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Vendégünk volt a Magyar Köztársaság elnöke

Dr. Sólyom László köztársasági
elnök látogatott el a napokban
Kecskemétre, ahol – az Univer
és a Kiskunsági Nemzeti Park
mellett – felkereste a Karol
Wojtyla Barátság Központot is.
A jeles személyiség dél-alföldi
látogatásának második napján,
hétfõn töltött egy órát az intéz-

A Kecskeméti
Piaccsarnok új
nyitvatartási rendje:
Keddtõl péntekig:
06-tól 18 óráig
Szombaton és
vasárnap:
06-tól 13 óráig

mény alapítóival, szponzoraival,
és kedvezményezetteivel.
Farkas P. József , a Karol
Wojtyla Barátság Központ alapítója, ügyvezetõ igazgatója köszöntötte a közjogi méltóságot,
tájékoztatva Sólyom Lászlót az
intézmény törekvéseirõl, munkájáról. Egyebek mellett elmondta,

hogy naponta 120-130 nehéz
sorsú ember kap itt meleg ételt,
és egyéb ingyenes támogatást.
Utalva a köztársasági elnök civilekkel kapcsolatos nézeteire, külön kiemelte, hogy a létesítmény
teljes egészében a polgárok, a
civilek öntevékenységére, jó
szándékára,
szolidaritására

épül. Az a közösség, amely létrehozta ezt az emlékhelyet, hatalmas építõ erõ, amely viszi a város jó hírét szerte az országban,
sõt határainkon túl is.
Sólyom László elsõ megnyilatkozásában örömét fejezte ki,
hogy szemtõl-szemben találkozhat azokkal, akikrõl már annyit

hallott, akik megépítették és mûködtetik ezt a barátság központot. Mellette templomokat építenek és újítanak fel, többek között
azt a kékesdit, amelynek az elnök a fõvédnöke, személyes támogatója volt, és amely a kecskeméti Porta Egyesület közremûködése nélkül nem épülhetett

volna meg. Elmondta, hogy példamutatónak tartja ezt az összefogást és hangsúlyozta, hogy a
fizikai és lelki közösségek ereje
és hatása rendkívül fontos, sõt
nélkülözhetetlen a társadalmi
gondok megoldásában.
(Folytatás a 2. oldalon)

Beszélgetés Versegi Jánossal
Az ING Csoport, a világ
8. legnagyobb vállalata,
Magyarországon is vezetõ
pénzügyi szolgáltató

humánpolitikai vezetőt,
értékesítési vezetõt és
3 fõ értékesítõt.
keres.
Kecskemét
nagy.istvan3@ing.hu
mobil: 30/944-7731

MOZOGNI SZERETNÉL?
FÁJ A GERINCED?
ESETLEG TÚLSÚLYOS VAGY?
Gyere el és tornázzunk együtt kíméletesen,
de hatásosan, kortól függetlenül!
Október 2-tõl minden kedden és pénteken
reggel 8-9-ig.

CALLANETICS
MÉLYIZOMTORNA
Kecskeméten az Árpádvárosban, az
iskola mögött, a Burga u. 1. szám alatt,
a Hakkoda dojo japán edzõteremben.
AZ ELSÕ ÓRA INGYENES.
Bíróné Gizus – Tel.: 20/346-7755

A tisztesség elég a sikerhez
Versegi János racionális üzletember. A Ver-Bau Kft. alapítója, a VOSZ
Bács-Kiskun megyei elnöke. A KTE-Ereco labdarúgó csapat egyik tulajdonosa, és az Újpest elleni gyõzelem után elmondhatjuk, hogy
büszke és boldog menedzsere. Furcsa ellentmondás: az építõipar romokban, Versegi János mégis tízmilliókat áldoz a kecskeméti focira.
– Egy biztos,
lyen nagy ünnep volt, amikor bea mai magyar
jutottunk az elsõ osztályba. Ezt az
labdarúgás
élményt nem lehet tõlem elvenni.
nem az ésszerûÉs nagyon szeretem azt a miliõt,
ség törvényei
azt a hangulatot, ami a pályán
alapján mûkövan. Jó együtt látni a város polgádik – nyilatkozta
rait a lelátókon.
lapunknak. – Nálam érzelmi alapú az elkötelezettség, és a szenvedély egyértelmûen deficitet szül.
De úgy gondolom, hogy egy ekkora városnak, mint Kecskemét,
szüksége van egy elsõ osztályú
gárdára, s jó látni, hogy olyat támogatok, amit sokan szeretnek.
A hétvégén a KTE
– Hogy néznek az üzleti partne2:1-re verte az Újpestet
rek erre az áldozatvállalásra?
– Nem fél attól, hogy ha nem
– Ki így, ki úgy. Van, aki azt
mondja, a Ver-Bautól nem is kérek megy, akkor a szurkolók Versegi
árat, mert egy top csapatra költi a Jánost kezdik ki?
pénzét. Tehát nagy haszonnal dol– Nekünk eddig sikereink volgozik. A másik pedig azt nézi, tak, de a labda kerek, a szerenhogy ha mi kapjuk a megbízást, cse forgandó. Sajnos, benne van
akkor azzal a sportot is támogat- a pakliban, hogy mi, akik koják. Tény, nem panaszkodhatom, moly pénzeket áldoztunk a namert van munkánk, de ez elsõsor- gyobb közönség szórakoztatásában a cég megbízható, stabil mû- ra, adott esetben céltáblává válködésének köszönhetõ. Bíznak hatunk a kritikának, a gúnynak,
bennünk.
a haragnak. A magyar fociban
– Személyesen mit ad Önnek ez minden elképzelhetõ. Tavaly péla nagy múltú KTE és a közönsége? dául nem gondoltam volna,
– Nehéz és csodás pillanatokat. hogy az öt idegenbeli meccs,
És ismertséget, kapcsolatokat. Mi- amit egymás után játszani kel-

lett, ennyire széttöri a csapatunkat. De nagyon szép játékkal
megverni a Debrecent, az azért
emlékezetes öröm volt. Vagy
amikor a Vasast meg a Fradit,
és most az Újpestet két vállra
fektettük. Ezek nagyon kellemes
élmények.
– Ön a VOSZ megyei elnöke
is. Hogyan ítéli meg, kilábal tunk már a válságból? Látható
az alagút vége?
– Szerintem
nem látható. És
jó, ha nem jön
velünk szembe
egy lámpa nélküli
vonat.
Mondhatnám ezt
úgy is, hogy a
keserû pohár kiürítése még hátra
van. Sokaknak még a tudatáig
sem jutott el, hogy milyen nagy a
baj. Úgy gondolom, hogy az év
második felében érzõdik majd ez
igazán. Kecskemét viszont egy
prosperáló város. A Ver-Bau nemrég megbízást kapott a Mercedeslakótelep építésére. Ez azért optimizmusra ad okot. Nagyszerû dolog, hogy a Mercedes idejön. Ennek, úgy gondolom, mindannyian
hasznát látjuk majd. Mindig
mondtam, hogy szeretett városom
Fortuna kegyeltje.
– A VOSZ kínál valami elõremutató programot válság idején?

– A beszámolók elõkészítése
még tart, május 5-én lesz a megyei közgyûlésünk. Szövetségünk
– éppen úgy, mint az érdekképviseleti szervezetek többsége –
nehéz helyzetben van. A kormány nem volt partner az ajánlatainkhoz. Lehet érezni, hogy
egyre nehezebben fizetik ki a
tagdíjainkat, van, akinek még
20 ezer forint is megoldhatatlan
terhet jelent. Sajnos, a baj igazi
fészke nem Magyarországon
van, hanem úgy általában a világgazdaságban. Éppen ezért
nagyon nehéz rajta nekünk változtatni. Egy gyenge beteg
egyébként is jóval nehezebben
viseli a mûtétet, mint egy életerõs. Szerintem a vállalkozás
igazi alapja a tisztesség.
– Tisztesség? Hát, ezzel a magyar foci szinte mindig hadilábon
állt.
– Kecskeméten egy kicsit ez is
másképp van. Jobban átlátható a
költségvetés, aminek kétharmad
része a szponzoroktól érkezik, a
cégektõl és a várostól, valamint a
televíziós és jegybevételektõl. Egyharmadát mi adjuk a társammal.
Viszont magasabb szintre emelni
a focit – külföldi szereplés, nemzetközi hírnév – csak akkor lehet,
ha a város megerõsödik. A Mercedes és a hozzá tartozó beszállítói kör sok segítséget adhat, hogy
az álmaink valósággá váljanak.
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Vendégünk volt a Magyar Köztársaság elnöke
határozó szerepét, ezer módon
nyújtott segítségét.
Dr. Bábel Balázs érsek – miután köszöntötte a köztársaság
elsõ emberét – ugyancsak szólt
e találkozón a Wojtyla Ház
munkájának és szellemiségének fontosságáról, rámutatva,

