a nemzet-
közileg is jegyzett fesztiválok
egyik fellegvára kis hazánk-
ban.

Persze beszélgettem én a
békéscsabainál finnyásabb
újságíróval is, aki arra pa-
naszkodott, hogy mennyire
kátyúsak és zsúfoltak az út-
jaink, hogy lehetetlen par-
kolót találni a belvárosban,
s hogy az esti fõtéri forga-
tagban hány embert látott a
felállított bodegák árnyéká-
ban könnyíteni magán, a
barátjának pedig ellopták
az autós táskáját. És pa-
naszkodott jó néhány helyi
vendéglátós is – mondván,
hogy sokkal nagyobb for-
galmuk lehetett volna, ha
legalább országos szinten
jobb propagandát csinál a
város ezeknek a nagyszabá-
sú rendezvényeknek a mé-
diában, ha az utazási iro-
dák már egy évvel koráb-
ban felvennék kínálataik kö-
zé a kecskeméti programo-
kat.

A fesztiválok fellegvára
felett tehát nincs hiány sötét
fellegekbõl sem. De az is
kétségtelen, hogy a kifogá-
sok túlnyomó része meg-
elõzhetõ lenne átgondol-
tabb, jobb szervezõmunká-
val, a propagandától a köz-
tisztaság és a közbiztonság
hatékonyabb mûködésén át
sok-sok apró részletig.

Örömmel vettük az új
hírt, hogy a városházán kü-
lön szakembert neveztek ki
ezeknek a nagyszabású ren-
dezvényeknek a felelõsévé.
Akinek talán gondja lesz a
bosszantó apró részletekre
is, hiszen ezek keserítik meg
legtöbbször az emberek jó-
kedvét. KK..EE..  

Csak feltételesen szabadult
a rács mögül néhány hete J.
József, és máris magánlak-
sértéssel, testi sértéssel és erõ-
szakos nemi közösüléssel vá-
dolja a Kecskeméti Városi
Ügyészség. 

A többszörösen büntetett
férfi útja a börtönbõl egy
helvéciai kocsmába veze-
tett, ott ismerkedett meg
Évával, a késõbbi sértettel.
Valószínûleg az elzártság-
ban töltött idõ, az alkohol és
a hölgy bájai  együttesen
lobbantották olyan heves
szerelemre Józsefet, hogy –
állítása szerint – úgy érezte,
nem tud Éva nélkül élni. De
hiába fenyegette a nõt,
hogy vagy örökre az övé
lesz vagy mindketten meg-
halnak, a hölgy másnap
már nem akarta folytatni az
alkalmi kapcsolatot.

A vége az lett, hogy egy éj-
jel rátört részegen Évára a
szarkási tanyán, ahol a nõ
ideiglenesen lakott, majd
megverte és megerõszakolta.
Úgyhogy néhány évig most
mégis Éva nélkül lesz kényte-
len élni Józsi. Mert tapaszta-
latból tudjuk, hogy ilyen a

Középkorban játszódó
filmeken láthatunk olyat, hogy
valakit megkötöznek, és lóval
vontatnak, míg a kegyetlen
kövek, göröngyök csontig
sebzik a szerencsétlent. Ki
hinné, hogy ilyesmi ma is
megtörténhet? És ki hinné,
hogy gyerekek tesznek ilyet egy
mozgássérült emberrel?

Pedig február közepén
hasonló eset történt a kunszent-
miklósi tanyavilágban. A három
suhanc valószínûleg azért tért
be egy beteges, nehezen
mozgó férfi portájára, hogy
felmérje, mit lehet elvinni. A férfi
felfedezte a hívatlan láto-
gatókat, és próbálta elkergetni
õket. Igen ám, csakhogy látva a
gazda betegségét, menekülés
helyett támadásba lendültek a
gyerekek, mint a vérszagot érzõ
farkasok. Eltörték a járó botját,

majd madzagokkal össze-
kötözték a földön vergõdõ
gazda kezeit és lábait. Azután
ló híján magukat fogva hámba,
elkezdtek nyargalni a tanya
körül, maguk után vonszolva
szerencsétlen áldozatukat.

Kegyetlen játékuknak az
vetett véget, hogy a sanyarga-
tott bácsi jajgatását, segélyk-
iáltásait meghallotta három
arra járó vadász. Õk fékezték
meg és adták rendõrkézre a
„farkaskölyköket”. 

A Kecskeméti Városi
Ügyészség a napokban zárta le
a gyorsított eljárásban végzett
vizsgálatot, továbbítva az ügyet
a bíróságnak. A három
kegyetlenkedõ közül, csak egy
töltötte be a 14. életévét, a
másik kettõ tette, törvényeink
szerint nem ítélhetõ el. Mármint
bíróság által…   

– Noha Kecskemét több
pontján mûködnek hulladék-
gyûjtõ szigetek,
mégsem igazán
hatékony a háztar-
tásban keletkezõ
szemét környezet-
tudatos összegyûj-
tése. Úgy tapasz-
talom, hogy a vá-
roslakók minden
korábbinál na-
gyobb mennyiség-
ben dobnak ki mûanyagot
(fóliát, flakonokat stb.) és pa-
pírhulladékot; e lassan le-
bomló anyagok újrahasznosí-
tása azonban egyáltalán nem
megoldott – mondta el az Al-
földi Naplónak a szakember,
aki szerint átfogó szemléletfor-
málásra lenne szükség, s ezt
már az óvodában kellene el-
kezdeni.

Kádár László szerint a leg-
komolyabb kihívás talán a
mûanyag újrahasznosítása –
nemcsak Kecskeméten, ha-
nem országos szinten is. Pozi-
tív példa mindamellett hely-
ben is akad. A Mátyás Király

Általános Iskolában például a
gyerekek már szelektíven

gyûjtik a PET palac-
kokat, amit szerve-
sen kiegészít a
Hírös MÉH Kft. által
szervezett papír-
gyûjtés

– Cégünk, amely
21 fõt foglalkoztat,
az egyetlen kecske-
méti székhelyû hul-

ladék-feldolgozó vál-
lalkozás. Ez a tény fokozott fe-
lelõsséget ró ránk, s ennek
megfelelõen, a város termé-
szeti és épített környezetét ma-
ximálisan szem elõtt tartva
igyekszünk végezni napi fel-
adatunkat. Büszkék vagyunk
arra, hogy Platter János utcai
telepünket már a legszigo-
rúbb uniós elveket és ajánlá-
sokat követve alakítottuk ki
néhány évvel ezelõtt – fûzte
hozzá zárásként az ügyvezetõ.

HHíírrööss  MMÉÉHH  22000044  KKfftt..
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  

PPllaatttteerr  JJáánnooss  uu..  44//aa
TTeell..::  ((7766))  332244--447777

RReemmeekkmmûûvveekk  ––  VVáállooggaattááss  aa
KKoovvááccss  GGáábboorr  ggyyûûjjtteemméénnyybbõõll
mmáárrcciiuuss  1199..  --  áápprriilliiss  2277..
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ

HHúússzz  aallkkoottóó  éévv  
–– A Kecskeméti Képzõmûvészek
Közösségének 20 éves jubileu-
mi kiállítása
mmáárrcciiuuss  2200..  --  áápprriilliiss  66..  
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
MMeeggnnyyiittóó::  mmáárrcciiuuss  2200..,,  ccssüüttöörr--
ttöökk  1177  óórraa  

VVeerrsseegghhyy  FFeerreenncc  ffaazzeekkaass  nnéé--
ppii  iippaarrmmûûvvéésszz  kkiiáállllííttáássaa
mmáárrcciiuuss  2211..  --  aauugguusszzttuuss  3300..
– Népi Iparmûvészeti Gyûjte-
mény
MMeeggnnyyiittóó::  mmáárrcciiuuss  2211..,,  ppéénntteekk
1144  óórraa

HHiitt  ééss  mmûûvvéésszzeett
mmáárrcciiuuss  2222..--  áápprriilliiss  2277..  
––  Bozsó Gyûjtemény

