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Alázat és felelõsség
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Illusztris vendég járt a na-
pokban a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központ-
ban: SScchhmmiittttnnéé  MMaakkrraayy  KKaa--
ttaalliinn,, a köztársasági elnök
felesége kínálta meleg ebéd-
del a rászorulókat. 

– Közösen szép az ünnep.
Ez a közösség rászolgált a fi-
gyelemre, melegségét ad-
vent idején és karácsonykor
is osszák meg minél több
embertársukkal – kérte a je-
lenlévõket a díszvendég.

Ezt megelõzõen a szociális
szférában tevékenykedõ vá-
rosi szolgálatok, civil egyesü-
letek, egyházi szervezetek
képviselõi szóltak Kecskemét
városáról, bemutatva mun-
kájukat annak fényében,
hogy a most búcsúztatott
esztendõ a szegénység és a
társadalmi kirekesztettség el-
leni küzdelem európai éve.

Jelen volt többek között
Bábel Balázs kalocsa-kecs-
keméti érsek, aki ahhoz kér-
te a Duna Tv munkatár-
sainak közbenjárását, hogy
lépjen fel a megszûnõben lé-
võ Katolikus Rádió adásai-
nak további sugárzása mel-

lett. A Duna Televízió képvi-
seletében Ókovács Szilvesz-
ter vezérigazgató és Katona
Erika stratégiai igazgató ven-
déget vitt a vendégségbe,

mégpedig Csík Jánost, hogy
énekeljen a jó ebédhez. Vele
együtt ugyanezt tette a Ko-
dály Iskola kamarakórusa,
Durányik László karnagy ve-

zetésével. Schmittné Makray
Katalin megköszönte a szí-
veslátást, a Schmitt család
karácsonyi készülõdésérõl
elárulta: õ végzi a bevásár-

lást, három lányával közö-
sen készítik az ünnepi vacso-
rát, a beglit pedig 88 éves
édesanyja süti nekik és kilenc
dédunokájának.

Karol Wojtyla Barátság Központ

Ebédet osztott a köztársasági elnök felesége 

A Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés El-
leni Küzdelem Európai Év programjának
egyik befejezõ eseménye volt Kecskemét fõte-
rén a Barátok temploma melletti romkertben
megrendezett Élõ Betlehem. A Karol Wojtyla
Barátság Központ gondozottjai és más sze-
gény emberek közremûködésével,  a városi
önkormányzat és a vállalkozók segítségével
létrejött születés barlangját élõ állatok és kor-

hû jelmezbe öltözött szereplõk népesítették be
december 20-tól 22-ig. A város óvodás és isko-
lás csoportjai, kulturális, hagyományõrzõ egye-
sületei, kórusai felváltva szórakoztatták az ér-
deklõdõket karácsonyi mûsorokkal, hangverse-
nyekkel. A közönség és az elõadók finom süte-
mények és forró tea kóstolása mellett simogat-
hatták meg az állatokat és gyönyörködhettek az
elõadásokban. A rászorulókat és adományozó-
kat egész nap zsíros kenyérrel és meleg teával
várták. A rendezvény zárásakor a résztvevõk a
Kodály Kórus közremûködésével karácsonyi da-
lokat énekeltek, majd bevonultak a Barátok
templomába és az oltárnál elhelyezett ajándék-
csomagokat a támogatók átadták a legszegé-
nyebb rászorulóknak. Közös imával, hálaadás-
sal és énekkel zárult a Szenteste Alapítvány ad-
venti rendezvénye. 

Szenteste Alapítvány

Élõ Betlehem
Kecskemét

fõterén

Mozgalmas évet búcsúztathatunk.
Szilveszter küszöbén régi poénok
ötlenek fel bennem, inkább a hu-
morra érzékenyen, mint a sok-sok
keserûségre. Eszembe jut Gyuri bácsi,
aki a választásokról azt mondta, min-
den párt azt ígéri, itt kopogtat a jólét,
ha a jelöltjére szavaz. De annyit kell
dolgoznia szerény nyugdíja mellett,
hogy amikor az ajtaján kopogtat a jó-
lét, sosem találja otthon…

Azt állítják a külhoni társadalomtu-
dósok, hogy változatlanul mi vagyunk
az egyik legpesszimistább nép a vilá-
gon. De legalább tudjuk humorral
kompenzálni sötét életérzéseinket. Erre
a nemzeti kórságra nincs is más
gyógyír, különösen a világgazdasági

krízis közepén, amit természeti és ter-
mészet elleni (vörös iszap, árvíz, bel-
víz) csapásokkal mért az idén is ránk a
sors, miközben változatlanul elképesz-
tõ méreteket öltött a munkanélküliség.
S a banki hitelek változásai sok ezer
otthont veszélyeztettek, a növekvõ árak
még többet, s a korrupciónál csak a re-
ménytelenség tûnt nagyobbnak.     

Valójában azonban csodákból sincs
hiány változatlanul. Akik jártak advent
idején a kecskeméti fõtéren, tudják, mi-
re gondolok. A szeretet sokszor megte-
rített asztalaira. Amiben élen jár a sze-

gény sorsú családok megsegítésére
szervezõdött, ma már nemzetközi hírû
Karol Wojtyla Barátság Központ. Remek
szervezõmunkával bizonyították egész
évben az aktivistáik, hogy az emberek
többsége igenis hajlandó megosztani
az elesettekkel azt, amit kemény mun-
kával megszerezniük sikerült.

Most sem tudok mást javasolni, mint
egy éve: Legyen az újév az új csodák
és a megbékélés esztendeje! Ott,
ahol máig visszhangzanak Pilinszky
János sorai: „Te gyõzz le engem, éj-
szaka! / Sötéten úszó és laza / hullá-

maidba 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 tehetséges, történelmileg
sok tekintetben meghatározó nép fel-
gyógyulásának kezdete a nemzetkö-
zileg megállapított borúlátásból. 

És legyen a következõ év a felisme-
rés éve! Amikor végre minden ma-
gyar ráébred arra – az egyházak, a
civil szervezetek tagjaihoz hasonlóan

–, hogy amit csak önmagunkért
teszünk, az velünk együtt meg-
hal. Amit viszont másokért, azt
megõrzi az idõ, míg emlékezésre

méltó marad az emberiség. És a hu-
mor sok minden nehézséget segít el-
viselni.

Errõl jut eszembe a nyugdíjas ház
két aggastyánja, akik arról vitáztak,
mi a legcsodálatosabb dolog a vilá-
gon. Az egyik a karácsonyra voksolt.
A másik a szexre. Ezen elmélázott
egy kicsit a vitapartner, majd megje-
gyezte: Lehet, hogy a szex a legcsodá-
latosabb, de karácsony gyakrabban
van…

KKoolloohh  EElleekk  
vezetõ szerkesztõ

Békés, boldog újévet!

Falinaptár mellékletünk
a 4−5. oldalon!
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– Ez a megnyilvánuló
bizalom egyszerre komoly
siker és megtisztelõ felelõs-
ség. Jó érzés, hogy bíznak
bennem a szövetségem
tagjai és még az ellenzék
képviselõi is. Tudva, hogy
ez elvárás is, aminek meg
is kell tudnom felelni. De
komoly siker volt tavasszal
a parlamenti képviselõi
megválasztásom, mert úgy
éreztem, hogy a választóim,
Bácsalmás-Jánoshalma tér-
ségében ezzel elismerték
azt a munkát, amit értük vé-
geztem az elmúlt négy év-
ben. Ezért is mondom, hogy
komoly feladat, ha az em-
ber a kapott bizalmat meg
akarja hálálni. 

––  HHooggyy  vviisseellttee  aa  ccssaalláádd,,
hhooggyy  aa  vváállaasszzttáássookk  öövveezzttee
hhóónnaappookkbbaann  aa  sszzookkáássoossnnááll
iiss  ttööbbbbeett  kkeelllleetttt  nnééllkküüllöözznniiüükk
aa  ccssaallááddffõõ  jjeelleennllééttéétt??

– Feleségem és négy
gyermekünk azt a hátteret
adják nekem, amibõl erõt
tudok meríteni a minden-
napok munkájához. A csa-
ládom négy éve jól bírja ezt
a nagyon nehéz életmódot,
és méltányolja a közösség
szolgálatáért hozott idõál-
dozatokat. Az ebben az év-
ben diktált tempó azonban
nagy erõpróba volt mind-
annyiunk számára. 

––  VVaannnnaakk--ee  oollyyaann  üüggyyeekk,,
aammeellyyeekkrree  kküüllöönnöösseenn  bbüüsszz--
kkee??

– Úgy látom, hogy az el-
múlt idõszakban nagyon
sok jó dolog indult el, közü-
lük néhány már le is zárult.
Rendkívül boldog vagyok,
hogy alakító részese lehet-
tem például egy olyan siker-
történetnek, mint a hajósi
kastélyprogram, vagy a
Veránka-szigeti lepusztult
üdülõ újjáépítése. Örülök
annak is, hogy egy olyan
nehéz gazdasági idõszak-
ban is, mint ami mögöttünk
van, jutottak erõforrások in-
tézményeink folyamatos fej-
lesztésére. És máris elõttünk
áll a következõ embert pró-
báló kihívás, a megyei kór-
ház építése. Eközben ko-
moly feladatok várnak ránk
az ország újjáépítésében. 

––  ÖÖnn  nnyyiillvváánnooss  bbeesszzééddeeii--
bbeenn  iiss  ggyyaakkrraann  kkiinnyyiillvváánnííttjjaa
IIsstteenn  iirráánnttii  eellkköötteelleezzeettttssééggéétt..
HHooggyyaann  sseeggííttii  aa  hhiitt  ppoolliittiikkuussii
ppáállyyáájjáánn??

– Adva van egy örökérvé-
nyû erkölcsi, szellemi taní-
tás, amihez mérem magam,
illetve a cselekedeteimet. Az
otthonról hozott és a tudato-
san megélt hit számomra el-
sõsorban a felelõsségtudat-

ban és a felebaráti szeretet
megélésében nyilvánul meg.
Legalább is én így látom
magamat. Remélem, hogy a
tetteimen is látják: nemcsak
vallásos, hanem hívõ ember
vagyok. Természetes ezért,
hogy a beszédeimben is vál-
lalom a hitemet és tisztelet-
ben tartom másokét. 

––  MMiillyyeenn  eerréénnyyeekkeett,,  ttuullaajj--
ddoonnssáággookkaatt  ttaarrtt  nnééllkküüllöözzhhee--
tteettlleennnneekk  aa  ppoolliittiikkáábbaann??

