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Segítõ
kecskeméti

civilek
Baranyában

A Porta Egyesület
új templom
építésében

vállalt vezetõ
szerepet.

2. oldal

–  új helyen Kecskemét belvárosában –

ANGOL, NÉMET, OLASZ és OROSZ 
nyelvekbõl folyamatosan indulnak 

ÁLTALÁNOS TANFOLYAMAINK 
kezdõtõl felsõfokig.

Már most kezdj el készülni a tavaszi nyelvvizsgákra!

NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ
TANFOLYAMOK EGÉSZ TÉLEN!

Nagy gyakorlattal rendelkezünk különbözõ nyelvvizsgákra
(Euro, ECL, Origo) való felkészítésben.

Vállaljuk közgazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi
szakmai nyelvek oktatását.

Ingyenes szintfelmérõhöz idõpont-egyeztetés, illetve további
információ: 70/775-8632, e-mail: info@codykft.com

Kecskemét, Jókai utca 36. 
www.codykft.com

MEGÚJULT A

Az ING Csoport, a világ 
8. legnagyobb vállalata,  

Magyarországon is vezetõ 
pénzügyi szolgáltató

humánpolitikai vezetőt,
értékesítési vezetõt és

3 fõ értékesítõt.
keres.

Kecskemét
nagy.istvan3@ing.hu
mobil: 30/944-7731

EEllhheellyyeezzttéékk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  MMeerr--
cceeddeess--ggyyáárr  aallaappkköövvéétt  aa  nnaa--
ppookkbbaann..  RRaaiinneerr  SScchhmmüücckkllee  aa
MMeerrcceeddeess--BBeennzz  sszzeemmééllyyggéépp--
kkooccssii  üüzzlleettáággáánnaakk  üüggyyvveezzeettõõ
iiggaazzggaattóójjaa,,  BBaajjnnaaii  GGoorrddoonn
mmiinniisszztteerreellnnöökk  ééss  MMiicchhaaeell
FFrriieeßß,,  aazz  ééppüüllõõ  úújj  ggyyáárr  lleeeennddõõ
iiggaazzggaattóójjaa  vveetttt  rréésszztt  aa  MMeerrccee--
ddeess--BBeennzz  KKeeccsskkeemméétteenn  ééppüüllõõ
úújj  ggyyáárráánnaakk  aallaappkkõõlleettéétteelléénn,,
ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorrnnaakk,,  vváárroo--
ssuunnkk  ppoollggáárrmmeesstteerréénneekk  kkíísséé--
rreettéébbeenn..

A Daimler-Benz üzeme 800
millió eurós beruházással va-
lósul meg, s közvetlenül
2500, a beszállítókkal együtt
pedig több mint 12 ezer em-
bert foglalkoztat majd. A
kecskeméti gyár a cég elsõ
kelet-európai gyára lesz, s

egyben Magyaror-
szág történetének
egyik legjelentõsebb
zöldmezõs beruházá-
sa. A stuttgarti szék-
helyû Daimler-Benz
konszern 2008. júni-
usában jelentette be,
hogy Magyarorszá-
got választja új Mer-
cedes modelljei gyár-
tásának helyszínéül.

Kecskemét Önkor-
mányzata 170 par-
cella felvásárlásával
ez év január 20-ára
alakította ki az egy-

befüggõ, 441 hektáros telket,
melyet a földhivatalnál beje-
gyeztek. Igaz, az utóbbi idõk-
ben hallani jogi vitákról a te-
lek értékesítésével kapcsolato-
san, de az anyagi jellegû po-
lémiák remélhetõen nem be-
folyásolják a kivitelezési mun-
kák zavartalan menetét. Júli-
usban már aszfaltút vezetett a
leendõ gyár területéhez, s a
mostani alapkõletétellel star-
tolhat a hatalmas létesítmény
megvalósítása.  Az ütemterv
szerint a Daimler-Benz 400
hektáros komplexuma 2012-
re épül fel teljesen. 

Alapkõletétel a Mercedes Gyárban

A jövõ már elkezdõdött

Ünnepélyes keretek között ad-
ta át Túrós András rendõr tá-
bornok, az Országos Polgárõr
Szövetség elnöke a kunbara-
csi Szabó Istvánnak a szerve-
zet legmagasabb elismerését,
a kiváló szolgálatért járó ki-
tüntetést a napokban. 

Szabó Istvánt a Felsõ-Kis-
kunságban nem kell bemutat-
ni senkinek, hiszen egyik fõ
szervezõje, segítõje a baracsi,
helvéciai, ladánybenei szüreti
ünnepségeknek, felvonulások-
nak, báloknak. 

A kiváló polgárõr a helyi
katolikus közösség életében is
fontos szerepet vállal. Áldoza-
ta is hozzájárult, hogy ha-
rangtornya, Lourdes-i bar-
langja van ma a falucskának.
Másfél évtizedes polgárõri
szolgálata példaadó. 

Kitûnt önzetlenségével, cél-
tudatosságával, fegyelmével
és szervezõkészségével, nem
csoda, hogy nagyon sokan
szívbõl gratuláltak neki a ki-
tüntetéshez.  

Kitüntették a kiváló
kunbaracsi polgárõrt

Az országos hírû Békéscsabai
Kolbász Fesztiválon negyedik
alkalommal vett részt a Holt-
ság Károly, Holtság Bende-
gúz, Kökény Sándor, dr. Ötvös
Károly és Karancsi Imre ösz-

szetételû kecskeméti csapat.
Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy az idei fesztiválon há-
rom különdíjat is nyert a Hírös
Kolbász elnevezésû team.
Gratulálunk!

Kolbászos siker

Köszönet
A Porta Közhasznú Egyesület ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik
2008-ban személyi jövedelemadójuk 1%-
át, összesen 176.686 Ft-ot az egyesület
által képviselt célok megvalósítására
ajánlották fel. Az egyesület a felajánlott
összeget Kecskemét és Bács-Kiskun me-

gye  környezet- és városvédelmi feladata-
inak megoldására, a kulturális örökség
megóvására, mûemlékek védelmére for-
dította. Megszervezett száz környezetvé-
delmi, kulturális és szociális rendezvényt.
Porta Közhasznú Egyesület, Kecskemét,
Kossuth tér 5. 

Számlaszám: 52400078-10048593.
Adószám: 18362253-1-03
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Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA

Kérje árajánlatunkat!

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470

weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu

titkarsag@hknyomda.hu

Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,

regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.

Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött

kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!

EEggyy  éévvttiizzeeddddeell  eezzeellõõtttt  aa
kkéékkeessddiieekk  ––  aa  hheellyyii  KKuunnggll
JJáánnoossnnéé  vveezzeettéésséévveell  ––  llééttrree--
hhoozzttaakk  eeggyy  aallaappííttvváánnyytt,,
aammiinneekk  ccéélljjaa  aazz  vvoolltt,,  hhooggyy
tteemmpplloommoott  ééppííttsseenn  aa  221100
lleellkkeess  bbaarraannyyaa  mmeeggyyeeii  ffaa--
lluubbaann..  AA  sszzaakkrráálliiss  ééppüülleett
tteerrvveeiitt  DDéévvéénnyyii  SSáánnddoorr,,
KKoossssuutthh--  ééss  YYbbll--ddííjjaass  ééppíí--
ttéésszz  kkéésszzíítteettttee  eell..

A kékesdiek szándéka, s
Dévényi tervének szépsége
sokakat megnyert, így a
templomépítést politikusok,

ismert mûvészek és sportolók
egész sora támogatta. A kivi-
telezés 2003-ban kezdõdött
el, s öt év alatt mintegy 35
millió forintot fordítottak az
építkezésre, ám tavaly õsszel
a pénz elfogyott, s a munkák
leállása azzal fenyegetett,
hogy az idõjárás megrongál-
ja a félkész épületet.

Akkor a Farkas P. József
irányította kecskeméti Porta
Egyesület felajánlotta, hogy
egy éven belül befejezi a
templomot. 

A hasonló beruházások
lebonyolításában és finan-
szírozásában jártas egyesü-
let – kapcsolatai révén – 20
millió forintnyi szponzortá-

mogatást mozgósított a
munkákhoz, s ennek révén,
valamint a pécsi püspökség
15 milliós támogatásának
köszönhetõen, a 80 hívõt
befogadó új templomot a
napokban birtokba vették a
hívek.

A remek létesí tményt
Mayer Mihály pécsi püspök
szentelte fel, a szentbeszé-
det pedig dr. Bábel Balázs
metropolita, Kalocsa-Kecs-
kemét érseke mondta. Az
ünnepségre mintegy hét-
százan jöttek el, köztük
több neves közéleti szemé-
lyiség.

Portás templomépítõk Kékesden

A templomépítés támogatói:
Bende Péter, Colas Hungária, Puskás Imre igazgató,
Kecskemét – Graboplast Padlógyártó Zrt. – Holtság
Károly üvegmûvész – Molnár Fatelep – Pintér József és
Családja, Pintér Mûvek, Kecel – Porta Egyesület Kato-
likus Munkacsoport  – Farkas Galéria Bt., Wojtyla Ház
Nonprofit Kft. – Szigetvári Takarékszövetkezet –
Dunántúli Napló Szerkesztõsége – Duna Televízió –
Paksi Atomerõmû Zrt. – Ungár Tamás, Népszabadság
– Mediterrán Magyarország Kft., Bóly

MMaayyeerr  MMiihháállyy,,  ppééccssii  ppüüssppöökk::
– Bízva mondhatom,  a Jóisten küldte hozzánk a Porta Egyesület
vezetõit és aktivistáit.  Igen komoly –  megközelítõen 20 millió forint
– az az összeg, amit ide szerveztek, irányítottak, adtak a kékesdi
templomhoz. De azt hiszem, hogy a szolgálatuk ennél is jelen-
tõsebb, és lelki természetû. Föl tudták oldani a tespedést, a lelki
kimerülést és válságot, ami erõsen érezhetõ volt ennél a befulladt
építkezésnél.  Bíztak a Szentlélekben és hitték – mint kiderült, helye-
sen –,  hogy az Úr szövetségében dolgoznak. Hitték, hogy a Jóisten
is templomot szánt a falucska központjába...

FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  aallaappííttóójjaa::
– Kékesd szép élmény és örök emlék. Az elsõ nagy szakrális munkánk
volt az egyházmegye határain kívül. Nagyon köszönöm mindazok-
nak, akik bátran, elkötelezetten és önzetlenül a célra tekintettek: a
templomépítés szent ügyére. Tudták, hogy a baranyai falucska na-
gyon messze van Kecskeméttõl és Keceltõl. Onnét nem érkezik anya-
gi értelemben vett hála, nagyobb megrendelés, beruházói megbízás.
És mégis.... Õk azok, akik átélhették az önzetlen segítés tiszta
örömét. Kívánom és remélem, hogy a Jóisten sokszorosan adja majd
vissza számukra az áldozatuk anyagi és lelki értékét. 