„„SSOORRSS  ÉÉSS  JJÁÁTTÉÉKK””
mmáárrcciiuuss  2266..  --  22000099..  ffeebbrruuáárr
1155.. – Szórakaténusz Játékmú-
zeum és Mûhely

NNaaggyyccssüüttöörrttöökkii  llaammeennttáácciióó
mmáárrcciiuuss  2200..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199..3300
óórraa – Piarista Templom

DDiieettrriicchh  BBuuxxtteehhuuddee  ((11663377--
11770077))::  MMeemmbbrraa  JJeessuu  NNoossttrrii  
(Jézus Urunk Testrészei)
mmáárrcciiuuss  2211..,,  NNaaggyyppéénntteekk,,
19.30 óra – Kecskeméti Evan-
gélikus Templom
A mû kecskeméti bemutatója

AA  KKeeccsskkeemmééttii  SSzziimmffoonniikkuuss
ZZeenneekkaarr  kkoonncceerrttjjee
mmáárrcciiuuss  2277..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa  
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ

AA  MMuuzzssiikkááss  EEggyyüütttteess  
KKooddáállyy--eessttjjee
áápprriilliiss  11..,,  kkeedddd  1199  óórraa  
– Kodály Iskola

MMááttyyááss  uuddvvaarráánnaakk  zzeennééjjee
áápprriilliiss  55..,,  sszzoommbbaatt  1188  óórraa
– Szentcsalád Templom és Kö-
zösségi Ház

AA  LLiittttllee  NNiigghhttmmaarree  MMuussiicc
áápprriilliiss  77..,,  hhééttffõõ  1199  óórraa
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ

1144..  SSáárrkkáánnyyeerreesszzttõõ  TTaalláállkkoo--
zzóó  ééss  HHúússvvééttii  JJááttéékknnaapp
mmáárrcciiuuss  2211--2244..,,ppéénntteekk--hhééttffõõ
– Kápolna rét (Mária kápolna
mellett)
Rendezõ: Szórakaténusz Játék-
múzeum és Mûhely,
„Szórakaténusz” Európai Játék-
központ Alapítvány

„TTHHÁÁLLIIAA  SSZZEEKKEERRÉÉNN  JJÖÖTT--
TTÜÜNNKK””  --  ggyyeerrmmeekkmmûûvvéésszzeettii  nnaa--
ppookk
mmáárrcciiuuss  2288--2299..,,  ppéénntteekk--sszzoomm--
bbaatt – Kecskeméti Ifjúsági Ott-
hon
MMeeggnnyyiittóó::  mmáárrcciiuuss  2288--áánn  1100
óórraakkoorr  a Kecskeméti Ifjúsági
Otthonban.

ÉÉnneekkllõõ  iiffjjúússáágg
áápprriilliiss  22..,,  sszzeerrddaa  1177  óórraa  

––  Kodály Iskola
Kecskemét középiskolás kóru-
sainak minõsítõ hangversenye.

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  FFRRIINNGGEE
áápprriilliiss  33--66..,,  ccssüüttöörrttöökk--vvaassáárrnnaapp
– Ciróka Bábszínház, Kecske-
méti Ifjúsági Otthon, Malom
Központ, Városi Mozi
Mûvészeti fesztivál alkotó fiata-
loknak

MMááttyyááss  kkiirráállyy  sszzáárrnnyyaaii
áápprriilliiss  44..,,  ppéénntteekk – Katona Jó-
zsef Könyvtár
A Márkus Színház elõadása ki-
csiknek és nagyoknak

LLiimmóónn  TTáánncceeggyyüütttteess  
((NNeeww  YYoorrkk))
mmáárrcciiuuss  1199..,,  sszzeerrddaa  1199  óórraa
––  Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
MMáárrcciiuuss  2288--3300..  
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ

A Bohém Fesztivál területi ér-
telemben a régió legnagyobb
klasszikus jazzfesztiválja.
VVIILLÁÁGGZZEENNEEII  EEGGYYÜÜTTTTLLÉÉTT
áápprriilliiss  66..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa
– Városi Mozi
A Kecskemét Fringe kísérõren-
dezvénye

MMaaggyyaarr  mmiissee
áápprriilliiss  66..,,  vvaassáárrnnaapp  2200  óórraa  
– Nagytemplom

JJaannuuss  PPaannnnoonniiuuss  vveerrsseeii
mmáárrcciiuuss  2255..,,  kkeedddd,,  1177  óórraa
– Katona József Könyvtár

MMááttyyááss  uuddvvaarráábbaann
mmáárrcciiuuss  2266..,,  3311..,,  áápprriilliiss  33..
– Katona József Könyvtár szol-
gáltató helyein
Játékos irodalmi foglalkozás
gyerekeknek

KKaattoonnaa  JJóózzsseeff::  BBáánnkk  bbáánn  
mmáárrcciiuuss  2266..,,  sszzeerrddaa  ééss  2277..,,
ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa
– Református Kollégium díszter-
me

AA  SSzzíínnhháázzii  VViilláággnnaapp  aallkkaall--
mmáábbóóll,,  ddrráámmaa  öött  sszzaakkaasszzbbaann  aa
KKrrééttaakköörr  SSzzíínnhháázz  eellõõaaddáássáábbaann
NNééppmmûûvvéésszzeettii,,  iippaarrmmûûvvéésszzeettii
kkiirraakkooddóóvváássáárr
mmáárrcciiuuss  1144..  --  áápprriilliiss  66.. – Fõtér

LLÁÁTTOOGGAATTÁÁSS  AAPPÁÁNNÁÁLL
mmáárrcciiuuss  2211..,,  ppéénntteekk  1199  óórraa  
– Kamaraszínház

CCssaallááddffááss  hhééttvvééggee  aa  LLeevvééll--
ttáárrbbaann
mmáárrcciiuuss  2222..,,  sszzoommbbaatt  88--1177
óórrááiigg  – Kecskeméti Levéltár

AArraannyyhhaajjúú  MMeelliizzaannttee
mmáárrcciiuuss  2233..  vvaassáárrnnaapp  1100..3300
óórraakkoorr – Ciróka Bábszínház
Ez egy göndörfürtös mese.

KKUUKKUUCCSS
mmáárrcciiuuss  3300..  vvaassáárrnnaapp  99..3300  ééss
1111  óórraakkoorr  – Ciróka Bábszínház

„„SSzzeerreessdd  aa  tteessttvvéérreedd!!””
mmáárrcciiuuss  2266..,,  sszzeerrddaa  1166..3300  óórraa
– Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ

HHaalláásszz  JJuuddiitt  kkoonncceerrttjjee
FFüülleeii  BBaalláázzss  zzoonnggoorraaeessttjjee
áápprriilliiss  22..,,  sszzeerrddaa  1199  óórraa  
––  Kodály Intézet

Tavaszi Fesztivál 
program Százhúsz éves kórus

Lovasterápia Csinoséknál

A fellegvár
fellegei

Tudatformálás kellSzerelmes
erőszak

Farkaskölykök
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TTaavvaallyy  ttööbbbb  mmiinntt  1100  eezzeerr  ttoonnnnaa  hhuullllaaddéékkoott  ggyyûûjjttöötttt  bbee  ééss
kkéésszzíítteetttt  eellõõ  aa  kkoohháásszzaatt,,  aa  ppaappíírr--  ééss  aa  mmûûaannyyaaggiippaarr  sszzáá--
mmáárraa  aa  HHíírrööss  MMÉÉHH  22000044  KKfftt..  AA  ddiinnaammiikkuussaann  bbõõvvüüllõõ  ccéégg
üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjáátt,,  KKááddáárr  LLáásszzllóótt  aa  vváárroossuunnkkaatt  éérriinnttõõ
lleeggffõõbbbb  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  pprroobblléémmáákkrróóll  kkéérrddeezzttüükk..

KKááddáárr  LLáásszzllóó
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TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  ––  JJAACCUUZZZZII  ––

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

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

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
88--2222  óórrááiigg!!  

HHúússvvééttttóóll::  99--2200  óórrááiigg
EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  
sszzeerrzzõõddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!

