Kellemes karácsonyt,
boldog új évet
minden
Kedves Olvasónknak!
M+F Autó Kft.
Kecskemét,
Izsáki út 20.
Telefon: 76/503-663
Fax: 76/503-664

A magyar a legpesszimistább
nép a világon. – Ezt komoly külhoni társadalomkutatók állítják
rólunk, alapos felmérésekre hivatkozva. És erre a nemzeti kórságra nem sok gyógyírt hozott
ez a most búcsúzó esztendõ
sem. Hiszen a világgazdasági
krízis miatt elképesztõ méreteket
öltött idén a munkanélküliség, a
banki hitelek változásai sok ezer
otthont veszélyeztetnek, a növekvõ árak még többet, s a korrupciónál csak az új influenza vírus terjed gyorsabban.
Mondhatnánk, itt már csak a

Csoda, szeretet, felismerés
csoda segíthet. De ha már
mondjuk, ne legyintsük hozzá
lemondóan. Ugyanis csodákból
sincs hiány. Mert milyen más szó
illik például arra, amit a kecskeméti Porta Egyesület aktivistái
mûveltek ebben az esztendõben
is? – Átadták a gyönyörûen felújított Karol Wojtyla Barátság
Központot, ahol ezernyi módon
támogatják a nehéz körülmények között élõ családokat. Köz-

remûködésüknek köszönhetõen
felépült a kékesdi templom,
számtalan szakrális emlékhely
megmentéséhez nyújtottak segítõ kezet, most meg heteken át
meleg ételt osztanak a rászorulóknak Kecskemét fõterén. Ebben a gazdaságilag valóban sanyarú esztendõben is, legalább
kétszázmillió forint értékû szakipari munkát, építõanyagot,
élelmiszert és egyéb adományt

Sugovica Halászcsárda
December 23-án egész nap,
24-én 8 órától 14 óráig

ünnepi hallevéT elviheti!
Megrendelését kérjük elõre jelezze!

Tel.: 76/494-038, Kecskemét, Izsáki út 68.
Kellemes ünnepeket kíván: Pápics János és családja

Kellemes Ünnepeket Kívánunk
minden meglévő és leendő partnerünknek!
Jövõre is bõvített szolgáltatásokkal
várjuk ügyfeleinket.
G

garanciás és garancián túli javítások
bármilyen típus esetén

G

mûszaki vizsgáztatás a helyszínen

G

eredetvizsgálat, zöldkártya készítés

G

teljes körû kárrendezés

G

karosszéria- és fényezõmûhely

G

jégkár, horpadásjavítás festés nélkül

tudtak mozgósítani különbözõ
nemes ügyeket szolgálva. A csodát leginkább az emberi lelkekben érdemes keresni, amikor az
is adakozni, segíteni akar – valami titokzatos belsõ késztetésnek engedve –, aki maga is szûkös körülmények között éldegél.
Márpedig a segítõk számát tekintve, mindig õk vannak jelentõs többségben.
Legyen az újév az ilyen új cso-

dák és a megbékélés esztendeje! Ott ahol máig visszhangzanak Pilinszky János sorai: „Te
gyõzz le engem, éjszaka! / Sötéten úszó és laza / hullámaidba
lépek. / Tûnõdve benned görgetik / fakó szívüknek terheit / a
hallgatag szegények…"
Legyen a következõ esztendõ
a magyarok egymással – és
nem a helyzetükkel – való megbékélésének éve: Egy tehetsé-

ges, történelmileg sok tekintetben meghatározó nép felgyógyulásának kezdete az intenzív borúlátásból!
És legyen a következõ év a
felismerés éve! Amikor végre
minden magyar ráébred arra –
a Porta Egyesület tagjaihoz hasonlóan -, hogy amit csak önmagunkért teszünk, az velünk
együtt meghal. Amit viszont másokért, azt megõrzi az idõ, míg
emlékezésre méltó marad az
emberiség.
Koloh Elek
vezetõ szerkesztõ

Árva kutyusok ünnepe
Az elmúlt vasárnapon különösen sok állatbarát látogatott ki a kecskeméti kutyamenhelyre. A Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért
Kiemelten Közhasznú Alapítvány aktivistái ugyanis akciót
szerveztek erre a napra

azoknak, akik konzervvel,
táppal, jutalomfalatkákkal,
használaton kívüli ruhadarabokkal, vagy csak egy kis
ünnepi simogatással akartak
kedveskedni az elárvult
négylábúaknak. A Kisfáiban
lévõ telepen a rendezvény

vendége volt Nick Árpád
Guiness rekorder erõemelõ
és Both Zoltán vadállatbefogó, a Karol Wojtyla Barátság
Központ munkatársai pedig
meleg teával köszönték meg
a látogatóknak a kutyusok
karácsonyi ajándékait.
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A városszépítõk is megterítik Külügyminiszterünk kötõdései
a szeretet fõtéri asztalát
Kecskemét a szeretet és a szolidaritás városa - ma már sokan így
emlegetik az országban Bács-Kiskun megyeszékhelyét. Jól tudják,
hogy az itt élõ emberek érzékenyek a bajba jutottak gondjaira, és ha
tudnak, segítenek is a rászorulókon. A Szenteste Alapítvány, a Barátok temploma, a Porta Egyesület, valamint a Karol Wojtyla Barátság
Központ évek óta egyik alappillére térségünkben ennek a szellemiségnek.
A régi ferences lelkiségbõl
táplálkozó kezdeményezésnek köszönhetõen Kecskemét

Szent János napján, december 27-én a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület teríti meg

nek a Szentháromság temetõ
Kálváriájának kiegészítésére:
a Szent János szobor rekonstrukciójára.
Király József, a Kecskeméti
Városszépítõ Egyesület elnöke, a felújítás fõvédnöke reméli, hogy a vandálok által
tönkretett Szent János szobrot
összefogásuk eredményeképpen sikerül pótolni. A tervek

Fõtéri ételosztás lesz még: december 24. csütörtök, december 25. péntek,
december 26. szombat, december 27. vasárnap, december 31. csütörtök, mindennap 12 órától
fõterén az adventi és a karácsonyi idõszakban minden
hétvégén több száz ember
kap ingyen meleg ebédet.

a szeretet asztalát, egy finom
ebéddel örvendeztetve meg a
rászorultakat. Emellett egy
adománygyûjtést is rendez-

szerint a temetõ kálváriája és
a sírbolt az újév húsvétjára
már teljes szépségében látható lesz.

A fõtéri étkeztetések és
jótékonysági rendezvények támogatói
ADR Kft., Autoflex-Knott Kft., Autouniverzál Kft., Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Bács Zöldért
Zrt., Badacsonyiné Elzbieta Modzelewska, Bíbor Palacsintázó és Kávézó, Bowling-Center, Colas
Hungária, Cseh Pékség, Dimenzió Borászat, Dobos József, Dudás Ernõné, Duna TV, Dunavecsei
Mûvelõdési Ház, Falusi Béla cukrász, Fantázia Virágbolt, Fejedelmi Pékség, Fincsi Csemege, Fornetti Kft., Frankó János Izsák, Gallicoop Zrt., Garaczi János, Gong Rádió, Halász Gábor Húsüzeme, Hamilo Kft., Hansa-Kontakt Kft., Házi Piros Paprika Kft. Sükösd, Hidasi Tibor Piliscsaba, Hírös
Mester Kft., Holló Tibor, Hori Bt., Hovány Márton, Jakó Cukrászda, Jégszilánk Kft., Júlia Malom,
Kalmár László, Kefag Zrt., Kecskeméti Krisztián, Kecskeméti Polgárõrség, Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Kefag Zrt., Kékesdi templomépítõk, Király József, Kiskunfélegyházi Malom
Kft., Korda Könyvesbolt, Kordik és Fia Cukrászda, K&Z Horizontál Kft., Liberté Étterem, Lukács Optika, Máté-Ker Kft., Magyar Vöröskereszt, Menza-Food Kft., Méta Kft., Molnár Ferenc, Molnár Zsolt,
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet, Paksi Atomerõmû, Pajor Jenõ, Pintér Mûvek, Porta Egyesület, Polyák és Polyák Pékáru Kft., Poli-Farbe Kft., Royalsekt Zrt. Izsák, Senator Italszaküzlet, Szabadszállási Mihály, Szenteste Alapítvány, Szigetvári Takarékszövetkezet, Szilvási József, Termostar
Kft., Tiszavölgyi Erika, Univer Szövetkezeti Zrt., Út-Híd Mérnöki Iroda, Varga Birtok Izsák, Vörös Tibor, Zéta-Adó Könyvelõ Kft., Polár Stúdió

Emlékhelyet mentenek
A Ladánybenei Önkormányzat képviselõtestületének novemberi közgyûlésén eldõlt: támogatják a Szent Mihály
Emlékhely felújítását. A
falu határában álló, romos, helytörténeti jelentõségû emlékhelyre már
több aktivista is felhívta a
Porta Egyesület Katolikus
Munkacsoportjának figyelmét, akik a nyár végén nekiláttak a megmentési munkálatoknak,
támogatókat, pártolókat
keresve.
Az õsz folyamán tárgyalások folytak a helyi
önkormányzattal és Király Józseffel, a Free Line Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonos-ügyvezetõjével, mûemlékvédelmi szakemberrel, aki csatlakozott a nemes

feladathoz, segítve a szakrális
emlékhely felújítási munkálatait.
A Ladánybenei Önkormányzat a közgyûlési döntés értelmében átvette a rekonstrukció fõko-

ordinációját és lebonyolítását. Elhatározták: 2010. szeptember 29-éig, Szent Mihály ünnepéig elkészülnek a munkákkal, és megkérik a
római katolikus egyház vezetését, hogy
szentelje fel a megújított zarándokhelyet. A rekonstrukciós
folyamatoknál úgy
tervezik, hogy alakítanak egy bizottságot,
amelyben
Skultéti Árpádra, Király Józsefre, a Porta
Egyesület szakértõire,
az egyház helyi vezetõire is számítanak. Ez az akciócsoport, az érdeklõdõ lokálpatrióták sokaságával együtt, minden bizonnyal sikerre viszi majd
szép elképzeléseiket, terveiket.