– A legfontosabb, ahogy a
magánszférában is, úgy a
politikában, a közigazgatás-
ban is, minden közmegbíza-
tást viselõ, választott, vagy
kinevezett ember alázattal
viseltessen az emberrel, így
a magyar közszolgálat a
magyar emberekkel szem-
ben. De ez a sor folytatódik
a becsülettel, a jó erkölcs-
csel, a tisztességgel. 

––  MMii  aa  lleeggnneehheezzeebbbb??
– Hamarosan letelik az a

nyolc-tíz hónap, ami után a
kormány tetteinek hatásai
már megmutatkoznak. Az
eddigi intézkedéseink azt a
célt szolgálják, hogy a közös
munkánk eredményeképpen
az ország jöjjön ki abból a
hatalmas csapdából, amibe
belekerült az elmúlt évek-
ben: az államadósságtól a
gazdasági visszaesésig, az
erkölcsi, szellemi válságról
már nem is beszélve. A leg-
nehezebb azt lesz megélni,
hogy a választóink – a jó
szándékunk ellenére, a las-
san fogyó nehézségek miatt
– egy része bizony el fog tõ-
lünk fordulni. De mindezek
ellenére az a távoli cél le-
beg a szemem elõtt, hogy
Magyarországnak általunk
is jobb lesz a holnapja, mint
a tegnapja, miközben lé-
pésrõl lépésre, kõrõl kõre
haladunk, ahogy Szent Fe-
renc is tette. Nagyon hi-
szem, hogy boldogabb évek
jönnek, hisz mi, magyarok,
15 millióan, a Himnuszunk
éneklése közben, állandóan
Isten áldását, a jó kedvet, a
bõséget, a víg esztendõt
kérjük. Megdolgoztunk már
érte, és ha nehezen is, de
én kivárom. 

Alázat és felelõsség
HHaajjóóssoonn,,  aa  ffeellúújjííttootttt  eeggyykkoorrii  éérrsseekkii  kkaassttééllyybbaann  ttaarrttoottttaa  aallaakkuullóó
üünnnneeppii  üülléésséétt  ookkttóóbbeerr  1155--éénn  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss..
AAzz  ookkttóóbbeerr  33--ii  vváállaasszzttááss  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  nnééggyy  sszzeerrvveezzeett  sszzeerrzzeetttt
mmaannddááttuummoott  aa  tteessttüülleettbbeenn..  AA  2244  kköözzggyyûûllééssii  ttaaggbbóóll  aa  FFiiddeesszz  1166--
oott,,  aazz  MMSSZZPP  44--eett,,  aa  JJoobbbbiikk  33--aatt,,  ééss  aazz  LLMMPP  11--eett  ddeelleeggáálltt..  AA  mmee--
ggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  eellnnöökkéétt  aa  ttöörrvvéénnyy  éérrtteellmméébbeenn  ssaajjáátt  ttaaggjjaaii  ssoorráá--
bbóóll,,  ttiittkkooss  sszzaavvaazzáássssaall  vváállaasszzttjjaa  mmeegg  aa  tteessttüülleett..  BBáánnyyaaii  GGáábboorr
jjeellöölléésséétt  aa  kkééppvviisseellõõkk  eeggyyhhaannggúúaann  ttáámmooggaattttáákk..  

December 5-én – Kecskemét vé-
dõszentjének, Szent Miklósnak az
ünnepén – kezdõdött el az idei
adventi akciósorozat. Éppen egy
évtizede élesztette fel ezt a há-
romszáz éves ferences hagyo-
mányt a Szenteste Alapítvány, s
azóta az egyházak és a Karol
Wojtyla Barátság Központ mellett
számtalan civil szervezet, illetve
gazdasági társulás és intézmény
csatlakozott az év végi ünnepek
adományozói köréhez. Így janu-
ár 2-áig nyolc alkalommal terít-
hetik meg a fõtéren a szeretet
asztalát, több ezer rászorulónak
kínálva meleg ételt, forró teát, ru-

hanemût, ajándékokat és kedves
emberi szót. A Barátok templo-
ma és környéke advent idején

egy modern közösségi tér, ahol
az itt élõk az emberségükrõl tesz-
nek tanúbizonyságot. Nem vélet-

len tehát, hogy ma már úgy em-
legetik Kecskemétet, mint a szoli-
daritás városát.

Megterítették a szeretet asztalait

AAzz  aaddvveennttii  aaddoommáá--
nnyyoozzóó  rreennddeezzvvéénnyyssoo--
rroozzaatt  ttáámmooggaattóóii  ((aa  tteell--
jjeesssséégg  iiggéénnyyee  nnééllkküüll))::

ADR Kft., Alföldyné Dobozi Esz-
ter (Kodály Iskola), Antal Fe-
renc (Kremat Kft.), Árvai Andor
(Zwack Unicum Nyrt.), Bajáki
Ede (Gladiolus Kft.), Bajkó Zol-
tán atya, Bakos Tibor (Magyar
Nemzetõrség), Balogh Levente
(Szentkirályi Ásványvíz Kft.),
Bányai Gábor (megyei önkor-
mányzat), Borbély Lajos (épí-
tész kamara), Borsos István,
Bozókyné Ágnes, Bozóky Lász-
ló (Út-Híd Mérnöki Iroda),
Bowling Center, Bújdosó Gab-
riella (Korda Könyvesbolt), Büdi
Zsolt (Zöldért Zrt.) Caruso
Annunciato (Olasz Étterem),
Cseh Zoltán (Cseh Pékség)
Chu Pang Hoang (Hansa Con-
takt), Csizmadia László (Há-

rom Gúnár), Csoboth Csaba,
Deres Kovács Tibor, Dimitrij
Nachkebia esperes, dr. Jeney
Gábor atya, dr. Ábrahám Ti-
bor (Kecskeméti Konzerv Kft.),
dr. Bábel Balázs érsek,
Dejunge Bernadett (Bóra Kft.)
dr. Andrássy Ákos (Central
Invest Kft.), dr. Domokos Zol-
tán, dr. Szabó József (Fornetti
Kft.), dr. Zombor Gábor (pol-
gármesteri hivatal), Dunainé
Berente Zsuzsanna (Szigetvári
Takarékszövetkezet), Duna Te-
levízió Zrt. Fejes György (Fejes
és Társa Kft.), Fellegi Tamás,
Frankó János, Frittmann István
és Frittmann Istvánné
(Frittmann Borászat), Gara Mi-
hály (Jégszilánk Kft.), Garaczi
János (Tanyacsárda), Garai
András (Gallicoop Zrt.), Gen-

eral Center Kft., Gergics Jó-
zsef, Gönczi Imre (NRG
Agent), Gulyás István (Kiskun-
félegyházi Malom Kft.), Gulyás
Miklós (Magyarvíz Kft.), H.
Szabó Sándor (Autoflex-Knott
Kft.), Hainczné dr. Zimay Zsu-
zsanna, Hamvas István (Paksi
Atomerõmû Zrt.), Házi Piros
Paprika Kft., Hegedûs Béla es-
peres, Héjjas János (Chicken
Food Kft.), Héjja János (Mc
Donald’s), Hidasi Tibor (Pléh-
Boy Kft.), Himalája Étterem,
Hír Televízió, Hírös Mester Kft.,
Hodován László (Kígyósi Csár-
da), Holló Tibor (Hollo
Gasztro), Horváth László (Ma-
gyar Vöröskereszt), Hovány
Márton (Hovány Kft.), Huszár
István (Huszárbor Kft.), Jakó
Lajos (Jakó Cukrászda), Jám-
bor Zoltánné (Senator Italüz-

let), Jávorka Endre, Juhász
Sándor, Juhász Sándorné (Izsá-

ki Házitészta Kft.), Kalmár Lász-
ló (Szarkási Faipari Kft.),  Kato-
na József Színház, Kállainé
Zsuzsa, Király József (Free Line
Kft.), Kiss Zoltán (Kiss Cuki),
Koi Béla (Szalon Pizzéria), Kol-

lár Csaba (Mizsetáp Kft.),
Kordik Cukrászda, Korsós
László, Kovács András, Szakál-
las Tibor (Print 2000 Kft.), Ko-
vács István (Kovács Képkerete-
zõ), Kovácsné Drabant Katalin
(Dimenzió Borászat), Kovács
Pál, Kozák Dénesné (Fincsi
Csemege), K&Z Horizontal Kft.,
Kuti Béla, Lakatos Gábor
(Modus Vivendi), Lezsák Sán-
dor, Lovas József (Fejedelmi
Pékség), Magyar Rádió, Ma-
gyar Televízió, Marton Zoltán
(Hamilló Pékség), Merényi Ja-
kab (Merkbau Kft.), Méta Kft.,
Molnár Ferenc (Molnár Fate-
lep), Molnár Zsolt (Géniusz Ét-
terem), Németh Miklós (Modin-

vest Kft.), Orell Zsolt, Pajor Je-
nõ (Kecskeméti Likõripari Zrt.),
Palkovics András (Liberté Étte-
rem), Pápics János (Sugovica
Halászcsárda), Petõfi Népe
Szerkesztõsége, Pintér József
(Pintér Mûvek), Polyák Mátyás
(P&P Pékáru Kft.), Prikkel László
(Víno Étterem), RTL Klub, Slon-

szky Attila (Plan Zrt.), Somodi
Sándor (Polgárõrség), Somogyi
József, Somos László (Pilze-
Nagy Kft.), Suhajda Krisztián
(Boranal Kft.), Sümegi József
(Sümegi és Fia Pincészet), Sza-
badszállási Mihály (Megasped
Kft.), Szabó Antal (Polifarbe
Kft.), Szélesi László (Geréby
Kúria), Szilvási József (Szil-
Coop), Tesco Áruház, Tetézi La-
jos, Teva Magyarország Kft. Tõ-
zsér Judit (Gong Rádió), Ungor
Erik (Royalsekt Zrt.), Vágóné
Balla Eszter (Alföld Pro Coop),
Városi Ferenc (Astron Kft.),
Versegi János, Weninger
Richard (Verbau Kft.), Vörös Ti-
bor (Menza Food).