– Annak költségét, hogy a
külsõ városrészekbe is eljus-
son az egészséges ivóvíz, öt-
ven százalékban az önkor-
mányzat, s ugyanilyen arány-
ban a lakosság fedezi – tájé-
koztatta lapunkat a társulat
elnöke, dr. Fekete László. – A
mi alapvetõ szervezési fel-
adatunk a mai napig az,
hogy ahol az érintett ingat-
lantulajdonosok nem tudják
egy összegben befizetni a
hozzájárulást, lakás-takaré-
kossági hitelek megteremté-
sén keresztül havi részletek-
ben is megtehessék ezt. Tud-
ni kell, hogy Kecskemét kül-
és belterülete közötti öveze-
tekben mintegy 20 ezer em-
ber él. A társulásunk szervez-
te lakóközösségi összefogá-
soknak köszönhetõen ma
már 96 százalékukhoz eljut a
vezetékes ivóvíz. Hiszen csak
tavaly több mint 560 új bekö-
tés történt. Már csak az úgy-
nevezett MÁV-területek, a
vasúti sínekhez közeli telkek
vízellátása van hátra, de az

idén remélhetõen ez is meg-
valósul. 

– Tudni kell továbbá, hogy
térségünkben a fúrott kutak
vize túl nagy vastartalommal
bír, ami keménnyé, rossz ízû-
vé és mosásra, tisztálkodásra
alkalmatlanná teszi. De az
arzén tartalma is nagyobb a
meg-engedettnél. Márpedig
a lakosok egészséges vízzel
való ellátását önkormányzati
törvény írja elõ. Tehát a lajtos
kocsik helyett a korszerû víz-
hálózat megteremtése alap-
vetõ feladat volt városunk
külsõbb részein is.

– A Bácsvíz Zrt. nagyon jó
partnere társulatunknak.
Amikor egy-egy lakóközös-
ség beadja az igényét a víz-
hálózat kiépítésére, szinte
mindig soron kívül elkészítik a
szükséges terveket. Vagyis
úgy foghatunk a szervezés-
hez, hogy pontosan ismerjük
a költségtervezetüket. Olyan
is többször elõfordult, hogy
az úgynevezett csonkokat – a
zsákutcához hasonlítva zsák-

vezetékeknek is nevezhetjük
ezeket – a saját költségükön
csatolták vissza a rendszerbe,
mert a folyamatos cirkuláció
is feltétele a jó vízminõség-
nek. De számtalan más tech-
nikai példát is említhetnék,
amiben rendkívül rugalmas,
segítõkész, profi magatartást
tanúsított a társaság a kivite-
lezések során.

– Sajnos nem minden te-
kintetben olyan felhõtlen tár-
sulatunk munkája, együttmû-
ködése, mint a Bácsvíz eseté-
ben. Itt elsõsorban a már
többször emlegetett Alsó- és
Felsõszéktó környéki részek
áldatlan állapotára gondo-
lok. Egy közgyûlési határozat
ugyanis megtorpantotta a
bekötések folytatását ezen a
városrészen 2006 végén.
Több mint kétszáz család az-
óta is hiába várja, hogy eljus-
son hozzájuk is az egészséges
ivóvíz, holott becsületesen fi-
zetik a hozzájárulás költsége-
it. Társulatunk levélben kérte
a jegyzõ aszszonyt, hogy
mondjon határozott igent
vagy nemet a bekötések foly-
tatását illetõen, március 10-
ig, ám máig semmiféle vá-
laszt nem kaptunk. Talán a
Víz Világnapjára, március
22-ére akarják idõzíteni az
örvendetes hír közlését az
érintett öt-hatszáz polgárral –
mondta dr. Fekete László. 

Az ENSZ 47. közgyûlése
1994-ben nyilvánította már-
cius 22-ét a Víz Világnapjává.
Azóta ezen a napon
emlékezünk meg e természeti
kincsünkrõl, minden évben
más és más összefüggéseire
mutatva rá. Az idei év mottója:
Víz, egészség, élet! A Bácsvíz
Zrt. Kunszentmiklósi Üzem-
mérnöksége és a kecskeméti
Katolikus Ifjúságért Alapítvány
a Víz Világnapja alkalmából
kirándulást szervez március
20-án, melyhez csatlakozik a

Porta Egyesület, az ÉDOSZ
Kinizsi Természetbarát Sporte-
gyesület és a Mûkertvárosi
Templomépítõ Közösség is. A
résztvevõk Tasson a Dunai
Kistérségi Vízbázist, a
tisztítómûvet, a parti szûrésû
objektumot tekintik meg Baki
Zoltán telepvezetõ kalau-
zolásával. Délután város-
nézésen vesznek részt Kun-
szentmiklóson, ahol a kato-
likus templomot Kéri Vencel
plébános mutatja be, a
helytörténeti múzeum értékes

gyûjteményével pedig Németh
Zoltán helytörténész ismerteti
meg a kirándulókat. 15
órakor kezdõdik a Víz Világ-
napja alkalmából rendezett
ünnepség a város mûvelõdési
központjában. Bõdi Szabolcs
kunszentmiklósi polgármester
megnyitó beszéde után a helyi
diákok Víz, egészség, élet!
címû mûsorát nézik meg az
érdeklõdõk. Az ünnepséget
Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt.
vezérigazgatójának beszéde
zárja.

A belsõ szauna megszûnik,
helyén új öltözõk lesznek.
Méghozzá csempézett falak-
kal, hideg-meleg vizes zu-
hanyzóval, pelenkázó asztal-

lal és régóta kért, az intimitást
megõrzõ, egyedi kulcsos for-
mában. A mellékhelyiségeket
mozgássérültek számára is
könnyen megközelíthetõvé
teszik.

A csarnok szaunája kap
egy új merülõ medencét, ál-
landóan 12 fokon tartott víz-
zel, és ugyanitt lesz a gõzka-
bin. 

A felújítások keretében
megoldják a külsõ nagyme-
dence vizének állandó 26 fo-
kon tartását, a kifolyó és ed-

dig kárba veszõ termálvíz
hõtartalékának megfogásá-
val. Az úszók számára kedvelt
szabadtéri vízfelület így jóval
hosszabb ideig használható-

vá válik, tehát nem csak júli-
us és augusztus folyamán lesz
kellemes hõmérséklete, ha-
nem júniustól szeptember vé-
géig.

A munkálatok már jövõ
hónapban elkezdõdhetnek.
A felsorolt beruházások – az
eddigi gyakorlattól eltérõen
– rövidtávon megtérülnek,
részben a rezsicsökkenés,
részben a jegybevétel-növe-
kedés eredményeként,
mindezt változatlan jegyárak
mellett – számolt be lapunk-

nak Makai Krisztián, a kis-
kunhalasi strand és termál-
fürdõ ügyvezetõje, majd
hozzátette:
– Terveink szerint március
17-én kezdenénk hozzá a
felújításokhoz, melyek elõre-
láthatólag három hetet vesz-
nek igénybe. Még a szezon
elõtt elkészül a fejlesztések
nagy része. Ez azt jelenti,
hogy április 7-i nyitást tervez-
hetünk. A már ismert fejlesz-
tések mellett fontos megem-
líteni, hogy önmagában a
fõépületben is szinte minden
fel lesz újítva, a világítástól
az illemhelyiségeken át, a
fali dekorációkig. Az egész
fõépület belsõ terének stílusa
a mediterrán és a csipke
kombinációjának jegyeit
hordozza majd. 
Már gondoskodtunk növé-
nyek beszerzésérõl is, ame-
lyek tovább javíthatják a für-
dõzõk közérzetét. Úgy néz ki,
sikerül gyógykádat telepíte-
nünk tangentorral, melyben
a méltán dicsért csipke-
gyógyvíz hivatott növelni a
kezelések hatásfokát. 
Mindezt szeretnénk még
április közepe elõtt megva-
lósítani, de a nyári szünidõ
nyitányára is tervezünk
nagy volumenû meglepeté-
seket. Mindenkit szeretettel
várunk!