Valószínûleg csak a kutakodó lokálpatrióták tudják, hogy országunk jelenlegi külügyminisztere, Balázs Péter kecskeméti születésû. Igaz, nem
sokkal azután, hogy a hírös városban meglátta a napvilágot, az édesapját Budapestre szólította a hivatása, így valójában ott nõtt fel. De állítása szerint máig nagyon erõsen kötõdik érzelmileg a szülõhelyéhez.
– Nagyon sok szép
kecskeméti történetet
õrzök az emlékezetemben, amiket az
apámtól hallottam –
nyilatkozta lapunknak a neves politikus.
– Õ sokáig itt élt, a
mûvésztelepen alkotott, több festménye
mesél máig e térség
megragadó tájainak
hangulatáról. Festett
egy nagy és nagyon
szép Golgota-képet
is, amelyet a Ferencesek templomában õriznek. megújulás iránti fogékonyságNagyböjt idején szokták az ál- ra a mai magyar gazdaságnak
dó oltárkép elé leengedni, is nagy szüksége van. Egész
amúgy föltekerve tartják. Nem- Magyarország szempontjából
rég határoztam el, hogy felújít- jelentõs, hogy most itt épül a
tatom ezt az alkotását, hiszen Mercedes új gyára, hiszen navalamikor a 30-as évek máso- gyon sok embernek ad új megdik felében készült, ráfér a res- élhetési lehetõséget ez a berutaurálás, hogy a hívõ emberek házás. És természetesen szea következõ 80 évben is gyö- mély szerint is büszke vagyok
rá, hogy Gyõr mellett most
nyörködhessenek benne.
– Közismert, milyen kemény Kecskemét lesz a másik nagy
munkával teremtettek megél- autóvárosunk.
– Kétségtelen, hogy Magyarhetést a régi kecskemétiek
ezen a homokon szõlõt, gyü- országot erõsen sújtotta a
mölcsösöket gondozva, neme- nemzetközi gazdasági válság,
sítve. Erre a kitartásra, illetve a de még idejében észbe kap-

tunk – mondta el a külügyminiszter. – Az a jó politika, amely
soha nem önmagára gondol,
hanem a következõ nemzedékre, az utódokra. Szerintem

sikerült meghoznia ennek a
kormánynak azokat az intézkedéseket, amelyeket az elõdök elmulasztottak vagy elhalasztottak. Nem örömteli lépések voltak ezek, hiszen áldozatokat követelnek, de bizonyos, hogy nagyon rövid távon
belül látni fogjuk az eredményeiket. A Mercedes jelzése az
egyik: Magyarországnak ma
van esélye arra, hogy az elsõk
között lábaljunk ki ennek a
válságnak az örvényébõl, és
akkor látványos lesz az elõnyünk, sok-sok régióbeli országhoz képest.

Szikorát inspirálja Kecskemét
A kecskeméti mûvésztelepi alkotóház és budapesti mûterme
között ingázik a korábban párizsi galériákat is megjárt
Szikora Tamás festõmûvész –
derül ki a Kecskeméten szerkesztett és országosan terjesztett, népszerû Sztársalgó magazin decemberi számából.
– Leningrádban Matisse,
Rouault, Cézanne vásznain
nevelkedtem. Gyakori vendég voltam ugyanis az
Ermitázsban – mesélt életútjáról Szikora, aki a Szovjetunióban színesfém kohászatot tanult. – Elhoztak egyszer
a mûtermembe egy francia
fiatalembert, aki galériát készült nyitni Párizsban. Õ vetette fel, hogy dolgozzak Párizsban. Egy hatalmas, 300 mûtermes intézményben, amely
a város két pontján, a Szajna-

parton és a Montmartre-on
mûködött, 1992 márciusától
egy évre az enyém lett az
egyik mûterem.

Szikora Tamás
ma már inkább
csak kecskemétinek mondja magát. Imád dolgozni
a kecskeméti mûvésztelepi alkotóházában.
Mint
mondja: alkotásra
inspirálja a csodálatos környezet, és
a nyugalom a
hírös városban.
A Sztársalgóból
kiderül, hogy a karácsonyt a családdal tölti, szilveszter
este viszont a Vígszínházban játszik
Lukács
Sándor
színmûvész, Geszler Dorottyáról pedig megtudjuk,
hogy jóga és pilates szalont
mûködtet a Rózsadombon.

Kosaras télapó
Különleges ajándékot hozott a
mikulás a Kecskeméti Sportiskola 11-12 éves Vadmacskák
nevet viselõ kosárlabdázó lányainak. Edzõjük, Gerebenné
Bresák Zita meghívta Wittmann
Krisztiánt, a Kecskeméti KSE
csapatában játszó kosárlabdást a lányok edzésére, akiknek õ a kedvencük a KKSE játékosai közül. Krisztián bíróként mûködött közre a házi
mérkõzésen, majd válaszolt a
lányok elragadtatott szemmel

feltett kérdéseire, részt vett a
mikulás napi ajándékozáson,

és az azt követõ vidám beszélgetésen.
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Kecskemét és az egyházak

Normális polgári értékrend
Bölcs gondolat, megegyezés volt hajdanán Kecskeméten,
hogy négyévente felváltva adták a város vezetõit a katoliku sok és a reformátusok. Mivel mindkét felekezet népes és erõs
volt, egy normális, a józan polgári értékrenden alapuló meg állapodás elhárította a felesleges vitákat, a pusztító pártütést
és az elöljáróság a fejlesztésre, a gondok orvoslására kon centrálhatott. A rendszerváltoztatás után is kialakult egyféle
megegyezés a történelmi egyházakkal, amely kölcsönös elõ nyökön alapult, és például az intézményfejlesztéseket kitûnõ en szolgálta.
– Ilyen tradíciókra építve,
hogy ítéli meg az egyház és
az önkormányzat viszonyát
dr. Zombor Gábor polgár mester?
– A múlt is kötelez, de úgy
látom, hogy a közgyûlésbe
választott képviselõk, a többséget adó pártok állásfoglalásai, ideológiája ugyancsak
pozitív, építõ, segítõ a történelmi egyházak vonatkozásában. Formálisan és infor- szünk segíteni, hogy az átmálisan is korrekt a viszony. adás-átvétel minden esetben
A város évente gyarapodó a lehetõ legegyszerûbben
mértékû támogatást hagy jó- menjen, és az egyház az invá a költségvetésben, a fele- tézmények újraindításánál
kezetek támogatására. Ezt ne kerüljön versenyhátránypályázattal lehet igényelni és ba. Nem adakozás ez a rémegszerezni.
Figyelembe szünkrõl, hiszen az egyházi
vesszük ugyanakkor a hitköz- áldozatvállalással a város
ségek vezetõinek vélemé- terhei csökkennek. Szerennyét, kérését. Nem lehet, és csére büszkén mondhatom,
nem is volt konfliktus a pén- csak jó híreket kapunk az
átvett intézményekrõl, jelzek elosztása ügyében.
– M i l y e n h o s s z a b b t á v ú , lemzõ a túljelentkezés is, és
koncepcionális elképzelések általában megelégedéssel
h a t á r o z z á k m e g a z i n t é z - szólnak a szülõk az oktatóményfejlesztési programot?
nevelõ munkáról.
– A hivatalos aktusokat
– Nem tudok most említeni
konkrét
dokumentumot, j ó l k i e g é s z í t i k a z i n f o r m á l i s
amely 5 vagy 10 évre kijelöli t a l á l k o z ó k , a b i z a l m i p á r b e az együttmunkálkodás fõbb s z é d e k i s .
– Nyugodtan állíthatom,
szempontjait. Annyi azonban
biztos, hogy Kecskemét az hogy felhõtlen, jó viszony
egyházi oktatás egyik fõváro- jellemzi az együttmunkálkosa. A bölcsõdétõl az egyete- dást, nemrégen dr. Bábel
mig, a kisiskolától a szakis- Balázs, egyházmegyénk érkoláig igen változatos a sekének meghívására találstruktúra, és folyamatosan koztunk Kalocsán a város ilbõvül az átadott létesítmé- letékes vezetõivel. Megisnyek köre. 2009-ben például merhettük az egyházmegye
egy óvodaszárnyat vehetett terveit, céljait, nehézségeit.
át a Katolikus Egyház a Megcsodálhattuk az érsekSzéchenyivárosban. Igyek- ség kincseit, nemzetmentõ

áldozatát, kultúrát, közmûvelõdést pártoló tevékenységét. Természetesen visszahívtuk és várjuk is a káptalant hasonló kecskeméti
egyeztetésre. De azt sem tagadhatom el, hogy egyes
konkrét ügyekben is mindenkor bizalommal jöhetnek
hozzám az egyházi vezetõk,
a jogszabályi kereteken belül mindig figyelemmel kísérjük az ügyeiket, és segítünk, ha lehet.
– Persze az anyagi gon dok az önkormányzatot is
szorítják, mindenre nem jut
pénz.
– Aki Kecskeméten sétál,
könnyen felsorolja, hogy hol
lenne nagy szükség a segítségre, hiszen feltétlenül
megújításra vár a Piarista
templom barokk épülete és
a monumentális Nagytemplomunk. Ez utóbbinak a rekonstrukciója
milliárdos
nagyságrendû munka, amelyet feltehetõen sem az egyház, sem a város nem tud
felvállalni. Pályázati úton
kell majd megteremteni a
megoldást.
– Mi van a katolikus teme tõkkel? Ha eladják a budai
útit, abból is tetemes összeg
fut be a kasszába.
– Egy temetõ felszámolása
mindig nagyon kényes, bonyolult procedúra. Sok ember érzékenységét bántja, az
azonban biztos, hogy mi a
hivatali ügyek intézésénél
minden alkalommal nagy
odafigyeléssel, körültekintéssel támogattuk a mûszaki
elõkészítést, az adminisztratív feladatok elvégzését.
Meggyõzõdésem, hogy néhány éven belül ott olyan
pénzösszeg szabadulhat fel,
amely meg fogja gyorsítani a
Nagytemplom megfiatalítását, és egyéb értékeinek
megmentését is.