(folytatás az 1. oldalról)
Ezt követõen Michal Andrukonis, ideiglenes lengyel nagykövet
vette át a szót. Beszédében áttekintette a lengyel-magyar kapcsolatok történelmét. Mint
mondta, a közös múltra büszkék lehetünk. Beszélt a mai kapcsolatokról, a gazdasági, társadalmi együttmûködésrõl is. Említést tett a Karol Wojtyla Barát-

ság Központ létrehozásának és
névválasztásának körülményeirõl, a Kecskemét és Wadowice
között létrejött partnervárosi
kapcsolat megszületésérõl.
Antal Géza kékesdi plébános, pécsváradi apát Sólyom
László által is támogatott Szent
Mihály templom történetét idézte, külön hangsúlyozva Farkas P.
József és a Porta Egyesület meg-

hogy minél több hasonló intézményre lenne szükség az országban.
Zombor Gábor polgármes-

ter, a fogadó város nevében
mondta el véleményét. Megköszönte, hogy az elnök ellátogatott a Karol Wojtyla Barátság
Központba, abba az intézménybe, amelynek az érsek úr
és a polgármester is a fõvédnöke és alapítója. Kecskemétet

mindig a tolerancia és a szolidaritás városának nevezték,
ahol a civilek, az egyház és a
hivatalos helyi hatalom együtt-

mûködik. Ez a barátság központ nagyon sok segítõ közös
munkájával valósult meg, és
nyert el nemzetközi figyelmet.
Sólyom László zárszavában
nem fukarkodott az elismerõ
szavakkal. A Wojtyla Ház mellett méltatta a nagyhírû, magyar tulajdonú Univer Zrt., illetve a Kiskunsági Nemzeti Park

törekvéseit, sikereit is, amelyet
ugyancsak felkeresett kecskeméti látogatása során. Búcsúzóul ezt írta a Karol Wojtyla Barátság Központ vendégkönyvébe a Magyar Köztársaság elnöke: „Ez a ház a szegények szolgálatának nemes példája, köszönöm állhatatos és szeretetteljes munkájukat!”

A kecskeméti
látogatását követõen a köztársasági elnök
útja Soltvadkertre vezetett,
a Karol Wojtyla
Barátság Központ egyik neves támogatójához, a nemzetközi
hírû
Frittman Borászathoz.

Lengyel sziget Kecskemét szívében
Marcin Sokolowski, a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Konzuli
Osztályának vezetõje, a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ
alakulásának idején konzulként tevékenykedett. Szinte a kezdet kezdetétõl részt vett a ház névadási folyamatában, a lengyel-magyar
barátság szorosabbra fûzéseként létrejött Kecskemét-Wadowice
partnervárosi kapcsolat kiépítésében, és erre saját bevallása szerint,
nagyon büszke is. Marcin Sokolowski dr. Sólyom László köztársasági elnök látogatásakor is a meghívott vendégek között volt, csakúgy,
mint a ház minden fontos eseményén. Ekkor kérdeztük a kecskeméti intézményhez fûzõdõ kapcsolatáról.
– Valamikor 2006 õszén kap- aki elmondta, hogy mit szerettuk az elsõ megkeresést Farkas ne, hogyan született meg az ötP. Józseftõl. Én akkor konzul let, és küldött anyagokat a tervoltam, és a nagykövet asz- vekrõl, illetve az addig elért
szonytól azt a megbízást kap- eredményekrõl. Miután ezeket
felkért,
tam, hogy nézzek utána, mi is áttanulmányoztam,
pontosan ez a kezdeményezés. hogy konzulként közremûködMegvallom, elõször meglehetõ- jek egy lengyel cégtõl a közsen óvatosan közelítettem meg pontnak adományozott autó
a dolgot. Nagyon sok felkérést ünnepélyes átadásán. A felkékapunk ugyanis, és nem köny- rést elfogadtam. Ekkor jöttem
nyû kiválasztani, hogy ezek kö- elõször Kecskemétre, és az esezül melyiket támogassuk – nyi- ményen alkalmam nyílt megislatkozta lapunknak Marcin merni dr. Zombor Gábor polSokolowski. – Elõször telefonon gármester urat is. Ezt követõen
beszéltem Farkas P. Józseffel, egyszerûen tovább mûködött ez

Marcin Sokolowski, Michal Andrukonis és Farkas P. József
a kapcsolat. 2006 óta gyakorlatilag nem volt olyan fontos
rendezvény, esemény a házban,
amelyen a nagykövet asszony
vagy én ne vettünk volna részt.
– Mi volt az, ami végképp
meggyõzte önöket ebben a kez deményezésben?

– Bõven volt alkalmunk meggyõzõdni az itt folyó munkáról,
a rászorulók segítésének jelentõségérõl és hatásáról. Ugyanakkor az kétségtelenül Farkas úr
érdeme, hogy ápolta ezt a kapcsolatot, és mindig gondolt a
meghívásunkra egy-egy rendez-

vény elõkészítésekor. Karácsony
elõtt ételt osztottunk a fõtéren,
itt voltunk tavaly nyáron is, az új
központ avatásán, és a felújításban is segítettünk, amiben csak
tudtunk. Sikerült felvenni II. János Pál szülõvárosával, Wadowicével is a kapcsolatot, amibõl
partnervárosi szövetség született. Nagyon büszke vagyok arra, hogy szerepet vállalhattam
ennek az elõkészítésében.
– A kapcsolat erõsödését mutatja az is, hogy idõ közben a
Wojtyla ház egyfajta helyi képviselõje, közvetítõje lett a lengyel kultúrának, mûvészeteknek.
– A kezdeti elképzelés menetközben valóban kibõvült, és a
szegények segítésén túl, mind
több kiállításnak, programnak
ad otthont az intézmény. Ezek
közelebb hozzák a kecskemétieknek Lengyelországot, a lengyel népet. Most is egy ilyen, a

kultúránkat reprezentáló kiállítás látható a ház tanácstermében, amelyet Michal Andrukonis ideiglenes nagykövet nyitott
meg, Sólyom László köztársasági elnök úr jelenlétében. Különös, hogy mindez egy olyan
városban történik, ahol nincs
lengyel kisebbségi önkormányzat. Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy a Karol Wojtyla
Barátság Központ egy kis lengyel szigetté vált.
– Mit tart a központ legfõbb
erényének?
– Eddigi tapasztalataink szerint Farkas úr rengeteget tesz
azért, hogy ez az intézmény jól
mûködjön és folyamatosan fejlõdjön. A legnagyobb érdemnek a hétköznapokat tartom.
Hiszen egy ilyen volumenû ötletet kitalálni sem könnyû, a
megvalósításához pedig nagyon sok hit, munka, tudás és
elszántság kell.
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Beszélgetés dr. Bábel Balázs érsekkel

Felelõsséggel az egyház javaiért
Az év elsõ negyedében a civil életben a költségvetések és zárszámadások idõszakát élik. Az egyházszervezetben is ismerõsek ezek a fogalmak, hiszen itt is vannak munkabérek, költségek. Itt is készül gazdasági-pénzügyi beszámoló az év végén, amely tisztán és világosan
bemutatja a változásokat, a mûködéssel járó terheket és a bevételeket. Annyi a különbség, hogy az egyházban szolgálóknak nem csak
a hivatalok és feletteseik, de Isten elõtt is el kell tudni számolniuk tudtuk meg dr. Bábel Balázstól, a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érsekétõl.
pályázati forrás is szükséges.
Továbbá komoly bevételt várunk a budai úti temetõnk eladásából, és erejéhez mérten
az érsekség is segíteni fogja a
felújítást. Számítunk a megye,
a város és a jó szándékú, tehetõsebb hívek, nem utolsósorban pedig a papság segítségére is. Ezt a munkát személyesen fogom irányítani, szervezni. A napokban egy mérnökkel a helyszínen jártunk, és
megkezdõdött az elõzetes mûszaki felmérés. Nagyobb lenDr. Bábel Balázs
dületet ez a munka majd csak
– Ki ellenõrzi ezeket az ada - a Kalocsai Fõszékesegyház
tokat?
tornyainak és tetõzetének tel– A római dikasztériumok, a jes rekonstrukcióját követõen
Magyar Katolikus Püspöki Kar, kaphat. Ha teljesen meg leaz egyházmegyei számvevõk szek elégedve, ugyanazt a
és a hívõk testületei, egyház- mûszaki stábot szeretném alközségenként.
kalmazni Kecskeméten is, mint
Kalocsán.

is adódnak. Például visszakaptunk olyan épületeket, amelyekrõl kiderült, hogy már
amortizálódtak, sokat kell rájuk költeni. De Róma minden
nagy jelentõségû döntésrõl
tud. Dollárban megadnak értékhatárokat, amelyek fölött
már csak a Szentszék rendelkezhet. Még a törvényesen
megörökölt ingatlannal is
számadással tartozunk. Gyakoriak az ellenõrzések, és
idõnként a Magyar Katolikus
Püspöki Kar ad limina látogatásra megy az örök városba.
– Az nem egy formális tiszte letadás?
– De nem ám! Mindennel
pontosan el kell számolnunk a
különbözõ dikasztériumoknál.