Víz, egészség, élet!

Új öltözők, gőzkabin…
RRééggóóttaa  vváárrtt  kküüllssõõ  ééss  bbeellssõõ  ffeellúújjííttáássookk  kkeezzddõõddnneekk  ttaavvaasszz--
sszzaall  aa  hhaallaassii  ssttrraannddoonn,,  aa  hheellyyii  kkééppvviisseellõõtteessttüülleett  jjóóvvááhhaa--
ggyyáássaa  mmeelllleetttt,,  mmiinntteeggyy  2255  mmiilllliióóss  rrááffoorrddííttáássssaall..

2255  mmii ll ll iióóss   kkoorr ss zzeerrûûss íí tt ééss   aa  hhaa llaass ii   ss tt rraannddoonn

AA  tteerrmméésszzeett  vvééddeellmméééérrtt  kküüzzddõõ  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  ééss  aazz  ÉÉDDOOSSZZ  ssppoorrtteeggyyeessüülleett  ttaaggjjaaii
ggyyaakkrraann  kkeerreessnneekk  ffeell  vvééddeetttt  tteerrmméésszzeettii  éérrttéékkeekkeett..

Behálózva a városrészek is
KKeeccsskkeemméétt ii   VV íí zz ii kköözzmmûû  TTáárr ssuu llaa tt

MMiikkéénntt  mmiinnddeenn  ccsseepppp  ttiisszzttaa  vvíízz  sszzáámmíítt,,  úúggyy  mmiinnddeenn  eeggyyeess
eemmbbeerr  mmaaggaattaarrttáássaa,,  vviisszzoonnyyuulláássaa  aa  vvíízzhheezz,,  mmiinntt  éélltteettõõ
eelleemmhheezz,,  mmeegghhaattáárroozzóó  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  vvíízzggaazzddáállkkooddááss  ééss
ffeejjllõõddééss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll..  EEzz  iiss  sszzeerreeppeell  aazz  EENNSSZZ  KKöözzggyyûûllééss--
éénneekk  aabbbbaann  aa  hhaattáárroozzaattáábbaann,,  aammeellyybbeenn  mmáárrcciiuuss  2222--éétt  aa
VVíízz  VViilláággnnaappjjáánnaakk  nnyyiillvváánnííttoottttaa..  KKeeccsskkeemméétt  ffoollyyóókkttóóll  ttáávvooll,,
aa  hhoommookkppuusszzttáákk  kköözzeeppéérree  ééppüülltt,,  mmáárraa  mmééggiiss  rreemmeekk  vvíízzhháá--
llóózzaattttaall  rreennddeellkkeezziikk..  SS  eebbbbeenn  nnaaggyyoonn  ssookk  kköösszzöönnhheettõõ  aa
KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddbbeenn  vvééggzzeetttt,,
áállddoozzaattooss  sszzeerrvveezzõõ  mmuunnkkáájjáánnaakk..



2008.  március 55Keresse fel honlapunkat: – www.civilnaplo.hu

Ismét dolgoznak a szak-
emberek az 1901-ben
épült szentkirályi római ka-
tolikus templom felújításán.
Többször, így az ‘50-es és
a ‘80-as években is volt
már itt kisebb rekonstruk-
ció, sõt 30 évvel ezelõtt
megmagasították a tornyot,
amely órát is kapott, a to-
ronysisakot rézzel fedték és
rézcsatornákat készítettek.

A korábbi tetõcsere so-
rán kialakított borítást egy
tornádó tépázta meg. Miu-
tán a beázást megszüntet-
ték, a nem igazán jól funk-
cionáló deszkaboltozatos
famennyezetet laminált
lemezekkel borították
be. Saját forrásból fel-
újították a kórushelyet
és kifestették a temp-
lombelsõt is. 

Most pályázati
pénzbõl újul meg a
templom, a több
mint 10 milliós
összeget további
közel 4 millióval

egészítette ki az érsekség. A
munkálatok januárban
kezdõdtek és elõrelát-
hatólag május köze-
péig tartanak. 

A pénzbõl a külsõ
falfelújításra, a
szentély te-
tõszerkezet-
ének borítá-
sára és vil-
lanyszerelé-
si munkála-
tokra futja.
Az egyház-
ügyi mér-
nök ko-

ordinálásával folyó munká-
latok során elsõdleges
szempont a XIX. és a XX.

század fordulóján épült
neogót, neoromán
templom stílusjegyeinek

megtartása. 

Akik segítik a
templom felújí-
tását: 

Faragó József,
Hanga István,
Kovács József,
Oláh István,
Vörös Mihály
bádogos. 

Az Aranyhomok Wellness
Hotelnek – csakúgy, mint va-
lamennyi pályázónak – mint-
egy 200 szempontnak kellett
megfelelnie a minõségi be-
soroláshoz. A szálloda tavaly
megújult vezetése ehhez szá-
mos fejlesztést indított el. Há-
rom business szobát alakítot-
tak ki, igazodva a hotel fõ
profiljához, az üzleti turizmus
kiszolgálásához. Az Arany-
homokban vendégeskedõ
üzletemberek egy nagyobb
alapterületû szobában min-
den technikai eszközt megta-
lálnak, ami munkájukhoz
szükséges. Emellett a szol-
gáltatások közül olyan pi-
hentetõ csomagot vehetnek
igénybe, amely friss erõt ad
munkájukhoz a következõ
idõszakra. A hotel vezetése
további hasonló minõségû

helyiségek kialakítását terve-
zi, ami mellett új falszínt, me-
legpadlót és ágybetétet kap
szinte valamennyi szoba.

A következõ hetekben to-
vábbi 16 szobát légkondi-
cionálnak, ezzel a ház 50%-
a klimatizált lesz. Tavaly már
kicserélték a szálloda komp-
lett fûtési rendszerét, most
újítják fel a belsõ õrzött par-
kolót, hamarosan új liftek ke-

rülnek a házba, továbbá na-
pirenden van a konyhakor-
szerûsítés, és a hangszigete-
lés megoldásán is dolgoz-
nak. A már jól bevált kikap-
csolódási lehetõségek kíná-
latának olyan további bõvíté-

sén is gondolkodnak, amel-
lyel a vendégek pihenését
még változatosabbá tehetik. 

Magyarországon egyre
nagyobb a konkurencia, a
versenyképességet – a minõ-
ség javítása és szolgáltatások
bõvítése mellett – a humán
erõforrás képzésével, fejlesz-
tésével kell fokozni – az
Aranyhomok Wellness Hotel
erre is odafigyel. 

Téli nyaralást nyerhet a
nyárival a Piroska Toursnál
az, aki már most regisztrálja
nyári utazását a tavaly meg-
újult fõtéri irodában. Minden

100 ezer forint feletti fogla-
lás részt vesz a játékban, a
20. szezonhoz kapcsolódó
akció nyertesét augusztus
végén sorsolják ki – tájékoz-
tatta lapunkat Vörös Tibor.
Az igazgató hangsúlyozta,
hogy saját útjaikból március
31-éig 20% kedvezményt
adnak.

A legnépszerûbb úticél az
idén is Görögország, de
nagy a kereslet a bulgáriai

Napospart iránt is, mely a
tavalyi év után az idén már
igazi slágerút. A Piroska
Tours itt található, saját kli-
matizált apartmanjait 4 fõs

családoknak, társaságok-
nak, a fiataloknak és a
senior korosztályának egy-
aránt ajánlják. Bulgária a
homokos tengerpart mel-
lett a tartalmas szórakozás
és a kedvezõ árak miatt is
népszerû. A horvátországi
Brac nyaralójában már
eddig is sok kecskeméti pi-
hent. A Piroska Apartman-
ház minden kényelemmel
felszerelt, a tengerpart és a

város pár perces sétával
elérhetõ. Mindkét ország-
ban magyar nyelvû as-
szisztenciát biztosít az uta-
zási iroda a vendégek szá-

mára, ami nagy biztonsá-
got jelent a nyaralóknak.