Búcsú a bugaci kisvasúttól
A tanyavilágot kapcsolta be
a gazdasági vérkeringésbe
Közép-Európa legnagyobb
kisvasúti hálózata. A természeti kincsekben gazdag bugaci pusztában kanyargó
sínpáron sem indulhat több
szerelvény, mert a kormány
megszüntette ezt a vasúti
szakaszt is.

Dunavecse Önkormányzata
több mint ötszázmillió forintot nyert az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében
meghirdetett
Dél-Alföldi
Operatív Program pályázatán, a város járóbeteg szakrendelõjének korszerûsítésére. A sikeres pályázat Támogatási Szerzõdését a napokban írta alá Molnár Gyula

Új kályhák melegénél
A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központban a szolidaritás és a szegények felkarolása
nem csak a mindennapi meleg
étel kiosztását jelenti, hanem az
életkörülményeiknek javításán
való munkálkodást is. A nagy-

ségügyi személyzet munkájához. A kórházi ágyak csökkenése miatt javítani kívánja
a
térség
lakosságának
egészségügyi szolgáltatá-

– Fontosnak tartom, hogy a
szeretet melege a szívekben és
a családi szobákban egyaránt
érezhetõ legyen.
Ezért is tettem ezt a felajánlást, hogy a Karol Wojtyla Barátság Központ kedvezménye-

Közös beszélgetés és csendes áhítat elõzte meg az átadási ceremóniát
lelkû felajánlások ebben hatalmas segítséget nyújtanak.
A napokban például öt új
kályha kerülhetett az intézményen keresztül rászoruló csa-

elõtt a felajánlókkal együtt egy
közös beszélgetéssel, csendes
áhítattal emlékeztek meg az
adventrõl, amit egy közös angyali üdvözlettel zártak.

zettjeinél is teljesebb, boldogabb ünnep lehessen az idei –
mondta Király József , a Free
Line Kft. vezetõje a beszélgetés
során.

Brillírozó bátyai bográcsosok
A bátyai Bukros István olyan népszerû, hogy amikor az 50. évét betöltötte, a tiszteletére a baráti társasága átalakult fõzõcsapattá, hogy
imádott ételével kedveskedjenek neki. Mivel Tardon rendezik a
kakasfõzõ fesztivált, tavaly magától értetõdõen az egész csapat felkerekedett, és egy születésnapi kakaspörköltet fõzött Bukinak, ami
olyan jól sikerült, hogy aranyérmet hozott a csapatnak és a team
névadójának.

csapatukat az idei Gasztro
Csata versenyre, ami néhány
hete zajlott, s aminek ugyancsak elhozták a fõdíját. A kecskemétiek is ismerhetik a bográcsokkal brillírozó bátyaiakat,
hiszen a napokban megkóstol-

réjük. S végül nemcsak õket, de
a zsûrit is elkápráztatták finom,
házias ízû ételeikkel.
A jókedvû baráti társaság azt
állítja, álmukban sem gondolták, hogy ekkora sikert aratnak, hiszen õk csak jó kis kalandnak fogták fel ezt a fõzõfesztivált is. Aztán az eredményhirdetéskor sem az éhségtõl vagy a szomjúságtól
esett le az álluk, amikor közölték velük, hogy megnyerték a
kiemelt fõdíjat, az emeletes
vándorkupát. Örömüket azzal
is fokozták, hogy benevezték a

hatták finom fõztjüket a szeretet fõtéri asztalánál.
– Maradt tennivalónk jövõre
is, hiszen meg kell védeni az elsõ helyünket, hogy a kupát itt
tarthassuk, Bátyán – magyarázták nevetve a sikeres szakácsok,
név szerint: Buki, Varajti Gábor,
Fekete Zsolt, Matos Lajos, Maros Attila, Serényi László, Szabó
Gábor, Nagy Péter és a konyhalányok:
Varajtiné
Kriszta,
Feketéné Betti, Matosné Timi,
Feketéné Kriszta, Marosné Szilvi, Kelly Kata, Mácsai Ildikó,
Pálvölgyi Kata.

A sikeren felbuzdulva idén is
elindult a kicsinek éppen nem
mondható társaság ezen a versenyen, mégpedig ezzel a menüsorral: tirai kappanleves házi
apró kiskocka tésztával, kappanjava tejszínes erdei gombával és tökös bátyai kakaspörkölt
túrós-szalonnás-pörcös sztrapacskával – mondták el lapunknak a 16 tagot számláló bátyai
csapat tagjai. – Sátruk és bográcsaik környékét olyan finom
illatok lengték körül, hogy hamarosan az éhes érdeklõdõk
népes tábora vont koszorút kö-

Vecse félmilliárdos sikere
polgármester és a közremûködõ feladatokat ellátó szervezet, a VÁTI Nonprofit Kft.
képviselõje.
A korszerûsítést követõen
a járóbeteg szakrendelõ európai színvonalú körülményeket biztosít a betegek
gyógyulásához és az egész-

ládokhoz. Az ajándékokat
maguk a felajánlók, Király József, a Free Line Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. tulajdonos-ügyvezetõje és
dr. Tóth István, a Zománc Zrt.
igazgatója adták át. Az ebéd

sokhoz való egyenlõ esélyû
hozzáférését. A jelenlegi
épület nagysága a duplájára
növekszik a felújítást követõen, az energiatakarékos és
környezetkímélõ építészeti
megoldások pedig a szakrendelõ hatékonyabb gazdálkodását segíti elõ. Új

szakrendelések kialakításával munkahelyteremtést is
biztosít a projekt megvalósítása. A fejlesztések következtében új szakmákkal bõvül az ellátás: sebészet,
gyermekgyógyászat, fül-orrgégészet,
reumatológia,
pszichiátria,
ideggyógyászat, ortopédia és bõrgyógyászat.

Könyvbemutató
Ferenczy Klára szeretettel vár
minden érdeklõdõt, barátot Telihold címû verseskötetének bemutatójára, amit január 15-én,
pénteken 17 órakor tartanak a
kecskeméti Ifjúsági Otthon tükörtermében.
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Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
Megvalósították, amit elterveztek
Mûködhetne jobban a pályázati rendszer, de lehetnének magasabb
színvonalúak is a bács-kiskun megyei projektek – így lehetne summázni azt a szakmai beszélgetést, amelyet lapunk folytatott dr. Balogh Lászlóval, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács társelnökével. Balogh úr szerint – akinek immáron húsz éves tapasztalata
van a fejlesztési pályázatok terén - a régiónknak nincs oka a panaszra, mert programjait elsõként fogadták el Brüsszelben. De szíve szerint, amikor a pályázatok terén szûkebb hazájáról, Bács-Kiskun megyérõl van szó, szívesen levenné az uniós egyenkabátot.
lett, de Békés is megelõzött
– Abszolút tervszerû volt ez a bennünket.
Hiányzó rugalmasság
– Ennek az oka az, hogy már
két év, a kitûzött célok mentén
– Miként értékeli a Dél-Alföldi valósítottuk meg a pályázatok nem ön az elnöke a fejlesztési
Regionális Fejlesztési Tanács kiírását és lebonyolítását. A re- tanácsnak?
(DARFT) által bonyolított progra- gionális programok közül
– Nem, inkább arról van
mok hatékonyságát?
Brüsszelben elsõként a mienket szó, hogy a bács-kiskun me– A regionális programokkal
öt jelentõs – gazdaság, turisztika, humán-infrastruktúra, városfejlesztés, közlekedés – célt próbált meg átfogni a kiíró. A kezdeményezés nemes és fontos, csak
számomra – aki már csaknem
húsz éve foglalkozom településfejlesztéssel – egy dolog: a régió,
a megye és a kistérség sajátos,
egyedi problémáinak az orvoslási lehetõsége hiányzik ezekbõl a
projektekbõl. De ez egy uniformizált rendszer, amelyen ezen a téren annyit tudtunk változtatni,
hogy a tanácsnak nemrégiben
lehetõsége lett plusz pontok adáA kecskemétieké volt a legjobb inkubátorházas pályázat
sával jó minõségû térségi pályázatokat preferálnia. Amin viszont fogadták el, és azóta is a jól tel- gyei pályázatok egy részének
szerintem lehet és érdemes is len- jesítõ régiók között vagyunk. minõsége nem üti meg a mérne változtatni, az a pályázatok Felhívásainkra a bejelentkezés cét. Ugyanakkor érthetetlen
egyszerûsítése, valamint a lassú – az akadálymentesítés kivéte- például, hogy a legkevesebb
és költséges rendszer átalakítása. lével – mindenütt többszörös pályázattal Bácsalmás és JáA Dél-Alföldi Régió az európai volt. A legnagyobb érdeklõdés noshalma szerepelt, pedig ez
régiók közül gazdasági szem- az iskola és óvodafejlesztések, a térség a leghátrányosabb
pontból az utolsó negyedben valamint a közlekedésfejlesztés területek közé tartozik, ameszerepel, ebbõl következõen na- iránt mutatkozott. A támogatá- lyek külön támogatásban is
gyobb hangsúlyt kellene fektetni si szerzõdéseket minden eset- részesültek. A legtöbb pénzt
a gazdaságfejlesztésre. Ennek ér- ben aláírták, a kifizetések folya- egyébként az útpályázatokon
dekében egyszerûen alkalmaz- matosak, bár az utófinanszíro- vitte el Bács-Kiskun.
kodóképesebb, rugalmasabb zás miatt ezt a pályázók kissé
feldolgozási mechanizmusra len- lassúnak érzik.
Lendületben Kecskemét
– Miért lett a DARFT eredméne szükség, ami magával vonná
– Melyik megyei kistérség
a gyors kifizetéseket. Ez érezhetõ- nyesebb a többi hazai fejlesztévolt a legeredményesebb a páen javítaná a pályázók önbizal- si tanácsnál?
– A régiós ügynökségben ki- lyázatok terén?
mát, hatékonyan és látványosan
– Egyértelmûen a kecskeméválóan képzett a szakemberálfejlesztené a helyi gazdaságot.
lomány. Ez a sikerességünk tit- ti. A nagy projektek közt a meBács-Kiskunt
ka. Viszont a térség megyéit te- gyei kórház több mint tízmillimegelõzték
kintve, az utóbbi idõkben Bács- árd forint támogatást kapott
– Mennyit tudott ezekbõl a Kiskun – a nagyságához mér- bõvítési terveihez. Hasonló
programokból a DARFT megva- ten – nem szerepelt túl jól. A nagyságú pályázati dotációt
lósítani?
legeredményesebb Csongrád könyvelhet el fejlesztési céljai