Nagytemplom
– Önöknél is ismert a csõd
fogalma?
– Természetesen. Furcsamódon egy-egy plébános-váltásnál kiürül az egyházi kassza.
Szinte mindent újra kell kezdeni. Ingatlant az egyházmegye
engedélye nélkül nem lehet eladni. Kölcsönt sem lehet egy
plébánosnak fölvenni hasonló
jóváhagyás nélkül. Tehát van
szabadsága az egyházközségeknek pénzügyi dolgokban,
de azért a nagyobb tételeknél
vigyázunk.
– A megye legnagyobb, s ta lán leggazdagabb egyházköz sége a kecskeméti fõplébánia.
Rá kell nézni azonban a Nagy templomra: a felújítása elo dázhatatlan. Ki fog dönteni
ebben a milliárdos kérdésben?
– Ahhoz, hogy a teljes rekonstrukcióhoz hozzáfogjunk,

URNATEMETŐ
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: 06-30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

Hit és üzlet
– Az egyházi vagyongazdál kodásra vannak új megoldá sok. A szerzetesrendek például
összeálltak és nyereségorien tált kft-t bíztak meg az ilyen
jellegû ügyek intézésével.
– Egy egyházmegyét nem lehet egy szerzetesrendhez hasonlítani. Ahogy egyik egyházi
tartományt sem lehet a másikhoz mérni. Más adottságok,
lehetõségek, más örökség,
más vagyoni, gazdálkodási
karakter. A vállalkozással is kísérletezhet valaki, – van olyan
egyházmegye, amelynek szállodái, borászatai vannak, és
idegenforgalommal is foglalkozik – mások ettõl félnek. Túl
nagynak érzik a kockázatot.
Mert ugye a hit és üzlet együtt
gyanús páros a hívek elõtt.
Ugyanakkor kényszerhelyzetek

A kecskeméti Nagytemplom
rekonstrukciója milliárdos
ráfordítást követel
Persze, lelki kérdésekrõl – hittan, egyházi élet, családok,
válás – kérdésekrõl szó van,
de ismerik a pontos számainkat, és tudják azt is, hogyan
állunk az anyagiakkal. Évenként kiadnak egy átfogó
számadást, amelyben a többi
között a Kalocsa-Kecskeméti
Fõegyházmegye számai is szerepelnek. És a költségvetéseink is eljutnak Rómáig. Megfigyeltem, hogy az úgynevezett

Péter-fillérekért mindig névre
szóló köszönetek érkeznek, a
missziós pénzeknél is mindig
kimutatják, hogy mi mennyit
gyûjtöttünk.

Papi fizetések
– Az, hogy mekkorák a papi
fizetések, tabu téma?
– Én inkább kényes témának
nevezném, annyira döbbenetesen szerények ezek a fizetések. Minden országban másképpen szervezik ezt. A szlovák
egyházban például állami fizetést kapnak a papok, ami jó
is, meg rossz is. Nálunk a
papságot az egyházmegye fizeti. Nyilván van egy iránymutatás, hogy ki mennyi idõ
után, mennyi pénzt vehet fel.
Egy biztos: ha valaki elmegy a
pályája végén, akkor annak fixen megvan a szolgálati évhez
szabott nyugdíja. Körülbelül
annyi, mint amikor egy tanárember otthagyja az iskolát, azzal a különbséggel, hogy mi
75 éves korig szolgálunk, vagy
még tovább is.
– Az egyháznak alapvetõ hi vatása az Evangélium hirdeté se, de éhesen, szomjasan, le gyöngülten nincs kedve ehhez
a legjobb papnak sem. Anyagi
ügyek akadályozzák-e a papo kat mûködésükben?
– Nem. Nálunk egy pap sem
halt még éhen. Ha probléma
van, az inkább a túlsúlyból
ered, vagyis, hogy fogynia kellene kicsit egyik vagy másik
kollégának. Némelyiknek persze ki kellene már cserélnie az
autóját, vagy felújítania, komfortosabbá tenni a plébániáját.
Egyébként a túlzott anyagi jólét
nem szokott hasznára válni a
papi szolgálatnak.
– Milyen a ma divatos papi
gépkocsi?
– Nem szeretnék favorizálni
márkákat, de én egy középkategóriás Opellal járom az országot. Az Evangélium hirdetésén kívül minden technikai
vívmányt eszköznek tekintek
csupán.

Tovább szépülõ templom
A Dunántúli Napló a napokban számolt be
róla, hogy tovább épül-szépül a kékesdi
templom a tavaly szeptemberi felszentelése
óta. A pécsi megyéspüspök és a kecskeméti Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportja
jóvoltából, közös adományából elkészült a
Dévényi Sándor Kossuth-díjas építõmûvész
által tervezett nyugati ablak. A több mint kilenc négyzetméteres, ólomkeretes színes
üveg kivitelezõje Holtság Károly kecskeméti
üvegmûvész volt. A Fájdalmas Szûz Máriát
és a János apostolt ábrázoló muzeális értékû szobrok is helyükre kerülhettek a Kolping-kapcsolatok útján. Ezek a németországi
Augsburg városából, szintén adományként
érkeztek.
A templom befejezéséhez további adományokat remélnek a templomépítõk az
50400113-11036973 számlaszámra, vagy
a személyi jövedelemadó 1 százalékának
felajánlásával.

Én a szeretetre,
Istenre szavazok!
Választásra készül az ország, de lelkünk mélyén ki az úr? Vajon
nem kellene ott bent is elkezdõdnie egy nagyon komoly kampánynak? Vajon a bennünket belülrõl irányító hatalmakat, erõket nem
kellene alázattal, bölcs nyugalommal felülvizsgálni? Nézzük meg,
hogy egyáltalán van kormánya, saját magam számára elfogadott
elvekkel az életemnek? Vagy csak simán sodródok, játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi benyomásainak, kusza ösztöneinek?

Böjte Csaba atya a
kezdetektõl lelki támogatója a Karol Wojtyla
Barátság Központnak

Szerintem sem a politikai,
sem a gazdasági reform nem
fogja megoldani sem népünk,
sem az emberiség, még kevésbé a magam gondjait, egy komoly belsõ lelki reform nélkül.
Az ember önmagát belülrõl
kell, hogy megreformálja! Választásra készülve, jó lenne elgondolkozni, hogy ott belül,
lelkünk mélyén mi minden lakozik. A dölyfös, mindenkit leócsárló, letaposó, hatalom
utáni vágyam? Az anyag elvû
bírvágy? A kapitalizmus fogyasztás ösztöne? Vagy az alkohol, a különféle élvezeti cikkek iránti olthatatlan szomjam? Mi és ki vezet, lényem
hajójában ki van kormányon?
Bennem, ott legbelül a döntéseket ki hozza meg?
Az ember hajlamos másokkal szemben nagyon kritikus
lenni, és ez jól is van, de ebbõl a szigorúságból nem ártana, ha egy rész önmagunk
felé fordulna. Az általunk befogadott közel kétezer gyermek közül egy sem került
hozzánk csak azért, mert a
románok, cigányok, magyarok szétverték volna a családjaikat. Minden alkalommal a
családot szétverõ erõ belülrõl
jött: figyelmetlenség, naivság,
alkohol, lustaság, bûnös kilengés – és fojtathatnám a
sort. Sajnos a családjainkat
szétverõ döntések ott bent, a
lélek mélyén születtek. Persze
jól esik hárítani, a felelõsséget mások nyakába varrni.
Tudom, hogy jó lenne a fáradságos, belsõ kemény
munkát kiszervezni, másokra
bízni, egy vasárnap délelõtti
szavazással mindent megoldani. De ne csapjuk be magunkat: soha nem volt ennél
nagyobb szabadság még a
Kárpát-medencében, de talán
soha nem volt ilyen kevés befelé fordulás, ilyen kevés önuralmuk sem az embereknek,

mint most. Önmagát kellene
féken tartsa az ember!
Szomorú szívvel mondhatom, hogy a bennünk lévõ bûnös vágyak, kapzsi ösztönök
okozták az elmúlt húsz évben
a legtöbb kárt saját magunknak és népünknek. Az utolsó
ítélet nem lesz más, mint amikor Isten felmutatja azt az
embert, aki te lehettél volna.
Nagy szelíden, csak annyit
mond: „Nézd, ez lettél volna,
ha reggelente szépen, idejében felkelsz és a mindennapi
munkádat szépen elvégzed,
ezek lettek volna a te drága
gyermekeid, unokáid, ha te
bennem bízó lélekkel, vidáman, szorgalmasan, a jóban
kitartva éled életed. Ilyen lettél volna, ilyen lett volna a
családod, néped, a közösség,
melybõl vétettél. De sajnos,
benned nem a józanész, a
szeretet, a jóság, a szorgalmas kitartás uralkodott, hanem a bûnös vágyaid, kapzsi
ösztöneid, melyek aláásták
önbizalmadat, életkedvedet,
mely elnyelte életed meganynyi drága percét, óráját”.
Isten nem fog senkit elítélni, egyszerûen mi mondjuk ki
magunk felett az ítéletet azzal, hogy mindennapi döntéseinkben milyen erõket engedünk életünk kormányához.
Ott belül mi választunk, döntünk, és ott bent is csak mi
dönthetjük le a lelkünkre telepedett bûnös zsarnokot. Milyen szép lenne, ha az elmúlt
évek hibájából tanulva, egy
hatalmas tavaszi nagytakarításban, minden szinten a selejtes, önzõ, kapzsi, bûnös
erõket le tudnánk cserélni
alázatos, becsületes, tiszta,
dolgos családjainkra, Istenre
figyelõ vezetõre. Isten adja,
hogy mindannyian, ott legbelül is megtartsuk szabad választásainkat. Én a szeretetre,
Istenre szavazok!
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Beszélgetés dr. Balogh Lászlóval