A Piroska Tours az idén is
saját katalógust jelentetett
meg, amelyben az említette-
ken túl a legkeresettebb bel-
földi ajánlatokból is találhat-
nak színvonalas és megfizet-
hetõ szálláshelyeket az utaz-
ni vágyók. 

PPIIRROOSSKKAA  TTOOUURRSS
KKeeccsskkeemméétt,,  

SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  22..
TTeell..::  7766//332288--663366

wwwwww..ppiirroosskkaa--ttoouurrss..hhuu

Nemrég kívül-belül meg-
újult a mûvelõdési ház, pá-
lyázaton nyert az óvoda és
az iskola. A 2007. év legna-
gyobb eredményének azt
tartja Szabó Gellért, Szentki-
rály polgármestere, hogy a
településnek anyagi és szel-
lemi tartalékai vannak.

Nincs eladósodva az ön-
kormányzat, ez a biztonság
és a hosszú távú gondolko-
dás elõfeltétele.  Erre építi
Szentkirály a  legfontosabb
fejlesztési  terveit.

– Súlyosan érint bennün-
ket a megye legrosszabb út-
ja, a 44-es állapota. Önkor-

mányzatunk Tiszakécskével
közösen finanszírozta a
Tiszaböggel összekötõ sza-
kasz felújítási, kiviteli terveit.
Sajnos az errõl készült terv
egyelõre szekrényben ma-
radt. Régi álmunk az ifjúsági
lakópark és a település kö-
zötti négy kilométeres kerék-
párút megépítése. Talán a
kedvezõ pályázati kiírás ezt a
közeljövõben lehetõvé teszi
– sorolja a polgármester az
elképzeléseket.

Bár a jelenleg érvényes
költségvetési szabályok az
iparûzési adóval elszámo-

lásra kötelezik az önkor-
mányzatot, a többletet vissza
kell fizetni. De a Szentkirályi
Ásványvíz Kft.-tõl származó
40 milliós bevétel így is a
költségvetés jelentõs bevéte-
le.  Az alapvetõen mezõgaz-
dasági berendezkedésû falu
szeretettel fogadja a tu-
ristákat, de igazán nagy
idegenforgalmi beruházást
nem tudnak megvalósítani.
Örülnek viszont, hogy meg-
újul a katolikus templom,
ami vonzó lehet az ide érke-
zõknek és a település lakos-
ságmegtartó erejéhez is hoz-
zájárulhat.

PP ii rroosskkaa  TToouurrss

KKÉÉRRII  KKFFTT..  --SSZZEENNTTKKIIRRÁÁLLYY
MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZ--

TTAATTÁÁSS,,  ZZÖÖLLDDKKÁÁRRTTYYAA!!
SSzzeennttkkiirráállyy  AAllssóó  225544//aa  

(benzinkúttal szemben)

VViizzssggáázzttaattááss  aazzoonnnnaall,,  
éérrkkeezzééssii  ssoorrrreennddbbeenn..

HH--PP::  88..3300--1155..3300--iigg..
bõvebb információ: 

7700//66116600--551199;;
(motorkerékpár, személygépkocsi, lassú
jármû, mg-i vontató, tehergépkocsi, von-

tató, pótkocsi, belföldi személyszállító
autóbuszok , nemzetközi áruszállító jár-

mûvek, élõállat szállító jármûvek,
darus-hûtõs és különleges felépítményû

jármûvek , rendõrségi, tûzoltó, 
mentõ gépjármûvek.)

ÁÁrraaiinnkkbbóóll::  
sszzeemmééllyyggééppkkooccssii::  1122  331100;;

tteehheerrggééppkkooccssii::    33,,55tt--iigg::1144  336600;;
33,,55tt--ttóóll::  2200  444400;;  

ppóóttkkooccssii::  33,,55tt--ttóóll::  1199  991100  FFtt..
22000088..áápprriilliiss  3300--iigg  aa  mmûûsszzaakkii

vviizzssggááhhoozz  ttaarrttoozzóó  ááttvviizzssggáázzáássii
ddííjj  5500%%--áátt  eelleennggeeddjjüükk!!

Megújul a szentkirályi templom Minőségi Díj az Aranyhomoknak

Itt bíznak a jövőben

20. nyár – 20%  kedvezmény

AA  nnaappookkbbaann  vveettttee  áátt  BBuuddaappeesstteenn  aazz  UUttaazzááss  KKiiáállllííttáássoonn  aazz
AArraannyyhhoommookk  WWeellllnneessss  HHootteell  vveezzeettééssee  aa  MMaaggyyaarr  TTuurriizzmmuuss  MMii--
nnõõssééggii  DDííjjáátt..  IIddéénn  ttiizzeennnnyyoollcc  sszzáállllooddaa  ééss  hháárroomm  éétttteerreemm  kkaappttaa
mmeegg  eezztt  aa  rraannggooss  eelliissmmeerréésstt..  22000077--bbeenn  aa  HHOOTTRREECC,,  aazz  EEUU--
ttaaggoorrsszzáággookk  sszzáállllooddaaii  ééss  vveennddééggllááttóó  sszzöövveettssééggeeiinneekk  sszzaakkmmaaii
sszzeerrvveezzeettee  aakkkkrreeddiittáállttaa  aa  pprrooggrraammoott,,  ííggyy  aa  ddííjj  aazz  eeuurróóppaaii  kkrriittéé--
rriiuummookknnaakk  vvaallóó  mmeeggffeelleelléésstt  iiggaazzoollóó  22QQ  jjeell  hhaasszznnáállaattáárraa  iiss  jjoo--
ggoossuullttssáággoott  aadd..  

BBuullggáárriiaa  ––  NNaappoossppaarrtt  YYaasssseenn  aappaarrttmmaannookk
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Kecskeméten, a Barátok
temploma melletti Páter Ká-
rolyi Bernát ferences atya em-
lékkövénél a kommunizmus
áldozataira emlékeztek a na-
pokban a Porta Egyesület
szervezésében. A reggeli fél

nyolcas misét követõen Illyés
Gyula Egy mondat a zsar-
nokságról címû versét szaval-
ta el a Romkert szomszédsá-
gában Kurucz Gábor, a Ka-
tona József Gimnázium tanu-
lója. Az ünnepségen Bárká-
nyi Ernõ, a Porta Egyesület el-
nöke mondott beszédet.

– A mai nap a kommuniz-
mus áldozatainak szomorú,
kegyeletes, ugyanakkor fi-

gyelmeztetõ emléknapja.
1947 februárjában – kon-
cepciós vádak alapján –
ezen a napon tartóztatták le
Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt fõtitkárát és a
Szovjetunióba hurcolták,

ahol 8 évet töltött fogság-
ban. Az áldozatok között so-
kan voltak, akiket kifejezetten
a hitükért üldöztek, s még
többen, akik a nehézségeket
Istenbe vetett hittel és bizoda-
lommal voltak képesek el-
hordozni és túlélni. Õk vol-
tak azok, akik rabtársaikat is
erõsítették, s táplálták ben-
nük a reményt. Emlékezzünk
kegyelettel az elhunyt áldo-

zatokra! Áldjuk azoknak em-
lékét, akik Istenhez és nem-
zetünkhöz való hûségükkel
és kitartásukkal példáink let-
tek a szenvedésben! Adjunk
hálát azért, hogy mi ismer-
hetjük a békesség útját, tö-

rõdhetünk az Isten félelmé-
vel, járhatunk az Úr Jézus
Krisztus követésében, s kér-
jük, hogy ez valóban így is
legyen! – fogalmazott Bárká-
nyi Ernõ atya. A beszéd után
Mikus Sándorné a ferences
világi rend szolgája szólt Pá-
ter Károlyi Bernát atya tevé-
kenységérõl, majd a kegyelet
virágait helyezték el az em-
lékkõnél a megemlékezõk.

A százéves Nõnap alkal-
mából dr. Lamperth Mónika
szociális és munkaügyi mi-
niszter, Simon Gábor, a tárca
államtitkára és Mandur Lász-
ló, az Országgyûlés alelnöke
emlékplakettet és oklevelet
adott át március 6-án a Par-
lamentben. 

