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Élelmiszer
adományok
húsvét
ünnepére
Nagyszombat reggel baráti
találkozó színhelye volt a
kecskeméti Egressy utca és
környéke. A Karol Wojtyla
Barátság Központ búcsúján
dr. Bábel Balázs, KalocsaKecskemét érseke megszentelte és átadta a rászoruló
családoknak a fölajánlók
ajándékát, a húsvéti asztalokra kínált sonkát, kolbászt, tojást, kalácsot. Az
ünnepségen köszöntõt mondott Kiss Róbert, Magyarország varsói nagykövete,
majd a húsvéti örömrõl, reményrõl és a szeretet bátorságáról beszélt dr. Bábel
Balázs metropolita. Kitüntették a ház szponzori közösségének tagjait. A megszentelt ételbõl száz nehéz sorsú
család húsvéti lakomája lett teljesebb, boldogabb.
Aranykulcsos támogatók: Szent
Miklós Templom, Szent Fe-

renc Imaközösség, Hamiló
Pékség, Kiss Zoltán mestercukrász, Magyar Nemzetõrség Kecskeméti Csoportja,

Szigetvári Takarékszövetkezet,
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet, Vágóné Balla
Eszter, az Alföld Pro-Coop Zrt.

Tehetséges testvérpár
Pusker Ágnes és Pusker Júlia nevét nemcsak a kecskemétiek,
hanem a külföldiek is jól ismerik már. Szeretetre méltó játékukkal mindenkit levesznek a
lábukról. A tehetséges testvér-

démia különleges tehetségek
tagozatának ötödik évfolyamos
tanulója, emellett idén érettségizik a Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskolában.
Egyikük se unatkozott az elmúlt

pár a Kodály-iskolában tanult
meg magas színvonalon hegedülni. Ágnes jelenleg a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
végzõs hallgatója. Nemrég érkezett haza Münchenbõl, ahol
az Erasmus csereprogram keretében tanult. Júlia a Zeneaka-

idõszakban, a java azonban
még hátra van.
– Elvarázsolt München
pezsgése, az ottani emberek.
Több koncerten részt vehettem,
például a magdeburgi Telemann Héten is felléptem. Március közepén a barokk zene

Munkát keres?
Mi munkatársakat.

központjává válik Magdeburg,
a világ minden tájáról érkeznek ide mûvészek és zenekedvelõk, vagyis hatalmas élményt
jelentett ez a fesztivál – mesélte Ági. – Pihenni nem sok idõm
marad, mert április 29-én az
egyik kamara partneremmel
játszunk együtt a Nádor Teremben, majd május 27-én az
én diplomajátékom következik.
– Számomra az elmúlt hónapok legmeghatározóbb élménye az volt, amikor együtt
játszhattam februárban a
Nemzeti Filharmonikus Zenekarral a Mûvészetek Palotájában – mondta Juli. – A következõ megmérettetésem április
14-én lesz a Kovács Dénes
Emlékversenyen, majd április
26-án végzõs társammal
együtt játszunk a Kecskeméti
Szimfonikus Zenekarral a Kodály-iskolában. Közben persze
az érettségire is gõzerõvel készülök.

vezérigazgatója, Kollár Csaba és családja, Richter Dekor,
Duna Televízió, Petõfi Népe,
Frittmann család, Dimenzió

Borászat, Juhász Lászó, Vörös
Tibor, Pro-Cent, Szappanos
Imre, Cseh Pékség, Polyák József, Molnár Ferenc.

Megszépült Kálvária
Kecskeméten a civilek összefogásával gyönyörûen megújult a
Szentháromság Temetõ Kálváriája. A rekonstrukció kezdeményezõje és fõvédnöke Király
József, a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület elnöke örömmel
számolt be lapunknak arról,
hogy még húsvét elõtt helyükre
kerülhettek a Kálvária Budapesten restaurált szép szobrai.
Ahogy a mellékelt fotó is mutatja, ha a különbözõ civil szervezetek összeadják erejüket,
csodás dolgokat tudnak tenni
városunk szépítéséért, gyarapításáért.
– Külön köszönet illeti – a
sok támogató között – a kecskeméti Porta Egyesületet –
hangsúlyozta Király József. –
Reméljük, ahogy eddig, a munkák folytatásában is társunk
marad ez a kegyhelyek felújításában nagy tapasztalattal rendelkezõ civil szervezet.

Kiadó

Érdekli a HR menedzseri
pálya?
Jelentkezzen,
toborzót keresünk!
Akár egymillió forintos
havi jövedelem is
elérhetõ.

májustól
kecskeméti belvárosi,
utcai, kétszobás
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A magyar konyha fesztiváljai
Garaczi János mesterszakács is nehéz évre és kemény télre tekint
vissza. De ahogy egyre szebb arcát mutatja a tavasz, a magyar szakács olimpiai válogatott trénere, a lajosmizsei Tanyacsárda messze
földön híres séfje is bizakodó a jövõt illetõen.

– Én remélem, hogy a gazdaságban és a gasztronómiában egyaránt fellendülés következik – nyilatkozta lapunknak a sok becses szakmai díjjal kitüntetett mesterszakács. –
Ha nem is várhatunk csodákat,
de az mindenképpen reményre ad okot, hogy az idei esztendõ a fesztiválok évének
ígérkezik. Magyarországon
már a kis falvak is rendeznek
gasztronómiával kapcsolatos
megmozdulásokat, a legkülönbözõbb ételeket ünnepelve,
amiknek többsége hagyománnyá vált az évek során. És
ez minden vendéglátónak biztató jel.
– Az étkezési szokásainkban, a gasztronómiai kultúránkban mindig történik egy

kis változás. Ám ettõl függetlenül a magyar konyhából
nem hiányozhatnak a klasszikus magyar ételek. Amik
idényjelleggel friss, magyar
alapanyagokból készülnek.
Ezek is olyan nemzeti kincsek,
amiket meg kell õriznünk az
utánunk jövõ nemzedékeknek.
Ha adva van a jó recept és a jó
alapanyag, akkor már minden
a szakácson múlik. Sajnos a
szupermarketek világában sokan csak az árakat nézik. Az
igazán jó magyar konyhára
való nyersanyagokra elsõsorban a tanyák környékén találhat az igényes szakács, legyen
szó húsról, zöldségrõl vagy
gyümölcsrõl. Ott, ahol tápok,
vegyszerek nélkül, õseink termelési és tenyésztési szokásait

követve sarjad a lábasba való.
A magyar tanyák kapirgáló
vagy röfögõ, hagyományos takarmányokon nevelt jószágai-

nak az ízük is teljesen más,
mint a gyárszerû telepeken nevelteké. Tessék kipróbálni!
– Az említett gasztronómiai
fesztiváloknak – a vendéglátás felpezsdítése mellett –
egyfajta hagyományõrzõ szerepük is van. Hiszen általában az adott tájegység jellegzetes zöldség- és gyümölcsféleségeihez igazodva szervezõdnek, ahol kényesek a termelõk a portékáik minõségére. Egy szabolcsi szilva, vagy
egy makói hagymafesztiválon könnyen meggyõzõdhet
róla bárki, mennyivel finomabbak az itt fellelhetõ termékekbõl készült ételek, mint
amiket a hipermarketekben
kínálnak – állítja a neves
mesterszakács.