A Homokhátság társadalmi problémává nõtt
Évtizedek óta beszélünk róla, vitatjuk, keressük a megoldásokat, de
lényegében soha nem fektettünk bele jelentõs erõforrásokat, mert
nem éreztük mindennapjainkon a gondok jelentõségét. A Duna-Tisza
köze vízszintjének rohamos csökkenése azonban mára társadalmi jelentõségû problémát jelent, ezt a MTA Regionális Kutatások Központjának Alföldi Tudományos Intézete is igazolta múlt évi kérdõíves felmérésével. Az itt élõket aggasztja a jelenség és megoldást várnak,
nem pedig tanulmányokat. A felmérést megrendelõ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács társelnökét, dr. Balogh Lászlót kérdeztük az
elveszett évekrõl, a segítség és a gyakorlati lépések lehetõségérõl.
gazdálkodóknak hasznot hozó
földeket. Akiknek ez nem olyan
fontos, azok természetesen
csak a gazdasági mutatókat
nézik és messzebb élnek ettõl a
vidéktõl. Nem ismerik az itt
élõk gondjait és mindennapjait, nem tudják, milyen érzés az,
amikor a fúrott kútból hetekig
nem jön a víz, mert eltûnt a taDr. Balogh László
lajvíz, az általuk ültetett és nevelt növényvilág pedig a szeSok idõt veszítettünk
mük láttára pusztul el. Ez a ha– Hová lett az elmúlt három logató szemlélet egyébként
év tized, amely alatt a Homok- minden
környezetvédelmi
hátság problémájával foglal - problémával így van a világon.
koztak az illetékesek? Hiszen A döntéshozók azt mondják,
nem történt lényeges elõrelépés. nem eszik olyan forrón a kását,
– Nekem, akinek a közéleti akiket pedig érint, azt hajtogatpályafutása egészét érinti a ják: már a huszonnegyedik
Homokhátság
kérdésköre, órában vagyunk.
– Ön szerint hányadik órá nem elveszett évtizedeket jelent, hiszen értékes, konszen- ban tart ma a Homokhátság?
– A legobjektívabban is azt
zust és megoldást keresõ partnerekre találtam ezen a terüle- tudom mondani: sok idõt veszíten, mind szakmai, mind politi- tettünk, és a jelenleg megindukai szempontból. Nekünk, ló programok sem fogják már
akiknek szülõföldünk ez a ho- visszahozni – vagy talán namokháti vidék, egyértelmû, gyon hosszú idõ után – a Hohogy szeretnénk végleges gya- mokhátra az elvándorolt csalákorlati megoldást találni a víz- dokat és a termelõket. Határomegtartásra és a vízpótlásra, zott véleményem, hogy lépni,
szeretnénk újra látni gyermek- cselekedni kell, hogy mihamakorunk vizes élõhelyeit és a rabb látszódjanak az elsõ, pél-

– A jelenleg mûködõ Középhomokhátsági mintaprogram
jóvoltából,
legalább
a
dunavölgyi csatornából a
Kolon-tóig elvezethetik a vizet.
A tervek szerint évente 2-3 millió köbméter vizet lehet majd
így a térségbe juttatni. Ezen belül Fülöpszállás környékén létrehoznak egy 220 hektár
nagyságú vízpihentetõ helyet,
ami természetvédelmi célokat
szolgál, és körülbelül ötezer
hektár földterület válik öntözhetõvé. A programra öt és félmilliárd forintot ad az állam.

DARF-projektek

damutató eredmények, amely
másokat is az együttmûködésre, az összefogásra, az együtt
tervezésre és a pályázásra sarkall majd. Ezen a vidéken
ugyanis csak így, együttes erõvel lehet megélni, eredményeket elérni.

Kitörési pontok
– A megszorítások idõszakát
éljük, miként találtak kitörési
pontot ezen a területen?
– A Tisza áradásaiból adódó
sürgõs beruházások (Vásárhelyi-terv), a gazdasági válság
okán a szaktárcák ellenállása,

valamint Brüsszel megtérülést
feszegetõ szemlélete miatt a
nagy, komplex homokháti
program megvalósítására nem
maradt fedezet. Annak ellenére
sem, hogy az elmúlt évek kormányhatározataiban rendre
szerepelt a problémakör. A jelenlegi megoldás egy több éves,
kisebb projekt összekapcsolásából áll. Úgymond szigetek ezek,
amelyek közös kapcsolódási
pontja a szárazság, illetve az éltetõ víz elõteremtése.
– A kormányprogramból je lenleg mennyi jut a Homokhát ságra?

35 éves a Kiskunsági Nemzeti Park

Természetvédelmi rajzpályázat
A Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság, a Porta Egyesület
és a Mátyás Király Általános
Iskola 2010-re meghirdeti regionális képzõmûvészeti pályázatát. A pályázat címe: 35
éves a Kiskunsági Nemzeti
Park.
A Kiskunsági Nemzeti Park
területein sok gyereknek volt
alkalma kirándulásokon, erdei
iskolai táborozáskor vagy
egyéb programokon keresztül
megismerni a Duna-Tisza köze
természeti értékeit és a hivatásos természetvédõk munkáját.
Ezért olyan pályamunkák
beérkezését várják, melyek az
ide érkezõ gyerekek élményeit,

szült alkotással, méretre vonatkozó megkötések nélkül. A pályázatot elsõsorban a Duna-Tisza közén élõ résztvevõk számára hirdetjük meg, óvodás és általános iskolás korosztályok részére.
Kérjük a pályamunkákon a
mû címét, a pályázó nevét, életkorát, iskolája nevét és címét,
valamint felkészítõ tanárának a
Közös fellépés a pollenártalom ellen!
nevét feltüntetni.
Környezetvédõ, városvédõ
akciók!
Mûemlékvédelem!
Beküldési határidõ: 2010.
Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!
május 7. A BIZALMÁT!
AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK
A pályamunkákat az alábbi
KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!
címre kérjük eljuttatni:
PORTA Közhasznú Egyesület,
Mátyás
Király Általános Iskola
Kecskemét Kossuth tér 5. Tel.:
76/505-041
Adószám:
Számlaszám:
52400078-10048593
6000
Kecskemét, Mátyás KiA fentiek 18362253-1-03,
értelmében nevezni
lehet bármilyen technikával ké- rály krt. 46.

1%

megfigyeléseit és örömteli pillanatait mutatják be.

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

– Ami ezen felül történik,
azt mind a Dél-Alföldi Regio nális Fejlesztési Tanács vállal ta fel?
– Igen, hiszen a területünket
érinti a probléma, ezt ismerik
a legjobban a tanács tagjai.
Ennek értelmében a DARFT kiemelt programjából 700 millió
forint jut Mórahalom vízgondjainak a megoldására, míg a
maradék a megyében a Duna
mentén használható fel. Az
egyik ilyen projekt a solti árapasztó rendszer fejlesztése. Itt
három csatorna medrét kotorják ki, melynek következtében
a rendszer vízbefogadási teljesítménye a jelenlegi háromszorosa lesz, továbbá a Duna
mentén kialakítanak egy négy
kilométernyi hosszúságú nyári
gátrendszert is. A másik projektet Mátételkén valósítják
meg. A falu határában a környékbeli vízfolyásokat egy tá-

rozóban gyûjtik össze. Ezzel a
módszerrel csaknem egymillió
köbméternyi vizet lehet viszszatartani a térségben. 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, amely mellé odaáll
a DARFT, három szivattyútelep
rekonstrukciója, illetve a
hidrometeorológiai állomás
kialakítása Bácsalmás térségében. A DARFT-nak van egy
másik – Kecskemétet és Tiszaalpárt érintõ, mintegy kétmilliárd forintos – programja is.
Ebben a vízpótlás és vízvisszatartás mellett a kecskeméti tisztított szennyvíz felhasználása is
célként szerepel, valamint a
megyeszékhely félmilliárdos
csapadékcsatorna építése is,
amely által megszûnik az
özönvízszerû állapot a esõzések idején a belvárosban.
– Miként látja, a következõ
kormányzati ciklusban lesz-e a
programnak folytatása?
– Politikus kollégáimban,
akikkel ezen a területen dolgoztam, úgy vélem, megvan
az akarat a program továbbvitelére. Forrás is van rá, hiszen az uniós pénzek 2013-ig
biztosan meglesznek ezekre a
célokra. A kormányzati szándék a döntõ. Én biztosan nem
tágítok és továbbra is minden
fórumon ennek a térségnek a
fejlõdésért fogok lobbizni,
dolgozni.

Álljon be közénk, segítsen velünk!
A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ mûködésének
igazi erejét, jövõjének biztosítékát a segítõk, az aktivisták
adják, akik önkéntes munkájukkal támogatják. Jelenleg több
mint száz segítõ testvért mondhat magáénak az intézmény.
Van, aki – fölajánlásként, ingyenesen – orvosként hallgatja
meg, segíti a rászorultakat. Más szakácsként, konyhamunkásként, kertészként, takarítóként munkálkodik. Van, aki
betegen, ágyban fekve, imáival segít.
Aki teheti és mellénk áll, pénzzel, naturáliákkal emeli a
szolgáltatásunk színvonalát. Mi nem tudunk mást adni nekik,
csak a csoda közös megtapasztalásának élményét, a
szegényeken megnyilvánuló Krisztus-mosoly lélekmelegítõ,
erõsítõ örömét. De nem tagadhatjuk azt sem, hogy a
másokért végzett önkéntes munka nemesíti a szívet, jót tesz az
egészségnek, gyógyítja a lelket és a testet.