Épülõ útjaink
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács infrastruktúra fejlesztései
nemcsak a gazdaság vérkeringését, hanem a foglakoztatást is bõvítik. A tervek szerint 2011-ig megépül a kecskeméti északi elkerülõ út, 2012-re pedig kész lesz a Dunavecse és Kecskemét közötti 8as számú út. Az M44-es Kecskemét és Tiszakürt közötti autóút megépítését 2013-ra tervezik.

megvalósítására a Kecskeméti
Fõiskola. Mindezek mellett nem
mehetünk el szó nélkül a félmilliárd forintos kecskeméti csapadékvíz-elvezetési támogatás
mellett sem. A legjobb inkubátorházas pályázat szintén kecskeméti, és sokat nyert a város a
kerékpárút-hálózat építésére.
De a térségben kiemelkedõ
projektnek számít a Kiskunfélegyházi Ipari Park terve is. Természetesen a megyeszékhely
legjelentõsebb beruházásából,
a Mercédesz Gyár építésébõl
sem maradhatott ki a DARFT. A
mi támogatásunkkal valósult
meg az az út, amely az elkerülõ szakaszt a gyár területével
összeköti.
– Milyen kihívások elé néz a
tanács a jövõ évben?
– Komoly erõpróba számunkra a következõ két fejlesztési év
elindítása lesz. Mint említettem,
ebben a leglényegesebb teendõnk: rászabni a régióra a projekteket, valamint elõsegíteni
azt, hogy minél elõbb elkölthetõvé váljanak ezek az új pénzügyi források. Csak így van lehetõségünk olyan mértékû gazdasági fejlõdést elérni, amelynek hatása beivódik a társadalomba. Én egyértelmûen a gazdaságfejlesztés irányába nyitnék, és nagyobb lehetõséget
adnék a vállalkozásoknak. Jó
példa volt erre a telephely-fejlesztési pályázatok sikere, amelyekben a vállalkozó döntötte el,
hogy a cégén belül mire költi el
a fejlesztési támogatást. A bácskiskun megyei egészségügyi fejlesztések jó úton haladnak, a
Homokhátság ügyét tovább kell
vinni. Az iskolák és a közlekedés
fejlesztését azonban a jövõben
még nagyobb összegekkel preferálnám.

A megyét az elmúlt idõszakban több jelentõs közúti fejlesztés érintette: (2004: 51. sz.
fõút Solt-Dunapataj közötti
korszerûsítés 14,4 km, 51-55.
sz. fõút Baja elkerülés I/A és
I/B ütem 3,5 km; 2005: M5
autópálya KiskunfélegyházaSzeged közötti szakasza 45
km; 2006: Kiskunfélegyháza
észak-nyugati elkerülése 7,4
km; 2007: M8 gyorsforgalmi
út dunaújvárosi Duna-híd).

forgalombiztonsági beruházás
készült el, illetve kezdõdött
meg az Útpénztár támogatásával. 2006 -2008. között hét
kerékpárút-építési pályázat
nyert támogatást, a folyamatban lévõ és elkészült kerékpárutak hossza a megyében
mintegy 24,3 km (Felsõszentiván, Kalocsa, Mélykút, Kiskunfélegyháza, Lajosmizse,
Dunavecse, Harta térségében).

Útavatás Solt határában
Útpénztári forrásból a tavalyi felújítási keret terhére
(részben 2009. évi kivitelezéssel) összesen 43,7 km hosszban készült kivitelezés. (Városföld, Nyárlõrinc-Lakitelek,
Lakitelek, Kecskemét-Jakabszállás, Kecskemét, Pálmonostora, Tiszakécske, Lajosmizse,
Kiskõrös, Kalocsa, Hajós).
A Regionális Operatív Program 2007-2008. keretén belül 3 alsóbbrendû út felújítása
történik, összesen 53,5 km
hosszban. (Érintett települések: Kiskõrös, Kalocsa, Jánoshalma, Fülöpháza térsége).
Az elmúlt évben összesen
22 kisebb-nagyobb (forgalomcsillapító sziget, sebességkijelzõ, csomópont átépítés)

Megkezdõdött, s az év végére be is fejezõdik a mûszaki átadás-átvételi eljárása az
51. számú fõút dunapataji
belterület és DunapatajKalocsa ipartelepi csomópont
közötti szakaszának, ami
1,43 milliárd forint EU támogatással készült.
Az 511. sz. fõút Baját
észak-keleti irányból elkerülõ
szakasza 0,66 milliárd forintos EU támogatással épül.
Végleges forgalomba helyezése 2010. II. negyedévében
várható, de a fõpálya mûszaki átadási-átvételi eljárása
már
megkezdõdött,
ahogy az ideiglenes forgalomba helyezés is megtörtént
novemberben.

A Homokhátság vizes fejlesztései
A Duna-Tisza közi Homokhátság
vízháztartási helyzete az utóbbi
négy évtizedben folyamatosan
romlik, a több ezer négyzetkilométerre kiterjedõ területen a fokozódó kiszáradás súlyos veszteségeket okoz, illetve egyes részeit kifejezetten az elsivatagosodás veszélye fenyegeti.
Ezért is jelentõs, hogy a DélAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2007 és 2008 között, a
környezeti értékek védelme érdekében, 10,4 milliárd forint
értékben hirdetett meg pályázatokat. A holtágak, csatornák,
nagyobb tavak rendbetételét

2,3 milliárddal igyekeztek támogatni.
A régió települései ebbõl 900
millió forintot nyertek belterületi
csapadék elvezetésére és gyûj-

tésére. Bács-Kiskun megyében
három sikeres pályázat volt
ezen a területen. Ebbõl a legkiemelkedõbb a kecskeméti
Batthyány út környéki beruhá-

zás. A másik nagy projekt a Homokhátsággal kapcsolatos.
A DARFT kiemelt programjából négymilliárd forint jut a Homokhátságra. Ebbõl 700 millió

Mórahalom gondjainak a megoldására, míg a maradék a megyénkben, a Duna mentén használható fel, hat projekt megvalósítására. Ezek közül az egyik a
solti árapasztó rendszer fejlesztése. Itt három csatorna medrét
kotorják ki, melynek következtében a rendszer vízbefogadási
teljesítménye a jelenlegi háromszorosa lesz. Illetve a környéken
kialakítanak egy 4 kilométernyi
hosszúságú nyári gátrendszert.
A másik projektet Mátételkén
valósítják meg. A falu határában a környékbeli vízfolyásokat
egy tározóban gyûjtik össze,

amivel körülbelül egymillió köbméternyi vizet lehet visszatartani
a térségben. Az öntözés, illetve
a jóléti szolgáltatások fejlesztése
a cél.
A harmadik projektben a Sárközi csatornákat, mintegy 74
kilométeren teszik rendbe, a negyedikben pedig a FoktõBarákai telep vízkivételi kapacitását a duplájára növelik. Az
ötödik terv, ami mellé odaáll a
DARFT, három szivattyútelep rekonstrukciója. A hatodik projekt
egy hidro-meteorológiai állomás kialakítása lenne Bácsalmás térségében.

2009. december

5

TOP 100 – HARMADSZORRA

A régió legnagyobb cégei
Harmadszorra jelent meg a régió
gazdaságát bemutató szakkönyv,
amely az APEH-hoz benyújtott bevallások adataira épül. A kötet
bemutatója a napokban volt Békéscsabán, dr. Szikora János

APEH-elnök és dr. Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének jelenlétében.
A három dél-alföldi megye –
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád –
kereskedelmi és iparkamarájának
összefogásával kiadott hézagpót-

ló mû 2009-ben három fõ fejezetben mutatja be a térség gazdaságát. Hagyományosan a – nettó
árbevétel szerint sorolt – 100 legnagyobb vállalkozás adatai adják
az elsõ részt. Bács-Kiskunból 48,

Békésbõl 17, Csongrádból pedig
35 cég tartozik a TOP 100-ba. Az
idén elõször megyék szerint is
csoportosították az 50 legnagyobb társaságot. Érdekesség,
hogy a TOP 100-ba tartozó 48
bács-kiskun megyei cég közül 25

a kecskeméti kistérségben található.
A könyv 2000 példányban jelent meg. A komplett anyag angolul is elérhetõ, Bally István fordításában. A könyv szakmai lektora Tamásné Czinege Csilla, az
APEH Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságának vezetõje, szakmai
szerkesztõje Százdi Jenõné fõosztályvezetõ, fõszerkesztõje pedig
Ballai József.
Néhány „leg” a kiadványból: a
legnagyobb nettó árbevételt (174
milliárd forint) az Égáz-Dégáz, a
legnagyobb exportot (32,9) a
kecskeméti Knorr-Bremse Kft., a
legnagyobb létszámot (2883 fõ)
a Pick Szeged Zrt., a legnagyobb
adózás elõtti eredményt (4,093) a
bajai Axiál Kft., a legnagyobb beruházást (3,976) az orosházi
Linamar Hungary Rt. könyvelhette
el. A legnagyobb bruttó hozzáadott értéket tavaly a Pick Szeged
produkálta (itt azonban a csaknem 13 milliárd forint majdnem
egymilliárddal kevesebb az elõzõ
évinél), a második legnagyobb
10,3 milliárddal a Knorr-Bremse,
ahol viszont 8 százalékos a növekedés.
Az érdeklõdõk a világhálón is
tanulmányozhatják az adatokat:
http://www.apeh.hu/regiok
/delalfold/helyihirek
/top100_2009.html címen.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
a 2009. karácsonyi és a 2010. újévi ünnepek idõszakában
a KUNSÁG VOLÁN Zrt. által közlekedtetett helyközi,
távolsági, valamint Kecskemét helyi autóbuszjáratok
az alábbi munkarend szerint közlekednek:

2009.