A közmûfejlesztés kérdõjelei
Megérkezett a Kecskeméti Önkormányzathoz az illetékes vízügyi felügyelõségtõl, az Alsó- és Felsõszéktóra érvényes vízjogi engedély,
amit a lakók olyan régen vártak már, hogy többen hitüket vesztették
a megvalósítással kapcsolatban. Lapunk elõzõ számában azonban
dr. Fekete László, a Kecskeméti Víziközmû Társulat elnöke már bíztatta a környékbelieket, mintegy felkészítve õket arra, hogy hamarosan együtt kell dolgozniuk.
Most a szervezõk megkapták Mondhatnám, hogy társulaa társulattól a hivatalos tájé- tunk ezzel el is végezte a felkoztatást, hogy a területükön adatát, de nem ez a teljes
járjanak el az ügy érdekében. igazság. Ugyanis idõközben
Mert május végén, június ele- újabb bel- és külterületi közösjén megkezdõdhetnek a kivite- ségek jelezték, hogy szeretnélezések, addig pedig valamennyi érintett tulajdonost újból felkeresnek. A szervezõk
felhívják az érintett polgárok
figyelmét arra, hogy záros határidõre készüljön el a szabályos vízmérõ akna, s akiknek
hátralékuk van, azok feltétlenül rendezzék tartozásukat.
Akik közben kiléptek, most
visszaléphetnek. De felveszik a
listára azokat is, akik új tulajdonosok, vagy meggondolják
magukat, és mégis kérik a ve- nek városi vízhez jutni. Belterületen ez azért fordulhat elõ,
zetékes vizet.
– Társulatunk felkészült a mert épült egy új utca, vagy a
munkára, április végére szeret- régiek közül valakik csak a
nénk az önkormányzatnak, il- másik utcáról, úgynevezett
letve a Bácsvíz Zrt-nek a korri- szolgalmi joggal jutottak várogált listát átadni – nyilatkozta si vízhez, a szomszédos telken
lapunknak dr. Fekete László. – keresztül. Elévültek a vezeté-

kek, csõtörések sorozata keseríti meg a szomszédok életét,
és lehet, hogy a kölcsönös jó
viszony sem a régi már. A külterületen élõk kérése pedig
magától értetõdik.
– Azután ott az úgynevezett
Kis-ISPA. A lapokban azt olvashattuk, hogy folytatódik a
szennyvízcsatornázás Matkón,
Ménteleken és más külterületi
részeken. A város közigazgatási területén a Kecskeméti
Víziközmû Társulat jogosult
ezek intézésére, de például
Ménteleken nélkülünk mozgósítják a lakosságot, s már meg
is bíztak egy hölgyet a szervezések vezetésével. Ez azért érdekes, mert tudtommal egy városban csak egy ilyen társulat mûködhet. Ha viszont nem társulati formában szervezik meg a lakossági önerõt, akkor a kedvezményes hiteltõl is elesnek, de ez
már legyen csak egy újabb
csepp városunk adósságtengerében. Ráadásul, a hírek szerint
a helyi vezetés nem kecskeméti
cégekkel oldja meg ezt a városfejlesztési feladatot sem. Kíváncsian várjuk a folytatást, mert a
simlisségek menet közben úgy
is kiderülnek.

Lezsák Sándor szerint:

Eljött a rendszerváltás ideje
A küszöbön álló országgyûlési választások ürügyén nagygyûlést tartott a napokban Lakiteleken a Nemzeti Fórum. Lezsák Sándor elnök
a most leköszönõ kormány tevékenységével kapcsolatosan kijelentette: egyszer és mindenkorra véget kell vetni annak a példátlan állapotnak, melyet néhány ezer politikai bûnözõ idézett elõ, akik saját
anyagi gyarapodásuk érdekében emberek millióit lehetetlenítették el
és taszították szegénységbe. Utalt a sokszorosára nõtt munkanélküliségre, a lakosságot terhelõ hitelállományra és a példátlan mértékû
államadósságra. Ám nem elég az asztalra csapni, arra kenyeret is
kell rakni – figyelmeztetett a politikus.
A Fidesszel kötött szövetség
kapcsán Lezsák Sándor hangsúlyozta: az összefogás, mint
elapadhatatlan erõforrás,
mindig elengedhetetlen volt
a változásokhoz. A Fidesszel,
a KDNP-vel és a többi, hasonlóképp gondolkodó politikai szervezettel kötött új
szövetségekkel olyan politikai erõ jött létre, amely nem
csak talpra állítja az országot, de sikeresen véghez is
tudja vinni a programjában
foglaltakat. Végezetül szólt a
nemzeti értékek megmentésének fontosságáról és arról
az új szemléletrõl, amely a
küszöbön álló kormányváltás

után azonnal éreztetni fogja
hatását.
A nagygyûlésen Bíró Zol t á n irodalomtörténész, az
MDF elsõ elnöke elmondta,
hogy 23 éve itt Lakiteleken, a
Lezsák Sándoréknál felállított
sátorban derült ki: nincs

olyan helyzet, amelybõl ne
lenne kiút. Mindössze két dolog szükséges hozzá: akarat
és képesség. 1987-ben
Lakiteleken minden olyan
programot, feladatot és célt
megfogalmaztak, amelyekre
több mint húsz év után végre
sor kerülhet. Hamarosan eljön az idõ, amikor újra nem
lesz szégyen magyarnak lenni, a nemzetiszínû szalagot
viselni, vagy a zászlót lobogtatni. – Most érkezett el annak az ideje, amikor békésen, vér nélküli forradalommal meg lehet nyerni az elkövetkezõ esztendõket –
hangsúlyozta zárszavában
Bíró Zoltán, utalva az április
11-i választásokra.
Több közismert sportoló,
médiaszemélyiség felszólalása után a rendezvényen
bejelentették, hogy Lezsák
Sándor kampányzáró nagygyûlését április 8-án este 6
órakor a tiszakécskei Arany
János Mûvelõdési Központban
tartják.

Tényleg lehet más?
Meglepõen jól szerepel a Lehet Más a Politika elnevezésû formáció az országgyûlési képviselõválasztások finisében. A legfrissebb felmérések szerint az LMP 9 százalékot is kaphat, ami azt jelentené, hogy 18 képviselõbõl álló frakciót alkothat
az új Országgyûlésben. Kecskemét 1. számú választókörzetében Vágó Gábornak sikerült összegyûjtenie kellõ számú ajánlószelvényt az LMP színeiben, így a hétvégi választáson rá is szavazhatnak a polgárok.
– Kecskeméti szervezetünk tavaly jött létre, és
azok csatlakoztak hozzánk, akik együttmûködésen alapuló, minõségi politikát tartanak fontosnak a jelenlegi, jobb- és baloldali árokásással
szemben – nyilatkozta lapunknak Vágó Gábor,
aki tizedik pártja országos listáján. – Elegünk lett
a jelenlegi korrupciós parlamenti pártokból, de a
szélsõségesek erõszakosságával sem szimpatizálunk. Mi a demokratikus értékekhez ragaszkodva
hirdetjük, hogy közösségi alapon kell újraszõni
társadalmunk elrongyolódott szövetét.
– Kecskeméti programunkban szerepel az úgynevezett zöldipar életre keltése, amivel a környezetünk óvása mellett új munkahelyek is létesülhetnének. A helyi termékek nagyobb védelme is
új lendületet adhatna a kecskeméti kis- és közép-

vállalkozásoknak. A közlekedés megreformálása ugyancsak fontos, hogy a jelenlegi szörnyû
káosz megszûnjön végre. Ezt is lehet úgy tervezni, hogy közben a környezetvédelmet szolgáljuk, gondolok itt a kötöttpályás tömegközlekedés kialakítására és a kerékpárutak bõvítésére –
mutatott rá a politológus-közgazdász végzettségû fiatal jelölt. – A Homokhátság kiszáradásának megfékezésére egy helyi éghajlati cselekvési terv létrehozását szorgalmazzuk. A város
energiaigényének jelentõs részét úgynevezett
természetes, megújuló energiák hasznosításával
kellene fedezni elképzeléseink szerint. Olyan
sok ötletünk van, hogy nagyon hosszú lenne
mindet felsorolni.