Támogatók

LLeezzssáákk  SSáánnddoorr,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  aalleellnnöökkee  iissmméétt  aa  vveennddééggllááttóókk  
kköözzöötttt  vvoolltt

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  kkeeccsskkeemmééttii  kkééppvviisseellõõ  kkaarrááccssoonnyy  mmáássooddiikk  nnaappjjáánn
oosszzttootttt  eebbééddeett  aa  rráásszzoorruullttaakknnaakk

ÓÓkkoovvááccss  SSzziillvveesszztteerr,,  aa  DDuunnaa  TTeelleevvíízziióó  ffõõsszzeerrkkeesszzttõõjjee  iiss  ttáámmooggaattóójjaa  vvoolltt  aazz  aaddvveennttii  eebbééddoosszzttáássnnaakk
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– Idén tavasszal nagy várako-
zással tekintettünk az új MLSZ
elnökség megalakulása elé. Bíz-
tunk abban, hogy az új vezetõ-
ség jóvoltából több pénz áram-
lik majd a sportágba, ezen belül
természetesen az amatõr szak-
ágba is. Azt azonban álmunk-
ban sem gondoltuk volna, hogy
az új vezérkar azzal kezdi tény-
kedését, hogy a jól mûködõ me-
gyei szövetségeket lefejezi és
megszünteti – nyilatkozta la-
punknak OOrreellll  ZZssoolltt. – Jelen pil-
lanatban is rengeteg a megvála-
szolatlan kérdés a témában,
egyelõre csak annyit tudni, hogy
január 1-tõl központilag kineve-
zett versenyigazgatók fogják
irányítani a munkát. Õk az
MLSZ alkalmazásában lesznek,
a megyei szövetségek önálló
gazdálkodása ugyanis megszû-
nik. Ez azt is jelenti, hogy még a
megye 3-as bajnokikat is az
MLSZ székházból tervezik irá-
nyítani, ami véleményem szerint
igencsak nehéz feladat lesz.
Ami még ennél is fontosabb,
hogy a csapatok anyagi terhei

hogyan fognak módosulni, nem
tudni, mennyi pénzt kapnak, ol-
csóbb vagy drágább lesz a ne-
vezés, vagy éppen a játékvezetõi
díjak mértéke. Nekünk itt a me-
gyei szövetségnél 12 éven ke-
resztül sikerült névadó szponzo-
rokat szereznünk, ami 4-5 millió
forintos pluszbevételt jelentett.
Az új struktúrában ez a jogosult-
ságunk is megszûnik, a szpon-
zor által adott pénz a központi
kasszába kerül, és ennek csak
egy bizonyos százalékát forgat-
ják majd vissza az amatõr ligák-
ba. Az évzáró vacsoránkon több
cég vezetõi is jelezték már, ilyen
formában meg fogják gondolni,
támogatják-e a jövõben is a lab-

darúgást. A Bács-Kiskun megyei
versenyigazgatói posztra egy ér-
vényes pályázat lett beadva,
mégpedig Losonczy László fõtit-
kár által. Az MLSZ-tõl kapott in-
formációk szerint a jelenleg reg-
náló elnökségek június 30-ig
maradnak hivatalukban, utána
még nem tudni, mi fog történni.

LLoossoonncczzyy  LLáásszzllóót,, a szövetség
fõtitkárát a 2010-es év szakmai
értékelésére kértük fel.

– Januárban és februárban
rendeztük a Megyei Ifjúsági és
Serdülõ Teremlabdarúgó Kupa
selejtezõit, majd döntõjét. Az if-
júságiaknál a Kunszállás, a
serdülõknél a Lajosmizse csa-
pata nyerte a tornát. A Bács-
Kiskun Megyei Labdarúgó Szö-
vetség március 13-án tartotta
tisztújító taggyûlését Kiskõrös-
ön, melyen ismét Orell Zsoltot
választották meg az egyesületi
küldöttek a BKMLSZ elnökévé.
Tavasszal befejezõdtek a Ma-
gyar Kupa megyei selejtezõi,
amelynek az elsõdleges célja
annak eldöntése volt, hogy a
benevezett 96 egyesületbõl
melyik 6 kerülhet az országos
fõtáblára. Ez a Bácsborsód,
Bajai LSE, Harta, Kiskõrös,
Ladánybene és a Pálmonostora
csapatának sikerült. 

– Júniusban sikerrel rendeztük
meg Kiskõrösön az AKKER
Tüzép Bács Megyei Kupa döntõ-
jét. Kemény és küzdelmes mér-
kõzésen a megyei I. osztályú Kis-
kõrös magabiztos 3-1-es gyõ-
zelmet aratott a szintén megyei
I. osztályú Harta csapata ellen.
A Megyei I. és II. osztály tavaszi
szezonja március 6-án rajtolt,
ahol élvezetes, jó mérkõzéseket
játszottak a csapatok. Az elsõ
osztály bajnoka a Ladánybene,
a másodosztály déli csoportjá-
nak bajnoka a Nagybaracska-
Csátalja HÍD SC, az északi cso-
port bajnoka a Városföld lett. A
Megyei III. osztály bajnokcsapa-
tai a 2009-2010-es szezonban:
Megyei III. Dél–Bácsborsód, Me-
gyei III. Észak–Kunbaracs, Me-
gyei III. Közép–Kecel FC. A szö-
vetség elnökének jóvoltából is-
mét sikerült névadó szponzoro-
kat találni. A POLI-FARBE KFT. a
megyei I. osztály,  a HÍD-KON-
ZOL KFT. a megyei II. osztály
Dél, a GLOBÁL-PLASZTIK KFT. a
megyei III. osztály Déli, Északi,
Keleti és Nyugati csoportjának a
szponzora, így a bajnokságok
már ilyen néven indultak. A Ma-
gyar Kupa megyei selejtezõjének
névadó szponzora továbbra is az
AKKER TÜZÉP.

Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség

Bizonytalan jövõ elé nézve

OOrreellll  ZZssoolltt

OOrreellll  ZZssoolltt,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  LLaabbddaarrúúggóó  SSzzöövveettsséégg  eellnnöökkee  aazz  AAll--
ffööllddii  NNaappllóónnaakk  aaddootttt  éévvéérrttéékkeellõõ  nnyyiillaattkkoozzaattáábbaann  ttööbbbb  oollyyaann  pprroobblléé--
mmáárraa  iiss  ffeellhhíívvttaa  aa  ffiiggyyeellmmeett,,  aammii  bbiizzoonnyyttaallaannnnáá  tteesszzii  aazz  aammaattõõrr  llaabb--
ddaarrúúggááss  jjöövvõõjjéétt  mmeeggyyéénnkkbbeenn  iiss..  

Töltse velünk Ön is a 2010-es
év utolsó napját a lajosmizsei

Öreg Tanyacsárdában!

Amivel várjuk Önt:
� Welcome drink

� Mesterszakácsaink által elkészített 
négyfogásos vacsora éjféli étkezéssel

� Virtuóz cigányzenekar szórakoztatja
a vendégeket a vacsora alatt 

� Jó hangulat, melyrõl 
a JOY zenekar gondoskodik

A szilveszteri menü ára: 9.500 Ft/fõ*
* Amennyiben a részvételi díj 

2010. december 17-ig befizetésre kerül, 
akkor a kedvezményes ár: 8.900 Ft/fõ

Tanyacsárda Étterem – 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: 76/356-010 Fax: 76/356-576 

tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu

Válság idején
– Azért jelöl ki különbözõ te-

matikus éveket az egyházunk,
hogy a különbözõ gondokat-
bajokat segítsen felszámolni,
vagy legalábbis elviselni – nyi-
latkozta dr. Bábel Balázs, Kalo-
csa-Kecskemét érseke, metro-
polita. – Ha a vizek, erdõk van-
nak veszélyben, akkor a termé-
szet védelmét hangsúlyozzuk,
bár papjainknak nincs szakirá-
nyú végzettségük. Mûelemzé-
sekkel kapcsolatban a kritiku-
sok szokták emlegetni, ha
megkérdõjelezik a kompeten-
ciájukat: nem kell tudni tojást
tojni ahhoz, hogy észrevegyük
róla, megzápult vagy sem.
Márpedig azt senkinek nem
kell bizonygatni, hogy a család
ma válságban van. Illetve nem
a család, hanem maga az em-
ber. És ebbõl adódóan nagyon
nehéz az élete. A hagyomá-
nyos családi formák széthulló-
ban vannak, nem úgy va-
gyunk, mint évtizedekkel ez-
elõtt, ma már több generáció

elvétve tud együtt élni. Azután
a népességfogyás, az elörege-
dés, a generációk közti kü-
lönbség, a fiatalság magára
találásának a nehézségei
ugyancsak szembetûnõ problé-
mák. A teljes elbizonytalano-
dás figyelhetõ meg az ifjúság-
nál, sokáig otthon maradnak a
szülõi háznál, nem tudják el-
dönteni, hogy mit csináljanak,
megházasodjanak vagy sem,
vállaljnak gyereket vagy sem.
A megszokott és természetes
együttélési formák, a régi csa-
ládmodell megszûnése ugyan-
akkor nagy  elöregedéssel pá-
rosul, ami jelentõsen megnö-
veli az elmagányosodottak
számát.

– Az egész társadalmat, az
egész nemzetet érintõ problé-
mák miatt tûzte ki a Család
Évét a Püspöki Kar, a már meg-
lévõ diagnózisra keresve
gyógyírt, terápiát. Olyan élet-
elvekre szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet, amelyek a történel-
münket tekintve jól mûködtek,

hogy azokhoz térjünk vissza, és
keressük meg hozzájuk a mai
idõk igazi értékeket és lelki
erõt adó elveit. Tekintsünk az
újszövetségi családmodellre!
Kövessük a szent életû csalá-
dok példáját, hiszen Szent Ist-
vántól kezdve számtalan talál-
ható a magyar történelemben.
Mi segíteni szeretnénk, s azt,
hogy az emberek érezzék: mel-
lettük állunk.

Megmutatni
a helyes utat

– Nagyon fontos társadalmi
elvárás, hogy senki ne legyen
kárvallottja annak, ha több
gyermek tisztességes felnevelé-
sére vállalkozik. Ehhez a javak
igazságosabb elosztása, a

megélhetés, az emberhez méltó
élet lehetõségeinek megterem-
tése szükséges. Ugyanakkor azt
mondjuk, ha nincs meg az iga-
zi elvi alapja a családnak, a
családszeretetnek, akkor csu-
pán gazdasági és szociális in-
tézkedésekkel nehéz felszámol-
ni a problémákat. Gondoljunk
arra, hogy a két háború között
például sokkal nagyobb volt az
átlagos szegénység, mint a mai

idõkben. Mégis legalább négy-
öt gyermek volt egy családban.
Felnõttek tisztességesen, anél-
kül, hogy pszichikailag töme-
gesen terheltek lettek volna, és
már fiatalon tudtak családot
alapítani. Tehát nem minden
gazdasági kérdés, erre aka-

runk többek között rávilágítani
egyházközösségeinkben, a ke-
resztény családok példájával
mutatva  mintát, modellt má-
soknak.