A sok becses szakmai kitün-
tetés mellett elnyerte a Porta
Egyesület legrangosabb díját is
Garaczi János az elmúlt évek-
ben. Most pedig egy olyan új

elismerést vehetett át, amit kü-
lönösen nagyon kedvesnek tart
a közismert mesterszakács:
szülõhelye, Helvécia a díszpol-
gárává választotta.

– Az életben a legfontosab-
bak a gyökerek, a kiskori él-
mények, amibõl késõbb táplál-
kozhat az ember. Az én ilyen
kimeríthetetlen kincstáram az
Alföld, Helvécia, a hagyomá-
nyaink, kötelékeink, szüleim
tanítása. Gyermekkoromban,
a hatvanas évek elején, Helvé-

cián nehéz volt az élet. Föld,
szõlõ, állat keveset hozott a
konyhára. Édesanyám mond-
ta: „Szakács legyél, fiam, ak-
kor nem halsz éhen sose!” –

nyilatkozta lapunknak a kitün-
tetett, azt a díszpolgári okleve-
let szorongatva, amit Magó
István, Helvécia  polgármeste-
re nyújtott át neki a napokban.
Aki hangsúlyozta, hogy ezzel a
kitüntetéssel ismerte el a köz-
ség vezetése Garaczi Jánosnak
a nemzetközi kapcsolataik és
az együttmûködés más formá-
inak fejlesztésében végzett ki-
emelkedõ tevékenységét, mel-
lyel hozzájárult településük
hírnevének, tekintélyének
emeléséhez. 

– Bejártam a fél világot, fõz-
tem Japánban, Kubában,
Svájcban, Hollandiában,
Olaszországban, az Egyesült
Államokban, de soha sehol
nem töltötte el olyan melegség
a szívemet, mint olyankor szok-
ta, amikor hazalátogatok Hel-
véciára, a régi ismerõsökhöz,
barátokhoz és az édesanyám-
hoz. Ezért különösen értékes
számomra ez a díszpolgári cím
– mondta kicsit elérzékenyülve
a magyar ízek, az alföldi táj-
konyha mestere. 

Díszpolgár lett a mesterszakács
ÉÉnn  hhiisszzeemm,,  hhooggyy  eerrrree  aa  sszzaakkmmáárraa  sszzüülleettnnii  kkeellll  ––  vvaalllljjaa  mmaa  iiss  GGaarraacczzii
JJáánnooss  mmeesstteerrsszzaakkááccss,,  aa  mmaaggyyaarr  sszzaakkááccss  oolliimmppiiaaii  vváállooggaattootttt  ttrréénneerree,,
aa  llaajjoossmmiizzsseeii  TTaannyyaaccssáárrddaa  mmeesssszzee  ffööllddöönn  hhíírreess  ssééffjjee..  ÉÉss  õõ  vvaallóóbbaann  aa
sszzaakkááccss  sszzaakkmmáárraa  sszzüülleetteetttt,,  mmééggppeeddiigg  HHeellvvéécciiáánn..  JJeellzzii  eezztt  aazz  aa
sszzáámmttaallaann  ssookk  kkiittüünntteettééss  iiss  ––  eeggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  aa  VVeenneesszz  JJóózzsseeff--ddííjj,,  aa
MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  EEzzüüsstt  ÉÉrrddeemmkkeerreesszzttjjee,,  aa  MMaaggyyaarr  FFeehhéérraasszzttaall  LLoo--
vvaaggrreenndd  NNaaggyy  EEzzüüssttkkeerreesszzttjjee,,  aa  SSzzaakkááccsseeggyyeessüülleetteekk  VViilláággsszzöövveettsséégg--
éénneekk  eemmlléékkppllaakkeettttjjee  ––  aammeellyyeekkkkeell  eelliissmmeerrttéékk  aa  mmuunnkkáássssáággáátt  aazz  eell--
mmúúlltt  4455  éévvbbeenn..

Magyar tulajdonú multimédiás cég 

Várjuk és hívjuk a jelentkezõket a novemberben induló
gyakornoki munkaközösségünkbe. 

Elvárás: középiskolai érettségi, csapatszellem,  
jó kommunikációs képesség. Elõnyt jelent: hasonló területen szerzett

gyakorlat. Szükség esetén lakást biztosítunk.
Fényképes pályázatokat az apalyazat@gmail.com címre várjuk. 

AA  hhûûsséégg  ffiiáátt  ttüünntteettttee  kkii  HHeellvvéécciiaa hirdetési asszisztenseket, kommunikációs
üzleti tanácsadókat képezne, alkalmazna.
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A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat ünnepi közgyû-
lésen emlékezett az 1956-os
forradalom fél évszázaddal
ezelõtti kitörésére a napok-
ban. Ezt követõen Bányai
Gábor, a megyei közgyûlés
elnöke átnyújtotta a 2009-es
elismeréseket.

Bács-Kiskun Megyéért Díj-
jal tüntette ki  dr. Becsey Zsolt
volt EP képviselõt, Varga
László püspök-helyettest, a
Kecskeméti Református Kol-
légium fõigazgatóját és dr.
Zombor Gábor kecskeméti
polgármestert. 

Bács-Kiskun Megye Ifjúsá-
gának Neveléséért Díjat ka-
pott Farkas Antalné nyugal-
mazott kalocsai tanító, Ko-
máromi Lajosné jánoshalmi
óvodavezetõ-helyettes és
Suhajda János kiskõrösi
nyugalmazott középiskolai
tanár.

Bács-Kiskun Megye Köz-
mûvelõdési Díját vehette át

Kispálné dr. Lucza Ilona kis-
kõrösi múzeumigazgató,
Varga-Sabján Gyula kiskun-
halasi nyugalmazott könyv-
tárigazgató és Zadravecz
Istvánné kiskunmajsai
könyvtárigazgató.

Bács-Kiskun Megye Mûvé-
szeti Díját Madaras László
solti fotómûvésznek, Réti Eri-
ka kecskeméti színmûvésznek
és Udvardi Erzsébet bada-
csonytomaji festõmûvésznek
nyújtotta át a megyei elnök.

Bács-Kiskun Megye Tudo-
mányos Díját vehette át Ba-
logh Mihály János kunszent-
miklósi nyugalmazott fõigaz-
gató, a Bajai Csillagvizsgáló
Intézete kollektívája és dr.
Kelemen Oguz kecskeméti
osztályvezetõ fõorvos.

Bács-Kiskun Megye Egész-
ségügyéért Díjat kapott dr.

Bácskai Ferenc kecskeméti
fõorvos, dr. Fáy Tamásné
kecskeméti ápolási igazgató
és dr. Tóth Gábor bajai fõ-
igazgató-fõorvos.

Bács-Kiskun Megye Köz-
igazgatásáért Díjjal tüntették
ki dr. Dömötör Lajos kecske-

méti jogtanácsost, Farkas
László kerekegyházi fõmun-
katársat, Vörös Szilárd fel-
sõszentiváni polgármestert
és Novák Lajost, Tiszaalpár
néhai polgármesterét (posz-
tumusz).

Bács-Kiskun Megye Sport

Díját Hosszú Katinka világ-
bajnok bajai úszónak, dr.
Nemes-Nagy Tibor kiskun-
félegyházi sportvezetõnek és
Rigó László kecskeméti edzõ-
nek ítélték oda.

Bács-Kiskun Megye Nem-
zeti Kisebbségeiért Díjban

részesült a Hajósi Német If-
júsági Fúvószenekar, a Har-
tai Hagyományõrzõ Kulturá-
lis Egyesület és Sztojka István
kalocsai cigány kisebbségi
önkormányzati elnök.

Bács-Kiskun Megye Kör-
nyezetvédelméért és Mezõ-
gazdaságáért Díjat vehetett
át Bagi Béla kecskeméti or-
szággyûlési képviselõ, a Ma-
gyar Gazdák Országos Szö-
vetsége alelnöke, Kelemen
József kiskunfélegyházi gé-
pész- és gazdasági mérnök,
illetve Keresztes Ferenc lajos-
mizsei kertészmérnök.

A Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés Elnökének Kitün-
tetõ Díját Bajnóczi Sándorné,
a megyei közgyûlés hivatalá-
nak fõmunkatársa, dr. Len-
gyel János, a Halasi Kórház
orvos-igazgatója és dr. Mol-
nár Zoltán, a megyei MgSZH
fõigazgatója vehette át. 

Elnöki elismerésben heten
részesültek.

Ünnepi közgyûlés és díjesõ

– Hála Istennek a terveknek
megfelelõen szervezõdik a prog-
ram. Ennek során sikerült eljutnom
a tanyasi iskolától a társszékesegy-
házig, az egyházi középiskolától a
pusztai keresztszentelésig, az õsi
kolostortól az új típusú lelki mozgal-
mak otthonáig. Indíttatás: legyen ez
egy új evangelizálás. Az öröm hir-
detése, a szövetség erõsítése, a ba-
jok föltárása, a gondok megvitatá-
sa – a segítség megtalálásával. Ré-
gi hagyomány az ilyen jellegû szol-
gálat az egyházban. Jézus mondja:
menjetek el az egész világra, hir-
dessétek az Evangéliumot. Tanítsá-
tok meg az embereket  mindannak
megtartására, amit én mondtam
nektek. De az idõk változnak, mi is
változunk. Az emberek elfáradnak,
kifakulnak az eszmék, új kérdések-
re új válaszokat kell adni.  Én azt
gondolom, a visszajelzések is ezt
igazolják, hogy ami idáig történt jó
hatásfokú volt, nagyon sok embert
megmozgatott. Legjobban persze
azokra gyakorolta a legnagyobb
hatást, akik a szervezésben, a
munkában, az elõkészítésben is
részt vettek, akik készültek a közös
eszmélõdésre, lelki találkozásra a
kisebb és nagyobb településeken. 

––  IIllyyeennkkoorr  aa  ffõõppaapp  aallaappvveettõõeenn
aajjáánnddéékkvviivvõõ;;  aa  lliittuurrggiiáávvaall,,  aa  ttaanníí--
ttáássssaall,,  aa  lleellkkeessííttõõ  hhoommíílliiáávvaall  ggaazz--
ddaaggííttjjaa  aa  vveennddééggllááttóónnkkaatt..  UUggyyaann--
aakkkkoorr  ssppiirriittuuáálliissaann  ttöölltteekkeezzhheett  mmaa--
ggaa  iiss  aa  vviizziittáácciióónn..  

