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Udvarszínház

A szeretethimnusz költõ-
jének jubileumán 33..  oollddaall

A napokban ismét a Porta
Egyesület dísztermében rajzolhat-
tak a Kecskeméti Ifjúsági Otthon
által meghirdetett „Játsszunk a
vonalakkal, színekkel és for-
mákkal!” kreatív tábor 7-12 éves
gyermekei, akik a foglalkozások
alkalmával különbözõ ábrázolási
módokat és technikákat sajátít-
hatnak el. 

A mostani alkalmon Csúzdi
Szabó Erika mûvésztanár ve-

zetésével a viaszolással ismerked-
hettek meg a kisiskolások.
Zsírkrétával színes foltokat raj-
zoltak a famentes rajzlapokra,
hogy utána temperával borítsák
be. 

Hurkapálca segítségével kar-
colták a természetvédelem téma-
körben készült képeiket az így

kapott felületre. Ismét nehéz volt a
döntés a zsûri tagjainak, de si-
került kiválasztani a három he-
lyezettet, valamint a kicsik munkái
közül is elismertek egy alkotást. 

A legszebb alkotásokat egy
nagyszabású kiállítás keretében
tekinthetik majd meg a szülõk és
a gyerekrajzok iránt érdeklõdõk.

Nagy sikerrel zajlanak a
kecskeméti Városháza udvarán a
hagyományos nyári rendezvény-
sorozatok. Július 25-én  21
órakor A muzsika hangja címû
musical, július 26-án (ugyan-
ebben az idõben) Noel Coward
Vidám kísértet címû komédiája,

augusztus elsején 20 órakor a
Csíkszeredai Codex Régizene
Együttes koncertje, augusztus 2-
án 21 órakor operett-musical
gálaest, augusztus 8-án 20
órakor pedig a Japán Rádió
gyermekkórusának hangverse-
nye szerepel mûsoron. 

Csiperós vendégek a 
Portánál 33..  oollddaall

Böjte atya 
Kecskeméten 44..  oollddaall

Hagyományaink példás
ápolói 44..  oollddaall

Színes világ

Szenzációs szájsebészet

7.oldal

WWiilllliiaamm  GGiibbssoonn
LLiibbiikkóókkaa  ccíímmûû
ddaarraabbjjáábbaann  
DDoobbóó  KKaattaa  ééss
SSzzeerrvvéétt  TTiibboorr

Megújult a Tekó
büféje

A Kecskeméti Tudomány és Tech-
nika Házának népszerû, felújított
büféje, új személyzettel, szeretettel

várja a zenét-táncot kedvelõ
kedves vendégeket augusztus 9-
én (szombaton) 20 órától haj-

nalig tartó táncos rendezvényre.
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  Hétfõtõl péntekig 
9-tõl 23 óráig, szombaton 16

órától a vendégek igénye 
szerinti idõpontig.
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– Az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács
írja ki a pályázatot. A
pályázók neve szolgálati
titkot képez, ezért errõl
bõvebben nem beszélhetek.
Döntéskor a megye vala-

mennyi, 123 bírója egy
értekezleten titkos szavazás-
sal nyilvánít véleményt a
pályázókról és a pályáza-
tokról. Ez nem köti azonban
a kinevezetõ OIT-t. 

Õk minden pályázót
meghallgatnak, és a 15 tag
(9 bíró, a Legfelsõbb Bíróság
elnöke, aki egyben az OIT
elnöke is, és 5 külsõ tag)

titkos szavazása alapján
megszületõ eredmény a
döntõ.  

––  MMiillyyeenn  pprrooggrraammmmaall
kkéésszzüüll  úújj  hhiivvaattaalláábbaa??

– Olyan szolgáltató
bíróságot szeretnék, amely a

törvények, a szakmaiság
maximális tiszteletben tar-
tása mellett arra törekszik,
hogy idõben szolgáltasson
igazságot az állampol-
gároknak. Mindehhez fel-
készült bírókat, munkatár-
sakat képes szolgálatra állí-
tani. Nagy tisztelettel gondo-
lok a kollégákra. Pontosan
ismerem a helyzetüket,

hiszen magam is gyakorló
bíró vagyok és az is
szeretnék maradni. Szeret-
ném ezeknek a felkészült,
elkötelezett szakembereknek
a legjobb munkakörül-
ményeket biztosítani, és
megvédeni õket a méltatlan
támadásoktól, zaklatásoktól.
Büszke vagyok arra, hogy az
elmúlt évtizedben semmiféle
kirívó fegyelem- vagy
jogsértés nem történt a
különbözõ bírósági intéz-
ményeknél. Több olyan
országosan is ismertté vált
ügyben születtek ítéletek,

amelyek felsõbb szinten is
megállták a helyüket. 

––  MMiillyyeenn  kkaappccssoollaatt  ffûûzzii
eellõõddjjééhheezz??

– Sokat tanultam
Bodóczky Lászlótól, feltekin-
tek rá és nagyra értékelem
tevékenységét, munkáját,
bölcsességét. Olyan ember,
aki nemcsak munkájában,
de sportvezetõként is tár-

sadalmi elismertséget szer-
zett. Kitûnõen szervezte a
különbözõ jogászi napokat
és nagyon sok energiát
fordított arra, hogy a bíróság
intézményei, épületei meg-
újuljanak. Szeretném meg-
találni azt a formát, amely
lehetõvé teszi, hogy tapasz-
talatát hosszabb távon is
kamatoztassuk. 

––  VVáárrhhaattóókk--ee  aa  mmeeggyyee
bbíírróóssáággii  ééppüülleetteeiinneekk  ffeellúújjíí--
ttáássaa??

– Baján a bíróság tetõ-
cseréje nem várhat sokáig,
de rekonstrukcióra szorul a
kalocsai és kiskõrösi bíróság
is. Szeretném folytatni azt a
munkát, amit Bodóczky 
László elkezdett a Rákóczi úti
megyei bíróság épületének
felújítása érdekében. Úgy
gondolom ugyanis, hogy
városképi szempontból az
igazságszolgáltatási épülete-
gyüttesben is kiemelke-
dõ építészeti értékrõl van
szó.

––  AA  kkeeccsskkeemmééttii  ttáárrssaaddaallmmii
éélleett  áállllaannddóó  sszzeerreeppllõõjjeekkéénntt
ootttt  llááttjjuukk  aa  jjooggáásszzbbáállookkoonn,,
ddee  aa  KKTTEE--mmeeccccsseekkeenn  iiss..
FFoonnttooss  sszzeerreeppeett  ttöölltt  bbee  aa
ssppoorrtt  aazz  éélleettéébbeenn??

– Nagyon boldog vagyok,
hogy szinte már mindegyik
sportágban a legmagasabb
osztályokban szerepelnek
városunk csapatai. De be
kell vallanom: elfogult va-
gyok a KTE-vel szemben.
Pusztán azért, mert a lab-
darúgás kölökkorom óta a
leginkább szeretett labda-
játék számomra. 

Nagy sikert arat-
va, 17 fõs kecs-
keméti kulturális
küldöttség vendég-
szerepelt a közel-
múltban testvérvá-
rosunkban, a Ma-
rosvásárhelyi Napo-
kon. Felvételünk a
résztvevõk egy cso-
portjáról készült.

Az Ágasegyházi Úti
Általános Iskola helyén, a
hatalmas pusztaságban, az
emlékeztetõ keresztnél, a
napokban öregdiák talál-
kozót tartottak. Mintegy két-
százan jöttek el, hogy emlé-
kezzenek iskolatársaikkal,
tanáraikkal együtt az egyko-
ri alma materre. A leg-
idõsebb öregdiák 93 esz-
tendõs, de a legfiatalabbak
is elmúltak 40 évesek. - A
porrá zúzott iskola helyén
egy oszlop hirdeti, hogy
valamikor itt száz évig a
tudás, a szeretet várta a kis-
diákokat – mondta beszé-
dében Szórád Istvánné
nyugdíjas tanárnõ. – Az osz-
lop mellett egy kereszt nõtt ki
a földbõl, mely továbbra is
azt hirdeti, hogy az isko-
lában mindig is jelen volt a
vallásos szellem. A talál-
kozón hatalmas sátorban volt
az ebéd, csodálatos idõben
és kitûnõ hangulatban teltek
a közös emlékezés órái.

Elnökváltás a megyei bíróságon

Testvérvárosi vendégszereplés

Egy puskaporos
verseny sikerei

DDrr ..   BB ii ccsskkee ii   FFeerreenncc   ll ee tt tt   aa  bbee ffuu ttóó

AAzz  OOrrsszzáággooss  IIggaazzssáággsszzoollggáállttaattáássii  TTaannááccss  ddöönnttééssee
éérrtteellmméébbeenn  DDrr..  BBiiccsskkeeii  FFeerreenncc  lleetttt  aa  BBááccss--KKiisskkuunn
MMeeggyyeeii  BBíírróóssáágg  úújj  eellnnöökkee..  EEllõõddjjee,,  DDrr..  BBooddóócczzkkyy  LLáásszzllóó
uuggyyaanniiss  õõsssszzeell  nnyyuuggddííjjbbaa  vvoonnuull,,  aaddddiigg  ppeeddiigg  ffeellmmeennttééssii
iiddeejjéétt  ttööllttii..  BBiiccsskkeeii  FFeerreenncc  ––  aakkii  jjeelleennlleegg  aa  KKeeccsskkeemmééttii
VVáárroossii  BBíírróóssáágg  eellnnöökkee  ––  nnoovveemmbbeerr  1122--ééttõõll  ttööllttii  mmaajjdd  bbee
úújj  ppoosszzttjjáátt..  HHooggyyaann  ttöörrttéénniikk  eeggyy  mmeeggyyeeii  eellnnöökk
kkiivváállaasszzttáássaa??  ––  EEggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  eerrrrõõll  iiss  vvaallllootttt
llaappuunnkknnaakk..

A Szent Miklós Templom
Igazgatósága, a Ferences
Világi Rend Kecskeméti Cso-
portja és a Porta Közhasznú
Egyesület a hagyományok
szerint közösen vesz részt a
Hírös Hét Fesztivál idei ren-
dezvénysorozatában is. 

TTeerrvveezzeetttt  pprrooggrraammjjaaiikk::
Szent István emléke régi

képeslapokon. – Kiállítás
Sebestyén Imre gyûjtemé-

nyébõl, augusztus 17-tõl az
Assisi Szent Ferenc templom-
ban.