2010.

december 21. (hétfõ):
december 22. (kedd):
december 23. (szerda):
december 24. (csütörtök):

munkanap, a hét elsõ munka- és tanítási napja
munkanap, a hét utolsó tanítási napja
tanszünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
szabadnap (helyi: az alközpontokból 15:15 és 15:20
órakor indulnak az utolsó járatok)
december 25. (péntek):
munkaszüneti nap
december 26. (szombat): munkaszüneti nap
december 27. (vasárnap): munkaszüneti nap, a hét elsõ munkanapját
megelõzõ nap
december 28. (hétfõ):
tanszünetes munkanap (helyi: szabadnap szerint)
december 29. (kedd):
tanszünetes munkanap (helyi: szabadnap szerint)
december 30. (szerda):
tanszünetes munkanap (helyi: szabadnap szerint)
december 31. (csütörtök): tanszünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
(helyi: szabadnap szerinti közlekedés, de az alközpontokból 19:15 és 19:20 órakor indulnak az utolsó járatok)
január 1. (péntek):
munkaszüneti nap
január 2. (szombat):
munkaszüneti nap
január 3. (vasárnap):
munkaszüneti nap, a hét elsõ munka- és tanítási napját megelõzõ nap
január 4. (hétfõ):
a hét elsõ munka- és tanítási napja

2009. december 24-én és 31-én a járatok közlekedésében korlátozások és korábbi leállások lesznek.
A fenti szabályozás kizárólag a KUNSÁG VOLÁN Zrt. által közlekedtetett menetrendszerinti járatokra vonatkozik, más Volán társaságok ettõl eltérõ munkarendben is közlekedhetnek, ezért az utazás megkezdése elõtt a www.menetrendek.hu internetes oldalon vagy a
06-76/321-777-es információs telefonszámon érdeklõdni szíveskedjenek.
Minden kedves Utasunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!
Kunság Volán Zrt.
Kecskemét,
Csáktornyai u. 4-6.

Táncolnak – a zenére várva
Írtunk már néhányszor lapunk hasábjain Borbély Lajosról, aki három
és fél évtizedig volt Bács-Kiskun fõépítésze, s ez idõ alatt jelentõs szerepet vállalt térségünk építészeti arculatának alakításában, a falufelújítási, mûemlékvédelmi programok megvalósításában. Az is közismert a Kós Károly-díjas, okleveles építészmérnökrõl, hogy a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarának a megalakulása óta elnöke. Azt már
valószínûleg kevesebben tudják róla, hogy a Bács-Tér Építésziroda
vezetõ tervezõje, ezért - az aktuális kamarai tapasztalatok mellett - errõl a munkájáról is érdeklõdtünk a neves szakmérnöknél.
– Kamaránk 280 tagjának
egyre kevesebb a munkája, hiszen a világgazdasági krízis az
ipari beruházások megtorpanását, a lakásépítések jelentõs
csökkenését okozta, ami természetesen érezteti szomorú hatásait az építészek társadalmában. Szinte meghatározó jelentõségûvé váltak a rendezési ter- gi munka, ami folyamatos ön–
vek alakulásából adódó megbí- és továbbképzést igényel az épízatások. Ugyanis, ahogy egyre tészektõl, s ebben is sokat tud
rosszabb helyzetbe kerülnek a segíteni a kamaránk, tudást
központi elvonások miatt az ön- gyarapító, friss információkkal
szolgálva
ki
tagjait.
– Cégünk, a
Bács–Tér Építésziroda az év
elején
még
nem
igazán
érezte a gazdasági válságból
adódó hanyatlást, a tavalyról
áthúzódó munkáink
miatt.
Májustól
viszont nekünk is
van okunk a
regresszióval
szembeni félelemre. Azt rekormányzatok, egyre jobban ar- méltük, hogy a régi házak felújíra kényszerülnek, hogy felmér- tása – a magas telekárak miatt
jék a vagyonukat, ingatlanaikat, – egyre nagyobb lendületet kap
amiket értékesíthetnek. Tehát a Bács–Kiskun városaiban. Hitelepülések a földtulajdonaikat szen ezek az építkezések jóval
ma már igyekeznek bevonni a több kompromisszumos megolrendezési tervükbe, hogy beépít- dásra számíthatnak a szigorú
hetõvé, azaz eladhatóvá válja- elõírásokat tekintve, mint ha új
nak. Persze túl nagy fellendülés- ingatlant emel vagyont érõ telsel ez az igyekezet sem kecsegtet, hiszen a társasházi építkezések szinte teljesen leálltak a megyében, s a családi házak sem
gomba módjára bújnak elõ a
semmibõl mostanában. Ugyanakkor nagyon fontossá vált a jó
felkészültség garantálta minõsé-

kére a tulajdonos. De a szomorú valóság az, hogy ezekbõl a
munkákból is egyre kevesebbre
van pénz. A kevés kivételek között említeném Kecskeméten a
volt sajtóház, vagy a nagykõrösi úti egészségház épületét,
amit a mi terveink alapján állít
vissza a tulajdonos üzletekké és

társasházzá. Az önkormányzatok esetében csak egy óvatos állagmegóvás figyelhetõ meg intézményeiket illetõen. Amiben
az is közrejátszik, hogy érthetetlen módon, csak az idei év
második felében jelentek meg
azok a pályázatok, amelyektõl
támogatási pénzt remélhetnek.
Szóval, pillanatnyilag ott tartunk, hogy szakmai körökben
egyre többen hangoztatják:
táncolj, csak lesz zene is valamikor!
– Mindezek ellenére Kecskemét esetében egy furcsa anomália van kibontakozóban. Hiszen a Mercedes Gyár, a 12
milliárdos kórházi beruházás,
vagy Széktón az új uszoda és
wellnes központ építése a huszadik századforduló fejlesztési
csodáit idézi. A gond csak az,
hogy ezekbõl a munkákból a
bács–kiskun megyei középvállalkozók, tervezõk, építõipari
cégek nem sokra számíthatnak. Ezek már a nagy cápák
vadászvizei, amin mi hiába
csápolunk csodaszép, magyar
motívumokban is gazdag matracainkon.
– koloh –
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Édenkert a puszta közepén
Kadafalva és Ballószög között, a puszta közepén található egy csodaszép intézmény, mely több tekintetben is páratlannak mondható
Magyarországon. Az Aranykor néven közismert idõsek otthona
ugyanis nemcsak remek apartmanokkal, könyvtárral, társalgóval,
bárral, közösségi és kulturális célokat szolgáló termekkel, valamint
egyéb kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik, hanem a tõszomszédságában egy nagyszerû fürdõkomplexummal is.
– Amikor a nyolcvanas évek
végén volt már egy kis megtakarított pénzem, közöltem
édesapámmal, hogy szeretnék venni egy földterületet,
ami nincs nagyon messze
Kecskeméttõl – mesélte lapunknak a kezdetekrõl az intézményt mûködtetõ alapítvány alapítója, Dudás László.
– Azt mondta erre, hogy gyere fiam, megmutatom, hol
nyújtózkodott valaha nagyapád birtoka, amit az 50-es
években államosítottak. És kihozott ide. Sík homok volt az gozni, az elõtt nemigen van
egész, még bokrok, cserjék lehetetlen. Nézzen körül! Két
sem virítottak rajta, csak egy évtized telt el, s az akkor elülnagy trágyakupac domboro- tetett fák ma szép ligetként
dott a közepén. Viszont vi- ölelik körül létesítményeinket.
A látvány valóban édenkerszonylag olcsón vissza lehetett
vásárolni ebbõl a szántóból ti. A nagy szakértelemmel
néhány hektárnyit az állami gondozott, öthektáros parkgazdaságtól. Így kezdõdött, s ban a növényvilág sokszínûazután a család szabadidejét sége mellett több tó, mestera fák, bokrok, virágok ültetése séges patakok, vízcsobogók,
kötötte le. Akkor is vallottam, kerti társalgók, sportolásra almert a szüleimtõl ezt láttam, kalmas területek növelik a
ezt tanultam, hogy aki szeret – 150 lakót számláló otthon
s persze, akit hagynak – dol- zöldövezetének idilli hatását.