– Igen, ez a misszió sokat ad ne-
kem is. A visszajelzések, levelek, te-
lefonhívások mind azt bizonyítják,
hogy minden – világias-üzletszerû –
ráhatás, presszió ellenére is az em-
berek sokasága meg akar marad-
ni  a Krisztus-követés-keresés gö-

röngyös, kátyús  útján. Tízezrek
éreznek rá, hogy milyen maradó
értékeket kínál az Egyház. Nekem
már az is jólesett, ha egy tartalmas,
mozgalmas nap délutánján azt
mondták a hívek, hogy jó volt ki-
kapcsolódniuk, megnyugodniuk,
mert öröm árasztotta el a lelküket,
nemesítõ volt számukra a meghí-
vott Lélek jelenléte. A legutóbb
egyik helyen, ahol templomi jubile-
um is volt, a barátságról beszéltem,
Szent Terézt idézve. Azt kívántam,
kértem, hogy az egyházközségben
minél több olyan ember éljen, aki a
másiknak, sokaknak a barátja, se-
gítõje. Igen idõszerû és mélyen
evangéliumi gondolat ez, egy
olyan világban, ahol szinte csak pil-
lanatnyi érdekek vannak, amelyek
persze szétfoszlanak abban a pilla-
natban, amint ez a viszony feloldó-
dik.  Örültem, hogy értették és kö-
szönték a tanítást. Haza vitték példa
igazát és hirdetik a rájuk bízottak
körében. Persze ilyen példát sokat
lehetne idézni. 

––  AAzz  iiddéénn  ssaajjnnooss  aa  vviilláágg  ––  ééss
ppeerrsszzee  aa  mmaaggyyaarrookk  ––  ggaazzddaassáággaa
rreennggeetttt,,  rrooppooggootttt..  SSookk  eezzeerr  eeggzziisszz--

tteenncciiaa  kkeerrüülltt  vveesszzééllyybbee..  EEggyy  kkrriisszzttuu--
ssii,,  eevvaannggéélliiuummii  lleellkkii  sszzeerrvveezzeett,,
mmiinntt  aazz  eeggyyhháázz,,  mmiillyyeenn  éévvrree  tteekkiinntt--
hheett  vviisssszzaa??  

– Nálunk a beérkezés szinte azo-
nos az elindulással. Tehát folyama-
tokról beszélhetünk. Már megindult
a közösségekben és hivatalaink-
ban is a feldolgozó munka, szeret-
nénk összegyûjteni az eredménye-
ket, a tanulságokat, a szellemi-lelki
summázatát ennek az egy éves
missziónak is. Fiatal papok köré-
ben feltettem a kérdést, hogy mit
csináljunk majd jövõre? Az egyik
viccesen megjegyezte, hogy most
pihenjünk. Ebben az évben volt
már annyi minden. Gondoljunk ar-
ra, hogy Jézus azt mondja: az én
Atyám szüntelenül munkálkodik.
Örök dinamizmussal tartja fenn és
kormányozza a világot. Nekünk
sem lehet lustálkodni. Személyes el-
kötelezettséggel keresni kell a misz-
sziónak, az evangelizációnak új és
újabb útjait. Amíg bírom, teszem a
dolgom. Hiszen ha nem tenném,
vádolna a lelkiismeret….

––  EEzzeekk  sszzeerriinntt  nneemm  hhiisszz  aa  jjaajjvvee--
sszzéékkeellõõkknneekk,,  aa  vviilláággvvééggéétt  hhiirrddee--
ttõõkknneekk,,  aa  rroommllááss  pprrééddiikkááttoorraaii--
nnaakk??

– A hit nem jelent hurráoptimiz-
must. Az Úrjézus is találkozott
gonddal, bajjal. Tudjuk, hogy volt,
amikor folyt a könnye. Sírt. Mert
elõre látta  Jeruzsálem pusztulását.
A mi sorsunk lehet, hogy drámai,
de nem tragikus. Ismerjük a fe-
szültségeket, az üldöztetést, a konf-
liktusok, a viszályok nehézségeit,
de meggyõzõdésünk, hogy a vég-
kifejlet mindig Isten kezében van. A
tragédia mesterei azt hirdetik, az
élet zsákutca. Mi azt valljuk, hogy a
kereszthordozás, a megpróbálta-
tás, ugyanúgy, mint az öröm, el-
hagyhatatlan része az életünknek.
A földi lét viszont csak a kifutópá-
lya egy szakasza. Célra tart, Isten
kezében összpontosul a világ és az
egyház sorsa is. Ebben biztosak
vagyunk.  A jövõt nem ismerjük, de
a jövõ Urát  igen….. 

Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel  

A misszió folytatódik
DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  KKaallooccssaa--kkeeccsskkeemmééttii  éérrsseekk,,  mmeettrrooppoolliittaa  ffõõppaappii  sszzoollggáá--
llaattaa  1100..  eesszztteennddeejjéébbeenn  mmiisssszziióóss  kköörruuttaatt  hhiirrddeetteetttt..  EEnnnneekk  lléénnyyeeggee::  eessppee--
rreessii  kkeerrüülleetteennkkéénntt  aa  lleeggsszzéélleesseebbbb  nnyyiillvváánnoossssáággoott  eelléérrvvee  vváállttoozzaattooss  ffoorr--
mmáábbaann  ttaalláállkkoozznnii,,  ppáárrbbeesszzééddeett  ffoollyyttaattnnii  aazz  eeggyyhháázzmmeeggyyee  ppaappjjaaiivvaall,,  hhíí--
vveeiivveell,,  kköözzöössssééggeeiivveell..  SSeeggíítteennii,,  eerrõõssíítteennii  aa  pplléébbáánniiáákk  mmiinnddeennnnaappooss  lleell--
kkii  sszzoollggáállaattáátt..  AA  hhaattaallmmaass  sszzeerrvveezzéésstt  iiggéénnyyllõõ,,  ffáárraaddssáággooss  vváállllaallááss  uuttooll--
ssóó  sszzaakkaasszzááhhoozz  éérrkkeezzeetttt..  AAzz  éérrttéékkeellééssrrõõll  mméégg  kkoorraaii  lleennnnee  bbeesszzééllnnii,,  ddee
aazz  eeddddiiggii  ttaappaasszzttaallaattookkrróóll  sszzíívveesseenn  sszzóólltt  aa  CCiivviill  NNaappllóó  oollvvaassóóiinnaakk  aazz
eeggyyhháázzmmeeggyyéétt  aallaappííttóó  AAsszzttrriikk  aappáátt  kkiilleennccvveenneeggyyeeddiikk  uuttóóddjjaa..  – Szakmailag kézenfekvõ

volt, hogy ételízesítõket is
gyártó, forgalmazó cégünk
patrónusa legyen egy ilyen
rendezvénynek. De én azt hi-
szem, itt többrõl van szó.
Mert azt látni kell, amikor
ezek a sérült gyerekek szor-
goskodnak az asztaloknál,
tûzhelyeknél. Nagyon izgul-
va, szinte remegõ kézzel igye-
keznek megmutatni, hogyan
tudnak hagymát szeletelni,
gombát pucolni, körtét há-
mozni, ami csak nekünk egy-
szerû mûvelet. S ha megdi-
csérik a munkájukat, a fõztjü-
ket, egymás nyakába ugra-
nak, a nevelõiket puszilgat-
ják, annyira boldogok. Én el-
gondolkodtam most is és ko-
rábban is, milyen kevés kell
ahhoz, hogy örülni tudjunk.
Õk ugyan sérült gyerekek, de
mégis azt mondom, hogy ez-
zel az apró rendezvénnyel –
bár a nevelõknek hihetetlenül
nagy munkájuk van ebben –
egy örökre emlékezetes, szép
napot kaphatnak ezek a fia-
talok. Lám így is lehet élni,
így is lehet nevelni, sõt így
kellene. 

––  LLááttttuukk,,  hhooggyy  mmáárr  iissmmeerrõõss--
kkéénntt  kköösszzöönnttööttttéékk  öönntt  aa  vveerr--
sseennyyzzõõkk..

– Igen, mert kötelességem-
nek érzem mindig részt venni
ezeken a fõzõversenyeken.
Ezek a sérült gyerekek már
tényleg ismerõsként köszönte-
nek, és mindennél többet érõ
dolog, amikor odajönnek, át-
ölelnek, azt mondogatva,
hogy: Balázs bácsi, de jó,
hogy látjuk.

––  MMii  vvoolltt  aazz  iiddeeii  mmeennüü??
– A mostani versenyen

gombapaprikást kellett fõzni
és gyümölcssalátát készíteni.
Minden egyes asztalnál elõ
volt készítve az alapanyag. A
csapatok különbözõ nevet vi-
selnek. A kecskeméti iskolák
már indulóban felvették a Pi-
ros Arany, vagy Erõs Pista
nevet. Amit mi reklámérték-
nek tekintünk, hiszen itt van-
nak a szülõk, a hozzátarto-
zók, mintegy 150-200 nézõ-
je, élvezõje van ennek a ver-
senynek. Amikor elkészül az
étel, nemcsak a versenyzõk
kóstolják meg, hanem az ott
lévõ nézõket, hozzátartozó-

kat is megkínálják a gyere-
kek.

––  EEhheettõõkk  eezzeekk  aazz  éétteelleekk??
– Kifogástalanok. Külön

zsûri pontoz, értékel. Általá-
ban mi biztosítjuk a díjakhoz
a tortát, olyan nagyságban és
mennyiségben, hogy bár az

elsõ nyeri, mindenkinek jus-
son belõle. 

––  AAllkkaallmmaass  eezz  aa  ttaalláállkkoozzóó
kkoonnzzuullttáácciióórraa  iiss  aa  ttaannáárrookkkkaall,,
iiggaazzggaattóókkkkaall,,  sszzeerrvveezzeettii,,  sszzöö--
vveettssééggii  vveezzeettõõkkkkeell,,  hhooggyy  mmeegg--
bbeesszzéélljjéékk  ggoonnddjjaaiikkaatt--bbaajjaaiikkaatt??

– Persze, de nehéz meg-
ítélni, hogy a sérült gyerekek
központi támogatása ho-
gyan alakul a jelenlegi vál-
ságos helyzetben. Úgy tu-
dom, hogy korábban is, ma
is, de a jövõben még inkább
sokkal nagyobb támogatás-
ra szorulnak ezek az intéz-
mények, mert nagyon sze-
rény körülmények között lé-
teznek, holott a gondozotti
létszámuk sajnos egyre nö-
vekszik. Ezek a sérült gyere-
kek kiszorulnak a normál is-
kolából, és egy más nevelést
igényelnek. Ha ez idõben
van, akkor még hasznos, tel-
jes értékû állampolgárai le-
hetnek a társadalomnak. De
ha nem foglalkozunk velük,
végképp állami gondozásra
szorulnak, különösen, ha
megszûnik a szülõi háttér. 