Pilis után évfordulós túra
Félszáz kecskeméti természetbarát vett részt azon a tavaszi
túrán, amit az ÉDOSZ sportegyesület szervezett a minap

a Pilis hegységben (felvételünkön). Pilisszentlászlóról indulva a szurdokszerû Szent László völgyön, az Apát-kúti pata-

kon, az Alpár- és a Kaán-forráson át vezetett az útjuk a tatárjárás után, a Duna-kanyarban épült Visegrádi Fellegvárig. A ÉDOSZ Kinizsi Természetbarát Sportegyesület fennállásának 35. évfordulója alkalmából turistaút-avatására
és nyílt túrára invitálja az érdeklõdõket
legközelebb.
Kecskemét elsõ kijelölt turistaútja 10 kilométeres (jelzése:
Z), és a Mária Kápolnától – a
hetényi Móricz-fát érintve – a
Nyíri erdõ Szent Hubertus Kápolnájáig vezet. A program
április 10-én 8.30-kor kezdõdik a Mária Kápolnánál.
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Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

Beszélgetés Kocsis Fülöp püspökkel

Krisztus mindenkit az asztalához hív A görög katolikus papok missziója

A mai magyar társadalmunk tele van csüggedtséggel, reménytelenséggel, elkeseredettséggel. Ezért soha nem volt nagyobb szükség az
új idõkben arra, hogy visszatérjünk az igazi reményhez, amit Krisztus feltámadása hoz számunkra, és ami visszavetül földi életünkre is.
– Errõl is írt nagyheti üzenetében dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke, akivel az alábbi beszélgetésünk készült.
– Érsek úr több évtizede éli át
a húsvéti ünnepet papként, szertartásvezetõként az oltárnál. Képes még az igazi örömre, a
szentmise teljes átélésére?
– Az, hogy valaki hogyan örül,
alkati kérdés is. Én nem tartozom azok közé, akik – akár az
egyházban is – karizmatikus extázisba jutnak, mert más vérmérsékletû vagyok. De ez nem
jelenti azt, hogy az én örömöm
ne lenne egyre mélyülõ. Az idõ
múlásával minden ember egyre
inkább átéli az emberi lét végességét, annak sokszor abszurd
voltát, a halállal való sok-sok találkozást, szeretteink elvesztését.
Ekkor jövünk rá, hogy milyen
nagy dolog a feltámadás. Ez az
oka annak, hogy a húsvét ünnepe idõvel egyre mélyül azoknak
az embereknek az életében,
akik komolyan hisznek.
– 2010 a pápa szándéka szerint a papság éve, mégis most éri
talán a legtöbb kritika Európában a felsõbb papságot.
– Nem is számítottunk másra.
Amikor Szentatyánk meghirdette
a papság évét, a püspöki karnak
volt olyan tagja, aki szinte prófétálva azt mondta: figyeljétek
meg, mennyi támadásnak leszünk kitéve, hogy ennek a dolognak az értékét csökkenteni
próbálják. A világ össztüze ránk
zúdul. Hogy mást ne mondjak:
amikor mi a családokért, házasságokért küzdünk és odaállítjuk
az emberek elé példaként az igazi normát, a férfi és nõ életre szóló szövetségét, a világban felerõsödik az ellentábor, és például
egyre több helyen elismerik az
egynemûek házasságát. Mintha
bizonyos erõk az ellen hatnának,
hogy egy eszmény, egy idea erõre kaphasson. Itt lehet látni, hogy
a világ milyen ambivalens: van,
amit Jézus Krisztus megváltott,
másrészt pedig léteznek azok a
lehúzó erõk is, amelyekkel napról
napra találkozunk.
– Ilyenkor szembe kell néznünk
azzal is, hogy a sátán és az angyal, a jó és a rossz, az isteni és

a pokoli harca folytonosan felszínre kerül az életünkben.
– A feltámadt Krisztus is magán hordozta a sebeit, amikor
láthatóvá tette magát az apostolok elõtt. Azt mondta Tamásnak:
tapintsd meg a sebet! Így van ez
az egyházban is. Mi a bûnt bûn-

nek mondjuk, a bûnért bûnbánatot tartunk, és jóvátételt gyakorlunk. Ebben különbözünk a világtól. Mert a világ százszorosan elköveti azokat a bûnöket, amelyek
az egyházban elõfordulnak, de –
érthetõ módon – a papság, a keresztény ember felé nagyobb erkölcsi elvárást támaszt a társadalom. Igen, van bûn, és elõfordul botrányos történés is az egyházon belül. Mindig van ebbõl
felépülés, és van megfontolandó
tapasztalat is. És mi azt valljuk,
hogy az istenszeretõknek minden a javára válik. Ehhez Szent
Ágoston hozzáteszi: még a megbánt bûn is. Ez is bizonyítja az
egyház isteni eredetét. Nem emberi alkotás és erõlködés, mert
ha az volna, már ezerszer széthullott volna a szeretet-közösség. Elég a rendszerváltás utáni
húsz esztendõ pártjaira, közösségeire gondolni, amelyek olyan
nagy elánnal indultak, most pedig már úgy kell õket keresgetni
a magyar társadalomban, vagy
mindörökre elvesztek.
– Sokak többértelmû kifejezésként szóltak a feltámadásról,

legalábbis ezen a tavaszon Magyarországon.
– A hitigazságok ugyanazok.
A feltámadás örök tény. De az
Úrjézus is megmondta: figyeljetek oda az idõk jeleire! Én magam is szeretnék erre odafigyelni. Az egyik újság vezércikkében azt írtam, hogy az a
feltámadás, amit mi ünneplünk
a földi életben, egy közösség
feltámadását is kell, hogy elhozza. Minden kataklizmában
az az érzése az embereknek,
hogy itt már vége a közösségnek, a hazának. Ady Endre
mondta az elsõ világháború vége felé, hogy ezt a népet annyira tönkretették, hogy itt már
nem lesz többé feltámadás. És
utána mégis lett. Többször is.
Ezt a reményt szeretném továbbadni. Krisztus feltámadása
evilági életünket is többé teszi.
Van feltámadás már most is.
Azokra az értékekre gondolok,
amiket Krisztus hozott. Elõbb
azonban le kell szállni a poklokra, le kell szállni arra a
mélységre, ahol találkozunk a
bûnnel, a bûnt bûnnek nevezzük, megbánjuk, újrakezdünk,
jóvátesszük, és ebbõl a megvert
helyzetbõl is fel tudunk állni.
Éppen azért, amiért Jézus azt
mondja: bízzatok, én legyõztem
a világot!
– N agyszombaton 100 sze génynek osztott sonkát, tojást,
kalácsot, mondott jó szót a
Karol Wojtyla Barátság Köz pontban. Megterítette az atyai
asztalt Krisztus – a szegények
– közösségében.
– Én egyfajta továbbadója
vagyok annak az adománynak, amit egy jótevõnek köszönhetünk. Valamiképpen
úgy, mint amikor fiatal papnövendék koromban egy
pap adott nekem némi zsebpénzt jó célokra, majd azt
mondta, hogy egyszer adjam azt tovább. A rászoruló
embereket étellel támogatni,
segíteni az ünnepüket azzal,
hogy legalább ezt a néhány
napot nélkülözés nélkül töltsék el, szép gesztus. Az ételt
természetesen megáldjuk
õsidõktõl fogva. Mert kegyelem, mert Krisztustól van.
Hálát adok érte.
Farkas P. József

A napokban rendezték meg a Lakiteleki Népfõiskola Kölcsey-házában az immáron hagyományos papi rekollekciót. A résztvevõk ez alkalommal is igen színvonalas és tartalmas elõadásoknak lehettek tanúi. A rendezvényt követõen nyilatkozott lapunknak Kocsis Fülöp görög katolikus püspök, mindenekelõtt arra a kérdésünkre válaszolva,
hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük napjainkban a papjaiknak a szolgálatuk során.
– Amikor valaki nagy lel- – elköltöztek más vidékekre,
kesedéssel jelentkezik a sze- és a jó papnak mennie kell
mináriumra, még eszébe utánuk. Ott alapítottunk
sem jut az, hogy majd mibõl Dél-Magyarországon – és
tud megélni, bármit elvállal- most már sok dunántúli vána, csak az egyházat szol- rosban is – egyházközséget,
gálhassa. Aztán mire felszentelik, ott van a lélek sûrûjében, akkor már nagyon
nézegeti, hogy hol milyen
megélhetési
lehetõségek
vannak neki és a családjának. Ugyanakkor ha valaki
görög katolikus pap, nem
remélheti, hogy olyan helyre
kerül, ahol csak a hit és a
jólét jellemzõ. Korábban
például nagyon szigorú elv
volt az, hogy ha egy pap kikerül valamilyen falusi parókiára, akkor a gyermekei
ugyanabba az iskolába járjanak, ahol éppen vannak.
Mert ha ott él, akkor éljen
úgy, mint a hívei. Viszont
ma már egy faluban, ahol ahol már letelepedtek nagy
az iskolában a gyerekek 90 számban görög katolikusok.
– Vannak erre külön fel százaléka roma származású, nem kötelezem arra a k é s z í t e t t p a p j a i k ?
– Vannak, ugyanakkor
papot, hogy a gyerekeit oda
sok lett a lakatlan parókijárassa.
– Ú j s z e r û k e z d e m é n y e z é s , ánk is. Ezért csak olyan pap
h o g y a d i a s z p ó r a t e r ü l e t e k - mehet a misszióba, szerver e e l i n d u l t a k a g ö r ö g k a t o l i - zõ lelkészségbe, aki ezt telkus lelkészek, papok?
jes szívvel-lélekkel vállalja.
– Nem egészen újszerû, Aztán meg kell keresni azt
de most egyszerûen az indí- az anyagi forrást, amelybõl
totta el ezt a folyamatot, fönn tudja tartani magát a
hogy a Szabolcsból, Borsod- pap és a családja. Igyekból származó görög katoli- szünk mindenkit olyan helykus hívek – munkahelyet ke- re küldeni, ahol a második
resve, érvényesülést remélve diplomájával vagy egyéb