Ferences Akadémia. –
Prof. Prokopp Mária mû-
vészettörténész elõadása A
Mátyás kori reneszánsz
mûvészetünk helye Euró-

pában címmel augusztus 22-
én 17 órakor a Kodály Intézet
dísztermében. Kapcsolódó
rendezvény: Históriás énekek
a magyar középkorból – a
Régi Zene Együttes hang-
versenye a Barátok tem-
plomának udvarán.

Gutenberg-ünnep. – A
helyi nyomdászok, kiadók,
könyvbarátok tisztelgése
Szilády Károly, az elsõ
kecskeméti nyomdász em-

léke elõtt, augusztus 26-án
16 órakor a Casino be-
járatánál lévõ emléktáb-
lánál. A koszorúzást köve-
tõen a Katona József Könyv-
tárban elõadásokkal, díjá-
tadással és kiállítással foly-
tatódik a program.

A Bács-Kiskun Megyei
Nemzetõrök Szövetsége har-
madik alkalommal rendezte
meg a közelmúltban, Bal-
lószögön az Országos
Nemzetõr Sportlövõ Ver-
senyt, melyen 12 megye 86
versenyzõje versengett az
elsõ helyezésért. 

Ezen a remek hétvégén a

Kecskeméti Nemzetõr Egye-
sület minden kategóriában
elsõ helyezést ért el, csupán
a sportpisztolyos megméret-
tetésen lettek másodikak. 

Ezért 2006 után ismét õk
vihették haza a vándor-
kupát, melyet tavaly a deb-
receniek õriztek.

Iskolai
találkozó –
iskola nélkül

HHíí rrööss   HHéétt   FFeesszz tt ii vváá ll

AA  kkeeccsskkeemmééttii  mmûûvvéésszzeettbbaarrááttookk  nnaaggyy  vváárraakkoozzáássssaall  kkéésszzüüllnneekk  aa
nnééppsszzeerrûû  pprrooffeesssszzoorraasssszzoonnyy,,  PPrrookkoopppp  MMáárriiaa  eellõõaaddáássáárraa

AA  nnaappookkbbaann  aa  NNeemmzzeettõõrr  SSzzöövveettsséégg  oorrsszzáággooss  vveezzeettééssee  mmeegg--
llááttooggaattttaa  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttoott,,  mmeellyynneekk
mmeeggúújjííttáássáátt  ttööbbbbsszzáázz  óórráánnyyii  ttáárrssaaddaallmmii  mmuunnkkáávvaall  sseeggííttiikk..

DDrr..  BBiiccsskkeeii  FFeerreenncc  ((bbaallrraa))  bbaarrááttii  ttáárrssaassáággbbaann  aazz  ÁÁffeeoosszz  bbáálloonn
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Éppen egy esztendeje,
hogy maroknyi csapatunk
összefogott Kecskeméten, s
elindította lapunkat, az Alföl-
di Civil Naplót. Egy olyan
ingyenes közéleti periodika
meghonosítása volt a célunk
ebben a tér-
ségben, amely
mentes a pár-
tok acsarkodá-
saitól, s inkább
a civil szerve-
zetek önzetlen,
karitatív tevé-
kenységére, illet-
ve az alkotó
munka, a tettek, az emberi
értékek jelentõségére kon-
centrálva keres kapcsolatot
az olvasókkal.

Garanciát ígért sike-
rünkhöz az, hogy sok-sok
éves újságírói, lapszerkesztõi
és menedzseri tapasztala-
tokkal rendelkezõ szakem-
berek álltak e csapat élére,
akiknek éppúgy elegük lett
az örökös gyûlölködésbõl, a
politikai hazugságokból, a
közéletet és kenyeret keserítõ
meddõ pártharcokból, mint
a normális emberek több-
ségének ebben a sok sebtõl
vérzõ kis hazában.

Kulák nagyapámnak az
volt a szava járása, hogy ma
fogjuk meg a munka végét,
ha holnap reggel elégedet-
ten akarunk ébredni. Igazát
nekem most naponta
megerõsítik   a civilek, akik
parlagfüvet irtanak, virágot,
fákat ültetnek, hívõknek 
templomot, hajléktalanok-
nak menhelyet építenek,
mozgósítva a lakókörnye-
zetükért, életterükért tenni
akaró, jó érzésû lokálpat-
riótákat. – Nekik mindig
helyük lesz az Alföldi Napló
hasábjain. Ahogy a kö-
zéletünket parlagfûként fer-
tõzõ korrupció, a dudvaként
burjánzó bûnözés ellen
küzdõ polgártársainknak is.

Persze az alkotó elmékrõl
sem feledkezhetünk meg
elanyagiasodott, pénzhaj-

szoló világunkban. Mûvé-
szek sokasága csinál itt
csodát – és próbál megélni –
ma is, akikre Kecskemét
méltán lehet büszke. Pedig a
többségük nem is a hírös
városban született, ahogy a

gazdasági
és a közélet
különbözõ
t e r ü l e t e i n
remek ered-
ményeket elért
polgártársaink
nagy része

sem. Ezért indí-
tottuk Négyszem-

közt címû sorozatunkat, ami
azoknak a közismert kecs-
kemétiek az életébe enged
betekintést, akik nem is
kecskemétiek. 

Az elmúlt egy esztendõben
örömmel tapasztaltuk, hogy
egyre több segítõkész barát,
támogató csatlakozik mér-
téktartásra, értékek nép-
szerûsítésére törekvõ – de
fennmaradásunkat segítõ
vállalkozók reklámanyagait
sem nélkülözõ –, immár 35
ezer példányban megjelenõ
lapunkhoz, amit ma már
havonta kétszer találhat
postaládájában minden
érdeklõdõ olvasónk.      

Most gyújtottuk az elsõ
gyertyát az Alföldi Civil
Napló szülinapi tortáján.
Töretlen hittel, hogy jó úton
járunk. Hisszük, hogy a
nagyapáinknak igazuk volt:
ha megfogjuk a munka
végét, másnap elégedet-
tebben ébredhetünk min-
dannyian. Ha az érdeklõdés
ilyen jelentõs marad kiad-
ványunk iránt, hamarosan
elérhetjük, hogy tovább szí-
nesedve és gazdagodva,
minden héten õszintén, a
jóság, a szeretet és az
alkotás jelentõségét méltatva
szólhassunk az arra nagyon
is méltó kecskeméti csalá-
dokhoz.

KKoolloohh  EElleekk
vveezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ

A Porta Egyesület kiváló
kapcsolatokat ápol  az Euró-
pa Jövõje Egyesülettel is. A
portások összefogva a Mû-

kertváros és a Barátok Tem-
ploma Szent Ferenc Ima-
közösséggel, közösen fogad-
ták a gyermekfesztiválra ér-

kezõ gyergyószentmiklósi és
újvidéki gyerekeket. Az egye-
sület támogatta étkezésüket,
és minden nap közösen lát-

ták vendégül
gyümölccsel, sü-
teménnyel, szend-
viccsel és itallal a
határon túlról ér-
kezett magyar diá-
kokat a Porta 
Egyesület díszter-
mében. A vasár-
napi fesztiválzáró
pizza-vacsora után
az egyesület elnö-
ke, Bárkányi Ernõ
ajándékcsomaggal
lepte meg a gyere-

keket. Kaptak  Kecskemét ké-
peskönyvet, édességet, a
szüleik pedig fütyülõs barack
pálinkát.

A Szenteste Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2008 . május
29-én megtartott kuratóriumi ülésén elfogadott 2007. évi
közhasznúsági jelentésének fõbb adatait az alábbiak szerint teszik
közzé: ÖÖsssszzeess  bbeevvéétteell::  55..553344..881133,,  FFtt,,  Ebbõl:  1, Elõzõ évi pénz-
maradvány: 2.072.430,-Ft, 2, Gazdálkodó szervezetek támo-
gatása: 1.237.426,-Ft, 3, Apeh szja. 1% visszautalás: 1.019.259,-
Ft,  4, Magánszemélyek támogatása:208.250,-Ft, 5, Banki kamat:
1.612,-Ft, 6,Munkaügyi Központ foglalkoztatást elõsegítõ támo-
gatása: 378.630,-Ft, 7,Szociális és Munkaügyi Min.NCA
tám.(pályázat): 650.000,-Ft,  8,Kecskeméti Polgármesteri Hivatal
támogatása: 100.000,-Ft. ÖÖsssszzeess  kkiiaaddááss::  22..552255..334488,,--FFtt,,  mely
1.665.431,- Ft összegben az alapító okirat szerinti céllal összefüg-
gésben a megajándékozás, családsegítés költségeit tartalmazza,
míg a három fõ alkalmazott bruttó bére 589.500,- Ft-ot tett ki, bér-
járulékai pedig 270.417,- Ft-ban realizálódnak. A pénzmarad-
mány. 3.104.412,-Ft Az  alapítvány a beszámolási idõszak
vonatkozásában könyvelési, adóbevallási és adatszolgáltatási
kötelezettségeinek eleget tett. Igazolást adókedvezmény
érvényesítéséhez az elszámolási idõszakra vonatkozóan adott ki. 

––  MMiinnddeenn  iillyyeenn  üünnnneeppsséégg--
ssoorroozzaatt,,  éévvffoorrdduullóó  aakkttuuáálliiss
pprroobblléémmáákkaatt,,  üüzzeenneetteekkeett  kkee--
rreess..  HHooggyy  llááttjjuukk  mmaa  EEuurróóppaa
eellssõõ  mmiisssszziióóssáátt??  MMii  mmaarraaddtt
rráánnkk  aa  ggaazzddaagg  SSzzeenntt  PPááll--ii
öörröökkssééggbbõõll?? – kérdeztük a
metropolitát. 

– Az általa alapított egy-
házközségek a történelem
viharaiban felmorzsolódtak,
de a hozzájuk intézett levelei,
amelyek alkalmi írások
voltak, örök idõszerûséggel
tanítanak bennünket, mai
keresztényeket is. Fenn-
maradt életének példája:
Krisztus iránti mérhetetlen
szeretete, amellyel a vér-
tanúságot is vállalta, és ezál-
tal lett a hithirdetésnek, az
evangelizációnak égi párt-
fogója.

––  HHaarrccooss,,  sszzeennvveeddééllyyeess
eemmbbeerr  lleehheetteetttt..  