Karol Wojtyla Barátság Központ
6000 Kecskemét, Egressy u. 5/b.
Tel./fax: +36 76/506-752, +36 76/505-041
Mobil: +36 30 9251-654
Adószám: 22158118-2-03
Bankszámlaszám: 52400078-17039273
Cg. 03-09-118326
e-mail: info@wojtyla.hu

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
Kérjük segítségét:
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

Szenteste Alapítvány tevékenysége:
• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös
programok szervezése,
• Templomok, keresztek építését és felújítási munkálatainak támogatása
munkálatainak támogatása,
• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.
Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13.
Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

NAPSUGÁR GYERMEKOTTHON
SEGÍTÕ ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18357778-1-03
Céljuk: gyermekotthonban élõ gyermekek
életkörülményeinek javítása.
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Napsugár
Gyermekotthon Segítõ Alapítványt!
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Orvosi segítség

Kitûnõ szakemberek önkéntes
vállalásával, támogatásával
2009. decemberétõl egészségügyi tanácsadó-program mûködik a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központban. Az ingyenes szolgálat lényege, hogy
önkéntes szakorvosok igyekeznek mentális segítséget nyújta-

ni, tanácsokat adni, miután
megvizsgálták a panaszosokat,
megismerték kórtörténetüket, s
áttekintették a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentációt.
Legutóbb dr. Németh Lajos,
belgyógyász-kardiológus fõorvos állt az intézménybe járó rászorultak rendelkezésére.

Univeres adomány

Újabb, igen gazdag küldemény érkezett a napokban a
Karol Wojtyla Barátság Központba. A világhírû hírös városi cég, az Univer Product vezetése – Molitórisz Károly vezérigazgató elkötelezettsége
nyomán – küldött több százezer forint értékû, kitûnõ mi-
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nõségû konzervet a rászorulóknak. Így az intézmény gondozottjainak, nehéz sorsú családoknak a konyhájára új, finom ízek, vitaminok is kerülhetnek. A küldeményt folyamatosan, étkezésenként osztják ki a népkonyha rendszeres
vendégeinek.

Hétköznap is meleg étel
Wojtyla Barátság központ – Várják a vállalkozók felajánlásait kará- részt vesznek az általuk fizetett egy nagy család, ahol természetecsonykor, az ünnepek idején sokan segítenek a rászorulókon, de mi ebéden?
sen finom falatok is kerülnek az
a helyzet a szürke hétköznapokon? A kecskeméti Karol Wojtyla– A legtöbben személyesen sze- asztalra.
– Mi minden másban tudnak
központban évközben is gondolnak a szegényekre, a nélkülözõkre. retnék köszönteni a rászorultakat
Beszélgetés Farkas P. Józseffel, az intézmény alapítójával, igazgató- ezeken a napokon, de vannak, segítséget nyújtani?
jával.
– Animátorunk teljes odaadásakik inkább háttérben maradnak
– Örömteli látni, hogy önök nap
mint nap meleg étellel várják a rászorulókat. Mibõl telik minderre? –
kérdeztük a Wojtyla Barátság központ megálmodóját.
– Ez az intézmény egész évben
azért dolgozik, hogy az elesetteken, az önhibájukon kívül szegénységbe esett rászorultakon segítsen.
Hol étellel, ruhával vagy éppen tüzifával. A Szentek asztala programunk keretében minden hétköznap meleg étellel várjuk testvéreinket. Még akkor is, ha az állam tovább csökkentette a támogatásunkat. Ugyanis 2010-ben 40 százalékkal megkurtította a szociális étkeztetés korábbi normatíváját, ami
Legutóbb a Tanyacsárda finom fõztjét kóstolhatták meg a ház gondozottjai
már eddig is csupán a költségek
30-35 százalékát fedezte. De ez mi napokon, vasárnapokon, szü- és névtelenül segítenek. A tapasz- sal végzi munkáját. Az anime szó
nem szegheti kedvünket! Hiszen a letés- és névnapokon támogatást talatom szerint elmondhatom, szerint lelket jelent, és ezt Judit
szolidaritás, az elesettek segítése nyújtsanak gondozottainknak: hogy a felajánlóink feledhetetlen asszony maximálisan bizonyítja is.
édességgel, gyümölccsel, külön- élménnyel gazdagodnak, amikor Egy személyben a teljes csoportot
nem kampányfeladat.
– Akkor mégis hogyan sikerül leges választékkal gazdagítsák az személyesen beszélgethetnek a irányítja. Programokat szervez, fürmegoldani a napi étkeztetést?
általunk kínált menüt. Van, aki a nehéz sorsú emberekkel. Aki egy- dõbe, kirándulni viszi õket, kulturális,
– Nagyon sok önzetlen felaján- foglalkozásához kötõdõ szent szer segít, az a késõbbiekben is orvosi elõadásokat tart számukra.
– Kik jöhetnek a központba?
lást kapunk vállalkozóktól és egyéb napján állja a rászorultak ebéd- megkeres minket. S ami nagyon
– Az utcáról nem lehet csak úgy
forrásokból – hangsúlyozta Farkas jét, vagy éppen névnapján kéri, fontos, a Wojtyla a meleg ételen túl
P. József. – Örömmel mondhatom hogy õ finanszírozhassa meg az minden segítséget megad számuk- becsöngetni. A családsegítõ közel, hogy Kecskeméten nagyon sok ételek költségét. Lehetõséget kí- ra, hogy a munka világába mie- pont, illetve más szociális intézmény, az egyház személyesen külolyan jószívû vállalkozó, cégvezetõ nálunk arra, hogy az egész ebéd lõbb sikeresen visszataláljanak.
– Ezek szerint a Wojtyla- di hozzánk az embereket. Így bizél, aki gondol a szegénysorban élõ költségét õk fizessék, de öröm
embertársaira is. Új kezdeménye- számunkra az is, ha valaki az az- központ több mint egy étkezde. tosak lehetünk abban, hogy való– Köszönöm, hogy ezt így látja: ban azokon segítünk, akiknek erre
zésünk keretében támogatóinknak napi étel mellé desszertet, gyülehetõséget ajánlunk arra, hogy mölcsöt, üdítõt ajánl fel.
mi nem egy étkezõ vagy munka- szüksége van.
(www.petofinepe.hu)
– A felajánlók maguk is helyi közösség vagyunk, hanem
különbözõ jubileumi vagy fogadal-

Tévé és narancs
Március elején Király József kecskeméti vállalkozó egy színes televízióval ajándékozta meg a Karol Wojtyla Barátság Központ
gondozottjait: Bakos Gábort és
társát, Kajtár Ilonát. Az adományozó még aznap a rászorulók

lakására szállította a készüléket,
amit a nehéz sorsú család nagy
örömmel fogadott. A támogató
nem feledkezett meg a ház többi
szegényérõl sem. Segítségével
mindenki kapott narancsot ebéd
után.

Gyógyszer, vitamin a rászorulóknak
2010. MÁRCIUS 12-15.
Az évek óta hagyományosan megrendezésre
kerülõ SOBRI HALNAPOK keretében
az Öreg Tanyacsárda ismét tárt kapukkal
várja minden kedves Vendégét!
Étlapunkról:
✧ Ropogós haltepertõ makói lilahagyma gyûrûvel,
csípõs paprikakrémmel
✧ SOBRI halászlé tésztával
✧ Vargányás harcsapaprikás kapros-túrós csuszával
✧ Mandulás bundában sült pisztrángfilé gribiche mártással
✧ Lazacsteak joghurtos laskagomba mártással, parajos szélesmetélttel
LEGYEN ÖN IS VENDÉGÜNK!

A minap váratlanul megjelent
Kecskeméten a Karol Wojtyla
Barátság Központ elõtt a budapesti E u r o m e d i c P h a r m a
egyik teherautója, s az intézmény dolgozóinak nagy megdöbbenésére lepakoltak egy
nagy csomagot. Kiderült, hogy
a szegény sorsú embereket felkaroló intézménynek egy
újabb felajánlás érkezett, elsõsorban
egészségmegõrzõ
gyógyszerek (például Centrum, Béres, Coldrex tabletta)

formájában. Nagyon jó látni,
hogy mások is gondolnak a
szegények egészségére. Idõközben megtudtuk, hogy a
küldeményt a Kecskeméten jól
ismert, köztiszteletben álló
szakember, a megyei kórház
egykori fõigazgatója, Nemes
János jóvoltából kapták a rászorulók.
A sikeres, magyar alapítású,
multinacionális cég elsõ emberétõl ez valóban nemes
gesztus volt.