Kórházi kápolna épül
A folyamatban lévõ nagyszabású beruházásokkal párhuzamo san egy ökumenikus kápolna is felépül a kecskeméti megyei kór ház udvarán. A hírt a napokban jelentették be a közremûködõ
felek. A kórház, a fenntartó megyei önkormányzat és a város
partnere a templomépítésben nagy tapasztalatokkal rendelkezõ
Porta Egyesület lesz.

Sportliget és emlékkönyv
Még ez idén megvalósulhat az
Olimpiai Barátok Kecskeméti
Köre által megálmodott Sportliget a Szabadidõközpontban.
– A kecskeméti sportörökség
megóvása mellett kiemelt szerepe van nálunk a sport és az
olimpiai eszme népszerûsítésének is, fõleg a fiatalok körében.
Ezért is döntöttünk közgyûlésünkön a Sportliget létrehozásáról – nyilatkozta lapunknak
dr. Bodóczky László , a civil
szervezet elnöke. – Egyesületünk emellett felvette a száz éve
született kecskeméti olimpiai

bajnok, Bóbis Gyula birkózó
nevét, ezzel is tisztelegve emléke elõtt.
Az olimpiai barátok a Hírös
Sport Nonprofit Kft.-vel szorosan együttmûködve tervezik kialakítani a Sportligetet, minden
évszakban igényes sportolási lehetõséget kínálva. Emellett még
számos tervvel, programmal készül az egyesület erre az évre.
– Messzi István olimpiai bajnok birkózó tiszteletére augusztusban emléktáblát avatunk a
róla elnevezett sportcsarnoknál.
Ahol egy emlékfalat is létreho-

zunk, hogy a kecskeméti olimpikonok és eredményeik soha
ne merüljenek feledésbe. Hamarosan megjelenik névadónkról, Bóbis Gyuláról egy emlékkönyv, Heltai Nándor közírónak
köszönhetõen – sorolta büszkén
dr. Bodóczky László. – A sport
szorosan hozzátartozik egy város életéhez, arculatához. Több
szervezet jelezte segítõ, együttmûködõ szándékát programjaink megvalósításához, közöttük
a város értékeinek megóvásában oly fontos szerepet játszó
Porta Egyesület is.

végzettségével meg tudja
találni a megélhetését, esetleg a felesége kap olyan állást, amelynek jóvoltából
nem kell nélkülözniük. Aztán az õ feladata lesz, hogy
az évek során olyan egyházközséget
szervezzen,
amely már áldozatvállalásokkal megélhetést is ad a
papnak. A szervezõ lelkészséget ilyenkor váltjuk át parókiává, egyházközséggé.
– Kecskeméten most vala mi nagyon komolyan meg indult a görög katolikusok
háza táján.
– Régóta vágytak arra a
kecskemétiek, hogy legyen
saját papjuk, és amikor
püspök lettem, akkor kerestem a módját, hogy ezt
meg tudjuk valósítani. Aztán jött egy lehetõség, és a
választás Feczák László
atyára esett, aki szívesen
vállalta ezt a szolgálatot.
Kecskemétre költöztek, és
mi megkerestük a módját,
hogy hogyan tudnak itt
megélni. Ma már hittan
órákat tud adni, feleségének is próbáltunk állást találni, és ha szûkösen is, de
hála Istennek, meg tudnak
élni a hírös városban. Ahol
még nagy áldozatokat kell
hoznia a helyi egyházközségnek, s ahová szeretnék
mihamarabb ellátogatni,
mert szóba jött, hogy kötünk a megyével egy megállapodási
szerzõdést.
Kecskeméten sok-sok feladat van még a parókiától
a templomépítésig, úgyhogy biztosan sokszor eljövök majd az önök szép városába.

D r . S v é b i s M i h á l y kórházigazgató kérdésünkre elmondta, hogy az épületet Marosi Miklós, Ybl Miklós és Pro
Architectura-díjas építész tervezi. Az õ nevéhez fûzõdik az
eredeti, 1980-ban épült Nyíri
úti telephely terve is. A kápolna pontos helye egyelõre
még nem dõlt el, szeretnének
könnyen megközelíthetõ, kel-

lemes helyet találni a kórház
területén. A fõigazgató hangsúlyozta, hogy az intézménynek saját kórházlelkésze van,
és a beteg kérésére valamennyi felekezet képviselõje
látogatást tesz az intézményben. Évek óta minden vasárnap tartanak ökumenikus istentiszteletet, és ennek látogatottsága is mutatja, hogy

jelentõs igény mutatkozik a
kórházi kápolnára.
Bányai Gábor , a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke
beszámolt lapunknak arról,
hogy a kórházi ökumenikus
imaház tervei kapcsán tárgyalásokat folytattak az egyházakkal. A katolikusok és a
reformátusok egyaránt elfogadták azt a javaslatot, hogy
II. János Pál pápa nevét vegye
fel a kápolna. Ennek különös
aktualitást ad a nagy köztiszteletnek örvendõ pápa idei
boldoggá avatása is.
Dr. Zombor Gábor , Kecskemét polgármestere – úgy is,
mint a kórház egykori igazgatója – örömét fejezte ki, hogy
ez a régi igény végre valóra
válhat. Véleménye szerint sok
embernek nyújthat óriási segítséget betegsége és az azzal járó kezelések, lelki nehézségek elviselésében, ha
hitét méltó körülmények között gyakorolhatja. Ezért is
állt a város a kezdeményezés
mellé.
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Mentsvár az Állatokért

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

Olykor a gazdi is éhezik

Korszerûbb pénzügyi szolgáltatás

A Gong Rádió ügyvezetõ igazgatójával terjedelmes interjút készített
legutóbb a Nemzetközi Kutya Magazin. Nem véletlenül, hiszen Tõzsér Judit a Mentsvár az Állatokért Alapítvány elnökeként is közismert
Kecskeméten. Nagyon sokat dolgozik azért, hogy városunk kutyamenhelye jól mûködjön, s így új gazdára leljenek az elkóborolt, árván maradt négylábúak. Az alábbiakban ebbõl az interjúból elevenítünk fel néhány részletet.
– Hiába módosították az
állatvédelmi törvényt január 15-én, a menhelyek
csak az emberek jóindulatában bízhatnak. Azokéban, akiket közben
sújt a gazdasági válság.
Ha nem fogunk össze
az állatvédelemben, akkor itt nagyon nagy
probléma lesz. Elsõsorban az ivartalanításra
gondolok, mert ez az
egyik legfontosabb kérdés, aminek az alapja a
szemléletváltás. Két éve járunk az általános iskolákba
állatvédelmi oktatást tartani a
gyermekeknek. Most kaptunk
a német testvérszervezetünktõl
olyan kifestõkönyveket, amelyekbõl a kicsik már óvodás
koruktól ismerkedhetnek az
állatvédelemmel. Levetítünk
nekik olyan filmeket, ami a
koruknak megfelelõen mutatja be a helytelen állattartást,
állatkínzást. Nagyon fontos,
hogy a gyerekek már egészen
kicsi koruktól mit gondolnak
az állatokról.
– Ma már állatvédelmi õrszolgálatunk mûködik Kecskeméten és környékén. Mert