– Pál lelki fejlõdése tanul-
ságos és megszívlelendõ
módon jól követhetõ a Szent-
írásból. Megtérésekor azt
kérdezte a föltámadt Krisz-
tustól „Uram, mit akarsz
tõlem, mit cselekedjek?” És
megtudta, hogy hirdetnie kell

az Úr nevét a pogányok
között és sokat kell szenved-
nie. Ettõl kezdve egy gondo-
lat vezérelte, hogy a keresztre
feszített és föltámadt Krisztust
hirdesse, valamint, hogy
saját életét is Jézus példája
szerint alakítsa. Azt írta a
legkedvesebb egyházköz-
ségében, Filippiben élõ
híveknek: „felejtem, ami
mögöttem van, s az elõttem
lévõ után rugaszkodom….
Hasonló akarok lenni hozzá
halálában, hogy eljussak a
halálból való föltámadásra”.
Egyszerre tudta önmagáról,
hogy különleges kiváltság-

ban részesült, az összes egy-
ház gondja reá nehezedik,
ezért nagyon sok áldozatot
hozott.

––  MMiirree  iinntt  aazz  éérrsseekkii
bbuuzzddííttááss??  MMii  aa  kköörrlleevvééll  ffõõ
mmoonnddaannddóójjaa??  

– Járjon át bennünket az a
buzgóság, amely õt Krisztus
követésében állandóan sür-
gette. 

Szent Pál évében elmél-
kedjünk gyakrabban hoz-
zánk szóló tanításáról és
intelmeirõl, amelyek nem
mindig könnyen érthetõek,
hiszen Krisztus felfoghatatlan
gazdagsága egy élethosszig
tartó úton vezet, míg el nem
jutunk a teljes megértésre.
Maga az Apostol írja a
világhíressé lett szeretethim-
nuszának végén: „Ma még
csak tükörben, homályosan
látunk, akkor majd színrõl
színre”. Amit azonban meg-
valósíthatunk, és a legma-
gasztosabb úton vezet ben-
nünket, az a szeretet. Az az

erény, amely egyszerre földi
és mennyei, emberi és isteni,
ideig való és örök.

––  MMeellyyeekk  aa  ffõõ  pprrooggrraammookk
aa  jjuubbiilleeuummii  éévvbbeenn??  

– Nehéz lenne mindet fel-
sorolni. Kecskeméten már
Szent Antal napján kiállítás-
sal és elõadással megkez-
dõdött a programsorozat. A
nyár fontos eseménye a hírös

város Cifrapalotájában meg-
nyíló Szent Pál-kiállítás is, de
szinte minden nagyobb
városban és intézményünk-
ben fõszereplõ lesz az egy-
háztanító. A hívektõl azt
kérem, hogy a Szent Pál-
évben imádkozzunk buzgób-
ban papi hivatásukért. A
paptestvérek ebben az esz-
tendõben napi egy imaórát és
havonta egy szentmisét ajánl-
janak fel erre a nemes lelki
célra. Elsõ csütörtökönként
pedig, Szent Pál leveleinek ol-
vasásával összekötve tartsunk
egy órás szentségimádást
templomainkban.

BBááccss--KKiisskkuunn  hhíívvõõ  nnééppee  bbüüsszzkkee  rráá,,  hhooggyy  aa  mmeeggyyee
ccíímmeerréébbeenn  aa  nnééppeekk  aappoossttoollaa,,  SSzzeenntt  PPááll  aallaakkjjaa  iiss  lláátthhaattóó..
ÕÕssii  mmoottíívvuumm,,  aammeellyy  aazz  eeggyykkoorrii  bbááccsskkaassáággii  kkaappccssoollaa--
ttookkaatt,,  aa  KKaallooccssaa--BBááccss  FFõõeeggyyhháázzmmeeggyyee  eeggyyiikk  vvééddõõsszzeenntt--
jjéétt  eemmeellttee  aa  mmeeggyyéétt  mmeeggtteesstteessííttõõ  ggrraaffiikkáábbaa..  ÉÉppppeenn  eezzéérrtt
aazz  ootttt  ééllõõkk  ––  aazz  eeggyyhháázzmmeeggyyee,,  aazz  eeggyyhháázzkköözzssééggeekk,,  aazz
iinnttéézzmméénnyyeekk,,  ddee  aa  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  ééss  aazz    öönnkkoorrmmáánnyyzzaa--
ttookk    iiss  ––    kküüllöönnööss  ffiiggyyeelleemmmmeell  ééss  ttiisszztteelleetttteell  eemmlléékkeezznneekk
aa  vviilláággeeggyyhháázz  jjeelleess  jjuubbiilleeuummáánn  aa  nnééppeekk  aappoossttoolláárraa..  AAzz
üünnnneepprree  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  aa  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemmééttii  
FFõõeeggyyhháázzmmeeggyyee  éérrsseekkee  kköörrlleevveelleett  aaddootttt  kkii..  

Az első gyertya
A szerethimnusz költőjének jubileumán

Csiperós vendégek a Portánál

Hirdetmény

SSzzeenn tt   PPáá ll   aa llaakk jjaa  BBááccss --KK ii sskkuunn  cc íímmeerréébbeenn

MMeeggeemmlléékkeezzééss  SSzzeenntt  PPáállrraa  aa  rroozzssttáábbllaa  sszzéélléénn..  RRééggii  hhaaggyyoommáánnyy,,  hhooggyy  aarraattóóüünnnneepp  eellõõtttt  aa  hhíívveekk  jjóó
iiddõõéérrtt,,  jjóó  tteerrmméésséérrtt  iimmááddkkoozznnaakk..  KKuunnbbaarraaccss  CCssaarrooddaa--ppuusszzttáánn  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk  úúrr  iiss  eeggyyüütttt
iimmááddkkoozzootttt  aa  hhíívveekkkkeell..
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A kecskeméti Csík zenekar
idén ünnepli fennállása 20.
évfordulóját. A X. Nem-
zetközi Gyermek és Ifjúsági
Találkozón is színpadra lép-
tek. 

––  SSookkaann  aa  bbeehhaattáárroollááss
éérrddeekkéébbeenn  eettnnoorroocckknnaakk  nnee--
vveezziikk  aazztt  aa  mmûûffaajjtt,,  aammiikkoorr  aa
rroocckkzzeennéébbee  vviisszziikk  bbeellee  aazz
aauutteennttiikkuuss  nnééppzzeennéétt – nyi-
latkozta lapunknak Csík
János, az együttes alapítója.
– Mi ezzel ellentétben a
népzenén keresztül, népzenei
hangszereken szólaltatjuk
meg a rockzenét. Próbál-
kozásunk lényege, hogy a
más mûfajokat – swing,
blues – kedvelõk számára is
alkalmat nyújtsunk a nép-
zenével való találkozásra, s
így felfedezzék annak szép-
ségeit, élményt adó erejét.

––  MMiikk  aazz  eellmmúúlltt  kkéétt  éévvttiizzeedd
jjeelleennttõõsseebbbb  ssiikkeerreeii??

– A „Senki
nem ért sem-
mit” címû le-
mez fontos
része volt a
z e n e k a r i
munkának,
mert meg-
kapta a
2007. év ze-
nei albuma
díjat világ-
zene kate-
góriában (Fonogram), de a
legnagyobb díjat mégis a
közönségtõl kaptuk, hiszen
aranylemez lett. Ez egyben a
már említett mûfajunknak is
elismerése volt. S azt mutatta
meg számunkra, hogy

tovább lehet haladni ezen az
úton. Legújabb lemezünk,
amely két hónapja jelent
meg, címadó dalának egy
kalotaszegi népdal feldolgo-
zásának elsõ sorát választot-
tuk, "Ez a vonat, ha elindult,
hadd menjen…”

––  CCssooddáállaattooss,,  aahhooggyy
ppééllddááuull  aa  jjaappáánnookk  aazz  ééllõõ,,  õõssii
hhaaggyyoommáánnyyookkrróóll  bbeesszzééllnneekk..  

– Nálunk viszont nagyon
sokszor vitatják azt, hogy
globalizálódó világunkban
van-e még értelme a nép-
hagyományoknak. Az a fajta
múlt és háttér, ami a japán
társadalomban, kultúrában

megõrzõdött, szerintem na-
gyon értékes és példamuta-
tó. A japánokat kicsi gye-
rekkoruktól arra nevelik,
hogy tiszteljék értékeiket,
õrizzék hagyományaikat, s a
hétköznapok részévé tegyék
õseik szokásait. Nálunk a
probléma másik gyökerét az
jelenti, hogy egyesek naci-
onalizmusnak bélyegzik meg

azt az egészséges nemzeti
öntudatot, ami csak arról
szól, hogy valaki büszke
anyanyelvére, történelmére,
a hõsökre, akik kiálltak a
szabadságért, a hazáért, va-
lamint azokra a magyar
tudósokra, akik gondolkodá-
suk és tudásuk révén hírünket
vitték a világba. Tehát arra
lenne itthon is szükség, hogy
már a kicsi gyerekeket erre
neveljük, hogy egész életé-
ben szeresse és õrizze azt a lá-
ba alatt lévõ kicsiny földdara-
bot, amit a hazájának nevezhet.

––  VVaann--ee  mméégg  jjöövvõõjjee  hhaazzáánnkk--
bbaann  aazz  eeggyykkoorr  oollyy  nnééppsszzeerrûû
ttáánncchháázzmmoozzggaalloommnnaakk??

– Magyarországon a
táncházmozgalom Sebõ Fe-
renc együttesével indult el a
‘70-es évek elején. A Kassák
klubban kezdtek népzenét
játszani, ahol hallgatóságuk
még több népzenére, még
hosszabb népi táncrendre
tartott igényt. Sokat jártak ki
Erdélybe népdalokat, nép-
zenét gyûjteni, így bõvítve
repertoárjukat. A városi fia-
talok kedvelt szórakozási for-
májává vált ez a kikap-
csolódási forma. Õk nem
ebbe születtek bele, hanem
egyrészt az akkori rendszerrel
szembeni valamifajta belsõ
lázongás volt, ugyanakkor
több ezer embert érintett
meg, s így egyre nagyobb
közösséggé formálódtak
mûvelõi. Ehhez kapcsolódik
egyfajta gondolkodásmód,
ami nem feltétlenül politikai
jellegû, hanem minõség-
szeretet, a másikra való
odafigyelést jelent. Ma is
egyre szélesebb réteget vonz
a népzene és a hozzá kap-
csolódó táncház, hiszen
mindig voltak s lesznek
olyanok, akik szeretik az
„ember-zenét”, a szívbõl szó-
ló dallamokat, s nem akar-
nak gépiesen élni.