– A keresztény életeszmény,
ami a családra is vonatkozik, az
nem inflálódhat, de a gyakor-
latban a gyarló emberhez irgal-
masnak kell lenni – mutatott rá
dr. Bábel Balázs. – Tehát hiába-
való volna nekünk nem tudo-

másul venni, hogy nem házas-
ságban, csak párkapcsolatban
él a mai fiatalok többsége,
hogy az élvhajhászás és az eb-
bõl eredõ önzés is közrejátszik
a normális családmodell meg-
roppanásában. De azt sem
mondhatjuk, hogy csak így to-

vább, gyerekek, minél hama-
rabb éljetek szexuális életet, al-
koholizáljatok, kábítószerezze-
tek, bulizzatok, azután üljetek
autóba és száguldozzatok! Meg
kell mutatni a helyes utat, és
közben próbál az Anyaszent-
egyház megértõ, irgalmas len-
ni, hangsúlyozva, hogy ti sem
vagytok kiközösítve, viszont lát-
notok kell azt, hogy annak az
életeszménynek, amit Jézus
adott, nem feleltek meg.

Segítõ kezet nyújtva

–  Ehhez hozzá kell igazítani a
pasztorációs gyakorlatunkat,
hogy ne törjük el a megroppant
nádat. Tudva, a bûn az bûn, az
isteni irgalom az kegyelem, és
mindig lehetséges új, értelmes
célokra lelni, pláne, ha van, aki
segítõ kezet nyújt hozzá. Mi sze-
retnénk. S úgy gondolom, hogy
bármennyire elrontotta egy em-
ber az életét, a házasságait, ha
van benne még egy szikra jóin-
dulat, azt mondja a gyerekének,
tanuljon az õ hibáiból. Mert a
lelke mélyén azt szeretné, ha egy
másik életmodellt követne, va-
gyis nem úgy élné le az életét a
gyermeke, mint õ. 
– A Családok Évében tehát kü-
lön hangsúlyt kap papjaink hiva-
tásában, hogy a jókat megerõ-
sítsék az úton, amin haladnak, a
gyöngék mellé pedig odaállja-
nak az újrakezdésben vagy a
megbocsátásban.

Követendõ a szent családok példája
TTrraaggiikkuussaann  ffooggyy  aa  mmaaggyyaarrssáágg..  EEggyyrree  kkeevveesseebbbbeenn  kkööttnneekk  hháázzaassssáággoott,,
ss  eeggyyrree  kkeevveesseebbbbeenn  vváállllaallnnaakk  ggyyeerrmmeekkeett..  AAzz  mmeegg  kküüllöönnöösseenn  eellsszzoo--
mmoorrííttóó,,  hhooggyy  aa  hháázzaassssáággookk  ttúúllnnyyoommóó  rréésszzee  vváálláássssaall  vvééggzzõõddiikk  mmaa  MMaa--
ggyyaarroorrsszzáággoonn..  – NNeemm  vvéélleettlleenn  tteehháátt  aa  PPüüssppöökkii  KKaarr  ddöönnttééssee,,  aammeellllyyeell
22001111--eett  aa  CCssaallááddookk  ÉÉvvéénneekk  hhiirrddeettttee  mmeegg  aa  MMaaggyyaarr  KKaattoolliikkuuss  EEggyy--
hháázzbbaann..  EEggyy  rreemmeekk  tteemmaattiikkáárróóll  vvaann  sszzóó,,  ddee  bbiizzoonnyyooss,,  hhooggyy  eennnneekk  iiss
lleesszznneekk  mmaajjdd  kkeerréékkkkööttõõii,,  aakkiikk  aa  ccssaallááddii  éélleetteett  iilllleettõõeenn  mmeeggkkéérrddõõjjeellee--
zziikk  aa  ppaappookk  kkoommppeetteenncciiáájjáátt..  MMoonnddvváánn::  aazz  aattyyáákknnaakk  aa  mmiinnddeennnnaappookk--
bbaann  nneemm  kkeellll  mmeeggkküüzzddeenniiüükk  aa  ccssaallááddii  éélleett  ggoonnddjjaaiivvaall,,  aa  ggyyeerreekkvváállllaa--
llááss  tteerrhheeiivveell,,  aa  rréémmiisszzttõõ  mmuunnkkaannééllkküülliissééggggeell,,  ééss  eezzeerrnnyyii  mmááss  pprroobblléé--
mmáávvaall,,  aammiivveell  aa  sszzüüllõõkknneekk  ffoollyyaammaattoossaann  sszzeemmbbeessüüllnniiüükk  kkeellll..  

AA  ppaappii  hhiivvaattáássbbaann  kküüllöönn  hhaannggssúúllyytt  kkaappnnaakk  jjöövvõõrree  aa  ccssaallááddookk



Ingatlankezelõ és
Forgalmazó Kft.

Kecskemét, 

Csányi János krt. 14.

Központ tel.: 76/487-522

Fax: 76/487-343

ZÉTA−ADÓ
KÖNYVELÉSI ÉS 

ADÓTANÁCSADÓ KFT

Kecskemét,
Vágó u. 2-4.

Tel.: 76/502-081,
Fax: 76/418-721

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT
Kecskemét, Margaréta u. 2. 

Tel.: 76/509-898  Fax: 76/509-897
Mobil: 30/9638-418

e-mail: sviagkft@sviagkft.hu

Teljes körû épületgépészeti 
szolgáltatások:

Vízellátás  Csatornázás Központifûtés
Gázellátás Klimatizálás, szellõzõ 
rendszerek szerelése Központi

porszívó Napenergia hasznosítás, 
hõvisszanyerés

Tervezés és kivitelezés, mûszaki 
ellenõrzés, mûszaki szaktanácsadás, 

kereskedelem.

D és B Kulcskirály Bt.
Kulcsmásolás, kulcsok, zárak, lakatok,

speciális kulcsok másolása.
Páncélszekrény-kulcsok,

autó- és motorkulcsok minden típushoz.
Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.

Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít 
az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.

Autózárak összeprogramozása. 
Épületzárak, postaládák, kilincsek.

Kulcsok riasztókhoz. Lakatok. 
Zárbetétek és zárak javítása.

A már megszokott minõség jóval kedvezõbb áron.
Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)

Tel.: 76/322-902, 20/9330-887
Nyitva: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30, ebédszünet: 12.30-13,

szombat: 7.45-11

Jól számít, ha rán

Orgovány 
Takaréksz

Szövetkezeti minõség
szolgáltatás 

Szivattyú- és alkatrész kereskedelem

Szivattyújavítás

Szennyvízátemelõk komplett 

kivitelezése

Elektromos vezérlõszekrények 

gyártása, felújítása

Kecskemét, Ceglédi út 62.
Telefon: 76/505-640 Fax: 76/505-641

A Víziközmû Tár-
sulat 

2011-ben is
a lakosság 

szolgálatában. 

Kecskemét,
Segesvári u. 20.
Tel.: 76/482-534

Sarki
Csárda
Dunavecse,

Fő út 116.

78/437−183,

30/9435−037,

30/9251−418

Szeretettel várjuk

kedves vendégeinket

2011−ben is!

Fuvarozás 24 tonnás, önrakodós teherautókkal 
az ország egész területén.

Személy- és teherautó szerelése.

Kecskemét,
Klebelsberg K. u. 34. 
Tel./fax: 76/413-823

e-mail: kissfuvar90@t-online.hu

Január
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2
Újév, Fruzsina Ábel

3 4 5 6 7 8 9
Genovéva Titusz Simon Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell

10 11 12 13 14 15 16
Melánia Ágota Ernõ Veronika Bódog Lóránt Gusztáv

17 18 19 20 21 22 23
Antal Piroska Sára Fábián Ágnes Vince Zelma

24 25 26 27 28 29 30
Timót Pál Vanda Angelika Károly Adél Martina

31
Marcella

Március
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján Leonóra

7 8 9 10 11 12 13
Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd Gergely Krisztián

14 15 16 17 18 19 20
Matild Nemzeti ü. Henrietta Gertrúd Sándor József Klaudia

21 22 23 24 25 26 27
Benedek Beáta Emõke Gábor Irén Emánuel Hajnalka

28 29 30 31
Gedeon Auguszta Zalán Árpád

Február
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Ignác Karolina Balázs Ráhel Ágota Dorottya

7 8 9 10 11 12 13
Tódor Aranka Abigél Elvira Bertold Lídia Ella

14 15 16 17 18 19 20
Bálint Kolos Julianna, Lilla Donát Bernadett Zsuzsanna Aladár

21 22 23 24 25 26 27
Eleonóra Gerzson Alfréd Mátyás Géza Edina Ákos

21
Elemér

Április
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3
Hugó Áron Buda

4 5 6 7 8 9 10
Húsvét Vince Vilmos Herman Erhard Zsolt

11 12 13 14 15 16 17
Leó Gyula Ida Tibor Anasztázia Bernadett Rudolf

18 19 20 21 22 23 24
Andrea Emma Tivadar Konrád Csilla Béla Húsvét, György

25 26 27 28 29 30
Húsvét, Márk Ervin Zita Valéria Péter Katailn

Május
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1
Munka ü.

2 3 4 5 6 7 8
Zsigmond Tímea Mónika Györgyi Ivett Gizella Mihály

9 10 11 12 13 14 15
Gergely Ármin Ferenc Pongrác Szervác Bonifác Zsófia

16 17 18 19 20 21 22
Mózes Paszkál Erika Ivó Bernát Konstantin Júlia

23 24 25 26 27 28 29
Dezsõ Eszter Orbán Fülöp Hella Emil Magdolna

30 31
Janka Angéla

Június
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5
Tünde Anita Klotild Bulcsú Fatime

6 7 8 9 10 11 12
Norbert Róbert Medárd Félix Margit Barnabás Pünkösd, Villõ

13 14 15 16 17 18 19
Pünkösd, Antal  Vazul Jolán Jusztin Laura Arnold Gyárfás

20 21 22 23 24 25 26
Rafael Alajos Paulina Zoltán Iván Vilmos János

27 28 29 30
László Levente Péter Pál

Július
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3
Tihamér Ottó Kornél

4 5 6 7 8 9 10
Ulrik Emese Csaba Apollónia Ellák Lukrécia Amália

11 12 13 14 15 16 17
Nóra Izabella Jenõ Örs Henrik Valter Endre

18 19 20 21 22 23 24
Frigyes Emília Illés Dániel Magdolna Lenke Kinga

25 26 27 28 29 30 31
Kristóf Anna Olga Szabolcs Márta Judit Oszkár

Augusztus
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 7
Boglárka Lehel Hermina Domonkos Krisztina Berta Ibolya

8 9 10 11 12 13 14
László Emõd Lõrinc Zsuzsanna Klára Ipoly Marcell

15 16 17 18 19 20 21
Mária Ábrahám Jácint Ilona Huba Szt. István ü. Sámuel

22 23 24 25 26 27 28
Menyhért Bence Bertalan Lajos Izsó Gáspár Ágoston

29 30 31
Beatrix Rózsa Erika

Szeptember
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4
Egyed Rebeka Hilda Rozália

5 6 7 8 9 10 11
Viktor Zakariás Regina Mária Ádám Nikolett Teodóra

12 13 14 15 16 17 18
Mária Kornél Szeréna Enikõ Edit Zsófia Diána

19 20 21 22 23 24 25
Vilhelmina Friderika Máté Móric Tekla Gellért Eufrozina

26 27 28 29 30
Jusztina Adalbert Vencel Mihály Jeromos

Október
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2
Malvin Petra

3 4 5 6 7 8 9
Helga Ferenc Aurél Brúnó Amália Koppány Dénes

10 11 12 13 14 15 16
Gedeon Brigitta Miksa Kálmán Helén Teréz Gál

17 18 19 20 21 22 23
Hedvig Lukács Nándor Vendel Orsolya Elõd Nemzeti ü.