Beszélgetés Szarka Balázs elnökkel
Tanulságos fõzõverseny

ÉÉvveekk  óóttaa  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKeerrttéésszzeettii  FFõõiisskkoollaa  kkoonnyyhháájjaa  aadd  ootttthhoonntt  aa  sszzeell--
lleemmiilleegg  kkoorrllááttoozzootttt  ggyyeerrmmeekkeekk  ffõõzzõõvveerrsseennyyéénneekk..  AA  nnaappookkbbaann  lleezzaajj--
llootttt  ffaakkaannaallaass  rreennddeezzvvéénnyyeenn  kkiilleenncc  ccssaappaatt  vveetttt  rréésszztt  aazz  oorrsszzáágg  kküüllöönn--
bböözzõõ  iinnttéézzmméénnyyeeiibbõõll..  AA  sszzeerrvveezzõõkk  eeggyy  bbiizzoonnyyooss  sszzppoonnzzoorrii  kköörrtt  mmeegg--
kkeerreessnneekk  mmiinnddeenn  éévvbbeenn,,  hhooggyy  bbiizzttoossííttaannii  ttuuddjjáákk  aa  vveerrsseennyy  tteecchhnniikkaaii,,
aannyyaaggii  hháátttteerréétt..  AA  ffõõvvééddnnöökk  ééss  ffõõttáámmooggaattóó  eezz  aallkkaalloommmmaall  iiss  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  UUnniivveerr  CCééggccssooppoorrtt  vvoolltt,,  mmeellyynneekk  eellnnöökk--vveezzéérriiggaazzggaattóójjaa,,
SSzzaarrkkaa  BBaalláázzss  nnyyiillaattkkoozzootttt  llaappuunnkknnaakk..
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KEDVEZÕ ÁRON

KIADÓ/ELADÓ
Kecskemét

belvárosában
a Végh Mihály téren 

különbejáratú földszinti, 

utcai
üzlethelyiség 

egyedi fûtéssel, közös költség
nélkül

– a tetõtérben különbejáratú 
2 helyiséges –

iroda, lakás.
Az épület iroda-, üzlethelyi-

ségként együtt is használható.
Ügyfélszolgálati központnak

kiváló.
Érdeklõdni:

30/9788-480,
76/505-041

Megtakarításnak azt nevezzük,
amikor egy aktuális cél érdeké-
ben lemondunk a jelenbeli fo-
gyasztásról. Ez a cél lehet la-
kás- vagy autóvásárlás, vagy
egyszerûen csak a biztonságos
háttér megteremtése. Az jár
legrosszabbul, aki "szalma-
zsákba rejti" az összespórolt
pénzét, mivel egyrészt bizonyos
idõn keresztül lemond a fo-
gyasztásról, másrészt cserébe
nem is kap semmit, csak a tu-
datot, hogy a pénz a zsákban
van. Ha viszont leköti, vagy

számlára helyezi az illetõ a
megtakarítását, betéti kamatot
kap, vagyis lesz hozama a
pénzének.

Régen ráeszméltünk arra,
hogy a szalmazsákban nincs
kamat, ezért lecseréltük taka-
rékbetétre, meg bankkártyára.
Amiken aludni ugyan kevésbé
kényelmes, de hasznosabbak
és biztonságosabbak. Pénzün-
ket a bankokra bíztuk. Az irán-
tuk való bizalom mindig a gaz-
daságba vetett bizalommal
függ össze. Ha úgy érezzük,

hogy jól fog menni a gazda-
ság, akkor a pénzintézetekben
helyezzük el a megtakarítása-
inkat. Ha nem, akkor ingatla-
nokban, aranyban, mûtár-
gyakban.

Arra, hogy mindezen eltû-
nõdjünk egy kicsit, az ad apro-
pót, hogy október utolsó mun-
kanapja a Takarékossági Vi-
lágnap. A dátum az 1924-es
milánói nemzetközi pénzügyi
konferenciának állít emléket,
ahol három földrész takarék-
pénztárainak küldöttei két fõ
témában folytattak szakmai
eszmecserét: egyrészt számot
adtak a pénzintézetek mûködé-
sének jellemzõ tapasztalatai-
ról, céljairól és terveirõl, más-
részt azokról a hatósági és ta-
karékpénztári feladatokról
esett szó, amelyek a betétesek
érdekeinek és jogainak foko-
zottabb védelmét szolgálják.
Ezek a kérdések ma is aktuáli-
sak, amikor fokozott figyelem
irányul a pénzintézetek felé.

Takarékossági Világnap

A szalmazsákban nincs kamat

A Takarékossági Világnapon a mi
megemlékezésünk minden évben
abban csúcsosodik ki, hogy külön
is megszólítjuk kedves partnerein-
ket, akik a mi szolgáltatásainkat
veszik igénybe.

A közel egy éve tartó gazda-
sági válság alatt is meg tudtuk
õrizni elért eredményeinket,
amit köszönhetünk annak,
hogy üzleti partnereink, tagja-
ink mind szélesebb körben
vették és veszik igénybe szol-
gáltatásainkat.  A forint üzlet-
ágat kiegészítettük a deviza-
kezeléssel és valutaforgalma-
zással. Egy év elteltével el-
mondhatjuk: ügyfeleink meg-
ismerték és egyre bõvülõ kör-
ben veszik igénybe ezt a pénz-
forgalmazási lehetõséget.

Az ifjúság minél szélesebb
körében ismertetjük meg a
pénzvilág alapvetõ funkcióit.
Új terméket vezettünk be: a
Diákkártya használati lehetõ-

séget. A tizennegyedik élet-
évüket betöltõk részére szülõi
közremûködéssel lehet bank-
kártyát váltani és azzal forgal-
mazni. (Részletes tájékoztatá-
sért keressék kirendeltségi
munkatársainkat!) Új betét el-
helyezési lehetõséget biztosí-
tunk azon kedves ügyfeleink
részére, akik idõsebb éveikre
gondolva, nyugdíj kiegészítõ
takarékbetétet akarnak elhe-
lyezni. 

Takarékszövetkezetünk ve-
zetõsége és dolgozói folyama-
tosan törekednek arra, hogy
az Önök igényei szerint minél
eredményesebben végezhes-
sék feladataikat. A biztosítási
formák és lehetõségek széles
választékával tudjuk az Önök
döntését elõsegíteni. 

Takarékoskodni mindig kel-
lett és a jövõben is szükséges,
még akkor is, ha szûkülõ ke-
retekbõl kell ezt megtenni.

Biztonsági tartalékot a mi ta-
karékszövetkezetünk kiren-
deltségeinél összeghatártól
függetlenül helyezhetnek el.
Sok kicsi sokra megy, közel
húszezer takarékossági szer-
zõdésben 11,5 milliárd forin-
tot kezelünk. Gondoskodás
nélkül nehéz élni, ezért mi a
különbözõ megtakarítási lehe-
tõségekkel segítjük az Önök
döntését.  

Várjuk Önöket személyesen
minden munkanapon, és az
elektronikus banki lehetõsé-
gek igénybevételével a nap
minden órájában.

Jöjjenek hozzánk október
31-én, a mi takarékossági na-
punkon, és ünnepeljenek ve-
lünk!

Az Örkényi Takarékszövet-
kezet vezetõsége és dolgozói
nevében: 

BBiirriinnsszzkkii  PPáállnnéé  AArraaddii  MMáárriiaa
eellnnöökk

Örkényi Takarékszövetkezet

Diákkártyától a devizáig

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
Köszöntjük ügyfeleinket a Takarékossági Világnap Alkalmából!

JÓL SZÁMÍTANAK, HA RÁNK SZÁMÍTANAK! 

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

BELVÁROSI IRODA

�� Befektetések
�� Életbiztosítások

�� Otthonbiztosítások
�� Vállalkozásbiztosítások

�� Gépjármûbiztosítások

Allianz Pénzügyi
megoldások
A-tól Z-ig

Kecskemét, Lestár tér 2.
Nyitva tartás:

hétfõtõl péntekig: 
8-13-ig, 14–17-ig

Tel./fax: 76/509-021,
20/928-7710, 30/619-9727

A Takarékszövetkezet várja régi és új ügyfeleit kirendeltségein:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150), Ágasegyháza

(76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), 
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)

A Takarékszövetkezet kiemelt aktuális ajánlataiból, a Takarékszövetkezet tagjai részére:
Lekötés nélküli betétek éves 8,5% kamat. Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft.

Fél éves lekötésû betétek a jegybanki alapkamat + 2% kamat együttese, jelenleg éves 9%.
Leköthetõ legkisebb összeg:  2.000.000 Ft.

Egy  éves lekötésû betétek a jegybanki alapkamat +2,5% kamat együttese,  
jelenleg éves 9,5%.  Leköthetõ legkisebb összeg:  5.000.000 Ft.

Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret.
Vállalkozásoknak Széchenyi-kártya hitelkeret. 

NOVEMBER 20-TÓL KEDVEZMÉNYES ÉVZÁRÓ ÉS ÜNNEPI KÖLCSÖNÖK. 
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Újra megnyitotta kapuit a na-
pokban a Kecskeméti Városszé-
pítõ Egyesület fõtéri irodája. Ki-
rály József, az egyesület elnöke
egy sajtótájékoztató keretén be-
lül számolt be a közeljövõben
befejezõdõ vagy éppen induló
projektjeikrõl.

Kiemelt feladatnak tekinti a
civil szervezet a Szentháromság
Temetõ Kálvária terének re-
konstrukcióját, melynek jelentõs
része már november 2-ára telje-
sen megújul. November 3-án
17 órakor a Három Gúnár Ren-
dezvényházban Öveges László
fõépítész közremûködésével be-
mutatják a civil szervezeteknek
a városközponti ötletpályázat
nyertes pályázatait. A késõbbi-
ekben terveik között szerepel a
díjazásból kimaradt pályamun-
kák közszemlére tárása is. No-

vember elsõ hetében indul a Ka-
rácsonyi Kirakat Pályázat, mely-
nek célja, hogy több figyelmet
fordítsanak az üzletek a kulturált
és dekoratív portálok kialakítá-
sára.

Az egyesület fõtéri épületét a
jövõben szélesebb körben hasz-
nosítanák: magánszemélyek

privát gyûjteményének kiállító-
helyeként és szakmai tanács-
adóhelyként is. Az elsõ ilyen ki-
állítás a Kecskeméti Színészmú-
zeum relikviáiból nyílik, novem-
ber 10-én, 17 órakor. Minden
hónap elsõ keddjén 15 és 18
óra között ügyeletet tartanak a
fõtéri irodában a városszépítõk.
Várnak mindenkit, aki érdeklõ-
dik egyesületük munkája iránt,
valamint tanácsadással is tud-
nak szolgálni lakóházuk és kör-
nyezetük szebbé tételében. El-
képzeléseik szerint ezen idõ-
pontokban találkozhatnak az
érdeklõdõk építész, tájépítész,
kertész szakemberekkel is. Az
elsõ egy rendhagyó alkalom
lesz november 10-én, amikor is
két építésszel, Király Józseffel és
Hegyes Ferenccel találkozhat-
nak az érdeklõdõk.