Dr. Lamperth Mónika mi-
niszter olyan hölgyeket része-
sített elismerésben, akik hiva-
tásuk kiválóságai közé tar-
toznak és példaként szolgál-
hatnak a nõk és férfiak szá-
mára egyaránt. Mindannyi-
an olyan célokért küzdenek,
amelyek a nõk egyenjogúsá-
gát, megbecsülését, elisme-
rését segítik. A díjazottak sze-
mélyére civil és szakmai szer-
vezetek, köztestületek és ál-
lamigazgatási szervek tettek
javaslatot. Van közöttük két
kecskeméti is: Kissné Kollár
Eszter, az Elsõ Magyar Vidéki
Nõegylet elnöke (felvételün-

kön) és Farkasné Fazekas
Mária polgári védelmi õr-
nagy.

A kecskeméti Porta Egye-
sület dísztermében is ünnepi
pillanatoknak lehettünk ré-
szesei. A civil szervezet és a
társegyesületek hölgytagjait
köszöntöttük. Az ünnepi
megemlékezést Bukovinszky

Zsolt tartotta, a magyar iro-
dalom jeleseinek a szebbik
nem dicséretére szánt költe-
ményeinek fölidézésével. Az
ezt követõ ebéd során baráti
eszmecserén idézték föl a
mindennapi munka emléke-
zetes pillanatait a nõk civil
mozgalmakban vállalt szere-
pét és áldozatait.

A kommunizmus áldozatai Köszöntötték a nőket 

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

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

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

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

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
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Josef von Ferenczy nem-
zetközi hírû médiamene-
dzseri munkássága és Széc-
si Gábor ugyancsak nem-
zetközi vetületekkel rendel-
kezõ kommunikációkutatói
tevékenysége, valamint a
kft. munkatársainak kima-
gasló tudása, értékes ta-
pasztalatai révén a cég rö-
vid idõn belül komoly ran-
got vívhat ki magának a
hasonló jellegû vállalkozá-
sok körében. A tanácsadá-
si és oktatási tevékenység
ilyen jellegû kombinációja
önmagában is különleges-
sé és hosszú távon életké-
pessé teheti a céget. Emel-
lett különlegesnek számít az
a szakmai és kapcsolati
háttér, amellyel az alapítók
révén rendelkezik a válla-
lat. A lehetséges partnerek
között éppúgy ott ta-
lálhatjuk a hazai kis-, kö-

zép- és nagyvállalkozáso-
kat, politikai pártokat, kü-
lönbözõ médiumokat, álla-
mi és önkormányzati intéz-
ményeket, mint a települési
önkormányzatokat. Az
együttmûködések kiépítése-
kor különös figyelmet fordí-
tanak majd a dél-alföldi és
dél-dunántúli régiókban
mûködõ intézményekre és
vállalkozásokra. 

Szécsi Gábor, a cég
kommunikációs igazgató-

ja lapunknak elmondta:
Ferenczy úr három hó-
napja Münchenben már
létrehozott egy hasonló
vállalkozást, ami életko-
rának ismeretében  is
mindenképpen kuriózum.
Kecskemét díszpolgára
olyan vállalkozást alapít
most hazánkban is, amely
egy új kommunikációs
stratégiát helyez gyújtó-
pontjába. 

A régi-új alapok a dia-
lógus elvére épülnek, pró-
bálják azt a mindennapi
kommunikálási vagy mar-
keting gyakorlatban érvé-
nyesíteni. Szécsi Gábor
szerint a meghatározó
európai médiaszakember
most vállalkozási formá-
ban valósítja meg korábbi
álmait, gyümölcsözõ
együttmûködést alakítva
ki a partnerekkel, akik az
eddigieknél is hatéko-
nyabb kommunikációs és
marketing stratégiát tud-
nak kiépíteni. 

Ezek a mai, megválto-
zott kommunikálási tech-
nológiák körében prakti-
kusak és jól alkalmazha-
tóak lesznek majd.

A 2 hektár területen
mûködõ intézményben –
egyebek mellett – korszerûen
felszerelt tantermek, infor-
matikai részleg, könyvtár,
tankonyha, tanbolt, valamint
modern eszközök és munka
gépek segítik az elméleti és a
gyakorlati képzést – tudtuk
meg Teglás András alapító-
igazgatótól.

– Mivel Kecelen és
környékén sokan a mezõgaz-
daságból élnek, így tanulóink
jó eséllyel érvényesülhetnek a
helyi munkaerõpiacon a
dísznövénytermesztõ, park-
gondozó, virágkötõ szakok
elvégzését követõen.
Agrárképzéseink sikerét

bizonyítja, hogy a végzett hall-
gatók kivétel nélkül el tudnak
helyezkedni, s a gazdasági
nehézségek ellenére is sokan
indítanak sikeres vállalkozást.

Téglás András arról is
büszkén mesélt az Alföldi
Naplónak, hogy a
virágkötészetre specializáló-
dott, 11-12. évfolyamos
diákok mesteri szinten készítik
a kompozíciókat, amit a szak-
mai versenyeken elért ered-
mények is bizonyítanak. 

Errõl bárki meggyõzõdhet a
hagyományosan megren-
dezett húsvéti virágkötészeti
bemutatón, amely kiváló
bemutatkozási lehetõséget
kínál a virágkötõ és

vendéglátó szakokon tanuló
100-110 fiatal számára. A
március 29–30-án le-
bonylításra kerülõ ren-
dezvényre az ország minden
tájáról érkeznek érdeklõdõk –
már csak azért is, mert a
bemutató ideje alatt számos
terítési ötlet, díszítési praktika
elleshetõ.

– A nappali tagozaton folyó
oktatás mellett a felnõtt-
képzési kínálatunk is igen
színes. A legolcsóbb árakkal
mintegy 30 szakma
elsajátítását kínáljuk a nálunk
tanuló ezer felnõttnek – fûzte
hozzá az igazgató.

TT..GG..--VViirráággddeekkoorr  SSzzaakkkkééppzzõõ  
IIsskkoollaa  ééss  KKoollllééggiiuumm

6237 Kecel, Május 1. tér 13.
Tel.: (78) 422-910, 

(78) 422-911,
www.viragdekor-kecel.sulinet.hu

Nem a levegõbe 
beszélt

– Nem elemeztem még,
pontosan mi történt, hogyan
történt – mondja a keceli
gyáros. –  Sok feladatot kínál
és kevés idõt a ma és a hol-
nap.  A rendszerváltás kezde-
tén az emberek láttak engem
és halottak, de nem biztos,
hogy hittek is nekem. Kon-
junktúralovagnak tartottak.
Aki most – nyilvánvaló érté-
keivel – éppen jól jön az ak-
tuális politikának. Sikeres.
Mondja a magáét. Lelkes, de
ha kikerül az érdeklõdés
homlokterébõl eltûnik, mint a
hulló csillag. 

––  TTuuccaattsszzáámm  lláátthhaattttuunnkk
iillyyeenn  ccééggeekkeett,,  aa  MMeeggaammoorrffttóóll
SSttaaddlleerriigg……

– Szerencsére velünk nem
ez történt. Élünk, fejlõdünk,
tervezzük a jövõt. Úgy látom,
hogy azok, akik figyelték a
Pintér Mûvek sorsát az elmúlt

két évtizedben, elismerõen
állapítják meg: ez az ember
nem a levegõbe beszélt. Jö-
hetett bármilyen kormány,
helytállt. Lehetett bármilyen
vergõdõ is a gazdaság, ha
néha keservesen is, de meg-
találta az elõrevivõ utakat.
Ha kátyúba jutott, rendbejött
és továbbhaladt. Számomra
ez az igazi öröm, hogy ilyen
nehéz, forrongó, zavaros,
sok-sok csapással sújtott át-
meneti idõszakban is fönn-
maradtunk. A Pintér állta,
beváltotta a szavát. Meg-
épült az üzeme, új technoló-
giákat honosított, világcé-
geknek (NATO, NASA, Sie-
mens) dolgozik, múzeumra
és a társadalmi mozgalmak-
ra is áldoz.