24 25 26 27 28 29 30
Salamon Blanka Dömötör Szabina Simon Nárcisz Alfonz

31
Farkas

November
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Mindenszentek Achilles Gyõzõ Károly Imre Lénárd

7 8 9 10 11 12 13
Rezsõ Zsombor Tivadar Réka Márton Jónás Szilvia

14 15 16 17 18 19 20
Aliz Albert Ödön Hortenzia Jenõ Erzsébet Jolán

21 22 23 24 25 26 27
Olivér Cecília Kelemen Emma Katalin Virág Virgil

28 29 30
Stefánia Taksony András

December
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4
Elza Melinda Ferenc Borbála

5 6 7 8 9 10 11
Vilma Miklós Ambrus Mária Natália Judit Árpád

12 13 14 15 16 17 18
Gabriella Luca Szilárda Valér Etelka Lázár Auguszta

19 20 21 22 23 24 25
Vida Teofil Tamás Zénó Viktória Ádám Karácsony

26 27 28 29 30 31
Karácsony János Kamilla Tamás Dávid Szilveszter

www.hirosmester.hu �� e-mail: hm@hirosmester.hu

KPE-KO gépészeti

kivitelezés

Irányítástechnikai

rendszerek kivitelezése

Sok boldogságot kí

Pintér Művek 
Haditechnikai 
6237 Kecel, II. 
Tel.: 06-78/420
e-mail: pinter-m



ELEKTRO
RECORD

ELEKTRO
RECORD

AUDIO – DVD 
TV – VIDEO

szerviz és 
szaküzlet

6000 KECSKEMÉT

Arany J. u. 6.

Tel.: 76/484-939

www.elektrorecord.hu

6000 KECSKEMÉT

Arany J. u. 6.

Tel.: 76/484-939

www.elektrorecord.hu
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és Vidéke
övetkezetnél.

gû pénzügyi 
az

Tel./fax: 76/484-508, 76/498-499, 
20/9422-947, 30/9589-650
Kecskemét, Szolnoki út 20.

EGYEDI TERVEZÉSÛ MUNKARUHÁK, FORMARUHÁK, BÉLELT DZSEKIK
EMBLÉMÁVAL ELLÁTVA, ÉS HAGYOMÁNYOS

MUNKARUHÁK KÉSZÍTÉSE MINDEN SZÍNBEN ÉS MÉRETBEN,
TÖBBFÉLE ANYAGMINÕSÉGBEN, A MEGRENDELÕK IGÉNYE SZERINT.

e-mail: doublerose@doublerose.t-online.hu
www.doublerose.hu

Hidraulikus 
munkahengerek

gyártása szervize átalakítása

CNC-s forgácsolási munkát 
vállalunk alkatrészek forgalmazása

Rövid határidõre!

L&L 
Hidraulika Bt.

Kecskemét, 
Matkói út 18.

Tel.: 76/507-706,
20/9440-510,
20/577-0762

Gömöri Szállítmányozási Kft.
Kecskemét,

Úrihegy 48.

Tel./fax: 76/496-893,

30/9453-935

e-mail:

gomori.kft@t-email.hu

nagytömegû billenõ fuvarozás – tereprendezés – földmunkák
– parkoló- és útalapkészítés – ipari létesítmények komplett 

földmunkái – ipari padló alatti ágyazatkészítés 
– föld-, kõ-, kavicsszállítás lakosság részére is

PAX
Gyógyszertár
6060 Tiszakécske,

Béke tér 5. 
Telefon/fax:
7766//444411--334411  

Telefon:
7766//554400--001144

e-mail: 
zzssiirrmmoonn@@tt--oonnlliinnee..hhuu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  
H-P.: 8-20-ig
Sz.: 8-13-ig

Szabadszállás      Szabadszállás      
és és VVidékeidéke

TTakarékszövetkezetakarékszövetkezet
2011-ben is kézben tartja pénzügyeit!

Szolgáltatásaink:
Hitelezés: Betételhelyezés:

– Lakossági – Számlabetét
– Betéti okiratok – Vállalkozói
– Takarékbetétek – Zálog
– Bankkártya – Faktor

– Babakötvény
Egyéb:

– Pénzforgalmi szolgáltatások
– Webbank (internetes)
– SMS szolgáltatás   

Kirendeltségek: 
Szabadszállás, Kálvin tér 2.  76/558-144
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.  76/550-115
Tass, Széchenyi krt. 75. 76/536-220
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62. 76/358-572

e-mail: kozpont@szabadszallas.tksz.hu
www.szabadszallasitakarek.hu

„SZP KISKUN”
Szolgáltató Kft.
Szabadszállás

Központ
I. Telephely: Vadvirág u. 2.

ÉDESSÉGEK,
RÁGÓGUMI-GYÁRTÁS

Tel.: 76/558-022
Tel./fax: 76/353-848

e-mail: szp@szpkiskun.axelero.net

II. Telephely: Laposrét 2.
RAKTÁROZÁS

Elérhetõség
a Központ telefonszámain.

III. Telephely: Dózsa Gy. u. 20.
KISKUN ABC

Tel.: 76/558-201, 76/558-202

Várjuk
a tanulni
vágyókat 

2011-ben is!

Pro-Cent Étterem
Kecskemét,

Kurucz krt. 16.

Napi menü
házhoz szállítás

Tel.: 76/323-639
www.ebedre.hu

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

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

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

20112011

Kecskemét,
Budai u. 1. II/22.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

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

TB által támogatott 
gyógykezelések, étterem,

apartmanok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA 
� SZAUNA � INFRASZAUNA

Nyitva: hétfõ, kedd, csütörtök és vasárnap 9-20 óráig, szerdán, pénteken és szombaton 9-22 óráig

„... nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
A Szenteste Alapítvány tevékenysége:

� Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös programok szervezése
� Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása
� Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány, Kecskemét, Margaréta u. 13.

Adkószám: 18347982-1-03 Bankszámlaszám: 52400078-10016044

íván minden kedves olvasójának az

Akusztikus
hangszerek
javítása

zongorahangolás, 
felújítás

SZAKBECSLÉS
ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

Kecskemét, Máriahegy 59/A
(A ladánybenei úton, a Hordó presszó elõtt.)

30/531-153376/477-885

Hadtörténeti Múzeum
Park
Rákóczi Ferenc úti ipartelep

0-444 Fax: 06-78/420-600
muvek@tvnetwork.hu



2010. december66 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

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. 

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

Alföldi Civil Napló 
Kiadja: Farkas Galéria Bt., Kecskemét, Margaréta u. 13/B

Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek 
Tel.: 76/505-041 Fax: 76/505-042 

Nyomtatás: Print2000 Kft. 
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató 

ISSN: 1789-1892

– Árbevételünk az idén is
meghaladja az egymilliárd
300 millió forintot, amibõl az
adózott eredmény majd 15-20
millió között várható – nyilat-
kozta lapunknak KKoovvááccss  LLaajjooss
ügyvezetõ igazgató. – A BKV-
nak végzett munkák mellett si-
kereinkben közrejátszott az
idén az is, hogy több nagy fu-
varozó céggel kerültünk part-
neri kapcsolatba. A Mol
Transnak például mintegy 60
üzemanyag szállító jármûvét
javítjuk rendszeresen. Ami
éves szinten 80-90 millió fo-
rintos árbevételt jelent a cé-
günknek. Persze változatlanul
legnagyobb partnerünk a Kun-
ság Volán. Kecskeméten és
környékén futó, csaknem 150
autóbuszának folyamatos kar-
bantartása, mûszaki vizsgázta-
tása jelenti éves munkánk 60-
65 százalékát.

– Mi az újesztendõre tekint-
ve sem látunk rémítõ perspek-
tívát, ebben a gazdasági krízi-
sekkel teli világban. Hiszen a

BKV buszainak javítására
újabb pályázatot sikerült el-
nyernünk, ami azt jelenti, hogy

januártól ismét 10-15 jármû-
vük felújítása vár ránk. Ebben
közrejátszott valószínûleg az
is, hogy a BKV a székesfehér-
vári Ikarus Gyár mellett a mi
cégünket minõsítette legjobb-
nak az elvárt szolgáltatói,
szakmai igények tekintetében.
Ami nem csoda, hiszen mi
többféle nemzetközi minõségi
szintnek igyekszünk megfelel-
ni, amire folyamatosan figyel-
met fordítottunk az elmúlt évek
során.

– Rendszeresen küldjük dol-
gozóinkat különbözõ mester-
fokú képzésekre, tudva, hogy
csak ez adhat alapot a sikeres
jövõnek. És a fejlesztéseinket
tekintve is a legkorszerûbb di-
agnosztikai eszközök beszer-
zésére koncentrálunk, amik
nélkül ma már felelõtlenség
garantálni a tömegközlekedés
biztonságos színvonalát. De a
hosszú távokat produkáló áru-

szállítók esetében sem mind-
egy, hogy egy-egy kamionjuk
lerobban-e Európa vagy a vi-
lág valamelyik távolabbi pont-
ján mûszaki hiba miatt. Mert
az sokkal drágább, mint ná-
lunk egy elõrelátó karbantar-
tás. Hozzáteszem, a mai napig
vállaljuk a kisebb jármûvek
felkészítését és vizsgáztatását
is, a személygépkocsikig bezá-
rólag.

– Cégünk 124 szakember-
rel dolgozik évek óta. Ugyan-
akkor ma is 18 szakmunkás-
tanuló gyakorlati képzését vé-
gezzük karosszéria lakatos,
autószerelõ és fényezõ szak-
mákban, ami az estleges fluk-
tuációt tekintve is egyfajta ga-
rancia. Ez a létszám az újév-
ben tovább fog növekedni, hi-
szen az új Mercedes Gyárhoz
kapcsolódó képzési felada-
tokból is részt vállalunk a jö-
võben. 