––  HHooggyyaann  üünnnneeppllii  mmeegg  aa
CCssííkk  zzeenneekkaarr  ffeennnnáálllláássáánnaakk
2200..  éévvffoorrdduullóójjáátt??

– Szeretnénk megjelentetni
egy válogatásalbumot, a-
mire „best of” jelleggel szed-
nénk csokorba a legnép-
szerûbb dalainkat. Továbbá
tervezünk egy születésnapi
koncertet is.

Az árvák segítõjeként, a
Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány létrehozójaként elis-
mert Böjte atya a napokban
ismét Kecskeméten járt. A
Zrínyi iskolában, a Ma-
gyarország öröme el-
nevezésû rendezvényen be-
szélt az összetartásról, a
szeretet parancsáról, iden-
titásról, magyarságról,
keresztény-ségrõl. Pályája
kezdeti nehézségeinek anek-
dotái után Böjte atya a
jövõbe vetett hitérõl tett
tanúbizonyságot. Hangsúly-
ozta, hogy mindannyian a
nagy Európa nagy család-
jához tartozunk, ezért a cél
az, hogy egy család legyünk.
Vagyis tudatos nyitottsággal

közeledjünk a másik felé: a
másik tudatos átölelésén
múlik ugyanis a magyar
nemzet gazdagsága. 

Böjte atya Árpád vezérben
látja a mindenkori pél-
daképet, hiszen õ képes volt
egymástól különbözõ törzs-
fõket egy asztalhoz ültetni.
Nélküle nem jöhetett volna
létre a magyar nemzet. A
végsõ cél napjainkban sem
változott: döntéshozóinknak
egy asztalhoz kell ülniük, s
ha fáj is, vérszerzõdést kell
kötniük. Mi pedig össze-
fogással, a baráti kapcsola-
tok elmélyítésével építhetjük
fel újra egymás elfogadásá-
nak, nemzetünk nyitottságá-
nak egykori eszméjét.

––  HHooggyyaann  jjöötttt  llééttrree  aa
kkeeccsskkeemmééttii  OOrrvvooss--  ééss  GGyyóó--
ggyysszzeerréésszzeettttöörrttéénneettii  MMúúzzee--
uummbbaann  jjeelleennlleeggii  kkiiáállllííttáássaa??

– A Szentírás Éve jegyében
merült fel Mészáros Ágnes
igazgatónõ részérõl egy bib-
liai növényekbõl álló kiállítás
megszervezésének gondola-
ta – nyilatkozta lapunknak a
neves tudós-tanár. – A
bemutatásra került anyag
Haynald Lajos kalocsai
bíboros-érsek (1867-1891)
hagyatékán alapult. Ehhez
kapcsolódóan állították ki
Kecskemét környékérõl szár-
mazó gyógynövényeimet,
amelyeket épp a készülõdés
kezdetén ajánlottam fel az
intézmény számára, mintegy
200 üveggel. Ebbõl az
anyagból 112 darabot

nejlonzacskós
kiszerelésben,
magyar és latin
nyelvû címkével
helyezték el a
teremben. 

Szerepelt raj-
tuk az is, hogy
milyen betegség
gyógy í tására
valók.

––  HHooggyyaann
ggyyûûjjttii  bbee  ééss  ddooll--
ggoozzzzaa  ffeell  nnöövvéé--
nnyyeeiitt??

– A gyógy-
növényeket különbözõ ré-
teken és a rendház kertjében
gyûjtöm, többnyire virá-
gokat, leveleket, olykor a tel-
jes föld feletti részt. A feldol-
gozásuk a szobámban tör-
ténik. Ollóval felvágom,

megszárítom és szitán ke-
resztül porítom õket. Kis 
zacskókban a Kadatékába
viszem tárolásra. Ez a
kadafalvi Szent József kápol-
na szobájában lévõ nagy
szekrény. Ebben a kápol-

nában misézek hétvégeken,
harminc esztendeje.

––  ÖÖnn  mmiikkéénntt  hhaasszznnoossííttjjaa
eezzeekkeett  aa  tteeáákkaatt??

– „Ingyen kaptátok, ingyen
adjátok” alapon jut a
közvetlen munkatársaimnak,

ministránsoknak, de kap
belõle mindenki, aki kér, és
szívesen adok belõlük a
szegényeimnek is. Azzal a
tudattal teszem mindezt:
Jézus nevében osztom két
kézzel.

––  JJeelleennlleegg  mmiitt  ttaanníítt??
– 1974-tõl voltam a

Kecskeméti Piarista Gimnázi-
um magyar-orosz szakos
tanára, valamint a rendházi
és az iskolai könyvtár ko-
ordinátora.

Most búcsúztattak el egy
bekeretezett emléklappal az
intézmény évzáróján, 34
évnyi tanári munka után. De
tanítani nem csak katedrán
lehet... A gyógynövénygyûj-
tésen kívül nyelvmûvelõ
cikkeket írok különbözõ
lapokba (Édes anyanyelvünk,
Élet és Tudomány, Iro-
dalomismeret, Keresztény
Élet, Magyartanítás stb.). A
Magyar Rádió Tetten ért
szavak címû mûsorának is
rendszeresen írok
jegyzeteket.

Hagyományaink példás ápolói
2200  éévveess   aa  CCss íí kk   zzeenneekkaarr

Orvosság fűben, fában – és nyelvünkben
AA  kkeeccsskkeemmééttii  HHoollcczzeerr  JJóózzsseeff  PPiilliinnsszzkkyy--  ééss  LLõõrriinncczzee--ddííjjaass
ppiiaarriissttaa  ttaannáárrrróóll  KKoozzmmaa  LLáásszzllóó  aa  kköövveettkkeezzõõkkeett  íírrjjaa
KKaarrááccssoonnyy  üüzzeenneettee  ccíímmûû  kköönnyyvvéébbeenn::  ""AA  kköörrnnyyéékkbbeellii
mmeezzõõkkrrõõll  iiss  rreennddsszzeerreesseenn  ggyyûûjjttii  aa  ggyyóóggyynnöövvéénnyyeekkeett,,
nnyyeellvvmmûûvveellõõkkéénntt  ppeeddiigg  aazz  eellbbuurrjjáánnzzóó  mmaaggyyaarrttaallaannssáá--
ggookkrraa  iiggyyeekksszziikk  oorrvvoossssáággoott  ttaalláállnnii  ttaannuullmmáánnyybbaann,,
kköönnyyvvbbeenn,,  rrááddiióómmûûssoorrookkbbaann..""

AAzz  eesseemméénnyyeenn  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  kkééppvviisseellõõjjee,,  MMááttyyuuss  IIssttvváánn  SSzzeenntt
GGyyöörrggyy--iikkoonntt  aajjáánnddéékkoozzootttt  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  lleellkkiippáásszzttoorráánnaakk,,  aa
PPoorrttaa  rrééggii  bbaarrááttjjáánnaakk..
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Ballószög
utcáin 2006
õszén jelen-
tek meg az
elsõ munka-
gépek, ame-
lyek gyorsan
haladtak az
útburkolat felbontásával és a
csatornák lefektetésével.

– A lakók várakozással telve
néztek az ISPA-beruházás felé.
Felmérték ugyanis, hogy a szip-
pantás drágává vált számukra.
Különösen pozitívan fogadták a
beruházást a Petõfi utcában élõ
idõs emberek, hiszen itt koráb-

ban a vezetékes ivóvízellátás
sem volt megoldott – mondja
Katona Imre.

Mindamellett Ballószögön
nem áll meg az élet az ISPA-
beruházás végeztével. A teljes
szélességben felújított hét utca
rekonstrukciója után ugyanis azt
tervezik, hogy a teljes úthálóza-
tot fejlesztik. Ennek érdekében a
közelmúltban pályázatot nyújtott
be a település.

– Hat éve vágtunk bele az
Európai Falu programba, a-
melynek keretében egy komplex
fejlesztési terv készült. Társadal-
mi összefogással járdákat

építünk, fásítási
programot hirdet-
tünk – meséli Ka-
tona Imre, aki büsz-
kén említi, hogy a

Kecs-keméttõl 1954-ben külön-
vált településnek nincs hiteltar-
tozása, sõt az említett célokra 60-
62 millió forintos tartalékot hal-
moztak fel. A növekedés cáfol-
hatatlan jele az is, hogy majd
harminc gyerekkel nõtt az óvodai
létszám, illetve negyvennel a
beiskolázott kisdiákok száma. A
fejlõdõ-csinosodó Ballószög
közeljövõbeli felkeresésére kiváló
alkalmat nyújthat a Szent István
napi ünnepség, valamint a
szüreti bál, amelyek egyaránt
jelentõs események a 3200
lelkes település életében. Már
most készülnek azonban az
Idõsek Napja alkalmából
szervezett nagyszabású helyi ren-
dezvényre is, amely négyszáz
szépkorú számára nyújt tartal-
mas, szórakoztató programot.

MMáárr  8800%%  ffeelleetttt  jjáárr  aa  rráákkööttéésseekkkkeell,,  ss  eezzzzeell  aazz  IISSPPAA--pprroo--
jjeekkttbbeenn  éérriinntteetttt  nnééggyy  KKeeccsskkeemméétt  mmeelllleettttii  tteelleeppüüllééss  kköözzüüll  aa
lleeggjjoobbbb  mmuuttaattóótt  pprroodduukkáálljjaa  BBaallllóósszzöögg  ––  ttuuddttaa  mmeegg  aazz
AAllffööllddii  NNaappllóó  KKaattoonnaa  IImmrree  ppoollggáárrmmeesstteerrttõõll,,  aakkii  sszzeerriinntt  aa
sszzoocciiáálliissaann  rráásszzoorruullóó  llaakkóókknnaakk  nnyyúújjttootttt  hhaatthhaattóóss  sseeggííttsséégg
rréévvéénn  éévv  vvééggééiigg  aakkáárr  aa  hháázzttaarrttáássookk  9955%%--aa  rrááccssaattllaakkoozz--
ttaatthhaattóó  aazz  úújj  sszzeennnnyyvvíízzrreennddsszzeerrrree..

Rákötésben az elsők

– Az itt
élõ em-
berek ré-
szérõl ér-
zékelhetõ
igény mu-
tatkozott a
k o m m u -
nális fejlesztés iránt, amelynek
tervezése még az elõzõ önkor-
mányzati ciklusban kezdõdött el,
ám mind a korábbi, mind a
2006-ban megválasztott képvi-
selõtestület teljes mellszé-
lességgel a projekt mellé állt.
Szerencsére a munkálatokkal
szükségszerûen együtt járó útfel-

bontás nem nagyon nehezítette
meg a helvéciai hétköznapok
menetét, s így csupán múló
bosszúságot okozott a helyiek
számára – magyarázta a pol-
gármester.