Kecskeméti Városszépítõ Egyesület

Tettek, tervek és tanácsok 

– Assisi Szent Ferenc, Isten
kedves, szegény földi
apostola könyörögj éret-
tünk! – szólt a Minden-
szentek litániája a minap
Kecskeméten, a Mûk-
ertvárosban. Búcsú ünnep
volt, vígságos és hangos,
több mint félezer résztve-
võvel, a három évvel ez-
elõtt felépített, s a hívek
által annyira szeretett,
megbecsült mûkerti temp-
lomban. 

Az ünnepi szentmisét dr.
Bábel Balázs Kalocsa-
Kecskemét érseke, a temp-
lom alapítója mondta,
majd ezt követõen dr.
Zombor Gábor polgár-

mester köszöntötte a meg-
jelenteket, a városrész pol-
gárait. Szeretettel gratulált
mindazoknak, akik sokat
tettek, tesznek a közösségi
létesítményekért, célokért.
Elmondta, hogy kitart ere-
deti meggyõzõdése és vál-
lalása mellett, és amíg
csak teheti, segíteni, párt-
fogolni fogja Assisi Szent
Ferenc kecskeméti templo-
mát és közösségét.

A mûkerti búcsún alkal-
mi könyvankétot is tartot-
tak, ahol dr. Bábel Balázs
fõpásztor dedikálta a gon-
dos, értõ versválogatását,
amelyet a Porta Könyvki-
adó tett közkinccsé.

Mûkertvárosi búcsú

EEzz  aa  ggyyöönnyyöörrûû  kköötteett  kkiivváállóó  aajjáánnddéékk  ééss  sszzéépp  
eemmlléékk  lleehheett  bbéérrmmáálláássrraa,,  kkaarrááccssoonnyyrraa,,  
sszzüülleettééssnnaapprraa..    AA  kköönnyyvv  22990000  FFtt--éérrtt  

mmeeggvváássáárroollhhaattóó  aa  kköönnyyvveessbboollttookkbbaann  ééss  aa
KKeeccsskkeemméétt,,  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccaa  44..  sszzáámm  aallaattttii  

PPoorrttaa  IIrrooddáábbaann..  TTeell..::  7766//550066--775522  

A kecskeméti Szentháromság Temetõben lé-
võ szoborcsoport felújítási folyamata majd-
nem egy éve kezdõdött, és a létrejött példa-
értékû összefogás következtében várhatóan
a halottak napjára elkészül a beruházás je-
lentõs része. A 290 éves temetõ építészeti
központja a Kálvária, és annak közvetlen
környéke. Itt helyezkednek el a legfonto-
sabb síremlékek: Ferenczy Ida mauzóleu-
ma, a Farkas Kápolna, és a temetõ legna-
gyobb síremléke, a Nemes Kovács család
sírja is.  Az elmúlt
években többen
felvetették már a
Kálvária felújítását,
érdemi áttörést
azonban csak a
Kecskeméti Város-
szépítõ Egyesület-
nek sikerült elér-
nie.  Kezdeménye-
zésükre indult el az
a civil összefogás,
melynek köszönhe-
tõen ez a nem min-
dennapi mûemlék
újra régi fényében
tündökölhet. 

Halász István
Baustar vezetõje a márvány munkák elkészí-
tését vállalta, a Szilvási testvérek a Szilvási
és Társa Bt.-tõl a lépcsõk rendbetételét,
Gálfi László a homokfúvási feladatok elvég-
zését ajánlotta fel. A Kecskeméti Városszépí-
tõ Egyesület a megfeszített Krisztus szobor
felújítását végzi, a Porta Egyesület a stációk
rekonstrukcióját szervezi, a félegyházi Bozó-
ki Testvérek a Mária Magdaléna, a Szûz Má-
ria és a Bogyó Pál síremlék rendbetételére
tettek ígéretet. A terveket Vass Tibor építész,
a statikai terveket Jenei Béla tervezõ ajánlot-
ta fel ingyenesen, az egyéb kõmûves és kise-
gítõ munkák elvégzése mellett, az egész fel-

újítás lebonyolítását a Free Line Kft. vette a
vállára.

– Tizennégy éve dolgozom a Szenthárom-
ság Temetõ gondnokaként, s már jóval az
idejövetelem elõtt rémesen nézett ki a Kálvá-
ria, a Szûz Mária szobor törött arccal a föl-
dön feküdt évek óta. Öröm látni, hogy van-
nak még olyan emberek, szervezetek, akik-
nek fontosak mûemlékeink védelme, s tesz-
nek is a megóvásuk érdekében – nyilatkozta
lapunknak Szekér Zoltán.

– Nagyon kevés
az ilyen mûemlék,
és még kevesebb
a hasonló kezde-
ményezés orszá-
gunkban, ezért is
örültem annyira
Király József meg-
keresésének –
mondta Vass Tibor
építész. – A terve-
ket már régebben
elkészítettem egy
városházi megren-
delésre, ezeket
kellett felfrissíte-
nem a munkálatok
elindulásához.

– Bogyó Pál kecskeméti plébános 1894-
ben építtette a Kálváriát, melyet az 1990-es
évek elején vandálok megrongáltak. A teljes
felújításra nem volt pénzünk, a városi plébá-
nia építése és felújítása lekötötték forrásain-
kat. Köszönettel szeretnék adózni Király Jó-
zsefnek és a Kecskeméti Városszépítõ Egye-
sületnek, hogy kezdeményezésük által meg-
újulhat a Kálvária – nyilatkozta Farkas Lász-
ló katolikus plébános, helynök.

A november 2-ra tervezett szentmisén a
Kálvária már majdnem igazi szépségében
lesz látható. A Kálvária rekonstrukciója
2010. húsvétjára készül el teljesen. 

Megszépülõ Kálvária

Lóczi László, a Corvina elne-
vezésû iskolai társulás igazgató-
ja hívta vissza óraadónak Fran-
nyt Kecskemétre, ugyanis két ta-
nítási nyelvû oktatás indult szep-
tembertõl a kecskeméti Mátyás
Király Általános Iskolában. A
svéd és japán szülõktõl származó
tanárnõ örömmel mondott igent,
hiszen párjával, az Oregon ál-
lambeli Portlandõl származó
Jonathon Clarc társaságában ér-
kezhetett, aki a Bólyai Gimnázi-
umban kapott óraadói állást.

– Nagyszerû dolognak tartom
azt, hogy már kisgyermek kor-

ban két nyelven tanítanak eb-
ben a kecskeméti iskolában.
Amerikában általában csak a
gimnáziumokban kezdõdik az
idegen nyelv oktatása – nyilat-
kozta lapunknak a tanárnõ,
akinek ének és kommunikációs
órái hamar közkedveltek lettek
az elsõ osztályosok körében. –
A tanítás mellett leginkább a
csodálatosan gazdag magyar
népzene foglalkoztat. A kultú-
rának ilyen mély gyökereit hiá-
ba kutatnám az én történelmi-
leg fiatal hazámban.

– Száz éve vándoroltak ki Er-

délybõl a felmenõim Ameriká-
ba.  Édesanyám egy évtizede
kezdte kutatni a családfánkat,
tudva, hogy magyar-lengyel
nagyszülõktõl származik.
Sükösdön találta meg a rokon-
ságot, akikkel felvettük a kap-
csolatot – mesélte Jonathon
Clarc, aki történelem szakon
szerzett egyetemi diplomát. –
Elhatároztam, hogy megisme-
rem közelebbrõl õseim hazáját,
kultúráját, gasztronómiáját, s
egy oktatási program keretében
érkeztem Magyarországra.
Ahogy Franny is, csak õ Kalo-
csán, én pedig Szegeden kezd-
tem tanítani. A Bólyai Gimnázi-
umban én is kommunikációs
órákat tartok, csak már hala-
dóbb szinten, illetve érettségire
és nyelvvizsgára készítem fel a
diákokat.

Az óraadói fizetés igen sze-
rény, de a világ túlsó felérõl ér-
kezett fiatal pár reménykedik
abban, hogy újabb két tanítási
nyelvû osztályok indulásával
státuszt kaphatnak jövõre Kecs-
keméten. Ahol – elmondásuk
szerint – nagyon jól érzik ma-
gukat.

Tûnõdés
Sétálj végig figyelmesen Kecske-
mét fõterén! Szembetûnõ lesz,
mennyi a mogorva ábrázatú em-
ber, mennyi az idegesen rohanó
és mennyi az elesett. Mindenki
maga elé mered, mert elõre néz-
ni nem mer, hiszen ott mindent
bizonytalannak érez, hátra meg
minek, ha ott meg mindent a
legjobb elfelejteni. És utána ta-
lálkozz ezzel a fiatal amerikai
párral! A hatalmas lehetõségek
földjérõl, az „új világból” érkez-
tek. Okosak, szépek, derûlátóak.
És nagyon boldogok itt, Kecske-
méten. – Ma már ez a szenzáció
kérem, nem pedig az, hogy me-
lyik bankot rabolták ki, mennyit
loptak a közpénzbõl és hányan
menekültek öngyilkosságba…     

Amerikából jöttek Kecskemétre
AA  cchhiiccaaggóóii  FFrraannnnyy  FFiinnssttrroomm  eeggyyeetteemmii  ttaannuullmmáánnyyaaii  ssoorráánn  kkeezzddeetttt  mmeegg--
iissmmeerrkkeeddnnii  aa  KKooddáállyy--mmóóddsszzeerrrreell,,  aammii  aannnnyyiirraa  éérrddeekkeellnnii  kkeezzddttee,,  hhooggyy
öött  éévvvveell  eezzeellõõtttt  eelljjöötttt  aa  zzeenneettuuddóóss  sszzüüllõõvváárroossáábbaa..  AA  KKooddáállyy  IInnttéézzeettbbeenn
rréésszztt  vveetttt  eeggyy  rröövviiddeebbbb  kkuurrzzuussoonn,,  ss  mmiinntt  mmoonnddjjaa,,  aannnnyyiirraa  mmeeggrraaggaaddóó
vvoolltt  sszzáámmáárraa  aa  KKeeccsskkeemméétteenn  ttööllttöötttt  iiddõõ,,  hhooggyy  eellhhaattáárroozzttaa,,  aa  ddiipplloommáá--
jjaa  mmeeggsszzeerrzzééssee  uuttáánn  vviisssszzaattéérr  MMaaggyyaarroorrsszzáággrraa..  ÍÍggyy  iiss  ttöörrttéénntt,,  ddee  ccssaakk
KKaallooccssáánn  ttaalláálltt  ttaannáárrii  áálllláásstt..  

Vágott és 

cserepes virágok,

csokrok, koszorúk

gazdag kínálatával

várom kedves

vásárlóimat!
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Kiskarácsony, nagykarácsony,
pompa, s fények, mint egy álom!
HAMAROSAN ITT A KARÁCSONY! 

Mi gondoltunk mindenre, ami szükséges
ahhoz, hogy ünnepi hangulatba

varázsolja otthonát! 
Nézze meg egyedülálló háromméteres

„Angyalfánkat” is! 