Autó Univerzál Kft.

A minõségi munka a legjobb garancia
FFeennnnáálllláássáánnaakk  eellmmúúlltt  1188  éévvéébbeenn  aa  kkeeccsskkeemmééttii  AAuuttóó  UUnniivveerrzzááll  JJáárr--
mmûûjjaavvííttóó,,  KKeerreesskkeeddeellmmii,,  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..  mmiinnddeenn  eesszztteennddeejjéétt  nnyyeerree--
ssééggggeell  zzáárrttaa..  AA  mmoosstt  bbúúccssúúzzttaattootttt  22001100--eess  éévv  sseemm  kküüllöönnbböözziikk  eebbbbeenn,,
kköösszzöönnhheettõõeenn  oollyyaann  nnaaggyy  mmeeggrreennddeelléésseekknneekk,,  aammiillyyeenn  ppééllddááuull  aa
kköözzbbeesszzeerrzzééssii  ppáállyyáázzaattoonn  eellnnyyeerrtt  BBuuddaappeessttii  KKöözzlleekkeeddééssii  VVáállllaallaatt  1144
ccssuukkllóóss  aauuttóóbbuusszzáánnaakk  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássaa  vvoolltt..  ÉÉss  ppeerrsszzee  ttuuddhhaattóó  aa  ssiikkeerr
aannnnaakk  iiss,,  hhooggyy  CCssáákkttoorrnnyyaaii  uuttccaaii  tteelleepphheellyyüükköönn  kkoorrsszzeerrûû  tteecchhnniikkaaii
bbeerreennddeezzéésseekkkkeell,,  kkiittûûnnõõeenn  kkééppzzeetttt,,  ttaappaasszzttaalltt  sszzaakkeemmbbeerreekkkkeell  vvéégg--
zziikk  mmiinnddeenn  ttííppuussúú  ggééppjjáárrmmûû  jjaavvííttáássáátt,,  ffeellúújjííttáássáátt..  TTeevvéékkeennyyssééggii  kköö--
rrüükkbbeenn  kkeezzddeettttõõll  jjeelleenn  vvaann  aa  nneemmzzeettkköözzii  ffoorrggaalloommbbaann  rréésszztt  vveevvõõ  aauu--
ttóóbbuusszzookk  ééss  tteehheerrsszzáállllííttóó  jjáárrmmûûvveekk  jjaavvííttáássaa  ééss  vviizzssggáázzttaattáássaa..

Az Aranykor Idõskorúak Ott-
hona hiányt pótló, hazánkban
egyedülállóan magas színvo-
nalat képvisel úgy épületében,
mint felszereltségében és kör-
nyezetében. A Kecskemét mel-
letti tiszta levegõjû, csendes,
békés zöldövezetben található
egyedi, kifejezetten idõkorúak-
nak tervezett épületkomple-
xum két szint plusz tetõteres
beépítésû, liftes, 32 apart-
mant, könyvtárat, társalgót,
bárt, közösségi és kulturális
célokat szolgáló termeket, va-
lamint kiszolgáló helyiségeket

tartalmaz. Az épületet öthektá-
ros park veszi körül, ahol több
tó, mesterséges patakok, víz-
csobogók, kerti társalgók,
sportolásra alkalmas területek
állnak a lakók rendelkezésére.
A különbözõ rendezvények le-
bonyolítására borospincét
alakítottak ki, a házi kiskertek-
ben pedig kellemesen és hasz-
nosan tölthetik el idejüket azok
az idõs emberek, akiknek a
kerti, fizikai munkára igényük
van. Az itt lakók komplex ellá-
tásban részesülnek, amelyben
az állandó orvosi, egészség-

ügyi felügyelet mellett a kultu-
rális, szórakoztató rendezvé-
nyek és szabadidõs progra-
mok megszervezése, látogatá-
sa is beletartozik. Egészség-
megõrzõ szolgáltatásaink kö-
zött szerepelnek különbözõ fi-

zikoterápiás, gyógymasszõri és
természetgyógyászati kezelé-
sek, a lakók rendelkezésére áll
az otthon közvetlen szomszéd-
ságában fekvõ több medencés
fürdõkomplexum, valamint
számos sportolási lehetõség.
Az aktív életet kedvelõk válto-
zatos kulturális programok, ki-
rándulások közül is válogat-
hatnak.

Az Aranykor Idõskorúak Ott-
hona szomszédságában fekvõ
rendkívül igényes, mediterrán
kialakítású fürdõkomplexum
2005 januárja óta várja a ven-

dégeket, és azóta sokak szá-
mára jelenti a nyugalom szi-
getét. A belépõjegy árában
benne foglaltatik a teniszpá-
lya, a pihenõágyak, a meden-
cék, a gõzkabin és a szaunák
korlátlan használata. Külön
térítés ellenében válogathat-
nak a vendégek a bár kínála-
tából, valamint igénybe vehe-
tik a masszázst és a szoláriu-
mot. Közkedvelt program a
szerdánként és vasárnap dél-
elõttönként megtartott
bébiúszás, amely a szülõi be-
lépõ megvásárlása mellett in-
gyenes. A nyugdíjasoknak
kedd és csütörtök délelõttön-
ként kínálnak kedvezményes
belépõjegyet.  

A fedett fürdõ részben a 32-
34 fokos, élményelemekkel
gazdagított nagy termálme-
dence mellett 36-38 fokos kis
ülõmedence, pihenõágyak,
gõzkabin, szauna, masszázs,
szolárium, Kneipp-zuhany,
bár és télikert szolgálja a ven-
dégek kényelmét. A külsõ, öt-
hektáros parkban 366 négy-
zetméteres élménymedence,
teniszpálya, rönkszauna, ha-
lastó, vízesés található. 

ARANYKOR
IDÕSKORÚAK OTTHONA
Ballószög, 5. körzet. 168.
Telefon: 06-76/573-595

Nyugalom szigete az aranykorúaknak
AAzz  AArraannyykkoorr  IIddõõsskkoorrúúaakk  OOtttthhoonnaa  BBaallllóósszzöögg  hhaattáárráábbaann,,  KKeeccsskkeemméétt--
ttõõll  nnééhháánnyy  kkiilloomméétteerrrree,,  iiddiilllliikkuuss  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  vváárrjjaa  aa  ccsseennddrree,,  bbéékkéé--
rree,,  hhaarrmmóónniiáárraa  ééss  mmaaggaass  sszzíínnvvoonnaallúú  sszzoollggáállttaattáássookkrraa  vváággyyóó  iiddõõss
eemmbbeerreekkeett..  AA  mmûûkkööddtteettõõ  aallaappííttvváánnyy  tteevvéékkeennyyssééggéébbeenn  aazz  ootttthhoonnbbaann
hhoosssszzaabbbb--rröövviiddeebbbb  iiddõõtt  eellttööllttõõ  vveennddééggeekkrrõõll  vvaallóó  ggoonnddoosskkooddááss  mmeell--
lleetttt  aa  hhoozzzzáá  ffoorrdduullóó  ééss  rráásszzoorruullóó  iiddõõsseekk  sszzoocciiáálliiss,,  eeggéésszzssééggüüggyyii  ttáá--
mmooggaattáássaa  iiss  sszzeerreeppeett  kkaapp..

Jeles vendégek

SSzzaabbóó  AAnnttaall, a Dél Alföldi Innovációs-díjjal kitüntetett Poli-Farbe
festékgyár alapító igazgatója, tulajdonosa látogatott el barátaival
együtt a Karol Wojtyla Barátság Központba advent idején. Nem volt
egyedül, mint vendég. A szegény sorsú családokkal ünnepelt AAnnttaall
GGéézzaa, pécsváradi apát plébános és ddrr..  HHoorrvváátthh  LLáásszzllóó, a Magyar
Vöröskereszt Bács-Kiskun megyei fõtitkára is. A ház aznapi ebédjét
(nem elõször már) Szabó Antal finanszírozta, Horváth László pedig
a Vöröskereszt adományait hozta a rászorulóknak.

Ebbõl az alkalomból de-
cember 15-én, szerdán dél-
elõtt sajtótájékoztatón ismertet-
te a fejlesztés céljait és eddigi
eredményeit, a II. ütem felada-
tait, továbbá a lakosságot érin-
tõ változtatásokat dr. Svébis
Mihály fõigazgató, Hegedûs
Iván gazdasági igazgató és dr.
Erdélyi Zsuzsanna, a megújuló
sürgõsségi betegellátó osztály-
vezetõ fõorvosa. A sajtótájé-
koztatón részt vettek a kivitele-
zõk vezetõi is.

Az elfogadott projekt össz-
költsége több mint 622 millió
forint. A beruházás ez év janu-
árjában kezdõdött, tervezett be-
fejezése pedig az újesztendõ
októberében várható.

DDrr..  SSvvéébbiiss  MMiihháállyy fõigazgató
elmondta, hogy a program ke-
retében több mint 560 millió fo-
rint támogatásban részesült az
a fejlesztés, amely a kecskemé-
ti megyei kórházban egy gyor-
sabb, biztonságosabb és haté-
konyabb sürgõsségi ellátást tesz
lehetõvé. 

A fejlesztés építészeti felada-
tokból, strukturális változások-
ból és új, korszerû mûszerek

beszerzésébõl áll – tette hozzá
ddrr..  EErrddééllyyii  ZZssuuzzssaannnnaa osztályve-
zetõ fõorvos. Az átépítés mûkö-
dõ betegellátás mellett zajlik. Az
I. ütem például mintegy 520
négyzetmétert érintett, itt alakí-
tották ki a szájsebészeti és a
gyermek sürgõsségi részleget,
illetve a felnõtt háziorvosi ügye-
letet. 

A mûszerpark megújítása so-
rán összesen 48 új orvos-szak-
mai eszközzel gazdagodott, il-
letve gazdagszik a betegellátás,
közöttük CT, mobil RTG és UH
készülékkel – mondta el HHeeggee--
ddûûss  IIvváánn gazdasági igazgató. 

A jelentõs uniós támogatás-
sal megvalósuló projekt elsõ
üteme során elkészült gyermek
sürgõsségi részleg mindaddig
nem tölti be eredeti rendelteté-
sét, amíg a Pólus projekttel le-
hetõvé nem válik a gyermek-
gyógyászati osztály elhelyezése
a Nyíri úton. Addig más gyógyí-
tó egységek használják a meg-
újult helyiségeket, hogy a kór-
ház zavartalan betegellátása
mellett biztosíthassa a kivitelezõ
számára a megfelelõ munkate-
rületet.