Dudás Lászlótól azt is megtudtuk, hogy állandó orvosi,
egészségügyi felügyelet és
komplex ellátás mellett lakóik
gondtalan, szabad életet élhetnek
intézményükben.
Nagy hangsúlyt fektetnek a

hatják, s az ebbõl származó
bevétel ugyancsak az otthon
minél színvonalasabb ellátását szolgálja. A mai világban talán nem árt hangsúlyozni, hogy itt nem csak a
környezet, az ellátás és az

❋

koktél ❋ gálavacsora
❋ éjfél után svédasztal
A bálteremben a TAIFUN együttes,
a Picasso teremben a GLÓRIA
zenekar gondoskodik
a jó hangulatról.
Mûsor:
Akrobat Max Mamma Mia Táncszínház

ÉRTÉKES TOMBOLANYEREMÉNYEK!
Részvételi díj: 10.000 Ft
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK

lakókörülmények minél magasabb színvonalának biztosítására, a kulturális, szórakoztató rendezvények és szabadidõs programok megszervezésére, az utazási, kirándulási igények kielégítéséhez
pedig saját busszal rendelkeznek. Az egészségmegõrzõ
szolgáltatásaik közül kiemelkedõk a különbözõ fizikoterápiás, gyógymasszõri és természetgyógyászati kezelések. A
több medencés fürdõkomplexumukat kívülállók is látogat-

egészségügyi szolgáltatás, de
az idõsek biztonsága is elsõ
osztályú, amirõl a személyzet
mellett modern biztonsági
rendszerek gondoskodnak.

Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Tel.: 76/483-611, 30/229-9231
www.hotelharomgunar.hu

Aranykor Idõskorúak
Otthona
6035 Ballószög,
V. ker. 168.
Telefon: 76/57 35 90
Fax: 76/ 57 30 10
www.aranykor.hu
e-mail:
aranykor@aranykor.hu

A Gomép remek nyílászárói

Az ajtótól az ablakig

Régóta ismert a lajosmizsei Gomép remek termékeirõl, kiváló kivitelezéseirõl. Hét esztendeje kezdte meg a háromkamrás Panoráma 2000 mûanyag ajtók és ablakok tervezését, gyártását, forgalmazását és beépítését, ami elismert specialitásainak egyike. Termékeik számos jó tulajdonsággal rendelkeznek, például kiváló a mérettartásuk,
illetve a hang- és hõszigetelésük. Elsõ osztályú
mûanyag nyílászáróik nem igényelnek utólagos
karbantartást, rövid idõ alatt beépíthetõk, ráadásul árfekvésük is kedvezõ.
A vállalkozás vezetõje, Gombkötõ Márk szerint
kétségtelenül éreztette negatív hatásait idén a gazdasági válság. Ám a fejlesztések, beruházások
csökkenése miatt, az építõipart különösen érzékenyen érintõ krízis mellett, sokkal kártékonyabbnak
tartja azt a keresztbe tartozási gyakorlatot, ami ma
ezt az ágazatot jellemzi. Hiszen igen tetemes pillanatnyilag a vállalkozás kintlévõsége. Véleménye
szerint – s ebben minden hasonló nagyságú, beruházásokban érdekelt cég osztozik – hatéko-

A Tanyacsárda az idei évben is
fergeteges programmal
búcsúztatja az óévet!

nyabb, gyorsabb intézkedéseket garantáló törvények kellenének ahhoz, hogy megfékezzék azokat
a gengszter módon ügyeskedõ résztvevõit a magyar építõiparnak, akik már akkor tudják, hogy
nem fizetik ki az alvállalkozóikat, amikor megbízzák õket a különbözõ munkákkal. Mert az évekig
elnyúló bírósági pereskedések miatt egyre több
vállalkozás megy így csõdbe országunkban.
Átgondolt navigálással a Gomép most még ki
tudja kerülni a csõdöt, megvédve hûséges dolgozói gárdáját a munkanélküliségtõl. De ezernyi hasonló vállalkozással együtt csak a gyors, kedvezõ
rendelkezésekben, törvényekben reménykedhetnek õk is, a jövõt illetõen.
GOMÉP Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219-221.
Tel./fax: 76/457-446, 457-533, 555-337
Mobil: 30/995-9981

TARTSON VELÜNK ÖN IS
AZ ÉV UTOLSÓ ÉJSZAKÁJÁN!
Este 7 órától welcome drinkkel fogadjuk
minden kedves vendégünket.
Mesterszakácsaink 4 fogásos varázslatos
óévbúcsúztató menüvel készülnek.
Éjfél után újévi finomságok kerülnek az asztalra.
A jó hangulatról 2 zenekar, a virtuóz prímás,
Csóka Gyula által vezetett cigányzenekarunk
és a remek tánczenét szolgáltató
Joy zenekar gondoskodik.
Alföldi Civil Napló
Megjelenik
30.000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét, Arany János u. 4.
Tel.: 76/506-753
Fax: 76/506-752
Nyomtatás:
Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

A szilveszteri vacsora ára welcome drinkkel:
9.500 Ft/fõ
További információ a menürõl és asztalfoglalás:
Tanyacsárda Kft.
6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/356-010
www.tanyacsarda.hu
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Tervezõi ötletek

Jó évet zár a keceli Pintér Mûvek

A Kecskeméti Városszépítõ Egyesület azzal az ötlettel állt elõ a közelmúltban, hogy minél szélesebb közönség ismerhesse meg a városunk
fõterének megújítását célzó ötletpályázat pályamunkáit. Novemberben hat kitûnõ munka – a három díjazott és a három megvásárolt alkotás – került közszemlére és elemzésre. A városszépítõk kezdeményezésére azonban az ötletpályázatra jelentkezõ, de az elsõ hatba be
nem válogatott pályamunkákat is megismerhettük a napokban, a
Technika Háza elsõ emeleti tanácstermében.
A fórumon részt vett Kecskemét állapoton úgy változtatna, hogy a
fõépítésze, az ötletpályázat atyja, piacot a Széchenyi térre helyezné
Öveges László Ybl-díjas építész, át - némi hagyományõrzõ szánvalamint a Városrendezési és Vá- dékkal, hiszen régen az egész fõrosüzemeltetési Bizottság elnöke, tér piacként funkcionált. A belváFalu György képviselõ is. Az est fo- rosnak ez a része, így egy többlyamán több pályamunkával funkciós modern térként üzemelmegismerkedhettek a résztvevõk, ne, melyen egy mobil piac is mûmelyek közül a legmarkánsabb ködne napközben.

Negyedik évtizedét tapossa az 1978-ban alakult Pintér Mûvek. Az rádióvezérlésû, részben saját akár 10-15 éven át is komoly
ipari robotok, atomerõmûvi berendezések, speciális gépek, alkatré- fejlesztésû daru.
megrendelést jelenthet a Pintér
szek és precíziós termékek elõállítására szakosodott vállalkozás elsõÖsszességében a Pintér Mû- Mûveknek.
sorban külföldön – fõként Németországban, Franciaországban, vek egészét korszerû, bizonyos
A cégtulajdonos Pintér Jó Svájcban, Ausztriában és a FÁK országaiban – értékesíti termékeit, területeken csúcsmodern, for- zsef mecénásként, a jó ügyek
de a magyar piacon is érdekelt a piac megtartásában és bõvítésé- radalmi technológia jellemzi. elkötelezett támogatójaként is
ben. Az erõmûvi, atomerõmûvi, valamint ipari létesítmények kivite- Mindez a legkifinomultabb közismert. Felsorolni is sok
lezése, szerelése, karbantartása terén referenciáik széles köre jelent ipari munkák folyamatos vég- lenne azokat az ügyeket,
garanciát a szakszerû kivitelezésre. A Magyarországon fenntartott al- zésére teszi alkalmassá a cé- amelyek mellett kiállt. Nagyvállalkozói hálózat révén a Pintér Mûvek – a központi üzemen kívül get. Nem véletlen, hogy az itt szabású vállalásai egyike a
– csaknem 1000 embernek ad munkát. A cég több mint 15 éve ISO készülõ termékek iránt, a vál- Pintér Mûvek mellett kialakított
minõsítéssel dolgozik, rendelkezik NATO katonai minõségbiztosítás- ság dacára sem csökkent a Haditechnikai Park, amelyet
sal, továbbá nukleális minõsítéssel.
kereslet. Ahogy Pintér József folyamatosan fejleszt, gazdaA keceli üzemben 13 ezer
négyzetméteres üzemcsarnokban, valamint 2000 négyzetméteres irodai és szociális helyiségekben folyik a munka.
Van itt forgácsoló, lakatos és
szerkezetgyártó üzem, szigetelt
panelgyártó, fejlesztõ, kísérleti
és felület elõkészítõ és festõ
üzem, szerszám- és egyedi
gépszerelde, valamint minõségellenõrzési iroda és anyagvizsgáló labor is. A fémipari
és a forgácsoló alapképzéshez
jól felszerelt tanmûhely áll renA Haditechnikai Parkot már több százezren keresték fel
delkezésre. Itt a tanulók üzemi
körülmények között ismerked- plazmavágó is segíti. A szere- fogalmaz: a cég életképessé- gít. Eddig már több százezren
hetnek meg az NC, CNC esz- lési gyakorlatokhoz TMK sze- gét a meglévõ megrendelések keresték fel a páratlan gyûjtetergák, marógépek, CNC relõ és lakatosmûhellyel, az hosszú távon biztosítják. Hiszen ményt.
A milliárdos segítségnyújtámegmunkáló központ, külön- anyagvizsgálathoz ultrahan- a partnerek igényeit kifogástaleges köszörûgépek, pályave- gos repedésvizsgálóval, mik- lan színvonalon, rugalmasan sa túlmutat Kecel határain:
zérlésû lemezmegmunkáló gé- roszkóppal és egyéb roncsolá- elégítik ki. Beleértve a Paksi Kecskeméten és az ország
pek mûködésével. A verseny- sos, valamint roncsolás men- Atomerõmûvét is, amellyel ha- más pontjain is egész vaképes tudás megszerzését tes anyagvizsgálathoz szüksé- gyományosan jó munkakap- gyont áldozott már jótékony
lánghegesztõ, kézi ívhegesztõ, ges eszközökkel rendelkez- csolatot ápol a keceli ipari vál- célokra. Kiemelt támogatója
CO2 hegesztõ, AFI, AWI he- nek. A csarnokban megtalál- lalkozás. Idén is elnyerték azt a többek között a kecskeméti
gesztõ berendezések, automa- ható a legmodernebb lézervá- többmilliárd forint értékû ten- Karol Wojtyla Barátság Közta lángvágó berendezések és gó éppúgy, mint a 20 tonnás, dert, amely 2010 januárjától pontnak is.