Jó hír, hogy az ISPA-projekt-
ben érintett utcákban már
megtörtént az eredeti állapotok
helyreállítása, a megbontott asz-
falt sávos pótlása. Ráadásul
önkormányzati források bevo-
násával lehetõség nyílt arra is,
hogy több utcában teljes szé-
lességében megújulhatott az
aszfaltburkolat. Mint megtudtuk:
a helyi úthálózat minõségi

fejlesztésében
a Betonút Zrt.
munkatársai
mindvégig ki-
e m e l k e d õ
együttmûkö-
dést tanúsítot-
tak.

A nagyszabású munkálatok
után így minden feltétel adott,
hogy a közelgõ helyi ren-
dezvények mind több látogatót
csalogassanak a szõlõkul-
túrájáról híres településre.

Augusztus 20-án az álla-
malapítást ünnepli a község,
október 3–4-én pedig a
szüreti napokra kerül sor,
amelyre a testvértelepülé-
sekrõl – a romániai Csíkkarc-
falváról, a szlovákiai Zétény-
bõl, a szerbiai Versecbõl és a
svájci Sirnachból is – érkez-
nek vendégek.

AA  hheellvvéécciiaaii  hháázzttaarrttáássookk  mmiinntteeggyy  8800--8855%%--áátt  kkööttööttttéékk  rráá  aazz  úújj
sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa--rreennddsszzeerrrree,,  aammeellyy  eeggyyeellõõrree  kkiivváállóóaann
mmûûkkööddiikk  ––  ttáájjéékkoozzttaattttaa  aazz  AAllffööllddii  NNaappllóótt  MMaaggóó  IIssttvváánn  
ppoollggáárrmmeesstteerr..  AA  tteelleeppüüllééss  eellöölljjáárróójjaa  sszzeerriinntt  aa  KKeeccsskkeemmééttttõõll
nnééhháánnyy  kkiilloomméétteerrrree  ffeekkvvõõ  kköözzsséégg  llaakkóóii  nnaaggyy  vváárraakkoozzáássssaall  
tteekkiinntteetttteekk  aazz  IISSPPAA--pprroojjeekktt  eelléé,,  aammeellyy  mmáárr  rröövviiddttáávvoonn  iiss  
sszzáámmootttteevvõõeenn  jjaavvííttoottttaa  aa  llaakkóókk  kkoommffoorrttffookkoozzaattáátt..

Új csatorna és úthálózat

– A beru-
házás kereté-
ben 37 ezer
méter grav-
itációs fõ-
gyûjtõ- és
gyûjtõcsatorna, illetve 25 ezer
méter bekötõ csatorna került
lefektetésére, továbbá 765
betontetõs aknát helyezett el a
kivitelezõ cég – közölte a városi
elöljáró, akitõl azt is megtudtuk,
hogy eddig közel 2100 ház-
tartás kötött rá az új, 850 köb-
méter/nap kapacitással üze-
melõ szennyvízrendszerre.

Nem csupán a kor elvárá-
sainak megfelelõ környezet-
védelmi technológiának örülhet
azonban Kerekegyháza. A
nagyszabású beruházás révén
ugyanis a település 32 kilo-
méteres aszfalthálózatának több
mint egyharmada is megújult,
köszönhetõen a 2001-ben
városi rangot kapott település
jelentõs és hatékony lob-
bitevékenységének.

– Ezúton is szeretném
megköszönni lakóink áldozat-
vállalását, hogy tûrték a mun-
kálatokkal járó viszontagsá-

gokat. Úgy
vélem, meg-
érte bele-
vágnunk a
projek tbe,
amely szá-
mot tevõen
hozzájárul a

helyi ivóvízbázis megõrzéséhez.

Dr. Kelemen Márk lapunknak
büszkén említette, hogy a
kecskeméti kistérséghez tartozó
városban már 90% körül járnak
a rákötésekkel – az arány a bel-
területi ingatlanoknál közel
100% –, ami igen jó mutatónak
számít. A csatlakozók számának
emelése érdekében egyébként a
település az év végéig ked-
vezményes részletfizetési lehe-
tõséget biztosít, illetve többféle,
egyénre szabott módon is segíti
polgárait.

AAzz  IISSPPAA--pprroojjeekktt  nnyyoommáánn  aazz  úútthháállóózzaatt  ttööbbbb  mmiinntt  eeggyyhhaarrmmaaddaa
mmeeggúújjuulltt  KKeerreekkeeggyyhháázzáánn  ––  ttáájjéékkoozzttaattttaa  aazz  AAllffööllddii  NNaappllóótt  
ddrr..  KKeelleemmeenn  MMáárrkk  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  aakkii  sszzeerriinntt  aa  nneemmrréégg  lleezzáárruulltt
pprroojjeekktt  jjeelleennttõõsseenn  nnöövveellhheettii  aazz  iinnggaattllaannookk  éérrttéékkéétt  aa  66220000
lleellkkeess  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeeii  tteelleeppüülléésseenn..

Megérte belevágni!

HHeell vvéécc iiaa

BBaall llóósszzöögg

KKeerreekkeeggyyhháázzaa

Hozzávetõlegesen Bécs-
Budapest hosszúságú az a
csatornarendszer, amelyet a
megyeszékhelyen és térségében
2006 májusától fektetett le a
Betonút Zrt. az ISPA-program
keretében. Mint hozzáértõk
állítják: ilyen nagyságrendû és
összetételû szennyvízelvezetési
munka ennyi idõ alatt és ilyen
gyorsasággal még nem készült
az országban.

– Nem volt egyszerû fela-
datunk, hiszen korábban
összevont csatornarendszert
alakítottak ki Kecskeméten a
folyékony hulladéknak és a
csapadékvíznek. Ráadásul
folyamatosan „kerülgetni” kel-
lett a már elkészült közmûveket
is, hiszen a szennyvízcsatornákat
a legmélyebbre kellett elhe-
lyeznünk – tekintett vissza az
Alföldi Naplónak Palkovics
József, a Betonút Zrt.
építésvezetõje.

A júliusban hivatalos átadott
beruházás – amelyet az unió

Kohéziós Alapja támogatott –
10 ezer, a megyeszékhely és
környékén élõ család minden-
napjait könnyíti meg. Érdek-
lõdésünkre a szakember el-
mondta: nem okozott
különösebb gondot, hogy a
projekt Kecskemét környéki
településeket (Ballószög, Kerek-
egyháza, Helvécia) is érintett,
hiszen ezeken a területeken
önállóan lehetett dolgozni.
Ugyanakkor a munka össze-
hangolása során tekintettel kel-
lett lenni arra, hogy a
településeket összekötõ
nyomóvezetékeket addig nem
lehetett üzembe helyezni, amíg
el nem készültek az átemelõ
berendezések.

Helyenként kisebb-nagyobb
bosszúságot okozott viszont a
lakosság számára, hogy a
csatornafektetés nagy felületû
útburkolat felbontásával járt.

– A polgárok részérõl
helyenként jogos ellenállást vál-
tott ki az utak állaga. Ennek

oka, hogy az unió csak a sávos
helyreállításra biztosított forrást,
így a teljes felületet érintõ aszfal-
tozásra külön összegeket kellett
elkülöníteni, s erre bizony várni

kellett. Utóbb, a szükséges for-
rások elõteremtésével azonban
megtörténhetett az érintett útsza-
kaszok teljes rekonstrukciója –
magyarázta a mélyépítõ cég
szakembere.

Talán kevéssé ismert, hogy a
szennyvízcsatorna-hálózat befe-
jezésével az ISPA-projekt nem
fejezõdik be, hiszen hátra van
még a szennyvíztisztító-telep
rekonstrukciója, illetve a kom-
posztáló-telep létesítése. Hogy
utóbbiakban mely cég vehet
részt kivitelezõként, az közbe-
szerzési pályázaton dõl el. A
munka elvégzésére minden-
esetre az immáron alapos „hely-
ismerettel” rendelkezõ és kiváló
munkát végzõ Betonút Zrt. is
beadta jelentkezését – ered-
ményhirdetés a közeljövõen
várható.

BBeettoonnúútt  SSzzoollggáállttaattóó  ééss  ÉÉppííttõõ  ZZrrtt..
DDééllvviiéépp  FFõõmméérrnnöökksséégg

77440000  KKaappoossvváárr,,  RRaakkttáárr  uuttccaa  1133..
TTeell..::  8822//552277--887700,,  8822//552277--886600

FFaaxx..::  8822//552277--886666
wwwwww..  bbeettoonnuutt..hhuu

KKéétt  ééss  fféélléévveess  mmuunnkkaa  uuttáánn  nneemmrréégg  hhiivvaattaalloossaann  iiss  ááttaaddttáákk  aa
KKeeccsskkeemméétteett  ééss  aagggglloommeerráácciióójjáátt  kkiisszzoollggáállóó  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa--
hháállóózzaattoott..  AAzz  oorrsszzáágg  eeggyyiikk  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmééllyyééppííttõõ  ccééggee,,  aa
BBeettoonnúútt  ZZrrtt..  227788  kkiilloomméétteerrnnyyii  ccssaattoorrnnáátt  ffeekktteetteetttt  llee..  AA  tteelljjeess
hháállóózzaattoott  115588  kkiilloomméétteerrnnyyii  ggeerriinnccccssaattoorrnnaa,,  mmiinntteeggyy  8888  kkmm  hháázz--
ttaarrttáássii  ccssaattllaakkoozzóó  vveezzeettéékk,,  1122  áátteemmeellõõ  ééss  77  vvééggáátteemmeellõõ  aallkkoottjjaa..

Elkészült a csatornahálózat

BBeettoonnúútt   ZZrr tt ..
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Fél évszázaddal ezelõtt
négy nagyszerû ember – a
jászszentlászlói Tamási István,
a mélykúti Földes Lajos, a
kerekegyházai Pethes Balázs
és a tiszaalpári Zolnai József –
úgy döntött, hogy a
vidékieknek is nélkülözhe-
tetlen szükségük van egy
pénzintézetre. Ezért kiváló
üzleti érzékkel, fáradhatatlan
munkával, házról házra járva
szervezték meg takarék-
szövetkezetünk tagságát,
gyûjtötték a betétet. A négy
szövetkezet alapítói létszáma
480 volt 1958 júliusában,
alapító vagyonuk pedig, 64
ezer forint. Ma a saját tõkéjük
jóval meghaladja az egymil-
liárdot, betétállományuk
megközelíti a 17, hitelál-

lományuk pedig a 9 milliárd
forintot.