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

soron kívül vállalja szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését!
Kecskemét, Mária u. 7. Tel.: 76/320-747, 30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu
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Minõségi munka, feszes határidõ

Szép és korszerû piaccsarnok
Rendkívül rövid idõ alatt teljesen
megújult a Kecskeméti Piaccsarnok. Március elejétõl már kulturált, európai színvonalú környezetben kínálják itt portékáikat a
termelõk és kereskedõk. A 108
millió forint értékû beruházás
generálkivitelezõje a kecskeméti
székhelyû Generál Centrál Kft.
volt. A cég munkájáról dr. Zombor Gábor polgármester is elismerõen szólt a beruházás átadásakor.

város egész lakosságát érinti.
Volt olyan nap, amikor 90 ember dolgozott a piaccsarnokban.
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a pontos és korrekt
együttmûködésért alvállalkozóinknak, köztük a gépészettel
foglalkozó Kondenz-Plusz Kft.nek, Szalai Tibor elektromos vállalkozónak, és a nyílászárók
gyártásával és forgalmazásával
foglalkozó Delta Kft.-nek –
hangsúlyozta a két tulajdonosügyvezetõ.
Generál Centrál Építõipari
és Kereskedelmi Kft.
Kecskemét, Kiskõrösi út 12.
Tel: 76/504-468 Fax.: 504-469
e-mail:
generalcentral@generalcentral.hu

bölcsõdék, logisztikai központok
építésére, mûvelõdési házak generálkivitelezésére kaptak, kapnak megbízást. Saját alkalmazottakkal és alvállalkozók bevonásával dolgoznak, felelõs mûszaki vezetõik hat különbözõ
szálon képesek kézben tartani
az építésvezetést. Tavaly megvásárolták a Kiskõrösi út 12. szám
alatti ingatlant, ahol kialakították saját irodaházukat.
A társaság folyamatosan pá-

Munka közben a Generál Centrál vezetõsége a cég központjában
ciát szeretnék idén is továbbvin- végzik. Folyamatban lévõ meg- zárók kerültek, beépítettek 14
ni. Jelenleg Táborfalván a mû- bízásaik közé tartozik még a kétkaros köztéri kandelábert, új
hajdúböszörményi Tesco, ahol mészkõburkolatot kaptak az
szakipari munkákkal vannak je- oszlopok, az egész csarnokot kilen, Gyula belvárosban egy festették, és új mûgyanta burkoOfotért üzlet kivitelezése, Szege- lattal látták el.
– Büszkék vagyunk arra, hogy
den a Remíz szakipari teendõi
Kecskeméten is bizonyíthattunk,
kötik le a cég szakembereit.
A Kecskeméti Piaccsarnok na- egy olyan megbízással, ami a
pokban lezárult generálkivitelezési megbízására tavaly év végén írtak ki pályázatot, a szerzõdéskötésre pedig idén januárban került sor. A felújítás rendkívül feszített ütemterv szerint törA kecskemétiek örömmel fogadták a megszépült piaccsarnokot
tént, melynek során nem csak a
Mint azt Utasi Péter és Sze- lyázik. Megbízásaik jellemzõen velõdési ház, Szabadszálláson vizesblokkok és az elektromos
merédi Tibor ügyvezetõktõl a középkategóriás, 100-150 pedig egy szociális épület felújí- hálózat újult meg, de új arculamegtudtuk, a Generál Centrál millió forint nagyságrendû mun- tásán és akadálymentesítésén tot is kapott a piaccsarnok. KiKft. 2003-ban kezdte meg tevé- kák közül kerülnek ki. Megala- dolgoznak, Diósdon egy óvoda- cseréltek 400 beépített fényforkenységét. Önálló szakipari kulásuk óta évente átlagosan épület rekonstrukciójának szak- rást, beépítettek 19 kilométer
munkák végzésére szakosodtak, 50-75 százalékkal növekedett ipari munkáit, Sóskúton szintén kábelt, a régi ablakok helyére
Az ünnepélyes megnyitón dr. Zombor Gábor elismerõen szólt
a cég munkájáról
s országszerte iskolák, óvodák, az árbevételük, és ezt a tenden- egy óvoda generálkivitelezését elektromos mûködtetésû nyílás-

Kínálatok és kedvezmények

Nem csökken az utazási kedv

A múlt hétvégén rendezték
meg a 2010-es Utazás Kiállí tást a Budapesti Vásárközpont ban. A nagyszabású rendezvé nyen a kecskeméti Piroska
Tours Utazási Iroda is képvisel tette magát. Vörös Tibor ügy vezetõt a szezon kilátásairól és
az elérhetõ kedvezményekrõl
kérdeztük.

– Milyen utazási kedv ígérke zik?
– Az eddigi tapasztalatok bizakodásra adnak okot. Mintha
a gazdasági válság tudatosab-

bá tette volna az utazóközönséget: már januárban jelentõs volt
az érdeklõdés az új katalógusok, akciók, elõfoglalási kedvezmények iránt. Ez az irodákat
is elõrelátásra késztette, és nagyon gyorsan kijöttek online
foglalási rendszerükkel, az új
internetes árakkal, vagy a tavalyi katalógusukból adtak kedvezményeket. Így mindenképpen jól járnak, akik elõre gondolkodnak. De az se csüggedjen, aki még nem döntötte el,
hogy hol szeretne nyaralni, mert
a legtöbb iroda akár áprilisig

fenntartja az elõfoglalási akciókat. Egyébként az árak hasonlóak a tavalyihoz. A 270 forint
körül stagnáló euro árfolyam jó
hatással van az árképzésre.

– Milyen ajánlatokat, ked vezményeket kínál a Piroska
Tour s?
– Március 31-ig 15 százalékos kedvezményt adunk bulgáriai apartmanjaink árából.
Elsõsorban a családok körében népszerû ez a naposparti
nyaralási lehetõség. Idén, aki
nálunk foglalja le üdülését,
100 ezer forint felett egy személy számára ajándékba adjuk az utazáshoz tartozó biztosítást. Ebben a szezonban még
kiemelten készülünk az üdülési
csekkre. Saját katalógusunk

90 százaléka belföldi ajánlatokat tartalmaz, de – mint törzs
utasaink már jól tudják – az
egyéni igényekre is mindig
megtaláljuk a megoldást. Szí-

vesen adunk személyre szabott
ajánlatokat, igény esetén segítünk az útvonal összeállításában, városlátogatások megszervezésében, repülõjegy vásárlásban.
– Egy új kezdeményezés sel is segítik az utazási ke reslet és kínálat egymásra
találását.
– Március 11-én második
alkalommal rendezzük meg a
Piroska Utazási Klubot, a Tiszti
Klubban. Szeretnénk rendszeressé tenni ezeket a találkozásokat, így minden hónap elsõ
vagy második csütörtökére elhívunk egy-egy utazásszervezõt. Ezúttal a Best Reisen hozza el katalógusát és bemutatja
úticéljait, akcióit, családi kedvezményeit.
– Mit ajánlanak a last
minute utak híveinek?
– Tõlük azt kérjük, hogy a
tervezett indulás elõtt másfél
hónappal fáradjanak be az
irodába vagy írjanak e-mailt,
és mi igyekszünk rendszeresen
tájékoztatni õket azokról az
akciókról, amelyek az általuk
megadott
paramétereknek
megfelelnek.

Tiszti Klub

Olcsó árakon, kellemes környezetben várja vendégeit a Tiszti
Klub. A 720 forintért kínált napi
menü három fõétele közül
egyet mindig a lisztérzékenyek
igénye szerint készítünk. Az
ebéd on-line is megrendelhetõ,
akár kiszállítással is. További
részleteket a www.ebedre.hu oldalon találnak.

Minden szombaton
élõzenés retro party.
Ne legyen a konyha rabja!
Gyermeke ballagására
foglaljon nálunk asztalt!
Ballagási ajánlatok
1500 Ft/fõ ártól.
Tel: 76/329-003

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

2010. március

7

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

Választási lendület

Megtizedelt mezõgazdaság

Újabb közmûfejlesztések
Közismert, hogy a Kecskeméti Víziközmû Társulat, a lakosság ér dekeit képviselve, mindig azért küzdött, hogy minél olcsóbbak és
gyorsabbak legyenek a közmûfejlesztések. Az elmúlt években 18
ezer kecskeméti családhoz jutott el a szennyvízcsatorna, a víz, az
áram, a gáz e civil szervezet hathatós közremûködésével, az út stabilizációkat nem is említve. Vagyis városunk összlakosságának
körülbelül a felén segítettek eddig. Ám vannak térségek, ahol kü lönbözõ okok miatt megtorpantak a beruházások az utóbbi esz tendõkben. Tegyük hozzá, ezekkel a fennakadásokkal legkevés bé a Kecskeméti Víziközmû Társulat hibáztatható, sokkal inkább
a személyeskedésekbe bonyolódó, akadékoskodó városi vezetés.
Az idén viszont – ne feledjük, októberben helyi választások lesz nek! – a jelek szerint új lendületet vehetnek Kecskemét mostoha
sorsra kárhoztatott térségeiben is a közmûfejlesztések. Ezekkel
kapcsolatban kérdeztük dr. Fekete Lászlót, a társulat elnökét.
sõnyírt, Katonatelepen a vasúton túli lakóövezetbe vont
hobbykerteket, Szolnokihegy
és Kisfái térségének második
ütemét – tájékoztatta lapunkat dr. Fekete László.
– Az érintett lakók igen fegyelmezetten együtt dolgoztak a kivitelezõvel, a Bácsvíz
Zrt.-vel. Számszerûen 262
érintett ingatlanból 256 be– Még tavaly megállapod- kötésre került, ami igen jó
tunk az elmaradt víziközmû arány. A lakossági pályázaberuházások kivitelezési üte- tok benyújtása és a kivitelemérõl Kecskemét Önkor- zés közt eltelt 4-5 év alatt
mányzatával és a Bácsvíz pár esetben tulajdonosválZrt-vel. Mindegyik fél vállalta tás történt, akár értékesítés,
a maga dolgát. Az önkor- akár örökösödés miatt. Van
mányzat megpályáztatta a olyan eset is, hogy a tulajkivitelezõt és megrendelte a donos közben külföldön válmunkálatokat. Társulatunk lalt munkát és szinte elérheelkészítette az érintett tulaj- tetlen.
donosok listáját, kiértesítette
– Alsó- és Felsõszéktó Tea lakókat, a Bácsvíz Zrt. pe- rületi Rendezési Tervbe bedig felújította a szolgáltatási vont tizenegy utcaközössége
szerzõdéseket és elvégezte a várhatóan ebben az évben
bekötéseket. Ez a program végre városi vízhez jut. A TRT
érintette Hetényegyháza-Kül- után az önkormányzat elké-