Király József is ismertette terveit

változásokat Katkics Tamás és Király József alkotásai tartalmazták.
Mint Öveges László fõépítész
elmondta: ezen a pályázaton
rendhagyó módon nem voltak
vesztesek, hiszen minden tervben
volt egy-egy teljesen egyedi és elgondolkodtató ötlet. Az alapvetõ
problémákban mindenki egyetértett a pályázók közül, melyek kiemelt részét képezték a pályamunkáknak. Az egyik ilyen sarkalatos pont a piac kérdése volt,
melyet legérdekesebben Király József, a Király és Tsa Építésziroda
nevében bemutatott tervében oldott meg. Õ ugyanis a mostani

Érdemes még kiemelni ebbõl a
pályázatból a belváros zsúfoltságának enyhítésére tett javaslataikat is, ugyanis a városba bevezetõ utakat egy-egy hurok jellegû
megoldással váltanák fel, amin a
be- és kifele való forgalom egyaránt mûködne. Ilyen önálló hurok lenne például a Rákóczi út.
Sokkal több teret adnának a gyalogosoknak, a körutas közlekedést pedig a Nagykörútra delegálnák. A gyalogosoknak az öszszes pályázó kiemelt figyelmet
biztosított: megnövelt tereket és
rengeteg mélygarázst terveztek a
jövõ belvárosába.

Nóniusz Sanyi elment

December 14-én hajnalban,
55 évesen váratlanul elhunyt
Nóniusz Sándor, nagykõrösi
újságíró. A rendszerváltáskor
a zenészi karrierjét hagyta ott
az újságírásért. Pályáját lapunk eszmei elõdjénél, az Alföldi Lapoknál kezdte. Megszállottan írt és dolgozott,
még a lap terjesztését is ma-

gára vállalta. Aztán a
helyi lapok munkatársa
lett, évekig szerkesztette
és tördelte a nagykõrösi
Heti Híreket. Az elmúlt
idõkben saját honlapot
mûködtetett, a www.forrodrot.com-ot. Ma már
tudjuk, nem véletlenül
vonzódott ehhez a szakmához, ugyanis Nóniusz Sanyi született újságíró volt. Az olvasók
szerették, mert számíthattak rá és Sanyi rendületlenül az õ oldalukon állt. Élõ
krónikásává vált Nagykõrösnek és térségének. Nincs, ki
a nyomdokaiba léphetne,
mert Satyánál senki sem tudott többet szûkebb hazája
és fõszereplõinek elmúlt húsz
éves történetérõl. Szeretett
kollégánk, nyugodj békében!

Eladó Kecskeméten a nyíri úti
nyugdíjasházban egy 46 nm-es,
másfél szobás

földszinti lakás
kis elõkerttel.
Tel: 76/505-041, 30/9788-480

Az Alföldi Napló 2009. decemberi számában megjelent, „Derült égbõl villámcsapás” címmel jegyzett cikkben
dr. Fekete László, a Kecskeméti Viziközmû Társulat elnöke nyilatkozott. Többek között
kifogásolta, hogy az Építéshatósági Osztály építési engedélyeket ad ki, miközben az Önkormányzat Közgyûlése – a
Fõépítészi Osztály döntés elõkészítõ vizsgálati anyagát is
mérlegelve – nem támogat lakossági önerõt is tartalmazó
közmûfejlesztéseket. Felemlíti
azt is, hogy ezek szerint a két
osztály nincs tisztában egymás munkájával.
Az építésügyi hatóság a telkek, valamint az építési telkek
beépíthetõségének feltételeit,
a minimális építési követelmények teljesülését és az építészeti szempontok tervi érvényesülését vizsgálja. Építési
engedéllyel épített épületek

Tisztelt Szerkesztõség!
esetén ezek a feltételek kell,
hogy teljesüljenek. Beépítésre
nem szánt területen, ha az
építmény
rendeltetésszerû
használatához ivóvíz szükséges és nincs közmûves vízszolgáltatás, az ivóvízellátás
szempontjából figyelembe vehetõ az is, hogy a telken ivóvíz minõségû vizet szolgáló
kút van, vagy a telektõl gyalogúton mérve legfeljebb 150
m-es távolságon belül egyéb
módon biztosított. Ilyen formán a hatóság döntése nincs
kapcsolatban a további közmûfejlesztési folyamatokkal.
A képviselõtestület a korlátozott pénzügyi környezetben
mérlegelni kénytelen, hogy
mely kérelmeket támogassa.
Döntésében megkerülhetetlen
szempont – a humánum mellett – a közpénzek hatékony

elköltése. A társulat elnöke az
idézett cikkben maga jelenti
ki, mekkora és milyen jelentõs
különbségek vannak az egyes
fejlesztési célok között.
A sokféle különbözõ közmûfejlesztési cél közgyûlési
mérlegelésének elõsegítésére
a Fõépítészi Osztálynak két
szempontot kellett vizsgálnia.
A kezdeményezések közül
melyek esnek a rendezési
tervben beépítésre szánt, azaz
már most is viszonylag sûrûbben beépült területre, valamint hol valósult meg az utcák lehetõség szerinti teljes
körû nyomvonala, illetve területbiztosítása.
Mindez egyrészt azért szükséges, mert a sûrûbben beépített területeken adott pénzbõl több család gondját oldhatja meg az önkormányzat.

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az urnahely bérlés nincs vallási felekezethez kötve.
Tel.: Plébánia: 76/497-025
Ügyfélszolgálat: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

Másrészt viszont a közterületek, utcák megvalósult területbiztosítása kizárja azokat a
korábbi – nem kellõ alapossággal elõkészített – fejlesztésekbõl származtatható következményeket, ahol a közmûvek nem a tervezett utak
nyomvonalát, szélességi követelményeit figyelembe véve,
rossz helyre kerültek.
A bizottsági javaslattevõknek, a közgyûlési döntési folyamatban pedig a döntéshozóknak még további szempontokat is kell vizsgálniuk.
Összetett feltételrendszerben
végzett munkájukat a hivatal
munkatársain
kívül
a
Viziközmû Társulatnak is, csapatmunkában kell segítenie a
lehetõségek
feltárásában,
elemzésében, a célok és ígéretek megvalósításában.
Csányi Katalin
Öveges László

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmanok, kemping
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

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

Nyitva: mindennap 9–22 óráig!

Ünnepi nyitva tartás december 23-án: 9-22 óráig, 24-én: zárva
25-én: 14-22 óráig, 26-30-ig: 9-22 óráig, 31-én: 9-16 óráig,
január 1-én: 14-22 óráig, január 2-tõl: 9-22 óráig
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Fantáziadús virágcsokrok
Mondhatnánk, hogy virágokkal van övezve az utunk, a bölcsõtõl a
sírig. Ám nem ez a teljes igazság. Hiszen ez az ezerszínû, illatozó növény már akkor jelentõs szerepet kapott sorsunk alakulásában, amikor még csak egy pajzán gondolat formájában léteztünk. Amikor
apukánk hevesen udvarolni kezdett anyukánknak, egy-egy szál virág
volt a legszebb vallomás. És késõbb is ott virított díszes, nagy csokorba kötve az esküvõjükön, meg amikor elõször felsírtunk a szülõszobában. Mert Istennek olyan teremtménye ez, aminek szinte mindenki, mindenhol örül. Így azután pompázik valamennyi ünnepen, jelentõsebb eseményen, mert nemcsak a szerelmesek jelképe lett, hanem
a hála, a tisztelet vagy a fájó búcsú alkalmával is többet mond minden szónál.

Az izsáki úti Fantázia Virágbolt immár húsz esztendeje szolgálja ki csodaszép csokrokkal
vásárlóit. A patinás kecskeméti
üzlet vezetõje, Tollasné Sze merédi Ida lapunknak elmondta, hogy kétségtelenül megfigyelhetõk a vásárlási szokások
változásai az utóbbi idõkben,
vagyis a gazdasági krízis a virágkereskedelem terén is érezteti negatív hatásait. Szerencsére
jelentõs törzsvásárlói körre tettek
szert az elmúlt két évtizedben,
minden bizonnyal annak kö-

szönhetõen, hogy mindig az
igényességre törekedtek. Így sok
hasonló üzlettel ellentétben a
csõd réme nem fenyegeti ma
sem a Fantázia Virágboltot.
– Szép számmal voltak megrendeléseink az idén is adventi
koszorúkra, de a tendencia egyre inkább az, hogy az emberek
maguk készítik el ezeket a díszeket. S mi ebben is szívesen segítünk, különbözõ kellékeket kínálva. Az ünnepi asztalokra
szánt kompozíciókat illetõen az
idén a lila és a fehér a trendi

szín. Persze, az ünnep jellegébõl
adódóan a klasszikus formák és
színek mindig divatosak.
Az üzletvezetõtõl azt is megtudtuk, hogy az év végi vállalati
rendezvényekre jóval kevesebb
megrendelést kaptak az idén,
mint a korábbi években, ahogy
a vendéglátóhelyek is igyekeznek spórolni az élõ virággal. Ettõl függetlenül, aki szereti az
igényes, szép virágkompozíciókat – és itt a szépség alatt nem
feltétlenül a borsosabb ár értendõ – az rendszeresen betér ma
is a Fantázia Virágboltba.
– Talán egy-egy esküvõi rendezvény a legizgalmasabb szakmai kihívás – árulta el búcsúzóul a közismert virágkötõ. – Az
ilyen megrendelésekre mindig
alaposan felkészülünk, mert
ahogy nincs két egyforma ember, ugyanúgy nincs két egyforma virágcsokor sem. Külön kis
elõtanulmányt igényel például
az, hogy milyen virágkölteménye legyen a menyasszonynak.
Hiszen a személyes igények
mellett a hölgy adottságai – termete, arcformája, szem- és hajszíne –, valamint a ruhájának
színe, fazonja, és sok minden
más is meghatározza egy ilyen
csokor megalkotását, ha a virágkötõ a tökéletességre törekszik. Márpedig másként csinálni, szerintem ezt a szakmát sem
érdemes.