1999 augusztusában Fó-
kusz néven olvadtak egybe

ezek a takarékszövetkezetek.
A Fókusznak ma már Bács-
Kiskunban 17 kirendeltsége
van, s ezzel a megye második

legnagyobb integrált takarék-
szövetkezete, országosan pe-
dig a 12. helyen áll. 

Szombaton Jászszentlászlón

egész napos jubileumi ren-
dezvénnyel ünnepelte ala-
pításának ötvenedik évfor-
dulóját a Fókusz Takarék-

szövetkezet. Hozzátartozóikkal
együtt meghívták a szö-
vetkezet valamennyi aktív és
már nyugdíjas dolgozóját. A
helyi sportpályán felállított
hatalmas sátorban egymást
váltották a színes programok,
elõadók és együttesek.

A rendezvény délutáni,
hivatalos részében elsõként
Tamási István elnök köszön-
tötte a vendégeket, majd
Sebestyén István ügyvezetõ
vette át a szót, aki rövid visz-
szatekintésben foglalta össze
a pénzintézet alapítása óta
eltelt – sikerekben és küz-
delmekben egyaránt gazdag
– idõszakot.

A köszöntõk után adták át a
jubileumi emlékplaketteket az
alapító tagoknak, az alkalma-
zottaknak, amit a mellékelt
fotók is illusztrálnak.

JJáásszzsszzeennttlláásszzllóó,,  
Alkotmány u. 2/a.
KKiisskkuunnmmaajjssaa,, Fõ u. 57.
KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzaa,,  
N. Szent János tér 1.
TTiisszzaaaallppáárr,,  
Alkotmány u. 10.
KKeeccsskkeemméétt,,  
Szabadság tér 3/a.
SSzzaannkk,, Béke u. 38.
CCssóóllyyoossppáállooss,,
Kossuth u. 79.
PPeettõõffiisszzáállllááss,, Kossuth u. 10.
PPáállmmoonnoossttoorraa,, Posta u.14.
KKöömmppööcc,, Petõfi u. 5.
MMééllyykkúútt,, Petõfi tér 3.
KKeerreekkeeggyyhháázzaa,, Fõ u. 82/a.
KKeeccsskkeemméétt,,
Széchenyi sétány 5.
HHeettéénnyyeeggyyhháázzaa,,
Szegfû u. 2/a.
KKuunnaaddaaccss,, Kossuth u. 42/b.
LLaaddáánnyybbeennee,, Rákóczi u. 18.
LLaajjoossmmiizzssee,, Dózsa Gy. 74.

Ahol megtalál
minket:

Az ünnepségen részt vett –
többek között – Varga Antal,
az Országos Takarékszö-
vetkezeti Szövetség ügy-
vezetõ igazgatója, Szabó
Levente, a Magyar Takarék-
szövetkezeti Bank Zrt. igaz-
gatója, Paróczi Judit, a
Bács-Kiskun Megyei Ta-
karékszövetkezeti Szövet-
ség titkára és a fóku-
szosok felügyelõ bizott-
ságának elnöke, Tóthné
dr. Sinkó Erzsébet is.

AA  rreemmeekk  jjuubbiilleeuummii  üünnnneeppssééggeenn  aa  ffiinnoomm  ffaallaattookkrróóll  aa  kkeeccsskkeemmééttii  HHoollllóó  LLaakkooddaallmmaass  ééss
VVeennddéégghháázz,,  aa  jjóó  hhaanngguullaattrróóll  ppeeddiigg  eeggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  aazz  UUnniitteedd  ééss  aa  VVeerreeccrruuzz  eeggyyüütttteess  
ggoonnddoosskkooddootttt..

Jubileumi örömünnep Jászszentlászlón
AAzz   aa ll fföö lldd ii   eemmbbeerr   ccéé ll ss zzeerrûû,,   ttaakkaarréékkooss   ééss   bbööllccss



A napokban újabb kom-
plex daganateltávolításról
kaptunk hírt. Egy nõbetegnél
nehezen megközelíthetõ
helyen (a felsõ állcsont
mögött) lévõ daganatot si-
került több órás mûtéttel
egészben eltávolítani. 

Dr. Oberna Ferenc tavaly
nyár közepétõl vezeti a
kecskeméti megyei kórház
arc-állcsont-szájsebészetét,
januártól a fül-orr-gégészeti
osztállyal egy szervezeti egy-
ségben. 1988-ban szerzett
általános orvosi diplomát a
SOTE-n, 1991-ben a fogor-
vosi karon. Az Országos
Onkológiai Intézetben 11
évig, a Szent Rókus
Kórházban öt esztendõn át
dolgozott. Szakképesítést
szerzett fog- és száj-

betegségekbõl, szájsebé-
szetbõl, valamint klinikai
onkológiából. 2000-ben
európai arc-állcsont se-
bészeti vizsgát tett Skó-
ciában, 2006-ban fogászati
inplantológiai master dip-

lomát szerezett a münsteri
egyetemen. Kecskeméti
állása mellett továbbra is
konzultál a Szent Rókus
Kórházban, valamint szájse-
bészeti szakfelügyelõ Pest
megyében. 

– A WHO adata szerint,
Magyarország 2000 óta
világelsõ a szájüregi-száj-
garati daganatos halálozás-
ban – mondta el lapunknak

a neves fõorvos.– Az esetek
többségét elõrehaladott
állapotban fedezik fel.
Különösképpen jellemzõ ez,
ha az elváltozás a szájüreg
hátsó részén, önvizsgálattal
nem látható helyen van,

mivel gyakran semmiféle
panaszt nem okoz. A
kecskeméti megyei
kórházban a szájsebészeti
fekvõbetegek 15-20 százalé-
ka onkológiai jellegû prob-
lémával küzd. Mivel ezek az
operációk nem ritkán 8-12
órát vesznek igénybe, e
tevékenység arányait tekintve
is jelentõs az osztály mun-
kájában. 

– Tizenöt éve végzek fej-
nyaki onkológiai, helyreállító
plasztikai sebészeti mû-
téteket, amelyeknek jelentõs
részét mikro sebészeti mód-
szerekkel történõ szövet-
pótlás teszi ki. Ez megfelel a
modern arc-állcsontsebészeti
da-ganatgyógyászati elvárá-
soknak, amikor a beteg
radikális mûtéte és rehabi-
litációja egy beavatkozással
megtörténik. Az elõreha-
ladott stádiumban kezelésre
kerülõ betegek a gyógyító
mûtéttel olyan mûködésbeli
és esztétikai hátrányt szen-
vednek, amelyeket feltétlenül
korrigálni kell. Ezt szolgálják
ezek a világon mindössze
25-30 éve bevezetett, dina-
mikusan és folyamatosan
fejlõdõ, általam is gyakorolt
sebészeti módszerek. 

AAzz  eellmmúúlltt  eeggyy  éévvbbeenn  ttööbbbb  KKeeccsskkeemméétteenn  eellvvééggzzeetttt,,
bbrraavvúúrrooss  sszzáájjsseebbéésszzeettii  ooppeerráácciióórróóll  iiss  bbeesszzáámmoolltt  aa  hheellyyii
ééss  oorrsszzáággooss  ssaajjttóó,,  mmeellyyeett  ddrr..  OObbeerrnnaa  FFeerreenncc  ééss  ccssaappaattaa
vvééggzzeetttt..  EEggyy  aallkkaalloommmmaall  rráákkooss  mmeeggbbeetteeggeeddééss  mmiiaatttt  kkeell--
lleetttt  eellttáávvoollííttaannii  aa  bbeetteegg  nnyyeellvvéénneekk  kkéétthhaarrmmaaddáátt  aa  nnyyeellvv--
ggyyöökkkkeell  ééss  aa  ggaarraattmmaanndduulláávvaall  eeggyyüütttt,,  aammiitt  eeggyy  99xx77  cceenn--
ttiimméétteerreess,,  aazz  iilllleettõõ  bbaall  aallkkaarrjjáárróóll  sszzáárrmmaazzóó  bbõõrrrreell,,  iilllleettvvee
bbõõrr  aallaattttii  sszzöövveetttteell  ppóóttoollttaakk..  EEggyy  mmáássiikk  bbeetteegg  aa  ssaajjáátt
sszzáárrkkaappooccssccssoonnttjjaa  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall  kkaappootttt  úújj  áállllkkaappccssoott
aa  ffõõoorrvvooss  sseeggííttssééggéévveell..  AA  kköözzvvéélleemméénnyy  sszzáámmáárraa  iiggaazzii
sszzeennzzáácciióó  eeggyy--eeggyy  iillyyeenn  ooppeerráácciióó,,  aa  bbeetteeggeekk  sszzeemmppoonntt--
jjáábbóóll  ppeeddiigg  eessééllyy  aa  mmiinnõõssééggii  éélleettrree..

Szenzációs szájsebészet
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Huszonegy országból vár-
nak résztvevõket az augusz-
tus 16–17-i Kecskeméti Re-
pülõnapra és Haditechnikai
Bemutatóra, amelynek ke-
retében – a legmodernebb
légi technikák felvonul-
tatásán túl – a Magyar Hon-
védség 160., illetve a ma-
gyar katonai repülés 70.
évfordulóját is ünnepelik.

A kecskeméti légi parádét
a legrangosabb hadászati
rendezvények között tartják
számon ma, Európában.
Ráadásul mindig akad vala-
mi szenzációszámba menõ
újdonság, s a szervezõk azt
ígérik: ez az idén sem lesz
másként. A legmodernebb
technikák bemutatásán túl,
illetve a helikopteres légi
parádé mellett például
megelevenedik az idén het-
venéves, magyar katonai
repülés hõskora – köszön-
hetõen a reptér területére, a
statikus sorra begördülõ 30-
40 éves gépmadaraknak. 

– Ezeket a gépeket elsõ-
sorban a földön szeretnénk

bemutatni, mivel manõ-
verezõ képességük korláto-
zott, így a levegõben nem
nyújtanak nagy látványt.
Közelrõl szemügyre véve vi-
szont különlegeses élmény-
ben részesítik a nézõket –
mondta az Alföldi Naplónak
Petõ István dandártábornok,
a kecskeméti légibázis pa-
rancsnoka.