Színházi vizsgaprodukciók
Március 23-a és 28-a között
egyedülálló fesztiválprogram
szerepel a kecskeméti Katona
József Színház mûsorában Színmûvészeti Egyetemek Találkozója címen. Magyarország, Románia, Szerbia Színmûvészeti Egyetemérõl érkeznek pályakezdõ fiatal mûvészek, hogy bemutassák színészvizsga elõadásaikat.
A fesztiválra Domonkos István,
Csehov, Carlo Goldoni, Ödön
von Horváth, Szirmai Albert mûvei alapján készült vizsgaprodukcióknak tapsolhatunk majd.

A programsorozat egyben Színészvásár is, a szervezõk a fesztivál idejére meghívják a magyarországi teátrumok vezetõit, akik
itt toborozhatnak új tagokat az
öt egyetem végzõs hallgatói körébõl.
Az esti elõadásokat különleges kísérõprogramok követik
(közös zenei, improvizációs,
helyzetgyakorlatokat bemutató
és felolvasó estek).
Egy hétig tehát elszabadul városunkban a határtalan mûvészet!

Japán köszönet
Ito Tetsuo, a felkelõ
Nap országának magyarországi nagykövete rezidenciáján látta vendégül a közelmúltban azokat a
honfitársainkat, akik
az elmúlt esztendõkben a legtöbbet tették
hazánkban civil szervezetek aktivistáiként,
a japán-magyar kapcsolatok elõmozdításáért. A díszvacsorára meghívást kapott Király
József is, a kecskeméti Japán-Magyar Aomori Baráti Kör elnöke.

szítette e területekre a Szabályozási Tervet, ami meghatározta a nyomóvezeték
nyomvonalát. Az eredeti terveket pár esetben módosítani
kellett a Bácsvíz Zrt-nek, és
megkérni rá a vízjogi engedélyes tervet az Alsó-Tiszavidéki Környezet- és Természetvédelmi Vízügyi Felügyelõségtõl. E feladatok teljesülése
végett húzódott át erre az évre a kivitelezés – mutatott rá
a társulat elnöke.
– A jóváhagyott vízjogi
engedélyes terveket ez év tavaszán kaphatja meg az önkormányzat és lehet indítani
a kivitelezéseket. Most a társulaton van a sor az alábbi
feladatok ellátásával: össze
kell állítani a komplett listát.
Több mint öt év telt el a pályázat leadása óta, voltak hitetlenkedõk, voltak, akiknek
megromlottak anyagi körülményeik, történtek tulajdonosváltások, tehát újból fel
kell keresni az adott terület
lakóit.
Ellenõriznünk kell, hogy a
vízmérõ aknák az elõírásnak
megfelelõen elkészültek-e.
Az érintett tulajdonosoknak
újból meg kell kötniük a
Szolgáltatási Szerzõdést a
Bácsvíz Zrt. ügyfélszolgálati
irodáján (Izsáki út 13.). Ennek hiányában nem kaphatják meg a bekötést.
Minderrõl írásban is értesítjük az érintett ingatlantulajdonosokat.

Egyre kilátástalanabb helyzetben tengõdnek az alföldi gazdák,
hiszen tavaly ismét jelentõsen – több mint 10 százalékkal –
csökkent a magyar mezõgazdaság termelése. Az ágazat adó zás elõtti nyeresége 2008-ban 220 milliárd forintot tett ki, ami
az elmúlt évben alig 150 milliárdra rúg. A társas vállalkozások
nyeresége a múlt évben 20, az egyéni gazdaságok eredménye
35 százalékkal volt kisebb, mint a korábbi esztendõben.
Mindezt Udovecz Gábortól ,
az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) fõigazgatójától tud-

export 2009-ben ötmilliárd
euró körül mozgott, ami 800
millió euróval múlja alul az

juk, aki az ágazat helyzetét
értékelve azt is elmondta a
napokban, hogy a tavalyi év
külkereskedelmi egyenlege
200 millió euróval szerényebb a 2008-as évinél. Az

elõzõ esztendõ mezõgazdasági termékeinek kivitelét.
Az idei kilátásokat a fõigazgató úgy összegezte,
hogy az ágazat számara
2010 várhatóan a stagnálás

éve lesz. Az élelmiszerfogyasztás nem csökken tovább, az export elõreláthatólag emelkedik, az ágazat finanszírozása pedig nem
romlik.
Az euró árfolyama attól
függõen lehet 260, 270, 280
forint, vagy e feletti, hogy a
hivatalba lépõ kormány tartani kívánja-e vagy lebegteti
a deficit célt. A
szakember szerint a 4 százalékos inflációs cél
reális, ugyanúgy,
ahogyan a 4 százalékos államháztartási deficit
is. Megjegyezte:
szerinte a foglalkoztatás az idén
még 1,5-2,0 százalékkal csökken.
Az élelmiszerek
ára ugyanakkor
elõreláthatólag
nem változik számottevõen,
az
árváltozás nulla
körül alakul. A lakosság reáljövedelme viszont várhatóan
csökken az idén a tavalyihoz
viszonyítva, ezért mérséklõdik
a háztartások fogyasztási kiadása is 2,5-3,0 százalékkal.

Megemlékezés

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyûlésének 36/2010. (II. 4.)
KH számú határozata alapján

kecskemét helyi
autóbusz-közlekedését érintõen
2010. március 1-tõl (hétfõtõl) az alábbi változások lépnek életbe
(a fel nem sorolt vonalak és járatok nem változnak):
1, 1A vonalon: A Noszlopy G. park – Homokbánya Kollégium viszonylatban közlekedõ járatok esetében nem történik változás, azonban a Homokbánya Kollégium – Noszlopy G.
park viszonylatban az alábbi változások lesznek:
Iskolai elõadási napokon 06.55-07.55 10 percenként,
valamint 16.10, 16.40, 17.10, 17.40 órakor indul a Homokbánya Kollégium végállomástól. Az 1A sz. autóbuszjárat a Téglás utca felé közelekedve (a többi járat
1-esként a Kadafalvi út felé közlekedik).
Tanszünetben munkanapkon 06.25-08.25-ig 20 percenként, valamint 16.05, 16.45, 17.25 órakor indul a
Homokbánya Kollégium végállomástól. Az 1A sz. autóbuszjárat a Téglás utca felé közlekedve (a többi járat 1esként a Kadafalvi út felé közlekedik).
Szabad- és munkaszüneti napokon minden járat a
Kadafalvi út felé közlekedik visszairányban is. Az 1A jelû járatok a Lestár Péter iskola mellett állnak meg visszairányban, az 1-es jelû járatok a 2010. január 1. elõtt
érvényben lévõ megállóban (a Vályogvetõ utca sarkán,
szemben a kifelé irányú megállóval.)
2A vonalon:
Munkanapokon megszûnik a Széchenyi térrõl 7.15,
7.45, 15.45, 16.45, 17.45 órakor induló 2A járat. Helyette a Noszlopy G. parkból a Széchenyi téren keresztül a Mercedes beruházás területéig közlekedõ új, 2D
jelû (Noszlopy G. park – Széchenyi tér – Daimler út 1.)
járatok indulnak a Noszlopy G. parkból 07.05, 07.30,
15.30, 16.30, 17.30 órakor (a Széchenyi térig 6-7 perc
a járatok menetideje).
Az új, 2D jelû járatok visszairányban a Daimler út 1. –
Katona J. Színház – Noszlopy G. park viszonylatban
közelekedve (nem érintik a Széchenyi teret) és 07.35,
08.00, 15.55, 16.55, 17.55 órakor indulnak a végállomásról.
6-os vonalon: Munkanapokon 5.30 órakor (28-as helyett) új járat közlekedik.
28-as vonalon: Munkanapokon az 5.30 órakor induló járat megszûnik
(helyette a 6-os közlekedik).
A részletes menetrend megtalálható a www.kunsagvolan.hu honlapon.
(letölthetõ formátumban)
Kunság Volán Zrt., Kecskemét

A zuhogó esõ sem akadályozta meg a Barátok templomához tartozó hívõ, civil
szervezetek ünnepségét a minap, amellyel a kommunizmus által megkínzott mártírokra, köztük P. Károli Bernát

ferences atyára emlékeztek.
A szentmise után az atya fõtéri emlékkövénél és emlékfájánál, az emlékezet jeléül,
mécseseket gyújtottak a hívek
és virágcsokrokat, koszorúkat helyeztek el.