elõtte hiába mentünk ki a
helyszínre, amikor állatkínzást
jelentettek be, a magánterületre a lábunkat sem tehettük
be. Csak kívülrõl néztük, hogy
a nyomorult állat negyven fokban ki van kötve a napra, alig
áll a lábán, vagy mínusz tíz
fokban reszket, és nincs háza,
ahová a hideg elõl húzódjon,
de nem tudtuk elhozni. Ezért
kellett az állatvédelmi õrszolgálat, a megyei állatvédelmi
szakszolgálat, mert õk rendelkeznek hatósági jogkörrel, elkobozhatják a szenvedõ állatokat.
– Az a véleményem, hogy
aki állatokat kínoz, ugyanúgy
bántja az embertársát is. És a

pénzbüntetés, a felfüggesztett
börtön nem visszatartó erõ. A
szigorúbb bírói döntéseknek
nagy szerepük lehetne abban, hogy a jövõben drasztikusan csökkenjenek az állatkínzások. Mi az örökbeadásnál elõször kitöltetünk egy
pszichológus
segítségével
összeállított tesztet. Gyakorlati kérdések is vannak benne,
és aki beikszeli, hogy láncra
vinné a kutyát, annak már ki
sem adjuk. A Mentsvárból
csak örökbefogadási szerzõdéssel lehet elvinni kutyát, és
a polgárõrök két héten belül
ellenõrzik a tartását.
– Az, hogy az ország ilyen
gazdasági és erkölcsi helyzetben van, és hogy ilyen
mértékben megszaporodtak
az állatkínzások, szerintem
összefügg. Mert elõfordul,
hogy levélben, telefonban
könyörög valaki, hogy vigyük
el a kutyáját, mert nem bírja
etetni. Mert már magának
sincs mit ennie. Ilyenkor mi
odavisszük a kutyatápot, maradjon csak a gazdinál a kutya, ne érezze a hiányát egyik
sem a másiknak. Az ilyen ember szereti az állatot, és mélységes elkeseredettségre és nemes lélekre vall, hogy inkább
lemond a társáról, csak hogy
annak jobb élete lehessen. Az
ilyen embertõl nem visszük el
a kutyát. Sõt, kenyeret és más
élelmiszert is viszünk, hogy
neki is legyen mit ennie.

Az elmúlt hetekben új informatikai rendszerre tért át az Orgovány és
Vidéke Takarékszövetkezet. Kovács Sándorné kecskeméti fiókvezetõt
arról kérdeztük, hogy mi tette szükségessé a váltást.
– Mintegy húsz évig használ- mát, mára azonban normalizátuk az elõzõ banki szoftvert. A lódott a helyzet.
– Hogy viselték az átmeneti
rendszert az idõközben változó
törvényi elvárások és körülmé- nehézségeket az ügyfelek és a
nyek figyelembevételével a dolgozók?
– Megszenvedtük mi is és az
programozók folyamatosan fejlesztették ugyan, de végül be ügyfelek is a leállás utáni idõkellett látni, hogy a benne rejlõ szakot, és az új programmal valehetõségeket a jelenlegi köve- ló indulást, de többségében
telmények meghaladták. Ennek nagy türelmet és megértést taegyik jele volt, hogy a hó végi núsítottak, amiért ezúton is szezárások meglehetõsen hosszúra
nyúltak már. Itt természetesen
meg kell azt is említeni, hogy az
évek során az ügyfélállományunk a többszörösére emelkedett.
– Egy ilyen átállás óriási munka. Sikerült zökkenõmentesen
megoldani?
– Nehezen szántuk rá magunkat, részben azért, mert nagyon szerettük a korábbi rendszert. Ügyintézõ és ügyfélbarát retnék köszönetet mondani. Bár
volt, jól érthetõ és könnyen ke- a nehezén túl vagyunk, százelhetõ. Másrészt pedig tisztá- munkra nem értek véget az átban voltunk azzal, hogy renge- állással kapcsolatos teendõk. Az
teg nehézség elõtt állunk. Min- utómunkálatok még legalább
denekelõtt több napos banki fél évig folynak, de ennek már
szünnapra volt szükség. Ezt kö- az ügyfelekre nincs hatása.
– Mit nyertek az új rendszervetõen – mivel az elektronikus
banki rendszerünket nem tudták rel?
– A mai követelményeknek
átmigrálni az új programba –
1200 új házi bank szerzõdést megfelelõ multiprogramot, amikellett kötnünk. Így az átmeneti nek az elektronikus banki szolidõben ügyfeleink csak szemé- gáltatásai igen korszerûek. Ma,
lyesen tudták pénzügyeiket in- amikor nagyon sokan minden
tézni, ami rendkívüli mértékben ügyünket interneten intézzük,
megnövelte a fiók ügyfélforgal- érthetõ, hogy nagy és növekvõ

az igény az internetes banki
szolgáltatásokra is. Az új rendszernek ez az egyik nagy elõnye. Most különösen kedvezõ
lehetõségeket tudunk kínálni,
amirõl munkatársaink ügyfélre
szabottan tájékoztatják az érdeklõdõket.
– Az átállás költségei módosítják a takarékszövetkezet szolgáltatási díjtételeit?
– Bár ez a korszerûsítés nekünk sokba került, nem tervezzük a költségek növelését.

Internetes banki szolgáltatásunk, a Netbank továbbra is
teljesen ingyenes az ügyfeleknek, míg a telepített programmal rendelkezõ elektronikus
banki rendszer, az Elektra költsége nettó 2500 forint számlánként. Ezt elsõsorban a nagy
forgalmú bankszámlával és devizaszámlával is rendelkezõk
használják. Reméljük, hogy a
jövõben ügyfeleink megelégedéssel tapasztalják az új rendszer elõnyeit, hiszen üzletpolitikánk meghatározó eleme az
ügyfél-centrikusság.

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az urnahely-bérlés nincs vallási felekezethez kötve.

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

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

www.kecskemeturna.hu
KUNSÁG VOLÁN ZRT. – Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

TÁJÉKOZTATÓ
Kérjük segítségét:
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS
KÉPZÉS
OKJ: 52 720 01 0010 52 03

Áprilisi kezdéssel Kecskeméten
1100 óra – 1,5 év
Tanfolyam díja: 295.000 Ft + vizsgadíj
Érdeklõdni lehet: 06-1/251-4878, www.nomina3p.hu
F.ny.sz:
01-0320-04

Akkreditációs
szám:
0798

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az oktatási
intézmények tavaszi szünete és a húsvéti ünnepek idõszakában
2010. április 3-7. között a Kunság Volán Zrt. helyi, helyközi és távolsági autóbuszjáratai az alábbiak szerint közlekednek:
április 3. (szombat): szabadnap
április 4. (vasárnap): munkaszüneti nap (Húsvét)
április 5. (hétfõ):
munkaszüneti nap, a hét elsõ munkanapját megelõzõ
nap (Húsvét),
április 6. (kedd):
a hét elsõ munkanapja, valamint a hét elsõ tanítási
napját megelõzõ nap,
április 7. (szerda):
munkanap, a hét elsõ iskolai elõadási napja
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Kunság Volán Zrt. által kiadott március havi és második félhavi bérletek 2010. április 7-én 24 óráig érvényesek.
MINDEN KEDVES UTASUNKNAK KELLEMES UTAZÁST KÍVÁNUNK!
Kunság Volán Zrt., Kecskemét

2010. április
Bács-Kiskun egyik legismertebb – itthon és külföldön is elismert – cége a keceli Pintér
Mûvek a napokban ünnepelte
alapításának harmincadik évfordulóját. Ebbõl az alkalomból emlékezõ ünnepet rendezett a cég tulajdonosi köre, a
Pintér család az alföldi kisvá-
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Örömünnep a 30 éves Pintér Mûveknél
ros mûvelõdési házának nagytermében.
A találkozón, amely egyszerre
volt elegáns és baráti hangulatú,
visszaidézték a cég fontos évtizedeit, köszöntötték az alapítót,

Pintér Józsefet és mindazokat a
dolgozókat, akik 10-15-20 éve
hûségesen szolgálják a kisiparos
üzembõl ma már a nemzetközi
nukleáris energetikai piacon is
rangosan jegyzett keceli céget.