Szintén újdonság, hogy
ebben az esztendõben elsõ
alkalommal állítanak fel VIP-
tribünt a reptér sugárfal
mögötti, legfrekventáltabb
helyszínén, ahonnan a
repülõgépek indítása is
látható lesz. Látva a lázas
elõkészületeket, joggal tûnik
úgy: három héttel a légi
látványosság elõtt minden
feltétel adott ahhoz, hogy a
hírös város légtere felett
káprázatos mutatványokat
mutassanak be – mások
mellett – a Török Csillagok,
a finnek F-18 Hornet típusú
vadászrepülõje, vagy éppen
az amerikai, a spanyol és a
horvát légierõ gépei.

A napokban
Kecskeméten járt a
45 éves, 22 kilós
pöttöm ember, a
világon egyedülál-
ló Jégcirkusz direk-
toraként. 27-es ci-
põméretével iga-
zán nem él nagy
lábon: rántottából
is csak egytojá-
sosat eszik – ugya-
nis nem bír többet
egyszerre. Hiszen a
magát csak Pityu-
nak nevezõ direk-
tor a világ egyik
legkisebb embere,
ehhez képest mé-
gis nagy ötletek
pattannak ki a fe-
jébõl.

Ilyen volt például az általa
életre hívott Jégcirkusz tár-
sulat, mely három napon át
kápráztatta el produkcióival
a kecskeméti nagyérdemût.
A formáció azért számít
kuriózumnak, mert a kard-
nyelést és a nem minden-
napi akrobatamutatvá-
nyokat jégtánccal színesíti. A
világ legkisebb cirkuszigaz-

gatójaként pedig maga is
igazi sportember: a skóciai
Highland Games-en is részt
vett már, ahol kalapács-
vetéstõl a fatörzs-dobásig
terjed a megmérettetések
skálája. Tehát még
véletlenül se gondoljuk,
hogy törpe növése miatt
Pityu nem kemény legény a
javából. 

Fotósunk épp a zöld-

ségesnél kapta lencsevégre
az igazgatót, de ennél
összetettebb feladatokat is
gond nélkül megold. A
speciális magasított ülés, és
a meghosszabbított sebváltó
segítségével még autót is

vezet. Átlagos
magasságú fe-
leségével ket-
ten szokták
megoldani a
Jégcirkusz rek-
lámozását. Pi-
tyu vezet, fel-
esége pedig
plakátot ra-
gaszt. Sõt, a
pöttöm direktor
tavaly a mara-
toni autózás
világrekordját
is megdöntöt-
te: 34 órát ve-
zetett egyhu-
zamban, nyolc-
óránként 15
perces pihe-
nõkkel. 

Pityu saját megfogal-
mazása szerint a világ
legkisebb univerzális em-
bere: ezermesterként bármit
megszerel, továbbá kés-
dobáló, artista és igazgató
egy személyben. Esténként
pedig, még lenyom ötszáz
fekvõtámaszt, ha arra szoty-
tyan kedve. Ezt csinálja
utána valaki!

M. F.

Repülőnapi 
visszaszámlálás

Pityu, a 65 centis direktor 
KKoovvááccss  IIssttvváánnnnaakk  aa  nneevvee  uuggyyaann  sszzookkvváánnyyooss,,  aa  tteerrmmeettee
vviisszzoonntt  nneemm,,  hhiisszzeenn  mmiinnddöösssszzee  6655  cceennttii  mmaaggaassrraa  nnõõtttt..  
AAzz  eeggyykkoorrii  bbookksszzoollóó  nnéévvrrookkoonnááhhoozz  ppeeddiigg  ccssaakk  aannnnyyiibbaann
hhaassoonnllíítt,,  hhooggyy  áállttaalláábbaann  õõ  iiss  kkiiüüttéésssseell  nnyyeerrii  mmeegg  aa
kküüzzddeellmmeekkeett..  AAzzoonnbbaann  nneemm  aa  rriinnggbbeenn,,  hhaanneemm  aa  
JJééggcciirrkkuusszz  ppoorroonnddjjáánn  hhaarrccooll,,  mmééggppeeddiigg  aa  kköözzöönnsséégg
sszzeerreetteettéééérrtt  ––  nneemm  kkeevvééss  ssiikkeerrrreell..

– Lehet,
hogy a
600 fõs
kínai csa-
pathoz ké-
pest a mi
170 fõs magyar versenyzõi
gárdánk szép aránynak tûnik,
de valójában elszomorító, hogy
mindig egyre kevesebb spor-
tolót tudunk kiküldeni az olim-
piákra. Ennek magyarázatát
abban látom, hogy egyre több
nemzet dicsekedhet kiváló
nemzetközi versenyeredmé-
nyekkel, aminek következtében
az olimpiára való kijutás esélye
jelentõsen csökken kicsiny
országunk sportolói számára, a
kvóták megszerzését illetõen.

– Szerintem a probléma oka
a kevés hazai iskolai test-
nevelésóra. A kerettantervben
egyre kisebb jelentõségû a
sport, holott a testedzés jelen-
tõségét nemcsak a nagy világ-
versenyek indokolják – ezek
csak motivációk lehetnek az új
nemzedékek számára –, fon-
tosságukat az egészséges élet-
módra való nevelés hangsú-
lyozza leginkább.  Elgondolkod-
tató az az adat, miszerint 20 év
alatt felére csökkent a hivatásos
sportolók száma országunkban.

A dr. Márton Zoltán által

ecsetelt tendencia tényleg ré-
mítõ. Mert technikailag roha-
mosan fejlõdõ világunkban sem
lehet a sport a divat kérdése. Itt
inkább az a kérdés lényege,
hogy miként lehetne javítani
ezen a – nemzetközi szinten is
mutatkozó – elszomorító ten-
dencián. Dr. Márton Zoltán
szerint a külföldi gyakorlathoz
hasonlóan itthon is külön kel-
lene választani az élsport finan-
szírozását az önkormányzatok-
tól, hiszen az nemcsak helyi
feladat, azonban az utánpótlás-
nevelés már igen. Magyarorszá-
gon, szerencsétlen módon, pont
a városok vezetõitõl függ az
élsportban érdekelt klubok
finanszírozása. Kecskeméten is
ez a helyzet. Gondoljunk csak a
rengeteg, önmagát gazdasági
okok miatt felszámolni kényte-
len sportegyesületre. Ezért lenne
szükség az átlátható, független
finanszírozásra, ami az élsportot
illeti. Ha ez egyszer megvalósul,
nagyobb reményekkel nézhe-
tünk minden sportról szóló
világverseny elé. De a sta-
tisztikák, tendenciák, gon-
dok–bajok ellenére, mi nagyon
szorítunk minden magyar –
különösen: minden kecskeméti
– versenyzõért, aki Pekingben
megküzd a sportágában. (MF)

A sport nem divat?
HHaammaarroossaann  mmeeggkkeezzddõõddiikk  aa  XXXXVVIIIIII..  NNyyáárrii  OOlliimmppiiaa,,  mmeellyyeenn
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ccssaakknneemm  117700  vveerrsseennyyzzõõvveell  kkééppvviisseelltteettii  mmaaggáátt..
KKeeccsskkeemmééttrrõõll  UUnnggvváárrii  MMiikkllóóss  ccsseellggáánnccssoozzóó  ééss  SSzzeellllõõ  IImmrree
öökkööllbbiirrkkóózzóó  bbiizzttoossaann  ootttt  lleesszz  PPeekkiinnggbbeenn,,  ééss  rreemmééllhheettõõlleegg
BBaalloogghh  GGáábboorr  úússzzóó  iiss  vveellüükk  ttaarrtt  mmaajjdd..  AAzz  oolliimmppiiaa  kkaappccssáánn  
ddrr..  MMáárrttoonn  ZZoollttáánnnnaall,,  KKeeccsskkeemméétt  IIffjjúússáággii  ééss  SSppoorrttbbiizzoottttssáággáá--
nnaakk  eellnnöökkéévveell  bbeesszzééllggeettttüünnkk  aa  hhaazzaaii  ssppoorrttéélleett  hháátttteerréérrõõll..

OOll iimmppiiaa  ee llõõ tt tt

NNYYÁÁRRII  PPRROOGGRRAAMMOOKK
JJúúlliiuuss  2266--2277..  

FFOOLLKKLLÓÓRR  HHÉÉTTVVÉÉGGEE
AAuugguusszzttuuss  0022..  

GGYYEERREEKK  SSTTRRAANNDDFFOOCCII  NNAAPP
AAuugguusszzttuuss  0099--1100..  

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  TTEERRMMÁÁLLPPAARRTTYY
AAuugguusszzttuuss  1166..  ((sszzoommbbaatt))  

OOPPEERREETTTT  GGÁÁLLAA

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  

––  AAPPAARRTTMMAANNOOKK
JJAACCUUZZZZII  ––  SSZZAAUUNNAA    ––

IINNFFRRAASSZZAAUUNNAA
SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   

PP IIHHEENNJJ!!

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

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
99--2200  óórrááiigg

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  sszzeerrzzõõddöötttt
sszzoollggáállttaattóó..  HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!
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KUKAC Növényvédõszer, 
Vetõmag és Vasedénybolt

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6. 
(a Piac csarnok mögött)

Tel:76/477–351, Nyitva tartás: 

H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V:7-12-ig.

Ajánlatunk: 
vetõmagok, növényvédõszerek, mûtrágyák,

tápoldatok, kerti szerszámok, ezer apró cikk,
amire a kertben szükség lehet!Kertészeti és

növényvédelmi tanácsadás! 
Profi kertészeknek 
– profi vetõmag!

„Jöjjön ki a piacra, rátalál a Kukacra!”

Azután eltelt néhány nap,
s Kecskemét Közgyûlése úgy
döntött, hogy megvonja a
bizalmat a társulattól, amit
a gáz, villany és szilárd
burkolatú út kiépítésének
szervezéséhez korábban
adott. Erre épeszû ma-
gyarázatuk nemigen volt,
csak a szemüket dörzsölget-
ték, melyben szálkának
érzik politikai ellenlábasai a
társulat elnökét, dr. Fekete
Lászlót. Vagyis mutatkozik
Kecskeméten is mindaz, ami
az egész országot emészti:
nem az a lényeg, hogy mi a
jó és mi a rossz, mi a hasz-
nos és mi haszontalan, csak
a zsigeri indulatok kaphas-
sanak szabad utat bármi
áron. Akár a nép, illetve
adott esetben Kecskemét
polgárainak terhére.  