Hitelesség

––    EEzz  aa  ppiinnttéérrii  hhiitteelleesssséégg
mmaa  mmáárr  tteerrmmeellééssii  ttéénnyyeezzõõ  iiss::
hhaa  bbíízznnaakk  vvaallaakkiibbeenn,,  nneemm
kkeelllleenneekk  hhaattaallmmaass  ppaattrróónnuu--

ssookk..  MMiitt  jjeelleenntt  eezz  aa  mmiinnddeenn--
nnaappookkbbaann??    

– Biztonságot. A nyugodt
tervezés értékes lehetõségét.
Magam sem gondoltam,
csak reméltem, hogy egyszer
majd már nem beszállító le-
szek a Paksi Atomerõmûben,
hanem fõvállalkozó. Volt, aki
megjegyezte: egy magán-
ember nem nyerhet el több
milliárdos munkát, mert mi
van, ha megbukik? Egy igazi,
nagy szerzõdéshez erõs rész-
vénytársasági felelõsség kell.
Én mégis nyertem a pályáza-
ton. Másfél évtized kemény
(néha kegyetlen) munkája
után mondhatom: a gazda-
ság harc!  Ha pedig fejlõdni
is kívánsz – és kívánok, mert
anélkül nincs stabilitás –,
akkor háború.  Ezt tudva
mégis büszkén mondhatom:
az APEH és az üzleti partne-

reink igazolhatják, hogy a
Pintér név hiteles maradt.  

––  EEnnnneekk  iiss  kköösszzöönnhheettõõ,,
hhooggyy  eeggyy  iiddõõ  uuttáánn  aa  ttíízz--,,  öött--
vveenn--,,  sszzáázzmmiilllliióóss  sszzáámmlláákkaatt
mmiilllliiáárrddooss  ttéétteelleekk  vváállttoottttáákk  aa
kkeecceellii  sszzéékkhháázzbbaann..  ÚÚjj  iiddõõsszzáá--
mmííttááss  kkeezzddõõddöötttt……

– Ez így volt. Más világba,
más erõtérbe kerültünk. Az
APEH-nál, ha azt mondtam,
hogy ma nem tudok fizetni,
csak két hónap múlva, elfo-
gadták. Tudták, hogy állom a
szavam. A pénzintézeteknél
éppen így: egyszerûsödött a
finanszírozáshoz szükséges
összegek fölvétele.  Ehhez
persze folyamatos munka,
készenlét, mondernizáció,
fejlesztés szükséges. Álmom-
ban sem gondoltam volna
pályám elején, hogy egyszer
– a már említett Atomerõmû
mellett – partnerem lesz a

Siemens, a  NASA, a NATO.
Hogy repülõgépgyáraknak
dolgozunk majd itt a Homok-
hátság szívében. Ezek a meg-
bízások aztán tovább éltették
az ambíciót, az önbizalmat.
Gyerünk, ne féljünk a válto-
zástól, a növekedéstõl, ha a
sors a gazdasági környezet
lehetõséget kínál! De jó, ha a
sok mindenben korlátozott
ember figyel és bölcsen ész-
reveszi, mire kell a növeke-
dés és meddig lehet ésszerû-
en fejleszteni. Rájöttem, hogy
három milliárd ennek a pici
cégnek nagyon elég. Fölme-
hettem volna tízmilliárdos
forgalomra is, de nincs értel-
me. Sokkal nagyobb a koc-
kázat, mint a várható elõny.
Szeretem átlátni az egész ne-
vemmel összeköthetõ rend-
szert. És akkor látom át a fo-
lyamatokat, ha tudom, hogy

õ Pista bácsi, a portás, õ Gá-
bor, a raktáros, a másik a fej-
lesztõmérnök, amott pedig a
vezérigazgató dolgozik.  Jó
esetben másfélszáz  embert
lehet így irányítani….

Két végén égetve a
gyertyát

––  ÖÖnntt  mmiinnddeennkkii  úúggyy  iissmmeerrii,,
mmiinntt  aakkii  kkéétt  vvééggéérrõõll  ééggeettii  aa
ggyyeerrttyyáátt……

– Sajnos én imádok dol-
gozni. Szeretek alkotni, újat
csinálni, feltüzel az, ha valaki
nem tudja,  és én megoldom
a problémát. De hazudnék,
ha azt mondanám, hogy
nem fáradok el. Én is ember-
bõl vagyok. Öt-hat hónapig
dolgoztam keményen, aztán
befeküdtem egy kórházba.
Kipihentem magam, meg-
vizsgáltak, elláttak tanácsok-
kal, életmódprogramokkal.
Ez így ment sokáig, de most
már három-négy hónapon-
ként jön a vizit. Itt az ideje:
végig kell gondolnom, meny-
nyit is dolgozhatok, ha még
sokáig szervezni, követni
akarom életem fõ mûvének
mindennapjait, ha együtt
akarok örülni a csapatom-
mal a sikereknek.

A hazai ipar Puskás öcsijeként emelegetik
KKeeccee ll ii   bbeesszzéé llggee ttééss   PP iinn ttéérr   JJóózzssee ff ffee ll

IIssmmeerrjjüükk  aa  hhíírraaddóó  ffeellvvéétteelleekkeett::  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff,,  aa  hhaazzaaii  iippaarr
PPuusskkááss  ÖÖccssiijjee!!  AA  kkeecceellii  ggyyáárrooss  ttuuddjjaa,,  hhooggyy  hhoonnnnéétt  jjöötttt,,  ééss
aazztt  iiss,,  hhooggyy  hhoovváá  mmeeggyy..  FFooggaaddttaa  GGöönncczz  ÁÁrrppáádd  kköözzttáárrssaa--
ssáággii  eellnnöökköött  ééss  NNéémmeetthh  MMiikkllóóss  kkoorrmmáánnyyffõõtt..  ZZaarráánnddookkhhee--
llyyeett  ccssiinnááll  sszzüüllõõffaalluujjáábbóóll..  OOddaa  vvoonnuull  ccssooddáállnnii  ééss  ccssooddááll--
kkoozznnii  aa  ffééll  vviilláágg..  KKöözzbbeenn  ggyyoorrssaann  eellmmúúlltt  ttiizzeennöött--hhúússzz  éévv..
SSzzáámmttaallaann  ééllmméénnyy,,  öörröömm,,  kkuuddaarrcc  éérrttee  aazzóóttaa  aa  PPiinnttéérr  MMûû--
vveekk  nnéévvaaddóójjáátt  iiss..

AA  kkeeccsskkeemmééttii  sszzüülleettééssûû  mmééddiiaammeenneeddzzsseerr,,  JJoosseeff  vvoonn  FFeerr--
eenncczzyy  ééss  vváárroossuunnkk  kkoorráábbbbii  ppoollggáárrmmeesstteerree,,  SSzzééccssii  GGáábboorr
úújj  kkoommmmuunniikkáácciióóss  ééss  mmaarrkkeettiinngg  ttaannááccssaaddóó  vváállllaallkkoozzáásstt
iinnddíítt  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  AA  FFeerreenncczzyy  ééss  SSzzééccssii  nneevvéévveell  jjeellzzeetttt
kkfftt..  aazz  éévv  mmáássooddiikk  ffeelléébbeenn  kkeezzddii  mmeegg  mmûûkkööddéésséétt..  AA  vvááll--
llaallkkoozzááss  eeggyyrréésszztt  tteelljjeess  kköörrûû  kkoommmmuunniikkáácciióóss  ééss  mmaarrkkeettiinngg
mmeeggoollddáássookkaatt  nnyyúújjtt  ppaarrttnneerreeii  sszzáámmáárraa,,  mmáássrréésszztt  mmaaggaass
sszzíínnvvoonnaallúú  ookkttaattáássii  pprrooggrraammookkaatt,,  ttrréénniinnggeekkeett  iiss  kkíínnááll  aa
mmaagguukkaatt  kkééppeezznnii  kkíívváánnóó  sszzaakkeemmbbeerreekknneekk..