Virágot, minden alkalomra 
– Attila Virágszalon

––  HHooggyyaann  ggoonnddoollkkooddiikk  eeggyy
mmiilllliiáárrddooss  aa  hhiitteellrrõõll??

– Nélküle elképzelhetetlen a
fejlõdés, hiszen általában leg-
alább 40 napos fizetési határ-
idõvel dolgozunk, s nem ritkán
több milliárd forint befektetésre
van szükség egy munka teljesíté-
séhez. Ezt pedig meg kell finan-
szíroztatni, hiszen ekkora forgó-
tõkét kivonni egy vállalkozásból
nem szabad. Viszont hitelt hitel-
re halmozva nem lehet elõrébb
jutni. De a kölcsönnel vigyázni
kell, én csak abban az esetben
veszek fel, ha biztosan tudom,
hogy busásan megtérül. 

––  MMiillyyeenn  sszzeerreeppeett  jjááttsszziikk  aazz
éélleettéébbeenn  aa  ppéénnzz??

– Nem izgat, hogy mennyi
van belõle, és nem számolga-
tom, hogy mennyit kerestem egy
munkán. Azt viszont nagyon
fontosnak tartom, hogy a hiá-
nya semmiben se korlátozhas-
son. Tanulságos megfigyelni,
hogy kit és hogyan emel ki a tö-
megbõl. Van, akit a hiánya, de
akad, akit a bõsége tesz tönkre.
A legbölcsebb, ha eszköznek és
nem célnak tekintjük. Én így te-
szek. Jobban örülök egy új gép-
nek, mint a pénznek. 

––  SSookkaann  ggoonnddoollhhaattjjáákk  mmoosstt
aazztt::  kköönnnnyyeenn  bbeesszzééll  ííggyy  aa  ppéénnzz--
rrõõll  aazz,,  aakkiinneekk  mmeeggaaddttaa  aa  ssoorrss  aa
jjóólléétteett..

– Természetesen engem is ér-
tek, érnek kudarcok épp úgy,
mint másokat. A kérdés az,
hogy képesek vagyunk-e feláll-
ni, levonni a tanulságokat, és
erényt, bölcsességet kovácsolni
belõle. Mögöttem, és nyilván
elõttem is vannak komoly vesz-
teségek. Akadt közöttük akkora
is, amit évekbe tellett kiheverni.
Ezek a tapasztalatok segítettek
azzá lenni, aki vagyok. 

––  MMiirrõõll  iissmmeerrsszziikk  mmeegg  aa  jjóó  bbee--
ffeekktteettééss??

– Nekem arról, hogy értéket
teremt. Nagyon fontosnak tar-
tom például, hogy fiatal tehetsé-
gekbe „fektessek be”. Óriási
szükség van arra a határtalan

szakmai tudásra és kreativitás-
ra, ami bennük rejlik. A mi fele-
lõsségünk, hogy ez teret kapjon.
Mint ahogy az is, hogy ezzel
párhuzamosan megtanítsuk a fi-
atalokat szakmai és emberi alá-
zatra, és átadjuk a tapasztalata-
inkat. Az iskolában a csúcstech-
nika elsajátítható, de az példá-
ul, hogy miként kell gyorsan fe-
lelõsségteljes döntést hozni,
nem. 

––  MMiillyyeenn  sszzeerreeppee  vvoolltt  aa  ppéénnzz--
nneekk  aa  vvaallóórraa  vváálltt  áállmmookkbbaann??  

– Gyerekként szép családról,
egy jó autóról és egy kényelmes
házról álmodoztam. Elégedett
és boldog ember vagyok, mert
mindezt elértem. Nem vágyom
még jobb autóra és még na-
gyobb házra, s ma sem eszek
meg több szelet húst, mint az-
elõtt. A boldogtalanság biztos
útja, ha az ember mindig új, el-
érhetetlen célokat tûz maga elé
ahelyett, hogy élvezné azt, amit
elért, ami megadatott számára.
Én tudatosan óvom magam at-
tól, hogy ebbe a hibába essek.
Boldog ember vagyok. Minden-
ben pozitívan tudok gondolkod-
ni, elértem, ahová vágytam: az
üzem jól megy, a befektetések
megtérülnek, és folyamatosan
alkothatok. Nincs okom pa-
naszra.

Beszélgetés Pintér Józseffel

A kölcsönnel vigyázni kell!
AA  ssiikkeerrtt  mmiinnddiigg  aa  lleehheettõõssééggeeiiddhheezz  mméérrdd,,  aa  nnyyeerreessééggeett  ffoorrggaassdd  vviisssszzaa,,
ééss  ccssaakk  aannnnyyiitt  kkööllttss,,  aammeennnnyyiitt  mmeeggkkeerreessttééll..  ––  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff,,  aa  kkeecceellii
PPiinnttéérr  MMûûvveekk  ttuullaajjddoonnoossaa  sszzeerriinntt  eezzeekk  aa  ssiikkeerreess  vváállllaallkkoozzááss  aallaappjjaaii..

– Hála Istennek, az önkor-
mányzat és a Bácsvíz Zrt. szak-
embereivel teljes egyetértésben
zajlanak az idei õsz közmûfej-
lesztési munkái – nyilatkozta la-
punknak dr. Fekete László, a tár-
sulat elnöke.  – Persze, gondok
mindig adódnak. Most például
kiderült, hogy Katonatelepen, a
vasúti síneken túli bekötésekre
kért engedélyeket újra meg kell
kérni a MÁV-tól, de remélhetõen
ez csak néhány hét csúszást je-
lent. A másik probléma, hogy
nem sikerült még a bekötések
egy részénél a Bácsvíz Zrt.-nek
megállapodnia a kivitelezõ cég-
gel, ahol a nyomóvezetékek már
le vannak fektetve. Bízunk ben-
ne, hogy még a keményebb tél
beállta elõtt megoldódik ez a
fennakadás is.

– A közmûfejlesztések követ-
kezõ üteme Alsó-és Felsõszéktó
lesz, ahol a mutatkozó problé-
mákat az önkormányzat és a
Bácsvíz Zrt. szakemberei mára
letisztázták az érintett ingatlantu-
lajdonosokkal. Viszont körülbe-

lül két-három hónapra tehetõ,
mire minden hatóságtól megér-
keznek az engedélyeztetések,
vagyis ezek a munkák jövõ év
koratavaszán indulhatnak, becs-
léseink szerint. 

– A harmadik ütemben, a jö-
võ év õszén, azok a külterületi
ingatlanok kaphatnak ivóvizet és
csatornát, amelyeknél a környék
ingatlantulajdonosaival megfe-
lelõ egyezségre lehet jutni. Mert
egy dolog az, hogy ezeknek a
beruházásoknak a költségét fe-
le-fele arányban vállalják ma-
gukra az érintett lakók és az ön-
kormányzat. Ám külterületrõl lé-

vén szó, igen nagyok a különb-
ségek abban a tekintetben, hogy
kinek a tanyája milyen távol fek-
szik a nyomóvezetéktõl. Így ter-
mészetesen a költségek nagysá-
ga is nagy eltéréseket mutat, va-
gyis körülbelül 200 ezer és 800
ezer forint között mozog ingatla-
nonként. Talán mondanom is fe-
lesleges, hogy a mai nehéz gaz-
dasági helyzetben milyen hatal-
mas – a többségnél valószínûleg
nem is vállalható – teher, csak-
nem egymilliót kifizetni. De azt
sem lehet elvárni, hogy ilyen
nagyságú költségeltérések ese-
tén minden ingatlantulajdonos
ugyanannyit fizessen. Hét ilyen
terület van, s ezeket újra körbe
kell járni, osztani, szorozni, va-
gyis tisztázni a lehetséges meg-
oldások részleteit, mielõtt a vég-
leges közmûfejlesztési terveket
elkészíttetnénk. Sajnos valószí-
nûsíthetõ, hogy azokat a lakókat
kihagyják ezekbõl a tervekbõl,
akiknek az ingatlana túl távol
fekszik. Persze egy évig még sok
minden változhat. Azok például
valószínûleg nem kérik majd a
közmûfejlesztést, akik arról kap-
nak értesítést, hogy az ingatla-
nuk a  északi elkerülõ út nyom-
vonalába esik, aminek az épí-
tése – sokak reménye szerint –
már jövõre elkezdõdhet.

TANYACSÁRDA KFT
6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/356- 010; Fax: 76/356- 576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu

– Filézett fácánleves házi finommetélttel
– Vadas nyúl zsemlegombóccal

– Gemenci szarvasbélszín 
rókagomba-mártással,

tejszínes rakott burgonyával
– Rozmaringos 
vaddisznósült 

hecsedlivel, 
mogyoróburgonyával

VADNAPOK AZ ÖREG TANYACSÁRDÁBAN
2009. október 29. – november 1.

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Az utolsó három ütem
BBeeffeejjeezzõõ  sszzaakkaasszzáábbaa  éérrkkeezzeetttt  mmeeggyyeesszzéékkhheellyyüünnkköönn  aazz  aa  kköözzmmûûffeejj--
lleesszzttééss,,  aammii  hhaallllaattllaannuull  sszzéélleesskköörrûû  sszzeerrvveezzõõii  mmuunnkkáátt,,  eemmbbeerrtt  pprróóbbáállóó
eerrõõffeesszzííttéésseekkeett  kköövveetteelltt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû
TTáárrssuullaattttóóll..  NNeemm  eerreeddmméénnyyeekk  nnééllkküüll,,  hhiisszzeenn  ee  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  jjóóvvoollttáá--
bbóóll  eeddddiigg  1188  eezzeerr  ccssaallááddhhoozz  jjuuttoottttaakk  eell  aa  kköözzmmûûvveekk  ––  mmiinnddeenneekkeellõõtttt
aazz  eeggéésszzssééggeess  iivvóóvvíízzvveezzeettéékk  ééss  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa  ––  aa  hhíírrööss  vváárrooss--
bbaann..  MMoosstt  aazz  uuttoollssóó  hháárroomm  üütteemm  kköövveettkkeezziikk..    
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Kecskeméten úgy ismerik
legtöbben Polyák Józsefet (Öcsi
bácsit), mint a labdarúgás
rajongóját, mecénását: A KSC
futball szakosztályát több mint
másfél évtizedig vezette. De a
pályáktól távolabb, a különbözõ
közérdekû megmozdulásokon
is gyakran találkozhatunk vele a
mai napig, hiszen azok közé
tartozik, aki soha nem rest
segítõ kezet nyújtani, ha váro-
sunk épülését-szépülését szol-
gáló, nemes ügyekrõl van szó.