– Többször nyilatkoztam
már, hogy a közmûfej-
lesztésekkel kapcsolatos
legnagyobb hibát a fe-
lelõtlen választási ígér-
getésekkel követték el a
város vezetõi – mondja dr.
Fekete László. – A pártok
egymásra licitálva ígértek
irreális lakossági ked-
vezményeket a remélt vok-
sokért. Így végül az orszá-

gos átlagnak megfelelõ,
ingatlanonként 100-120
ezer forintos hozzájárulást
Kecskeméten csak 45 ezer
forintban határozták meg.
Ezzel teljesen komolytalan-
ná vált az ügy, hiszen 90
ezer alatt nem jár a 33
százalékos állami támo-
gatás sem. Ez 6800 ingat-
lanra vetítve, több mint 200
millió forint bevételkiesést
jelentett, s a plusz kiadá-
sokat a városnak kellett vál-
lalnia. Ellenkezõ esetben
ugyanis nem teljesülhet az
EU által támogatási fel-
tételként kikötött 95 száza-
lékos rákötési eredmény
sem, márpedig akkor
tragikus helyzetbe sodródik
Kecskemét.

– Az egyesített csatornát
használók ügye ugyancsak
anomáliát mutat. 618
ingatlan tulajdonosa koráb-
ban engedéllyel ráköthette
az esõvízcsatornára a de-
rített szennyvizet, és esetük-
ben a lakossági hoz-
zájárulást 50 százalékos
kedvezménnyel határozták
meg. Viszont a városi
vezetés a mai napig nem
rendelkezett a meglévõ 50
százalék pótlásáról a társu-

lat felé, ami több mint 13
millió forint. Ez az összeg,
illetve a szerzõdést még
nem kötött 352 ingatlantu-
lajdonostól várható bevétel,
továbbá a szociális támo-
gatás hátraléka – ez a
napokban rendezõdött –
teszi ki azt a 30 millió forin-
tot, ami a társulatunk kö-

vetelése jelenleg. Hiszen
tavaly a szennyvízbe-
ruházásra 320 millió forint-
nyi kedvezményes kama-
tozású hitelt nyújtottunk az
önkormányzatnak, miköz-
ben a készpénzzel és a
lakástakarékkal fizetõktõl
befolyt összeg csak 290 mil-
lió volt.

– Nagyon fontos kérdés,
hogy az egészséges ivóvíz
vezetékének, illetve a szen-
nyvízcsatornának a lefek-
tetését követõen, szilárd
útburkolatot kapjanak Kecs-
kemét földes útjai, utcái.
Társulatunk ennek érde-
kében csak arra volt képes,
hogy olcsó megoldásként

zúzott kõvel lássa el ezeket
az utakat, ami késõbb jó
alapja lehet az aszfaltozás-
nak. Az önkormányzat nem-
rég úgy döntött, hogy ne
aprózzuk el, kapjanak a-
zonnal korszerû aszfaltot
ezek az utak. Ez azt jelenti,
hogy a korábbi 110 ezres
lakossági hozzájárulást 180

ezerre kellett felemelni.
Egyébként még ez is nagyon
kedvezõ, hiszen legalább
egymillió forinttal emeli az
ingatlanok értékét, ha kor-
szerû aszfaltcsík vezet hoz-
zájuk. Éppen ezért mi még
májusban elfogadtuk az
önkormányzatnak ezt az
ajánlatát, tudva, hogy

elõnyös megoldásról van
szó.

– Persze ahhoz, hogy elfo-
gadtassuk a megemelkedõ
lakossági terhet, ahhoz a
helyi képviselõknek is
segíteniük kellene. Jó pél-
daként említeném Lendvai
Jánosnét, aki a Rendõr-
faluban eredményesen vég-

zi a szervezést. Más a hely-
zet ebben a szegény Mûk-
ertvárosban. Itt a helyi
képviselõ, Bogdándi Ferenc
– a jelek szerint – nem tart-
ja fontosnak , hogy bármit is
tegyen a választóiért, holott
öt-hat utcában is várnák a
lakosok a mûutat, illetve a
segítségét ebben az ügy-
ben. Hasonlóképpen szo-
morú a helyzet Hetényegy-
házán. Az ottani képviselõ,
Trungel Ilona még a vá-
lasztási beszédében is a tár-
sulatunkat támadta. Hogy
miért, azt ne kérdezze senki,
mert nincs rá normális
válaszom. Egyszerûen nem
szeret bennünket, viszont a
lakosság érdeke nem sze-
relem kérdése. Elérte, hogy
a mi társulatunk ne segítsen
a hetényieken, majd az ez-
zel járó szervezési költ-
ségeket fedezi az önkor-
mányzat, a többi adófizetõ
kecskeméti forintjaiból. Ezek
olyan hecckampányok, o-
lyan anomáliák, amikre a
magunkfajta, önzetlenül
jobbításra szervezõdõ em-
berek értetlenül néznek. 

Tõlünk a legutóbbi dön-
tésével megvont hatás-
köröket a képviselõtestület –
állítom: politikai nyomások-
nak engedve –, viszont ezzel
az önkormányzat magára
vállalt költséges teendõket,
ügyintézéseket, amiket mi
eddig ingyen elvégeztünk.
Persze, egy ilyen gazdag
város, ezt nyugodtan meg-
engedheti magának…   

Kecskeméten nagyon so-
kan ismerik és szeretik Jám-
bor ZZoollttáánnnnéé  GGiizziikkéétt, a
mindig készséges, jókedvû,
választékosan öltözõ üzle-
tasszonyt, akivel – bár több
vállalkozás is fûzõdik a
nevéhez –, legtöbbször a
Kápolna utcai Mr. Senator
Ital és Édesség Szaküzletben
találkozhatunk. Hûséges vá-
sárlóközönsége tudja, hogy
fejében hordja több ezer
ember sajátos ízlését, mikor
ajándékról van szó – bízva
fordulhatunk hozzá, hiszen a
gondolatokat is kitalálja.

A boltvezetõ két évtizede
indította vállalkozását. Fél-
reértés ne essék, az italszaküz-
let nem holmi szokványos
„mindenes” bolt. Márkás
italkülönlegességeket lel-
hetünk itt fel, elég csak a 30
féle, Skóciából importált
whiskyre gondolni – kü-
lönösen a malátawhisky
számít az ínyencek nagy ked-

vencének. Whiskyn kívül
találunk még itt különleges
söröket, borokat, pálinkákat.
Az üzletvezetõ asszony
hûséges segítõje pedig be-
avatott minket a pálin-
kaválaszték rejtelmeibe is,
hiszen büszke arra, hogy
kizárólag valódi pálinkát
árusítanak, nem szeszesitalt.
A pálinkakülönlegességek
közül kiemelte a Szicsek
pálinkát, ami azért számít
kuriózumnak a bolt polcain,
mert többnyire csak étter-
mekben lehet hozzájutni. Ter-
mészetesen akkor is fordul-
hatunk a Mr. Senatorhoz, ha
fütyülõs pálinkára van szük-
ségünk. 

Belgiumi csokoládék, ajkai
kristálypoharak, dísz boros-
üvegek is várják a vásár-
lókat, ráadásul a Mr. Senator
bármit meg tud hozatni, amit
esetleg nem lelünk fel a
roskadozó polcokon. A tulaj-

donosnak – bár mûbecsüsi
képesítést is szerzett –
lételeme, hogy személyes,
valóban emberi kapcsola-
tokat ápoljon, s ez a Mr. Se-
natorba betérõkkel sincs
másként. Meg is lett az ered-
ménye a figyelmes, lelkiis-
meretes munkának: mára az
üzlet méltán vált ismertté és
elismertté az igényesebb
vásárlóközönség számára. 

Személyre szabott szolgál-
tatásokat nyújtó és a házhoz
szállítást is vállaló Mr. Sena-
torral a következõ elérhe-
tõségeken vehetik fel a kap-
csolatot:

CCíímm::  66000000  KKeeccsskkeemméétt,,
KKááppoollnnaa  uu..  99..

WWeebboollddaall::
wwwwww..mmrrsseennaattoorr..hhuu

EEmmaaiill::  
mmrrsseennaattoorr@@mmrrsseennaattoorr..hhuu

TTeell..::  7766//448833--225522
MMoobbiill::  3300//885533--66997722

AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  rreennddeezzeetttt  kküüllddööttttggyyûûlléésséénn  mmiinnddeenn  jjeelleennttõõsseebbbb
kkéérrddéésstt  1111  eezzrreess  ttaaggssáággaa  eelléé  ttáárrtt  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  
TTáárrssuullaatt  vveezzeettõõssééggee..  AAzz  IISSPPAA--pprrooggrraammkkéénntt  kköözziissmmeerrtt
bbeerruuhháázzáássookk  ppéénnzzüüggyyee,,  iilllleettvvee  aa  ccssaattoorrnnáázzáássookkaatt  kköövveettõõ
úúttssttaabbiilliizzáácciióó  kküüllöönnöösseenn  nnaaggyy  hhaannggssúúllyytt  kkaappootttt..  AA  ssookk--ssookk  éévvee
hhaattaallmmaass  sszzeerrvveezzõõ  mmuunnkkáátt  vvééggzzõõ  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  nneemm  vvéélleettlleennüüll
nnééppsszzeerrûû  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ppoollggáárrookk  kköörréébbeenn..  VVaaggyyiiss  sseennkkii  sseemm
ccssooddáállkkoozzootttt  aazzoonn,,  hhooggyy  aa  ttáárrssuullaatt  ttaaggssáággaa  aazz  iinnttéézzõõ  ééss
eelllleennõõrrzzõõ  bbiizzoottttssáágg  ttaaggjjaaiinnaakk,,  vveezzeettõõiinneekk  úújjaabbbb  öött  éévvrree  
eeggyyhhaannggúúaann  bbiizzaallmmaatt  sszzaavvaazzootttt  eezzeenn  aa  kküüllddööttttggyyûûlléésseenn,,  ééss
eellnnöökküükknneekk  iissmméétt  ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóótt  vváállaasszzttoottttáákk..

Mi fizetjük a gyűlölködés árát is?

Mr. Senator, Kecskemét
italdiktátora

KKeeccsskkeemméétt ii   VV íí zz ii kköözzmmûû  TTáárr ssuu llaa tt

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.
VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::  6000 Kecskemét, 
Végh Mihály tér 5.
TTeell..:: 76/ 505-041, 
ffaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss:: Közlönynyomda,
Lajosmizse 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  
Burján Norbert igazgató

IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  
EEggyy  éévvee  aa  

rrééggiióó  sszzoollggáállaattáábbaann!!