HHuusszzoonneeggyy  éévvee  ffoollyyiikk  aa  kkééppzzééss  aa  kkeecceellii  TT..GG..--VViirráággddeekkoorr
SSzzaakkkkééppzzõõ  IIsskkoolláábbaann,,  aammeellyy  mmiinndd  aa  nnaappppaallii,,  mmiinndd  ppeeddiigg
aa  ffeellnnõõttttkkééppzzééss  tteerréénn  mmaaggaass  ffookkúú  sszzaakkmmaaii  iissmmeerreetteekkeett
kkíínnááll  ttaannííttvváánnyyaaiinnaakk..

Új vállalkozást indít
Josef von Ferenczy

Hasznos virágkötészeti praktikák

AA  kkeecceellii  vviirráággffeesszzttiivváálloonn  ddiipplloommaattáákk  ttáárraassáággáábbaann

TT ..GG.. --VV ii rráággddeekkoorr   SSzzaakkkkééppzzõõ  II sskkoo llaa  ééss   KKooll ll éégg iiuumm

JJoosseeff  vvoonn  FFeerreenncczzyy  EEmmbbeerrbboollyyggóó
ccíímmûû  kköönnyyvvéétt  ddeeddiikkáálljjaa



––  NNaaggyyoonn  nnééppsszzeerrûû  vvoolltt
eeggyykkoorr  eezz  aazz  eeggyyeessüülleett..
NNaaggyy  aazz  éérrddeekkllõõddééss  mmaa  iiss  aa
ttaaggssáágg  iirráánntt??

– Ma már kevesen va-
gyunk az egykori alapítók
közül. A kezdetekben óriási
volt a létszám, a szakszerve-
zetnek ugyanis érdekében
állt, hogy természetjárásra
buzdítsa az embereket. Az
élelmiszeriparból sok dolgo-
zót elküldtek a rendszervál-
tás idején, akkor csökkent a
tagság, majd fokozatosan
visszajöttek a családok,
nagyszülõk, gyermekek,
unokák. 1989-tõl közhasznú
sportegyesületként mûkö-
dünk, bárki tagunk lehet, aki
szereti a természetjárást,
fontos számára az egészség,
vállalja a tagdíjat és részt
vesz programjainkon. A ta-
valyi évben a taglétszámunk
277 fõ volt.

––  MMeellyyeekk  aa  lleeggjjeelleennttõõsseebbbb
pprrooggrraammjjaaiikk??

– Egy esztendõben 42 tú-
ranapunk van, nagyon aktí-
van mûködünk. Tagjai va-
gyunk a Magyar Természet-
barát Szövetségnek, csatla-
kozunk programjaikhoz. 36
éve veszünk részt az ÉDOSZ
Természetbarátok éves talál-
kozóján, 50-60 fõvel. Elsõ-
ként alapítottuk meg Bács-
Kiskun, Békés és Csongrád
megye természetjáróival a

Dél-Alföldi Regionális Ter-
mészetbarát Szövetséget, s
jelen vagyunk a Határmenti
Természetbarát Találkozón.
Minden évben megrendez-
zük a kétszer 50 kilométeres
Leskovszky Albert Emléktúrát
Ladánybenén, Kunadacson,
Ágasegyházán,  Jakabszál-
láson, Bugacpusztán és
Petõfiszálláson keresztül. Ta-
valy volt a 20. jubileumi tú-
ránk, ezen hetvenöten vettek
részt.

––  IIddeeii  tteerrvveekk,,  pprrooggrraammookk??  
– Túl vagyunk már egy

gyönyörû lovasszán-túrán,
megtartottuk a Bakancsos
bált. Márciusban a Nyíri er-
dõt takarítjuk, májusban lesz
a Leskovszky teljesítménytú-
ra, júliusban a szokásos ifjú-
sági táborunk. Az év során
megfordulunk például a
Börzsönyben, a Mecsekben,
a Bükkben, a Bakonyban, a
Gemenci-erdõben, bejárjuk
egész Magyarországot, sõt a
Tátrában is barangolunk.

––  ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  rréésszztt  vveesszz--

nneekk  úújj  ttúúrraaúúttvvoonnaallaakk  kkiijjeellöö--
lléésséébbeenn  iiss??

– 397 km jelzett turistaút
van a megyében, melynek
ellenõrzõi, karbantartói va-
gyunk.

A két túraútvonal közül az
egyik a 110 km hosszú „al-

földi kék” Bajától Öttö-
mösig, a másik pedig a 100
km-es piros útvonal. Ez
utóbbit bõvítjük még az idén
a Kiskunsági Nemzeti Park
segítségével Pest, Bács-Kis-
kun, Csongrád és Békés me-
gye összekapcsolásával. Így
létrejön egy olyan régiós út-
vonal, amelyhez ha Jász-
Nagykun-Szolnok megyét is
becsatlakoztatjuk, lesz egy
800 km-es piros túravona-
lunk. 

Az utakat egyébként a Kis-
kunsági Nemzeti Parkkal kö-
zösen jelöljük ki, a lehetõsé-
gek függvényében mindig fi-
gyelembe veszi elképzelése-
inket. A tervek alapján ki-
táblázzuk, térképre visszük
az új szakaszokat. Sok kis te-
lepülés jelentkezett az idén
azért, hogy kössük be õket a
fõbb túraútvonalakba. Az
önkormányzatokkal karölt-
ve, támogatásukkal tudjuk
megoldani, hogy a kijelölés
esztétikus, szabványos le-
gyen.

2008.  március88 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Új utakon barangolva

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

11997755  óóttaa  mmûûkkööddiikk  vváárroossuunnkkbbaann  aa  KKeeccsskkeemmééttii
ÉÉDDOOSSZZ  KKiinniizzssii  TTeerrmméésszzeettbbaarráátt  SSppoorrtteeggyyeessüülleett..  AA  ttööbbbb
mmiinntt  3300  éévveess  sszzeerrvveezzeetteett  eeggyykkoorr  aa  tteelleeppüüllééss  éélleellmmii--
sszzeerrddoollggoozzóóii  hhoozzttáákk  llééttrree,,  LLeesskkoovvsszzkkyy  AAllbbeerrtt  ööttlleettee
aallaappjjáánn..  AAzz  aallaappííttóókk  kköözzöötttt  vvoolltt  aa  jjeelleennlleeggii  eellnnöökk,,  SSzzaa--
bbóó  EEnnddrree  iiss,,  aakkiitt  aa  mmúúllttrróóll,,  aa  tteerrvveekkrrõõll  ééss  aazz  úújj  ttúúrraaúútt--
vvoonnaallaakkrróóll  kkéérrddeezzttüünnkk..

Nyakunkon a húsvét. Minden-
ki igyekszik a saját háza táján ren-
det rakni, takarítani. A szemerké-
lõ esõ ellenére a Porta Egyesület
aktivistái is összegyûltek, hogy kö-
zösen rakjanak rendet az Arboré-
tum környékén. Bár nem kimon-

dottan „saját háza tájuk”, mégis
úgy gondolták, a húsvéti ünnepek
alkalmából, valószínûleg sok lá-
togatója lesz e különleges termé-
szeti centrumnak.  Elkeserítõ lát-
vány fogadta õket. Fák, bokrok
között szeméthalmok sokaságát

találták. A kis csapat áldásos
munkájának köszönhetõen egy
délelõtt alatt megtisztult a kör-
nyék. 

Ez úton szeretnénk kérni a vá-
ros vezetését, helyezzen ki több
szeméttárolót erre a területre! 

Tavaszi nagytakarítás

KKiiaaddóó  llaakkááss..  KKeeccsskkeemméétt
bbeellvváárroossáábbaann  aa  RReennddõõrrsséégg  

mmeelllleetttt,,  ttééggllaaééppííttééssûû  hháázzbbaann  4400
nnééggyyzzeettmméétteerreess  llaakkááss,,  aallaaccssoonnyy

rreezzssii  kkööllttssééggggeell,,  
hhoosssszzúú  ttáávvrraa  kkiiaaddóó..  
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