Jótékony hatású ganodermás kávé
Tudományos kutatások és kísérletek minden szempontból megerõsítették a ganoderma pozitív
hatásait, különös tekintettel vértisztító hatására: javítja a vérkeringést és a sejtek minõségét.
Lehetõvé teszi, hogy belsõ
szerveink rendeltetésszerûen
mûködjenek, javítja a gyenge fizikai állapotot és erõsíti az immunrendszert. Bizonyítottan hatékony olyan betegségek kezelésében, melyeknek kiváltó oka a

ganoderma kétirányú hatással
rendelkezik, azaz emelheti és
csökkentheti is a vérnyomást.
Mivel a ganoderma harmonizálja a szervezet funkcióit, fokozza
annak természetes öngyógyító
képességét, erõsítheti az immunrendszert.
rossz vérkeringés. Segít az
egészség és az egészséges megjelenés megõrzésében.
Különösen hangozhat, hogy a

Próbálja ki a DXN termékeit és
élvezze a különbséget!
www.misi.dxn.hu
Tel.: 70/263-7335

Bagatell Étterem

A gasztronómia fellegvára
Kecskeméten egy fiatal, nemzetközi hírû szakács-páros alapította
a Bagetell Éttermet, álmaik gasztronómiai
manifesztálódását.
Kecskeméti Krisztiánt és Kovács
Sándort nem kell bemutatni, hiszen még a vendéglõbe nem járók

is jól tudják, hogy ezek a jeles szakácsok számtalanszor öregbítették
már városunk hírnevét a gasztronómia nagy világversenyein.
– Nemrég vagyunk túl egy

nagyon sikeres ízkalandozáson:
volt magyar, orosz, görög és japán estünk is. Jövõre, a nagy sikerre való tekintettel, folytatjuk
ezeket a gasztronómiai kalandozásokat. Terveink között szerepel többek között a spanyol, a

mexikói konyha bemutatása is.
Emellett az étlapunk bõvülni,
frissülni fog az újév elején –
árulta el lapunknak Kecskeméti
Krisztián mesterséf.

– Januárban egy hatalmas
megtiszteltetés, és egyben egy
hatalmas megmérettetés is vár
ránk, ugyanis a mi étlaptervezetünket fogadták el a színészkarneválra és bálra. Ez egy háromfogásos menübõl áll, a magyar
konyha gyöngyszemei újszerû tálalásban és megvalósításban kerülnek a vendégek tányérjára. Éjfélkor pedig egy bõséges, hatféle
meleg ételt felvonultató büfé
várja a vendégeket. A menüt
gasztronómiai alapanyagok legjavából, jó adag kreativitásból és
eddigi tapasztalatainkból formáltuk, biztos vagyok benne, hogy
mindenki megtalálja benne az ízlésének megfelelõ falatokat.
Bagatell Étterem
Kecskemét, Lestár tér 1.
Tel.: 76/402-553
www.bagatelletterem.hu

Mûvészek a mûvészekért
A kecskeméti Mûvész Kávézóban folyamatosan nyíltak tárlatok az elmúlt másfél évben városunkban vagy annak környékén élõ, illetve
ide kötõdõ festõk, grafikusok alkotásaiból. A most látható kiállítás is
az õ képeiket tárja közszemlére, ezt a tárlatot azonban már a Mûvész Kávézó Mûvészeti Egyesülete szervezte. A frissen alakult civil
szövetkezésrõl, annak céljairól Király Józsefet, a rákóczi úti vendéglátóhely tulajdonosát kérdeztük.
– Kávézónk a
fennállása óta eltelt
idõszakban eljutott
arra a pontra, hogy
az itt kiállító mûvészekkel közösen egy
egyesületet hozzunk
létre – nyilatkozta lapunknak a közismert
vállalkozó. – Az
egyesület indulásához szüksé- mûvész fogja megkapni. Tehát
ges törzstõkét úgy kívánjuk a páros év a fiataloké lesz, a
megteremteni, hogy a most ki- páratlan a kicsit idõsebbeké.
állított képeket karácsonyi Ezen kívül ez az alap lehetõséajándékként haza lehet vinni, get biztosít arra, hogy a hirteegy nagyon méltányos egység- len nehéz helyzetbe kerülõ mûáron. Ebbõl a pénzbõl szándé- vészeket évente egyszer valakozunk egy ösztöndíjat létre- milyen formában kisegítsük,
hozni képzõmûvészek támoga- bármilyen kéréssel is fordulnak
tására. Megkaptuk azt a lehe- hozzánk. Cserében õk egy altõséget ifjabb Bozsó Jánostól kotásukkal fogják támogatni
és Lóránd Klárától, hogy ez az az alapot, amelyeket minden
ösztöndíj a híres kecskeméti év végén – mint most – megfestõmûvész, Bozsó János ne- próbálunk értékesíteni. Fonvét viselheti. A támogatást a jö- tosnak és példaértékûnek tarvõ évben egy 28 év alatti, a kö- tom ezt a kezdeményezést, hivetkezõ évben pedig egy 28 év szen eddig az volt a gyakorlat,
feletti, arra méltó és rászoruló hogy az ilyen gyûjtésekbõl be-

folyt összeget többféle karitatív
célra is felhasználták. Most
elõször van az, hogy a mûvészek a mûvészekért fognak
össze. Itt, a kávézónkban kiállítási teret és segítséget nyújtunk
egymásnak.

– Az álmom az, hogy újra
megteremtjük azt a hírnevet és
rangot, mint ami a XX. század
elején megillette a kecskeméti
mûvészeket, amikor a mûvésztelepet létrehozták. Szeretném,
hogy az a kecskeméti mûvészeti élet, az a hírnév újra a régi
legyen, természetesen a mai
mesterekkel. Úgy gondolom,
hogy nagyon gazdag alkotói
környezet a mienk, csak a koordináció, az összefogás hiányzik,
amivel ki lehetne lépni mind a
hazai, mind a nemzetközi porondra. Ehhez mindenféleképpen az kell, hogy támogassuk
ezeket a mûvészeket.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
januári MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
január 1. péntek
január 2. szombat
január 3. vasárnap
január 4. hétfõ
január 5. kedd
január 6. szerda
január 7. csütörtök
január 8. péntek
január 9. szombat
január 10.vasárnap
január 11.hétfõ
január 12. kedd
január 13. szerda
január 14. csütörtök
január 15. péntek
január 16. szombat
január 17. vasárnap
január 18. hétfõ
január 19. kedd
január 20. szerda
január 21. csütörtök
január 22. péntek
január 23. szombat
január 24. vasárnap
január 25. hétfõ
január 26. kedd
január 27. szerda
január 28. csütörtök
január 29. péntek
január 30. szombat
január 31. vasárnap

19.00
19.00
15.00
–
19.00
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
–
–
–
–
–
20.00
–
–
17.00
19.00
15.00
19.00
19.00
19.00
20.00
19.00
19.00
–
–
15.00
–

ÚJÉVI KONCERT
INDUL A BAKTERHÁZ
INDUL A BAKTERHÁZ

Csortos Gy. b.
Gombaszögi E. b.

INDUL A BAKTERHÁZ
CSIPKERÓZSIKA
INDUL A BAKTERHÁZ
INDUL A BAKTERHÁZ
NEM ÉR A NEVEM
NEM ÉR A NEVEM
NEM ÉR A NEVEM

Dajka M. b.
Grimm b.
Latabár K. b.
Nagy L. b.
Katona J. b. – bemutató
Arany J. b.
Vízváry M. b.

SZÍNÉSZBÁL

HÁROM NÕVÉR
HÁROM NÕVÉR
CSIPKERÓZSIKA
LILI BÁRÓNÕ
NEM ÉR A NEVEM
LILI BÁRÓNÕ
ÚJ VILÁG VÁR! – FEKE PÁL koncertje
INDUL A BAKTERHÁZ
HÁROM NÕVÉR

Latinovits Z. b.
Kiss M. b.
Tersánszky J. J. b.
Ódry Á. b.
Berky L. b.
Jászai M. b.

LILI BÁRÓNÕ

bérletszünet

Páger A. b.
Törzs J. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
január 2. szombat
január 9. szombat
január 10. vasárnap
január 11. hétfõ
január 12. kedd
január 13. szerda
január 15. péntek
január 19. kedd
január 21. csütörtök
január 24. vasárnap
január 31. vasárnap

15.00
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00

FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
ESZTER HAGYATÉKA
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
ESZTER HAGYATÉKA – a Balaton Színházban, Keszthelyen
ESZTER HAGYATÉKA – a Balaton Színházban, Keszthelyen
ESZTER HAGYATÉKA – a Balaton Színházban, Keszthelyen
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
HÍRSZÍNHÁZ

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
január 3. vasárnap
január 5. kedd
január 7. csütörtök
január 14. csütörtök
január 17. vasárnap
január 18. hétfõ
január 22. péntek
január 29. péntek
január 30. szombat
január 31. vasárnap

19.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

GOGOL.UTÓIRAT
PLAZMA
VERS VAGYOK ÉN IS – TANÁR ÚR, KÉREM…
TANÁR ÚR, KÉREM…– a Balaton Színházban, Keszthelyen
PLAZMA
A LEGYEZÕ
GOGOL.UTÓIRAT
A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK – bemutató
A LEGYEZÕ
A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK

Kecskemét, Katona József tér 5. Tel.: 76/501-170
e-mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu, www.kecskemetikatona.hu