A 60 kitüntetett között legnagyobb örömünkre ott lehetett Farkas P. József, a Karol
Wojtyla Barátság Központ
ügyvezetõ igazgatója, a Porta
Egyesület alapítója, aki szá-

mos jótékonysági, városvédõ
és építõ akcióban mûködött
együtt a Pintér Mûvek elsõ emberével.
Az õ kitüntetése lapunk, illetve a kecskeméti civil moz-

5
galmak iránti elismerés is,
amit szívbõl köszönünk!
Ugyanakkor gratulálunk az
elért eredményekhez, jó
egészséget kívánva és Isten
áldását kérve az egész Pintér
családra!
(Mátyus István fotói
az ünnepségen készültek.)
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Fõorvosnõ a Szentek asztalánál
Következõ állomásához érkezett a Szentek asztala elnevezésû ismeretterjesztõ és lelki sorozat Kecskeméten, a Karol Wojtyla Barátság
Központban. A kezdeményezés lényege, hogy mindig valaki más látja vendégül a ház gondozottjait egy finom ebédre vagy süteményre,
gyümölcsre. A közös étkezés alkalmat ad arra, hogy a nap szentjérõl, történetének üzenetérõl beszélgessenek. Gábriel arkangyal ünnepén dr. Szepes Andrea fül-orr-gégész, audiológus fõorvosnõ hozta a finom ebédet.

A ház gondozottjai virággal köszönték meg a támogatást
dr. Szepes Andreának
– Orvosként nemes, fontos
vállalásnak tartom a Karol
Wojtyla Barátság Központ tevékenységét, a szegények testi
és lelki segítését. Munkámból
kifolyólag gyakran találkozom
fogyatékos emberekkel, akik
emiatt vesztették el a munkájukat. A hallásproblémákkal
élõk jelentõs része idõsebb
ember, akiknek nehézséget jelent – a fogyatékosság mértékétõl függõen – a hallók-beszélõk társadalmában, a min-

dennapi életben való helytállás. Ezért tartom kiemelten
fontosnak karitatív tevékenységemmel õket támogatni, a társadalomba való visszailleszkedésüket segíteni. Amikor hallottam a Szentek asztala kezdeményezésrõl – hogy orvosok, vállalkozók, civilek egyegy alkalommal megvendégelik az intézmény kedvezményezettjeit – tudtam, hogy ez
egy olyan ügy, olyan érték,
amit érdemes támogatni –

nyilatkozta lapunknak d r .
Szepes Andrea.
– A Farkas P. József igazgatóval történõ beszélgetésemkor felmerült egy általános
egészségszûrés szervezése is
a Karol Wojtyla Barátság Központ kedvezményezettjeinek,
melybe mind a fül-orr-gégész, mind az audiológiai
szaktudásommal be tudnék
kapcsolódni. Mint az élet
minden területén, itt is nagyon fontos a prevenció. Kevesen tudják, hogy ha kicsit
vagy közepesen romlott a hallás, akkor egy megfelelõ hallókészülékkel tökéletesre lehet „igazítani” úgy, mint a
szemünket egy megfelelõ
szemüveggel. A kisebb fokú
halláskárosodás egyre több
fiatalnál és aktívan dolgozónál kimutatható, egyre többen térnek be hozzánk az
Audissima hallókészülék szalonba és a szakrendelésre ezzel a problémával. Fontos
tudni mindenkinek, hogy a
hallókészülék ma már nem a
gazdagok kiváltsága, ugyanis
a rosszabb szociális körülmények között élõ emberek a kötelezõ egészségbiztosítás keretében az Egészségbiztosítási
Alapból támogatással hozzájuthatnak – így megkönnyítve
mindennapjaikat.

Kecskeméti Vitalis Stúdió

Világszínvonalú módszer
A XXI. század forradalmian új egészségmegõrzõ, stresszmentesítõ,
regeneráló, testet-lelket harmonizáló módszere ötvözi a hagyományos biofeedback tréninget a kvantumfizika és biológia legújabb kutatási eredményeivel. Pontossága és megbízhatósága a NASA szakembereinek közremûködésével évtizedes kutatásokon alapul. Ez a
forradalmian új egészségmegõrzõ módszer, a Quantum Biofeedback már Kecskeméten is elérhetõ.

pontra felhelyezett (két csukló-,
két boka-, egy fejpánt) érzékelõk segítségével, mely adatok
ezután kielemzésre kerülnek.
Ezt követi a problémák programozott tréningje, ami alkalmanként egy órát vesz igénybe,

Egyedülálló, világszínvonalú, közérzetjavító módszerrõl van
szó, amely pár perc
alatt felméri a test
egészségi, energetikai és hiányállapotait.
A számítógépes háttér segítségével azonnal eredményt szolgáltat, majd személyre szabott, stresszoldó
programok kidolgozásával beindítja a
szervezet öngyógyító
mechanizmusait a rossz közérzetet okozó problémák kiküszöbölésére.
A módszer ötvözi a hagyományos biofeedback tréninget a
kvantumfizika és biológia legújabb kutatási eredményeivel.
Ma már elismert tény, hogy betegségeink 80 százalékát a
stressz okozza. A Quantum
Biofeedback készülék a világ
legfejlettebb, nagy tudású, intuitív komputerizált eszköze,

mellékhatások nélkül, teljesen
fájdalommentesen.
A módszer egy jobb életminõség lehetõsége: fájdalom,
stressz, rossz közérzetet okozó
problémák nélkül.
További információk tekintetében keresse a Vitalis Stúdió vezetõjét, Herczegné Pál Rózsát.
(+36/30/9585-215)
Látogasson el
a www.vitalisstudio.hu
weboldalra!

mely a szervezetet károsító
stressz felismerése és hatásainak csökkentése céljából fejlesztettek ki, fõként a pszichoszomatikus problémákra összpontosítva. A pontos és megbízható rendszer néhány perc
alatt közel tízezer bioinformációra teszteli az emberi szervezet reakcióit (baktériumok, vírusok, gombák, méreganyagok, allergének, betegségek,
stb.) relaxációs helyzetben, öt
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Kecskemét megnyerheti a városok versenyét
A régió három megyéje 90 milliárd forintot nyert az elmúlt években
a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DAFT) által meghirdetett
pályázatokon, amihez mintegy 40 milliárd forint saját erõ társult. A
legeredményesebb pályázók között van a Kecskeméti Kistérség. A
megyeszékhelynek, ha a hátralévõ három év forrásainak a javát is
megszerzi, reális esélye van arra, hogy a gazdasági-felzárkóztatási
versenyben az elsõk közt végezhet a hazai nagyvárosok közt - véli
Balogh László, a DARFT társelnöke, aki a siker érdekében a jövõben
könnyítene a bírálati rendszer szigorán és bürokratikusságán.

Jobb pozíció
– Gondolta azt, hogy ilyen
jól szerepel majd Kecskemét és
térsége a D A R F T p r o g r a m j a i n ?
– Azt valószínûsítettem,
hogy Bács-Kiskunban Kecskemét lesz a legsikeresebb a pályázatok terén, hiszen a megyében itt a legerõsebb a gazdaság és a legmagasabb szintû a szakmai háttér. Maga a
megye teljesíthetett volna jobban is, bár ez nem csak rajtunk múlott. A regionális tanács a maga elé kitûzött célt
elérte, mert a rendelkezésre
álló 208 milliárd forintnak
csaknem a felét már felhasználta. Azt kívánom, hogy a
hátralévõ három évben a tanács hasonló alapossággal és
szakmaisággal használja fel a
fennmaradt uniós pénzt. Akkor egymásra mutogatás nélkül jelenthetjük majd ki, hogy
megtettünk minden tõlünk telhetõt, és a haza fényre derült.
– Mit hoznak ezek a dönté sek majd Kecskemétnek?
– Elsõsorban tovább erõsítik
a város infrastrukturális pozícióit, amely hatékonyabban
vonzza a befektetõket, ezzel
nõ a térség gazdasági potenciálja, vele párhuzamosan pedig a lakosság komfortérzete.
Ez a hatás jól érzõdik egyébként azóta, hogy autópálya
köti össze Kecskemétet Budapesttel.