Jelentõs részt vállalt nemzetõr
társaival a Wojtyla Barátság
Központ felújításában is. Nem-
rég dr. Bábel Balázs Kalocsa-
Kecskemét érseke tett látogatást
a Polyák családnál Bárkányi
Ernõ atyával, hogy megköszön-
jék az egyházi épületek, kegy-
helyek rekonstrukciójához
kapott sokféle támogatást,
illetve 42 éves házassági évfor-
dulójukon köszöntsék a közis-
mert lokálpatriótát és szeretett
feleségét.

Köszönet és köszöntés
Polyák Öcsi bácsinak

Az igényes ajándé-
kokat kedvelõ, a kü-
lönleges italokat
elõnyben részesítõ,
ínyenc vásárlók kö-
rében igen népszerû
a kecskeméti Sena-
tor Ital és Édesség
Szaküzlet. Nem vé-
letlenül.

– Márkás italaink között min-
denki találhat ízlésének megfe-
lelõt. A kiváló minõségû hazai
és külföldi csokoládékért szintén
érdemes bepillantani az üzletbe
– mondta büszkén Jámbor
Zoltánné tulajdonos. – Nem-
csak gasztronómiai élményt
nyújtó termékek kaphatóak ná-

lunk, hanem különféle ajándék-
tárgyakat – köztük gyönyörû
kristálymunkákat – is kínálunk a
kedves vásárlóknak. Újra rene-
szánszukat élik a népmûvészeti
ajándéktárgyak és a gyönyörû
kézimunkák; a turisták körében
igen népszerûek a magyaros
italok, a magyar ínyencségek. 

Senator Ital és Édesség Szaküzlet

A fõtér kincseskamrája

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL

SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

Telefon: 76/441-363, e-mail:
thermal@thermaltiszapart.hu

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmannok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA � SZAUNA � INFRASZAUNA

Nyitva: mindennap 9–22 óráig!Nyitva: mindennap 9–22 óráig!

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kiala-
kított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahe-
lyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 év-
re. Az urnahely-bérlés nincs vallá-
si felekezethez kötve. 

Tel.: Plébánia: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

-50% szerdánként
A napi fürdõbelépõ egységesen 600 Ft és minden napi fürdõbelépõt váltónak

50%-os áron biztosítunk étkezési lehetõséget a termálfürdõ éttermében. 

A Szenteste Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2008-ban szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 669.846 Ft-ot az alapítvány által képviselt célok
megvalósítására ajánlottak fel. Az alapítvány ezt az összeget a Dunavecsei Általános
Iskola és Családotthonban élõ enyhén fogyatékos gyermekek karácsonyi mega-
jándékozására, a diákotthon tanulóinak megyei speciális sportversenyének támo-
gatására, rászoruló családok megsegítésére, a roma gyerekek nyári  táborának támo-
gatására  használta fel. Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13/b.
Számlaszám: 52400078-10016044 Adószám: 18347982-1-03

Szentestés köszönet

A kecskeméti Cifrapalotában Kor-
társ ikonfestészet Magyarorszá-
gon címmel nyílt kiállítás, amely
több mint hatvan mûvet tár köz-
szemlére. Az ikon szakrális tárgy,
témája az õskép, az Isten. Az ikon
az õsképet kívánja bemutatni az
emberré lett Jézus Krisztus, illetve -
az emberekbõl kiveszett
istenképiséget önmagukban ismét
elõhívni képes - szentek ábrázolá-
sa által. Az ikon tematikája tehát
állandó és ilyen a megjelenítés is.

Az ikonfestés a magyarországi
katolikus közegben nem szokat-
lan, de nem is mindennapos tevé-
kenység. Ezt a festõi gyakorlatot
nálunk a 17. századtól  ide tele-
pült ortodox hitû nemzeti kisebb-
ségek (ruszinok, szerbek, görö-

gök, bolgárok) honosították meg.
A jelenkori magyarországi ikon-
festészet  ennek a folytatása és
tükrözi is ennek a sajátosságait.
A kiállított munkák ikonográfiá-
jukban archaikus típusokat kö-
vetnek. A mûvek technikájukban
is hagyományosak, hiszen több-
ségük készült az ikonfestés õsi el-
járásával, vagyis fára tojástem-

perával. A kiállított tárgyak kö-
zött számos a Máriát a Gyer-
mekkel ábrázoló ikon, de az al-
kotások között föllelhetõk olya-
nok is, amelyek a katolikus egy-
ház nagy magyarjait, Szent Ist-
vánt, Szent Lászlót ábrázolják az
ikonfestészet nyelvén, vagy a Pá-
los Rend patrónusát, a Pálos Má-
riát, amelyik a magyarországi

eredetû czêstochowai Mária-
kegykép nyomán készült. Ezek a
mûvek mûtárgy voltukon jóval
túlmutatnak, látensen egy na-
gyon idõszerû gondolatot rejte-
nek magukban: a keleti és a
nyugati keresztény egyházak oly
sokat hangoztatott közeledési
vágyát. Ez a vonulata a jelenkori
magyarországi ikonmûvészetnek
történelmi elõzmény nélküli, je-
lenkorunk igényei hívták létre,
mint ahogyan az általuk közvetí-
tett gondolat is napjainkban vetõ-
dik föl nyomatékosan.

Kortárs ikonfestészeti kiállítás

A Kecskeméti Városszépítõ Egye-
sület emléktáblát helyezett el az
egykori Katolikus Bérház emlé-
kére a napokban. A gyönyörû
freskókkal díszített magyaros
stílusú épületet 1964-ben el-
bontották, állítólag az életveszé-
lyessé vált állapota miatt; ez a
mai napig vitatott. A helyén ma
már a városképhez tartozó Lor-
dok Háza áll, melyet 1968-ban
fejeztek be. A Kecskeméti Város-

szépítõ Egyesület elnöke, Király
József köszöntötte az emléktáb-
la avatáson résztvevõket, majd
Laczkó János megyei múzeum-
igazgató beszélt a Katolikus
Bérház születésérõl, annak kö-
rülményeirõl és a huszadik szá-
zad fordulójának, illetve elejé-
nek kecskeméti építészetérõl. A
beszédek után Farkas László ér-
seki helynök felszentelte az em-
léktáblát. 

Gyönyörû volt, lebontották – nem felejtik

A kecskeméti történelmi fõtér
patinás étterme, a Liberté lendü-
letes, családias stílussal, vala-
mint új élményekkel várja ked-
ves vendégeit. Örömmel mond-
hatjuk, hogy a tradicionális éte-
lek, a modern és friss gasztronó-
miai ötletek, a szép borok és
mennyei kávék kedvelõinek bi-
rodalmává vált az utóbbi idõben
ez az étterem. 

– A méltán népszerû buda-
pesti Mikroszkóp Színpad stand
up comedy csapatából Ürmös
Zsolt és Kövesdi Miklós Gábor
lépett fel nálunk a napokban. Ez

volt az elsõ ilyen rendezvényünk,
s az egyórás mûsor a szabad-
szedéses svédasztalos vacsorá-

val hatalmas sikert aratott – nyi-
latkozta lapunknak Csabai Re-
náta, az étterem értékesítési és

marketing vezetõje. – A pozitív
visszajelzések megerõsítettek
minket abban, hogy a stand up
comedynek igenis van helye a
Libertében. A következõ alkalom
november 13-án lesz, amikor
Rokker Zsolti érkezik hozzánk.

– Már elkezdtünk készülni a
szilveszterre is, ami egy sza-
badszedéses svédasztalos va-
csora lesz, a retro jegyében. A
jó hangulatot a ‘80-as évek
slágereibõl válogató lemezlo-
vasunk, némi stand up comedy
és rengeteg meglepetés szol-
gáltatja majd.

Liberté Étterem és Kávéház

Vidámságot csempésznek az õszbe

Varázshegy
Alapítvány 

A Varázshegy Alapítvány tiszte-
lettel megköszöni a részére fel-
ajánlott 2008. évi személyi jö-
vedelemadó 1%-át, amely
497.921 forint. Ezúton tájé-
koztatjuk támogatóinkat, hogy
az összeget az intézmény be-
rendezési tárgyainak felújítá-
sára, játékok vásárlására for-
dítja. Kérjük támogassanak to-
vábbra is bennünket! 
AAddóósszzáámmuunnkk::1188335511223399--11--0033

�20/9816-431
� gerinc-, csípõ, 

vállfájdalmak, fejfájás
kezelése

� lazító, frissítõ masszázs
Metamorf Wellnes és 

Rehabilitációs Központ
Kecskemét, Piaristák tere 7.

(alagsor)

Lesi Ferenc gyógymasszőr

Megújulva nyitott újra kaput a
napokban Kecskemét közked-
velt belvárosi szórakozóhelye, a
Tiszti Klub. A létesítmény üze-
meltetõjétõl, Vörös Tibortól
megtudtuk, hogy a vizes-blok-
kokon kívül, a ház bútorai is
megfiatalodtak. A vendéglátás

nagymestere azt ígéri, hogy tar-
tósan marad a színvonal. A
konyha elérhetõ áron kínálja
majd a hagyományos és az új-
szerû ízeket. Zenés otthona lesz
a klub a baráti összejövetelek-
nek, a táncos szív-küldi partik-
nak, a nosztalgiázásnak. 

Újra nyitva a Tiszti Klub A kézmosás
életet ment

A rendszeres, alapos kézmosás
hiánya miatt kialakuló fertõzé-
sek (hasmenés, tüdõgyulladás)
évente 3,5 millió gyerek életét
követelik a fejlõdõ országok-
ban. Ezért az UNICEF október
15-ét a Kézmosás Világnapjává
nyilvánította. A hazai felméré-
sek, tapasztalatok is igen szo-
morú képet mutatnak ezen a té-
ren, ezért a magyar óvodákban,
általános iskolákban is egyre
nagyobb hangsúlyt fektetnek a
rendszeres és alapos kézmosás-
ra. Kecskeméten a Mátyás Király
Általános Iskola adott otthont a
napokban egy nagyszabású hi-
giéniás rendezvénynek, az Am-
way Hungária támogatásával,
Gyalog Gáborné szervezésé-
ben, a Kézmosás Világnapja al-
kalmából.

November 30-ig a kecskeméti 
Porta Egyesület dísztermében 
– a Barátok Templománál –
látható válogatás a kiállítás 

legszebb alkotásaiból.
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Tarapcsik Sándor aranykoszorús
könyvkötõ mestert nem kell be-
mutatni a kecskemétieknek, hi-
szen munkásságát, életmûvét az
egész országban ismerik, elisme-
rik. Most újabb sikerrel öregbítet-
te a Tarapcsik Dinasztia hírnevét
a könyvkötõ mester.