Korszerû sürgõsségi ellátás
„„ÉÉlleetteessééllyy  kkuullccssaa,,  aa  kkoorrsszzeerrûû  ssüürrggõõssssééggii  eellllááttááss””  eellnneevveezzééssûû,,  aazz
EEuurróóppaaii  UUnniióó  ttáámmooggaattáássáávvaall,,  aazz  EERRFFAA  ttáárrssffiinnaannsszzíírroozzáássáávvaall,,  vvaa--
llaammiinntt  öönneerrõõbbõõll  mmeeggvvaallóóssuullóó  pprroojjeekktt  eellssõõ  üütteemmee  lleezzáárruulltt  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  mmeeggyyeeii  kkóórrhháázzbbaann..    

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
azEurópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu   � www.nfu.hu
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Még december elején csatlako-
zott az Iskolatáska Alapítvány
adománygyûjtõ akciójához a
Societas és az MSZP Kecskeméti
Szervezete. A három héten át
tartó gyûjtés sikeresen zárult –
tudtuk meg KKiirráállyy  JJóózzsseefftõl, az
MSZP városi elnökétõl. Decem-
ber 23-án találtak gazdára a
legelsõ csomagok: a három-
gyermekes Kasza család tehette
a fa alá az ajándékokat. Rajtuk
kívül még több mint 30 család-
nak sikerült – a felajánlók segít-
ségével – szebb karácsonyt va-
rázsolniuk.

Szent János vigiliáján – kará-
csony második napján – a ha-
gyományok szerint a Barátok
templomában gyülekeztek a
kecskeméti Mathiasz Borrend
fölesküdött tagjai, illetve vendé-
geik. Az esti misén az oltár elõtt
ott állt ismét a megáldandó bo-
rok asztala, rajta sokféle nemes
nedû: a kecskeméti és térségi
pincék megannyi kincse.

Bárkányi Ernõ érseki taná-
csos, templomigazgató emlé-
kezett meg Zebedeus fiáról, Ja-
kab apostol testvérérõl, a kivá-
ló teológusról, evangélistáról,
akit a szõlõ- és bortermelõ kö-
zösségek védõszentjükül vá-
lasztottak. A borok megáldása
a szentmise végén történt.

A találkozó és köszöntés
késõbb a Porta Egyesület dísz-
termében folytatódott. A szen-

telt borok kóstolóján KKooccssiiss
PPááll, a Mathiasz Borrend elnö-
ke mondott köszöntõt, majd
a gazdák  ajánlották legkitû-
nõbb boraikat. Köszöntötte a
megjelenteket Bíró Mária, a
Magyar Borrendek Országos
Szövetségének  fõtitkára is.

Végül a Kecskemét város ál-
tal kitüntetett Dimenzió Borá-
szat tulajdonosa, Drabant
Katalin  hívta meg a résztve-
võket egy újabb, tradicionális
rendezvényre: a Vince-napi
vesszõszentelésre és termés-
becslésre.

Megszentelték a pincék
idei kincseit

Pincelakat Borturisztikai Központ
létesítése Császártöltésen

A Dél-alföldi regionális Operatív Program keretein belül meghirdetett „DAOP-2007-
2.1.1/D Bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturá-
lis fejlesztések 100.000 euro támogatási összeg fölött” pályázati eljárás keretében a Fõ-
káptalani Pince Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. vissza nem térítendõ támogatást nyert.

A megvalósuló beruházással célunk a Pincelakat Borturisztikai Központ létrehozása Csá-
szártöltésen, a Hajós-Bajai borvidéken. A Központ magas színvonalon ismerteti meg a
turistákat és az érdeklõdõket a bor- és pálinkatúrával, népszerûsíti a pálinkát, mint hun-
garikumot, csökkenti a térségi szezonalitást, magas színvonalú komplex szolgáltatás- és
programcsomagokat kínál, valamint gazdaságfejlesztõ hatása is jelentõs a térségben,
ezzel is javítva a lakosság életkörülményeit. A Központ segíti a Kiskunsági, a Bácskai és
a Kalocsai Sárközi táj értékeinek felmérését, azok hagyományokkal való egyeztetését és
összefogott bemutatását. A beruházás megvalósulása után alkalmazottaink folyamatos
képzésével minõségi szolgáltatást kívánunk vendégeink számára biztosítani. A projekt
során külön figyelmet fordítunk a beruházás költséghatékony megvalósítására, az esély-
egyenlõség biztosítására és a környezetvédelem betartására. 

A projekt 2009. március 1-jén kezdõdött meg, zárása 2010. december 31-én várható.
A projekt összköltsége: 325 012 000 Ft
Az elnyert támogatás összege: 160 003 408 Ft
Projektazonosító: DAOP-2.1.1/D-2008-0003
Közremûködõ szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

MMeeggjjeelleenntt  

aazz  úújjéévvii  

HHiitt  ééss  éélleett  

BBááccss--KKiisskkuunn  

mmeeggyyéébbeenn  

ccíímmûû  kkaattoolliikkuuss  

kkaalleennddáárriiuumm..  

Megvásárolható

a Korda

Könyvesboltban

és  a

plébániákon

650 forintért.

Megajándékozott családok

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu   � www.nfu.hu

Pedig az egyik legsikeresebb
civil szervezõdésrõl van szó, amit
a közmûvek kiépítéséhez szüksé-
ges lakossági önerõ megfizeté-
sével összefüggõ teendõk elvég-
zésére, illetve az érintett ingatlan
tulajdonosokkal való kapcsolat-
tartásra hoztak létre egy évtize-
de. S ez idõ alatt 11 ezren csat-
lakoztak a társulathoz, mely bi-
zonyíthatóan remekül szolgálta a
lakosság érdekeit, mindig azért
küzdve, hogy minél olcsóbbak és
gyorsabbak legyenek városunk-
ban a közmûfejlesztések. Az el-
múlt években 17 ezer 844 kecs-
keméti családhoz jutott el a
szennyvízcsatorna, a víz, az
áram és a gáz a társulat hatha-
tós közremûködésével, az útsta-
bilizációkat nem is említve. Va-
gyis városunk összlakosságának
a felén segítettek eddig.

Azután jöttek a konfliktusok –
nem a tagsággal, sokkal in-
kább a városi vezetés illetékese-
ivel –, jelentõsen beszûkítették
hatásköreiket, s az úgynevezett
Kis-ISPA programot tekintve,
már labdába sem nagyon rúg-
hatott a társulat korábbi baj-
nokcsapata.

– Az ISPA hátralékok  behajtá-
sának feldolgozása folyamatban
van társulatunknál, aminek min-
den dokumentumát leadjuk az
önkormányzatnak. Társulatunk-
nál elmaradnak a további szer-
vezõdések, hiszen tevékenységi
körünk jelentõsen korlátozódik –
nyilatkozta legutóbbi számunk-
ban ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó, a Kecske-
méti Víziközmû Társulat elnöke.

S hogy mi lesz jövõre? Az el-
nök szerint nem sok jó. Mert akik
ezek után akarnak vízhez, csa-
tornához jutni, vagy várakoznak
külsõ, bizonytalan pályázati se-
gítségekre akár 10-20 évig, vagy
fizetik a beruházási költségek fe-
lét, azaz 500-700 ezer forintot
közmûvenként. Holott a jelenlegi

foglalkoztatás és keresetek mel-
lett a társulati 140-160 ezer fo-
rint hozzájárulás – amit havonta
törleszthettek – még reális lehe-
tõség volt számukra. Különösen
a külterületeken élõk kerülnek
így lehetetlen helyzetbe – Fekete
László véleménye szerint -, ha
egészséges ivóvizet, csatornát,
gázt, netalán szilárd útburkolatot
szeretnének. 

– Elképesztõen nagy szervezõ
munkára vállalkoztunk, amikor
létrehoztuk ezt a társulatot, hi-
szen a bankokkal, az önkor-
mányzattal, a szolgáltató cégek
illetékeseivel, a tervezõkkel, s
persze minden érintett lakóval
folyamatosan egyeztetnünk kel-
lett, figyelemmel kísérve a kivite-
lezési munkáktól a befizetésekig,
a mutatkozó hátralékokig min-
dent. A sikereink bizonyítják,
hogy társulatunk gondos gazdá-
ja volt Kecskemét közmûfejlesz-
téseinek, a lakosság megelége-
désére. Márpedig akkor segíte-
ni, támogatni kellett volna a
munkánkat, nem keresztbe ten-
ni, akadékoskodni ahol és ami-
kor csak lehet – mondta el az el-
nök. – Borúlátó vagyok, mert
nem sok jót ígér a következõ
esztendõ, de a remény hal meg
utoljára. Éppen ezért eredmé-
nyekben, sikerekben gazdag,
boldog újévet kívánok minden
tagtársunknak, s azoknak is,
akik a jövõben már nem csatla-
kozhatnak hozzánk!

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Nem sok jót ígér az újév
AA  jjeelleekk  sszzeerriinntt  nneemm  lleesszz  ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg  aazz  úújjeesszztteennddõõ  aa  KKeeccsskkee--
mmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  sszzáámmáárraa..  LLeegguuttóóbbbbii,,  nnoovveemmbbeerrii  kköözzggyyûûllééss--
üükköönn  uuggyyaanniiss  mmáárr  mmeeggtteettttéékk  aazz  eellssõõ  llééppéésseekkeett  aa  llaakkáássttaakkaarréékk--ppéénnzz--
ttáárrrraall  ééss  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattttaall  vvaallóó  eeggyyeezztteettéésseekk  ffeelléé..  AA  ffoollyyaammaatt  vvéé--
ggee  ppeeddiigg  vváárrhhaattóóaann  aazz  lleesszz,,  hhooggyy  bbeeffeejjeezzvvee  aa  mméégg  ffoollyyaammaattbbaann  lléé--
vvõõ  kköözzmmûûffeejjlleesszzttéésseeiikkeett,,  ááttaaddnnaakk  mmiinnddeenntt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk,,
mmeellllyyeell  nnaaggyy  ccssaattáákkaatt  vvíívvttaakk  aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõkkbbeenn..  
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Ha ma Kecskeméten a Gody
Papa nevet kimondja valaki
egy társaságban, kórusban
felelik: pizzéria. Mert ugyan-
úgy fogalom lett nálunk, mint
az SMS, az internet vagy bár-
melyik mobiltelefon mûködte-
tõje…

Sikerét garantálta, hogy ez
az olaszok névjegyével jegy-
zett finomság elképesztõen
változatos, árában is figyel-
met érdemlõ módon jut el a
fogyasztókig. Csak egyet-ket-
tõt említhessünk: hét közben a
diákokhoz, vasárnap meg a
családokhoz juthat el féláron.  