Épülõ utak
– A DARFT legtöbb pályázata a közlekedésrõl szól. A régi-

óban 81 kilométer belterületi
út épült és 220 kilométernyi
út került felújításra. Ami
Kecskemétet illeti: 300 millió
forinttal támogattuk a város
kerékpárút-pályázatát, 280
millió forinttal pedig a Kunság Volán fejlesztéseit. 277
millió forintot nyert a kecskeméti Csalánosi út pályázata.
Hamarosan megkezdõdik az
északi elkerülõ út építése,
amely nagyban tehermentesíti a város egyes részeit az
átmenõ tranzitforgalomtól,
valamint rugalmasabbá teszi
a közlekedést. Csongrád
után egyébként Békés megye
bekapcsolódása
történik
majd meg az európai színvonalú közlekedésbe az M44es megépítésével. Kijelölték
a nyomvonalat a Dunaújvárosi Pentele hídtól Kecskemétig, amely az M8-as BácsKiskun megyei szakaszát jelenti. Az út további fejlesztése a megyeszékhelytõl Szolnokig tart, ami ugyancsak jelentõsen felértékeli majd
Kecskemét pozícióit. Egyszerûen: a város megkerülhetetlenné válik az országos, valamint az európai tranzit
utak szempontjából, ez pedig
óriási jelentõségû a gazdaság, a vállalkozások szempontjából.

Gazdaság és
életminõség
– Az, hogy Kecskemét meg kerülhetetlenné válik az orszá gos úthálózatban, még nem

jelenti azt, hogy a város élhe tõbbé is vált.
– Valóban, de a jelentõs
gazdasági szerep az alapja
annak, hogy egy város kulturálisan, szociálisan is fejlõdjön, mindamellett, hogy ezen
a területen is komoly pályázatok vannak folyamatban. Nem
titok: a Mercedes Gyár nem
települt volna épp ide, ha ennek a városnak nincs komoly
infrastruktúrája, ha nincs autópálya összeköttetése a Ferihegyi reptérrel, ha nincs nagy
léptékû egészségügyi koncepciója, és már az eddigi évek
alatt felfejlesztett kiváló megyei kórháza. Fontos volt a
döntéshozók számára a Kecskeméti Fõiskola, mint oktatási, továbbképzési bázis, amely
szintén nagy értékû – 2,4 milliárd forint – fejlesztéssel modernizálódott. Nem utolsósorban jelentõs tényezõ volt a város kulturális légköre, vala-

Kecskemét belvárosa már most is európai színvonalú
az itt élõk életminõségén.
Egyébként Kecskemét ezen a
téren is jó úton halad, hiszen
az elmúlt években folyamatosan szépültek a közintézményei, a fõtere, van európai
szintû bevásárló és szórakoztató-központja, hamarosan

A kecskeméti panelházak felét már felújították, hõszigetelték.
Dr. Balogh László szerint ennek a programnak mindenképpen
folytatódnia kell
mint a vezetõk valós összefogása. Ennek egyik jó példája,
hogy a DARFT 250 millió forinttal egyhangúlag támogatta
a gyárhoz vezetõ egyik út
megépítését. Szóval egy gazdaságilag erõs, foglakoztatásban jelentõs városnak van lehetõsége nagyban változtatni

Csaknem 13 milliárd forint értékû fejlesztés elõtt áll a megyei kórház

kész lesz a modern fürdõcentruma, versenyuszodája, továbbá megvalósításra vár az
egészségügyi fejlesztések utolsó nagy mérföldköve, a kórház új épülete.

ne tovább korszerûsíteni, centralizálni az intézmény területén
a szolgáltatásokat. Senki számára nem újdonság, hogy az
Izsáki úti szülészet, nõ- és
gyermekgyógyászat épülete elavult és korszerûtlen. Ezt csak
egy új épülettel lehet kiváltani,
amely a megyei kórház területén – a Nyíri úton – fog helyet
kapni pályázati pénzbõl. Ide
kerül majd a pszichiátria is.
Nagyon fontos, hogy az új
gyógycentrum megépülésével
megkezdi szolgáltatásait a
szívkatéteres laboratórium, így
a helyi és térségi betegeknek
nem kell többé a fõvárosba
vagy Szegedre utazniuk ezekre
a vizsgálatokra.
– Mekkora léptékû fejlesztés
ez?
– Csaknem 13 milliárd forintról van szó, amelybõl 10,5
milliárdot nyert el a fenntartó
megyei önkormányzat. Hozzá
szeretném tenni, hogy a pályázati összeg 45 százalékát teszi
ki az építés, de a támogatásból ugyanennyi rész jut új,
modern mûszerek beszerzésére, valamint 10 százalék az informatikai fejlesztésre fordítható. Ezen felül a kórház elnyert még egy 600 millió forint nagyságú támogatást is a
sürgõsségi ellátás korszerûsítésére.

A vállalkozások
szerepe

Kórházfejlesztés
– Mibõl áll majd ez a nagy
mértékû fejlesztés a megyei
kórházban?
– Lényegében befejezõdik az
a több mint tízéves fejlesztési
program, amely az onkoradiológia építésével kezdõdött. A
folyamatos, tervszerû építkezésnek köszönhetõen korszerûsödtek a mûtõk, a hotelszárnyak, gazdaságosabb lett a
hõszolgáltatás, illetve légkondicionáltak a betegszobák. Ennek a folyamatnak részeként
került az új bõrkórház az intézmény területére és bõvült tovább a rákgyógyítás lehetõsége. Fel kellett mérni, hogy mi
hiányzik még, és miként lehet-

– Milyen pályázati fejleszté sek érintik még Kecskemétet?
– Az említett egészségügyi és
oktatási nagy projektek mellett
az elkövetkezendõ években
véglegesen megoldódik a város csapadékvíz-elvezetése, jelentõs mértékben épülnek és
épültek kerékpárutak, de Kecskemétrõl érkeztek be a legjobb
inkubátorházas pályázatok is.
– Úgy érzem ön büszke
Kecskemét sikereire. Minden ben olyan ez a város, amilyen nek látni szeretné?
– Ha befejezõdik az elkerülõ
út, ideérnek az autópályák,
minden egészségügyi intézmény a megyei kórház területén mûködik, megújulnak a

Összeállításunk a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából készült.

belsõ úthálózatok, nincs több
szigeteletlen panelház, rangos
sportesemények és nemzetközi
fesztiválok, konferenciák követik itt egymást, akkor azt
mondhatom, minden álmom
valóra vált és Kecskemét egy
sajátos hangulatú, hagyományõrzõ európai város lett.
– Mindezek megvalósulásá hoz elkel még a DARFT segít sége. Milyen kihívások elé néz
a tanács a jövõben?
– El kell indítani az elkövetkezendõ két év fejlesztési programjait. Ebben a legfontosabb
teendõnk: meg kell próbálnunk rászabni a régióra a projekteket, valamint elõsegíteni
azt, hogy minél elõbb elkölthetõvé váljanak ezek az új pénzügyi források. Csak így van lehetõségünk olyan mértékû
gazdasági fejlõdést elérni,
amelynek hatása beivódik a
társadalomba. Én egyértelmûen a gazdaságfejlesztés irányába nyitnék, és nagyobb lehetõséget adnék a vállalkozások szerepének. Szeretném, ha
a vállalkozó dönthetné el,
hogy a cégén belül mire költi
el a fejlesztési támogatást.