Önkéntes búcsúztatás
A kecskeméti Wojtyla Barátság
Központ, valamint a Ferences
Imaközösség tagjai a napokban ismét szociális temetésen
vettek részt, hogy hozzátartozóinak hiánya miatt õk kísérjék
végsõ útjára elhunyt embertársukat. A búcsúztatás szavai ezúttal Kovács Istvánné, született
Berényi Irénért szóltak, akinek
56 évet adott a Teremtõ. Az

önkéntesek verssel, imával búcsúztatták el az elhunytat, akit
életében nem ismertek, és sorsáról, mint oly sok esetben,
nem tudnak semmit. Ennek ellenére koszorú és mécsesek
kerültek a sírhantra, miközben
az önkéntesek így fohászkodtak: „Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!”
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Megfestett tisztelet
Kõ Ferenc kecskeméti festõmûvész újra festménybe álmodta a Karol Wojtyla Barátság
Központ névadójának arcképét. A napokban
ez az alkotás került az intézmény dísztermébe.
Ezzel a festménnyel kiteljesült a két évvel
ezelõtt kezdõdött rekonstrukció, átalakítás,
otthonépítés Istentõl megáldott nagy mûve. S
a Karol Wojtyla Barátság Központ vezetõinek
meggyõzõdése, hogy Kõ Ferencnek ez az alkotása is kifejezi azt a nagy tiszteletet az egykori pápa iránt, amit sok-sok hívõ ember hordoz a szívében a mai napig Kecskeméten is.
Hamarosan a keretbe helyezett kép mellé
kerül majd a ház jelmondata, amely Romano
Guardínitõl való: „A legvégsõ szeretet igazában az, amikor azzal akarjuk táplálni a másikat, amik vagyunk.”

Nemzetközi edzõtábor bemutatóval
Egy remek edzõtábor színhelye
volt a napokban Kecskemét, amit
Doshu-Soke Yoshinao Nanbu 10.
Danos alapítómester vezetett. A
mester egy egészségmegõrzõ és

energiafejlesztõ edzést is tartott a
Hakkoda Dojo-ban rendszeresen
tornázó nyugdíjas csoport részére, valamint légzéstechnikát és
mozgás-koordinációt javító tor-

nát tartott a Mozgáskorlátozottak
Bács-Kiskun Megyei Egyesületének fiataljai és idõsei számára.
Az edzõtábor keretében rendezték meg a X. Nemzetközi
Harcmûvész Bemutatót. A gálán
a Nanbudo mellett több távolkeleti harcmûvészeti ág jeles
képviselõi is bemutatkoztak. A
nemzetközi edzõtábor végén
Nanbu mester külön elismerést
adott át Király József 5. Danos
szövetségi elnöknek eddigi tevékenységéért és a Hakkoda Dojo
létrehozásáért.

Zsigóné Kati a címlapon

AZ EGÉSZSÉG MEGTANULHATÓ
ÉS VISSZASZEREZHETÕ.

tás szinte teljesen megszûnik.
Mikor a sofõr megáll, hogy letisztítsa autóját, megtámadják.
Több ilyen rablás is történt már
térségünkben, ezért a rendõrség azt javasolja, hogy ha valaki ilyet észlel,
ne kapcsolja be
az ablakmosót,
hanem próbáljon minél távolabb kerülni a
dobás helyszínétõl. Amikor pedig már úgy gondoljuk, hogy
biztonságos távolságban vagyunk, álljunk meg és töröljük
le száraz ruhával a szélvédõt,
majd hívjuk a 107-es rendõrségi segélykérõ számot.

milyen alapelvek mentén lehetsz
garantáltan sikeres.

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

Reflexológia
tanfolyam

GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmanok, kemping

Schirilla György
vezetésével

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

METAMORF WELLNESS STÚDIÓ
Kecskemét, Piaristák tere 7.
Telefon:
06-20/9272-388, 06/76-482-087
e-mail:
metamorfstudio@axelero.hu
web: www.metamorf.hu

Tojásos trükk
Sajnos ma már tényleg elmondható, hogy a bûnözõk leleményessége és fegyvertára minden
képzeletet felülmúl. A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság most egy új
módira hívja fel
az autósok figyelmét. A közúti rablók új trükkjének
lényege, hogy éjszaka egy kevésbé forgalmas közút mellett tojást dobnak az arra
haladó autó szélvédõjére. A tojásba elõzõleg olyan anyagot
fecskendeznek, ami vízzel keveredve folyós masszává válik, így
amint az autós beindítja az ablakmosót és a lapátokat, a kilá-

korom óta a Mikroszkóp Színpad igazgatója szeretnék lenni, ezért is jelentettem fel Sas Józsefet.
De ez így nem lenne
tökéletesen igaz…”
A bíráló bizottság
ezen elég jól kiakadt!
Szalay Ádámról, a
TV2 Napló címû mûsorának fõszerkesztõjérõl megtudjuk a
Sztársalgóból, hogy
Sikerkód néven tréningeket tart. (Márciusban Kecskeméten
is). Ez nem más, mint praktikus
szabálygyûjtemény arra nézve,

A Sztársalgó márciusi számának
címlapjára kecskeméti népi
iparmûvész, Zsigóné Kati került.
Már a húsvétra készül: az „Ország Nyuszija” a napokban fejezte be egyedülálló remekmûvét, egy hímzett tojást.
Megtudhatjuk azt is, hogy
Hajdú Steve hányszor és hány
tantárgyból bukott meg a középiskolában. Õszinte interjút
adott a Sztársalgónak Náray
Erika is, akinek – szinkron szerepei révén – szinte mindenki ismeri Magyarországon a hangját. Straub Dezsõ egyebek között a Mikroszkóp Színpad igazgatói állására benyújtott pályázatából idéz a lapban. „Mondhatnám azt, hogy már óvodás

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

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

-50% szerdánként
A napi fürdõbelépõ egységesen 600 Ft és minden napi fürdõbelépõt váltónak
50%-os áron biztosítunk étkezési lehetõséget a termálfürdõ éttermében.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
márciusi MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
8. hétfõ

19.00 ó

9. kedd
10. szerda
11. csütörtök
12. péntek
13. szombat
14. vasárnap
15. hétfõ
16. kedd
17. szerda
18. csütörtök
19. péntek
20. szombat
21. vasárnap
22. hétfõ
23. kedd
24. szerda
25. csütörtök

19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
15.00 ó

26. péntek
27. szombat
28. vasárnap
29. hétfõ
30. kedd
31. szerda

19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
16.00 ó
19.00 ó
16.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
15.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
17.00 ó

Jótékonysági Színházi Est –
a Kecskeméti Lions Clubok és a Rotary Klub közös rendezvénye
Charley nénje – a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának elõadása
NEM ÉR A NEVEM – Pakson, a Mûvelõdési Központban
A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
– bérletszünet
NEM ÉR A NEVEM
– bérletszünet
NEM ÉR A NEVEM
Blaha L. b.
LILI BÁRÓNÕ
– bérletszünet
CSIPKERÓZSIKA Debrecenben, a Bárka Fesztiválon
–
–
–
–
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Katona J. b. – bemutató
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Berky L. b.
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Vízváry M. b.
–
NEM ÉR A NEVEM
– bérletszünet
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Kiss M. b.
INDUL A BAKTERHÁZ
– bérletszünet
INDUL A BAKTERHÁZ
Apáczai Cs. J. b.
INDUL A BAKTERHÁZ
– bérletszünet
INDUL A BAKTERHÁZ
Bessenyei Gy. b.
NEM ÉR A NEVEM
Honthy H. b.
LILI BÁRÓNÕ
– bérletszünet
–
A NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Bartók B. b.
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Dajka M .b
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Bajor G. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
13. szombat
14. vasárnap
21. vasárnap

19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó

23. kedd

19.00 ó

25. csütörtök

18.00 ó
22.00 ó

27. szombat
28. vasárnap

19.00 ó
19.00 ó

10. szerda
11. csütörtök
12. péntek
13. szombat

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

24. szerda
25. csütörtök

20.00 ó
20.00 ó

26. péntek

17.00 ó
20.00 ó
22.00 ó

ESZTER HAGYATÉKA
ESZTER HAGYATÉKA
HÍRSZÍNHÁZ
SZÍN-TÁR – Színmûvészeti Egyetemek Találkozója
Békeffy István:Egy asszonygyilkos vallomása
– Mûvészeti Egyetem, Marosvásárhely
Domonkos István mûvei alapján: Tavasz – Hõs kis ibolyák
Akademija Umetnosti, Novi Sad
Ödön von Horváth: Kasimir és Karoline –
Kodály: Bicinia Hungarica – Színház-és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest
Szirmai: Csárdás Miska – Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar
FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ

27. szombat

A MARATONFUTÓK TISZTELETKÖRT FUTNAK
PLAZMA
PLAZMA
RUSZT.KOM SZALON
SZÍN-TÁR – Színmûvészeti Egyetemek Találkozója
Dennis Kelly: Zsákutca – Akademija Umetnosti, Novi Sad
Szigarjev: Plasztilin – Babeº-Bolyai Tudományegyetem,
Kolozsvár, Színház és Televíziós kar
Csehov zip. – Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar
Csehov felvonások – Színház-és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest
Goldoni: Chioggiai csetepaté – Kaposvári Egyetem, Mûvészeti kar

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