Az Arany János utcai üzlet
tulajdonosa, GGooddóó  LLáásszzllóó la-
punknak elmondta, hogy az
interneten való rendelés és a
házhoz szállítás ma is ingye-
nes. Más kérdés, hogy jólla-
katásra hívatott alkalmazottjai

egy reális borravaló nélkül
éhen halnak a hatalmas lepé-
nyeket vagy különbözõ fris-
sensülteket, spagettiket szállít-
va. Hamburgereiknek válto-
zatlanul egyedi jelleget ad,
hogy a tésztájukat saját recept
szerint sütik, remek ízesítéssel.  

A jövõben is szívesen tel-
jesít ik – 30 fõig – csopor-
tos rendezvények lebonyo-
lítását.  

Szilveszterkor ugyan zárva
tartanak, de ami természe-
tes: Boldog újévet kívánnak
minden vendégüknek!

Ha pizza – akkor Gody Papa

Balogh Leventének, a Szentkirályi Ásványvíz tulaj-
donos-ügyvezetõjének nagyon tetszett az Üvegtig-
ris címû magyar film elsõ két része. Állítása szerint
az egyszerûségük, a közvetlen hangvételük fogta
meg elsõsorban. Hiszen olyan alkotásokról van
szó, amelyek úgy tartanak elénk tükröt, hogy a
magyar valóság egyszerre sokkoló
és szórakoztató. Most megy a mo-
zikban a trilógia harmadik filmje,
amelynek létrejöttét a Szentkirályi
Ásványvíz is támogatta.

– Az Üvegtigris világa ízig-vérig
magyar, de nem az elit miliõjérõl
szól. A szentkirályi a legelegánsabb
vizek között van. Nem lát a két tény
között ellentmondást?

– Nem, hiszen a Szentkirályi Ás-
ványvíz nem kizárólag az elit körök
itala. Kiváló minõségû, prémium ás-
ványvíz, pontosan arról van szó,
hogy a legjobb minõség nemcsak az elit kiváltsá-
ga, hanem minden magyar embernek jár. A
szentkirályi maga is ízig-vérig magyar. Mindenkié.

– AA  ttáámmooggaattáássrróóll  sszzóóllóó  ddöönnttééss  kkiizzáárróóllaagg  PPRR
sszzeemmppoonnttúú  vvoolltt??  VVaaggyy  eeggyyéébb  mmoottiivváácciióótt  iiss  ttuudd  eemm--
llíítteennii??

– Szeretem a mozit, a magyar filmeket. Fontos-
nak tartom a hazai mûvészek, így a filmvilág al-
kotóinak, szereplõinek támogatását. Örülök, mert
úgy érzem, nem a szentkirályi „húzza fel” az
Üvegtigris 3-at, hanem két remek dolog találkozik
és erõsíti egymást egy színvonalas produkcióban.

Bevallom, mindig irigykedve néztem a külföldi fil-
mekben a jól elhelyezett szponzori termékek
szerepeltetését. Most végre itt egy sikeres, igazi
magyar közönségfilm, benne a mi ásványvi-
zünk.

––  VVoolltt  aarrrróóll  sszzóó,,  hhooggyy  eesseettlleegg  öönn  iiss  jjááttsszzaannaa  aa
ffiillmmbbeenn??  VVaaggyy  nneemm  iiss  ggoonnddoolltt  eerrrree??

– Ez a kérdés fel sem merült. A film nem ró-
lam szól, ahogy az ásványvíz sem. A maga
módján mindkettõ Magyarországról szól.

––  ÖÖnn  sszzeerriinntt  mmeeggttéérrüüll  eezz  aa  sszzppoonnzzoorráállááss??
– Rövid távon nem, de mi mindig hosszú táv-

ra tervezünk. Bízom benne, hogy a szentkirályi
támogatásával most egy olyan filmes csapat
erõsödik tovább, amely szakmájában, hivatásá-
ban kiváló, és amely az itthoni sikereket követõ-
en olyan produkciókat tud majd létrehozni,
amelyek külföldön is eladhatók.

––  KKii  aa  kkeeddvveennccee  aa  ffiillmmbbeenn  jjááttsszzóó  mmûûvvéésszzeekk
kköözzüüll??

– Számos színész nyújt emlékezetes alakítást,
nem is akarok kiemelni senkit. A kedvenc jele-
netem viszont az, amikor Rudolf Péter Szentkirá-
lyi Ásványvízzel tölti fel a vasalót, így vasalva a
bankókat. A premier elõtti vetítésen a nézõkö-
zönség is értékelte a jelenet poénját.

Az Üvegtigris ásványvize

PPaattaakkii  ÁÁggii,,  aazz  ÜÜvveeggttiiggrriiss  pprroodduucceerree  ééss  BBaalloogghh  LLeevveennttee

AA  SSzzeennttkkiirráállyyii  ÁÁssvváánnyyvvíízz  KKfftt..  ssookk  jjóó  üüggyy  ttáámmooggaattóójjaa..
AA  nnaappookkbbaann  ppééllddááuull  eeggyy  sszzíínneess  lléézzeerrnnyyoommttaattóótt--
sszzkkeennnneerrtt  aajjáánnddéékkoozzootttt  kkaarrááccssoonnyyrraa  aa  hheellyyii  áállttaalláá--
nnooss  iisskkoolláánnaakk..  FFeellvvéétteellüünnkköönn  BBaalloogghh  LLeevveennttee  ccééggttuu--
llaajjddoonnooss  ééss  AAllmmáássii  ZZssuuzzssaannnnaa  iisskkoollaaiiggaazzggaattóó  

Az átalakításra azért volt
szükség, mert a hotel több mint
húsz éves mûködése során a
vendégek igényei jelentõsen
megváltoztak. Ennek figyelem-
bevételével egy fiatalosabb, len-
dületesebb irányvonal mentén
tervezték újjá a komplexumot. A
tervekbõl mostanra valóság lett.
Így immár megújult külsõvel, ki-
bõvült szolgáltatásokkal várja
régi és új vendégeit a Hotel Há-
rom Gúnár, amelynek fejleszté-
se során a kényelem és a „ké-
nyeztetés” is a középpontba ke-
rült. 

Kívül-belül megújult a szállo-
da 54 szobája. Az új épület-
szárnyban 23 tágas, kétágyas
szobát alakítottak ki négycsilla-
gos szállodai színvonalon, kö-
zülük kettõ a mozgáskorlátozot-
tak számára kerekes székkel is
használható. Új arculatot kap-
tak a megmaradt, régi szobák
is, továbbá az egész házat zaj-
szûrõ nyílászárókkal, valamint
korszerû fûtés- és légtechnika

beépítésével tették még komfor-
tosabbá.

Az új szolgáltatásokkal bõvü-
lõ szálloda ideális elhelyezést
nyújt üzleti utazók, kirándulók,
egyéni és csoportosan érkezõ
vendégek számára. Egy épület-
ben nyílik lehetõség továbbkép-
zések, tréningek megrendezésé-
re kikapcsolódási lehetõségek-
kel. Az újjáépítést követõen
ugyanis a hotel épületén belül is
öt, különbözõ méretû különte-
rem áll rendelkezésére. A csalá-
di és vállalati rendezvények le-
bonyolítóinak színes program-
ajánlattal könnyítik meg a dol-

gát. Az épület alagsorában ki-
alakított wellness-sziget szolgál-
tatásai – jacuzzi, gyerekpancso-
ló, szauna, infraszauna és gõz-
kabin – januártól a város lakói-
nak is rendelkezésére áll. 

Az átalakítás érintette az ét-

termet is. A korábbi helyiséget
egy új, modern vendéglátóegy-
ség váltotta fel nyári terasszal. Itt
a szállóvendégek mellett csalá-
dok, baráti társaságok, üzlet-
emberek meghitt hangulatban
élvezhetik a kiváló ízeket. A fia-
talok kedvelt sörözõje – a bili-
árdasztalokkal és darts gépek-
kel együtt – az alagsorból a
földszintre költözik. 

A korszerûsítés részeként egy
19 személygépkocsi parkolásá-
ra alkalmas mélygarázs is épült. 

✸

A szálloda mellett továbbra is
zavartalanul mûködik a Három
Gúnár Rendezvényház, amely
idén december 31-én is nagy-
szabású szilveszteri party hely-
színe lesz. A szervezõk élõzené-
vel, gondosan összeállított me-
nüvel, az Akrobat Max mûsorá-
val és értékes tombolanyeremé-
nyekkel készülnek. Jegyek még
kaphatók. 

Szilveszter a Rendezvényházban

Megújult a Hotel Három Gúnár
BBiirrttookkbbaa  vveettttéékk  aa  vveennddééggeekk  aa  mmeeggúújjuulltt  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárrtt  – ttuudd--
ttuukk  mmeegg  JJuusszzkkóó  AAnniittaa  sszzáállllooddaaiiggaazzggaattóóttóóll,,  aakkii  aa  ppaattiinnááss  sszzáállllooddaa
mmáárrcciiuussbbaann  mmeeggkkeezzddeetttt  ééss  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  zzáárruulltt  ffeejjlleesszzttéésséénneekk  rréésszz--
lleetteeiirrõõll  iiss  bbeesszzáámmoolltt..  AA  bbeerruuhháázzááss  kkaappccssáánn  úújj  sszzáárrnnnnyyaall  ééss  úújj  sszzoobbáákk--
kkaall,,  ttoovváábbbbii  kküüllöönntteerrmmeekkkkeell,,  vvaallaammiinntt  wweellllnneessss  rréésszzlleeggggeell  iiss  ggaazzddaa--
ggooddootttt  aa  hhootteell..  MMiinnddeemmeelllleetttt  ááttaallaakkuulltt  aazz  éétttteerreemm  aarrccuullaattaa  ééss  eeggyy
mmééllyyggaarráázzss  iiss  ééppüülltt  aa  sszzáállllóóvveennddééggeekk  rréésszzéérree..  

Immár 22. alkalommal töltötték
a karácsony estéjét a Szenteste
Alapítvány kuratóriumának tag-
jai a dunavecsei diákotthon-
ban. A három lakásotthon la-

kóinak személyre szóló aján-
dékkal kedveskedtek. A gyere-
kek levélben elküldött három
kívánságát próbálták teljesíteni
az évnek ezen a legszebb esté-

jén. A jó hangulatú ünnepi mû-
sorok után együtt vacsoráztak
az ajándékozók a nevelõkkel és
az otthonban karácsonyozó
gyerekekkel.

Szenteste az árvaházban