– Idén újra megnyerte  cégünk
az Országgyûlési Könyvtár egyik
kiemelt projektjét, így immár hu-
szonhatodik éve dolgozunk nekik
– nyilatkozta büszkén lapunknak
a tavaly IPOSZ-dijban részesült
Tarapcsik Sándor. – Nemsokára
125. évfordulóját ünnepli az Ipa-
rosok Országos Szövetsége, eb-
bõl az alkalomból mûhelylátoga-
tásokat szerveztünk a környékbe-
li általános és középiskolások kö-
rében. Nagyon nagy sikert arat-
tunk ezzel az akcióval, rengeteg

gyermek érdeklõdését felkeltettük
a szakma iránt. Az évforduló
kapcsán egy rendhagyó kiállítást
is szervezünk a Kecskeméti Ifjúsá-
gi Otthon tükörtermében, több
iparos társammal együtt, mely-

nek november 6-án, 13 órakor
kezdõdõ megnyitójára mindenkit
szeretettel várunk.

TTaarraappccssiikk  DDiinnaasszzttiiaa  BBtt..,,
KKeeccsskkeemméétt,,  MMáárriiaa  uu..  77..

TTeell..::  7766//332200--774477

A kecskeméti könyvkötõ mester

Újabb országos siker

NAGYSZÍNHÁZ
1. vasárnap –

2. hétfõ –

3. kedd 15.00 ó CSIPKERÓZSIKA Andersen b. 

– bemutató 

19.00 ó LILI BÁRÓNÕ Páger A. b.

4. szerda 15.00 ó CSIPKERÓZSIKA Jókai M. b.

19.00 ó LILI BÁRÓNÕ Kiss M. b.

5. csütörtök 17.00 ó HÁROM NÕVÉR Petõfi S. b.

6. péntek 19.00 ó HÁROM NÕVÉR Blaha L. b.

7. szombat 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Arany J. b.

8. vasárnap 15.00 ó A PADLÁS – bérletszünet

9. hétfõ –

10. kedd 15.00 ó CSIPKERÓZSIKA Benedek E. b.

19.00 ó LILI BÁRÓNÕ Dajka M. b.

11. szerda 17.00 ó HÁROM NÕVÉR Bajor G. b. 

12. csütörtök 15.00 ó CSIPKERÓZSIKA  Weöres S. b.

19.00 ó HÁROM NÕVÉR Apáczai Cs. J. b.

13. péntek 19.00 ó HÁROM NÕVÉR Bessenyei Gy. b.

14.szombat 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Csortos Gy. b.

15. vasárnap 15.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Vízvári M. b.

16. hétfõ 19.30 ó LAJKÓ FÉLIX KONCERT

17. kedd 15.00 ó CSIPKERÓZSIKA Bartók B. b. 

19.00 ó HÁROM NÕVÉR Gózon Gy. b.

18. szerda 15.00 ó CSIPKERÓZSIKA Kodály Z. b.

19.00 ó LILI BÁRÓNÕ Törzs J. b.

19. csütörtök 15.00 ó CSIPKERÓZSIKA Mikszáth K. b.

19.00 ó LILI BÁRÓNÕ Nagy L. b.

20. péntek 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Ódry Á. b.

21. szombat 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Berky L. b.

22. vasárnap 19.00 ó JÁTÉK A KASTÉLYBAN Jászai M. b.

23. hétfõ –

24. kedd –

25. szerda – 

26. csütörtök –

27. péntek 19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Katona J. b. –

bemutató 

28. szombat 15.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ Honthy H. b.

29. vasárnap 15.00 ó LILI BÁRÓNÕ – bérletszünet

30. hétfõ 17.00 ó Gyermekek a gyermekekért –

jótékonysági gálaest

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
novemberi MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. �� Tel.: 76/501-171 ��  www.kecskemetikatona.hu 

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
5. csütörtök 16.00 és 19.00 ó Sok hûhó semmiért –

Elõadják: a KATONÁSOK  

6. péntek 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT 

7. szombat 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT

8. vasárnap 19.00 ó ESZTER HAGYATÉKA

11. szerda 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT

15. vasárnap 19.00 ó HÍRSZÍNHÁZ

21. szombat 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT    

22. vasárnap 16.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT    

29. vasárnap 19.00 ó ESZTER HAGYATÉKA  

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
6. péntek 16.00 ó VERS VAGYOK ÉN IS

– a Katona József Gimnáziumban

9. hétfõ 19.00 ó A LEGYEZÕ

24. kedd 19.00 ó GOGOL.UTÓIRAT 

25. szerda 19.00 ó GOGOL.UTÓIRAT

28. szombat 19.00 ó A LEGYEZÕ

Alföldi Civil Napló 

Megjelenik 30.000 példányban

Kiadja: Farkas Galéria Bt.  

Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek 

Szerkesztõség: 

6000 Kecskemét, Arany János u. 4. 
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Nyomtatás:
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A VOSZ megyei elnöksége idén
is vállalkozóktól, neves közéleti
személyiségektõl kért ajánlásokat
a díj jelöltjeire. A korábbi eszten-
dõköz hasonlóan számos, indok-
lással is alátámasztott ajánlás ér-
kezett, és a bíráló bizottság közü-
lük választotta ki az itt bemutatko-
zó tíz jelöltet. A megye közvélemé-
nye a következõ hetekben szava-
zással segítheti a döntést. A leg-
több szavazatot elérõ jelölt veheti
majd át a november 26-ai gálaes-
ten az egymillió forintos közönség-
díjat. A három Területi Príma Díj el-

döntésénél is figyelembe veszi
majd a bíráló bizottság a közön-
ség voksait.

A szavazatokat november 16-ig

lehet elküldeni postán, a szavazó-
lapon található címre (VOSZ-iro-
da, 6000 Kecskemét, Csányi J. krt.
12. II/201), de leadhatók szemé-
lyesen is Kecskeméten, a Csányi J.
krt. 12. szám alatt lévõ irodaház
bejáratánál elhelyezett gyûjtõládá-
ban. Lehet szavazni interneten is, a
primadij.hu honlapon, a
voszbkm@gmail.com e-mail cí-
men, valamint más internetes
honlapokon.

Lehet szavazni az idei jelöltekre

Területi Príma Díj
AAzz  oorrsszzáággooss  PPrriimmaa  PPrriimmiissssiimmaa  ddííjjaakkhhoozz  hhaassoonnllóóaann,,  22000055--bbeenn  aa
VVOOSSZZ  mmeeggyyeeii  sszzeerrvveezzeetteeii  iiss  llééttrreehhoozzttáákk  aazz  oosszzttaattllaann  eelliissmmeerréésstt  sszzeerr--
zzeetttt  TTeerrüülleettii  PPrriimmaa  DDííjjaakkaatt,,  ss  eehhhheezz  aa  kkeezzddeemméénnyyeezzéésshheezz  BBááccss--KKiisskkuunn
mmeeggyyee  vváállllaallkkoozzóóii  iiss  ccssaattllaakkoozzttaakk..  AA  mmaaggáánnffeellaajjáánnlláássookkbbóóll  sszzáárrmmaa--
zzóó,,  hháárroommsszzoorr  eeggyymmiilllliióó  ffoorriinnttooss  ddííjj  ccéélljjaa,,  hhooggyy  kkiiffeejjeezzzzee::  aa  hheellyyii  vváállll--
aallaakkoozzóóii  ttáárrssaaddaalloomm  ffeelleellõõssssééggeett  éérreezz  aa  kköözzöössssééggéérrtt,,  ttáámmooggaattnnii  kkíí--
vváánnjjaa  aa  kkuullttúúrraa,,  aa  mmûûvvéésszzeetteekk,,  aa  ttuuddoommáánnyy,,  aa  ssppoorrtt  ééss  áállttaalláábbaann  aa
sszzeelllleemmii  éélleett  hheellyyii  kkééppvviisseellõõiitt..

SSzzaabbóó  GGáábboorr  ttaannáárr,,  rreeffoorrmmááttuuss
eellnnöökk--lleellkkéésszz,,  KKeeccsskkeemméétt

BBoorroonnkkaayy  PPéétteerr,,  ppaarraa--ttrriiaattlloonn
vviilláággbbaajjnnookk,,  KKeeccsskkeemméétt

PPááll  AAttttiillaa  sszzíínnmmûûvvéésszz,,  
KKeeccsskkeemméétt

BB..  MMiikkllii  FFeerreenncc  ffeessttõõmmûûvvéésszz,,
BBaajjaa

BBuuddaa  FFeerreenncc  KKoossssuutthh--ddííjjaass  kkööllttõõ,,
TTiisszzaakkééccsskkee

PPaalloottááss  JJóózzsseeff  kkoonncceerrttmmeesstteerr,,
KKeeccsskkeemméétt

BBéérreess  BBééllaa  nnééppmmûûvveellõõ,,
BBaajjaa

DDrr..  GGyyoovvaaii  VViioollaa  ookkll..bbiioollóógguuss,,
aazz  MMTTAA  kkaannddiiddááttuussaa,,  KKeeccsskkeemméétt

SSzzaabbóó  GGáábboorr  ttaannáárr,,  rreeffoorrmmááttuuss
eellnnöökk--lleellkkéésszz,,  KKeeccsskkeemméétt

TTeehheettssééggeess  ffiiaattaallookk  ((2255  éévvnnééll  ffiiaattaallaabbbb  tteehheettssééggeekk))::
AAuurriinn  LLeeáánnyykkaarr,,  KKeeccsskkeemméétt  

„Nyugdíjas-üdülés”  az ***Ágnes Hotelben!
Az ajánlat tartalmazza:
� Min. 2 éjszaka szállás – kontinentális reggeli – fürdõköpeny használat
� Korlátlan szauna, pezsgõfürdõ, sókamra, fedett medence használat
� Internet hozzáférési lehetõség, Wifi
� Ingyenes parkolás (zárt parkoló) � Ping-pong-, rex-asztal

Ár: 7400 Ft/fõ/éj 
Kétágyas elhelyezés esetén

Az idegenforgalmi adó: 380 Ft/fõ/éj (18-70 év között a helyszínen fizetendõ)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK. Érvényes: 2009. 12. 28-ig

„Pihend ki Magad hétvége” az ***Ágnes Hotelben!
(péntek – vasárnap)

Az ajánlat tartalmazza:
� Min. 2 éjszaka szállás – kontinentális reggeli
� a Hotel wellness részlegének – finn szauna, sókamra, pezsgõfürdõ, fedett me-

dence – használata, fürdõköpeny használat
� Internet hozzáférési lehetõség, Wifi � Ping-pong-, rex-asztal
� 1 x gyógymasszázs (30 perc)
� 1 x kozmetikai kezelés (kaviáros revitalizáló kiskezelés, vagy csokoládés masz-

százs, vagy intenzív hidratáló kezelés)
Ár: 19.900 Ft/fõ/2 éj

Idegenforgalmi adó: 380 Ft/fõ/éj (18-70 év között a helyszínen fizetendõ)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK. Érvényes: 2009. 12. 28-ig 

8380 HÉVÍZ, HONVÉD U. 7.
Tel.: 06-83/540-139, 06-83/540-290, 06-83/340-450
Fax: 06-83/343-218  e-mail: heviz@agneshotel.hu

www.agneshotel.hu  �� www.agnespanzio.inf.hu