Harmadikak vagyunk
Fontosnak tartom a Homokhátság ügyét, amelyet határozottan tovább kell vinni és kiállni érte, ezen felül az oktatásügyet, valamint a közlekedés-fejlesztéseket
nagyobb
összegkerettel preferálnám.
– Milyen a pozíciója, ha úgy
tetszik: a helyezése a DélAlföldi Regionális Tanácsnak a
többi magyar régióhoz viszo nyítva?
– Ha az elnyert összegek
nagyságát nézem, akkor az
elsõ a központi régió Budapesttel, a második az ÉszakAlföld és a harmadikak mi vagyunk. Ehhez a sikerhez kellettek az olyan pályázók, mint
Kecskemét, meg persze a régiós ügynökség kiválóan képzett szakemberei is. De lényeges volt az, hogy a tanácson
belül a politikai oldalak kiegyensúlyozottan
tudtak
együttmûködni.
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Egy könyv kecskeméti szálai
Kecskeméten élõ kollégánk,
Borzák Tibor legújabb könyve, a
Szembeszélõ kecskeméti vonatkozásokat is tartalmaz. A háromszáz oldalas kötetben harminc olyan ismert személyiséggel készült õszinte beszélgetés,
akiknek életútja mások számára is példaértékû lehet. Közöttük vannak kecskeméti kötõdésûek is.
Czinkóczi Zsuzsa a hírös városban él, sokan ismerik és szeretik. Hatévesen szerepelt elõször filmben, az Árvácskák fõszerepét rendkívüli empátiával
játszotta el. Azután Mészáros
Márta Napló-trilógiájában alakított nagyot. Borzák Tibornak
nemcsak filmes sikereit idézi fel,

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

hanem magánéletének mélypontjairól is beszél.
Kecskeméten született, itt járt
iskolába Janisch Attila filmrendezõ, akinek különleges hangulatú alkotásai a nagyvilágban is
sok elismerést kaptak már. A filmes életének nem mindennapi

fordulatát osztja meg a könyv
szerzõjével: 40 évesen tanult
meg fuvolázni. Elsõsorban
azért, mert filmjeinek helyszíneit
könnyebben tudja kiválasztani,
ha szemlélõdés közben maga is
játszik.
Ugyancsak a zene köti városunkhoz a világhírû dzsessz-zenészt, Joe Murányit, aki Louis
Armstrong utolsó klarinétosa
volt. Borzák Tibor többször találkozott vele, elõször éppen a
kecskeméti Bohém-fesztiválon,
ahol gyakorta vendégeskedik a
muzsikus. A vele készült interjúban magyar gyökereirõl, az
Amerikában élõ magyarokról és
a zenéhez való elválaszthatatlan
kapcsolatáról is vall.

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.
Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

Két márka egy helyen
Egyre gyakrabban láthatunk az utcán „hintázós”, „billegõs” cipõt,
azt azonban, hogy mire is jó, csak
nagyon kevesen tudják. A hagyományos technikával szemben ezek
az instabil, gördülõtalpas lábbelik
rendkívül jó hatással vannak az
egészségre.
E téren az egyik legismertebb a
RYN lábbeli-család. A RYN technológia azaz Renovate Your body
Newly, magyar fordításban: Formázd
újjá a tested! – egy új terápiás gördülõtalpas lábbeli. Használatával csökkenthetõek a láb és gerinc ízületi fájdalmak. Egyik jellemzõje, hogy a talpa 45 fokot zár be. A 7 rétegû talpszerkezetének köszönhetõen kiegyenesedik tartásunk, járásunk dinamikussá és természetessé válik. A csúszásgátló talpa még a téli, jeges úton
is biztonságos közlekedést biztosít.
– Egyre több a térdfájós, csípõproblémás, derékfájós, porckorongsérves ember. Mindezen problémákra
jelent megoldást a gördülõtalpas, instabil talpszerkezetû RYN technológia. Ha az izmok rendeltetésszerûen,
harmonikusan mozognak, akkor a
testünk is jobban mûködik.

Miben más egy RYN lábbeli? Aki
felpróbál egy RYN lábbelit, az megtapasztalhatja, hogy milyen a minõségileg jobb járás érzése.
Aki pedig használója lesz a RYNnek, megszabadulhat több olyan
mozgásszervi problémától, amirõl
korábban azt hitte, hogy nincs rá
gyógymód. Minõségileg pedig egy
kiváló és tartós lábbelinek a birtokosa lehet. Talpszerkezete teljes mértékben ellenáll az idõjárás viszontagságainak. Nincs a talpszerkezetében
olyan anyag, ami megszívhatná magát vízzel, ezáltal csökkentve a rugalmasságát, illetve a tartósságát.
– Ma már a trendet követve többféle változatból választhatnak vásárlóink. A sportostól az elegánsig kü-

Egészséges járás
mindenkinek
Az Enquist cipõket és szandálokat az instabil talpszerkezet,a flexibilis bokamegtámasztás és a gördülõ talp különbözteti meg a hagyományos lábbeliktõl. Ez az aktív
lábbeli – amelynek talpszerkezete világújdonság – nem
igényel tudatos használatot ellentétben más, hasonló
fiziológiás cipõkkel. Az Enquistet kifejezetten ajánlják a
szakértõk a saroknál, a térdnél, a bokánál vagy a csípõnél jelentkezõ ízületi problémák, illetve gerincproblémák
esetén. Az Enquist cipõt gyermekek is viselhetik. Az
Enquist orvostechnikai eszközként regisztrált termék,

Kávéházi beszélgetés

Folytatódott a Beszélgessünk mi is elnevezésû
sorozat a kecskeméti Rákóczi úti Mûvész Kávézóban. A napokban Szerdahelyi Csabát, a Petõfi Népe fõszerkesztõjét és beszélgetõtársát,
Komáromi Attilát köszöntötte a baráti hangula-

Álmodott egy színházat

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

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

óráig
Nyitva: mindennap 9–22 óráig!

-50% szerdánként

ÉRDEKES NYÁRI PROGRAMOKKAL
ÉS AKCIÓKKAL
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET.

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

Kecskemét, Petõfi S. u. 1/A.
(az Ingatlanparadicsom melletti bejárat)
Tel.: 76/326-234
e-mail: kecskemetryn@ryn.hu
wwww.ryn.hu
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–17-ig, P: 9–15.30-ig

Mindkét lábbelinek az egészségre való hatásait Magyarországon kiállított ORKI tanúsítvány igazolja,
így termékeinket az egészségbiztosítási pénztárak támogatják.

G

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmanok, kemping

Akció: a készlet erejéig −10%

Minden gyermek és egyes
felnőtt cipőkre 20% akció!

egykori tévés bemondó Endrei
Judit az üzletrõl, a fitneszkirálynõ és énekesnõ Bíró Ica
pedig a klubjáról mesél. Közben
ellátogathat az olvasó a Balatonra és Kecskemétre is a Sztársalgóval. Amelynek keresztrejtvénye ezúttal különleges nyereményt ígér: a helyesen megfejtõk
között Szalay Ádám következõ,
kétnapos Sikerkód tanfolyamára
sorsolnak ki egy részvételi jegyet.

A Kecskeméten szerkesztett,
ugyanakkor országosan kapható szórakoztató magazin, a
Sztársalgó áprilisi száma bemutatja a Hetényegyházán élõ
„szírraelista”
fotómûvészt,
Bahget Iskandert. Rajta kívül
több neves mûvész szerepel a kiadványban. Gergely Róbert például álmodott egy színházat,
amihez saját társulatot alakított.
Kern András a kutyájáról, az

lönbözõ modelleket
kínálunk, így az üzletemberek mellett
a hétköznapi, utcai
viseletet elõtérbe
helyezõk is kedvükre válogathatnak. A
méretkínálat is bõséges, 36-47-es
méretig, sõt a
nagysúlyú emberek
is megtalálhatják számításukat üzletünkben.

melynek számláit az egészségpénztárak is elfogadják.
Az ingyenes – Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság által elfogadott – 7 kreditpontot érõ továbbképzésünkrõl és az egészségügyi dolgozóknak biztosított
kedvezményeinkrõl érdeklõdjön üzleteinkben, tájékozódjon weboldalunkon!

tú összejövetelen Király József (felvételünkön),
a kávézó tulajdonosa. A téma természetesen a
helyi újságírás volt, de sokan faggatták az illusztris vendéget napilapunk jelenérõl és jövõjérõl is.
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