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A Wojtyla Házban járt Nagy Anna
kormányszóvivő – 2. oldal

Főtéri
állatszentelés
10. oldal
Beszélgetés dr. Kopasz Zsolt
vezető ügyésszel – 3. oldal

Katolikus újságírók kitüntetése
A közelmúltban ünnepelte a kecskeméti
Szent Miklós Templom hívõ közössége,
illetve a helyi Porta
Egyesület a Magyar
Kultúra Napját, s a
rendezvénynek a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet adott
otthont. Az ünnepi
megemlékezésen
részt vett dr. Bábel
Balázs ,
KalocsaKecskemét érseke,
Kõszegi Zoltán országgyûlési képviselõ, Dabas polgármestere, valamint
számos neves ven-

dég. A mementó Kodály
Székely
keservesének
megszólaltatásával kezdõdött, Ji Kum Szun zongoramûvész tolmácsolásában.
Ezt követõen Bábel Balázs felidézte Szalézi Szent
Ferenc alakját, és a hagyományokhoz
híven
megköszönte az elismerésre méltó publicisták áldozatos munkáját, szolgálatát, hûségét. Az ünnepségen a katolikus újságírók díját három újságírószerkesztõ vehette át az érsek úrtól: Kapui Ágota, Sebestyén Hajnalka (felvételünkön) és Feldman László.
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A Wojtyla Házban járt Nagy Anna kormányszóvivő

Kezet nyújtva az elesetteknek

A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központban tett látogatást a
közelmúltban Nagy Anna kormányszóvivõ. Miután megismerkedett a ház történetével és missziójával, segédkezett a gondozottak
ebédjének felszolgálásában. A
lajosmizsei Gerébi kúria jóvoltából
magyaros gulyás és friss házi rétes
volt aznap a menü.
– Nem félünk, nem panaszkodunk, nem is aggodalmaskodunk
– mondta Farkas P. József, az intézmény alapítója-igazgatója a
kormányszóvivõnek, majd hozzátette: – Az ön látogatása nagyon
fontos számunkra azért is, mert az
érdeklõdõ külvilágnak arról üzen,
hogy a mai kormány érzékeny a
szociális problémákra.
Nagy Anna látogatása során
megindító õszinteséggel beszélt
magánéletérõl, a nehéz helyzetbe
kerültek iránti szolidaritásról és hivatásáról. Egyebek mellett e témákban kérdeztük a kormányszóvivõt.
– Hogyan vélekedik az ország
szociális problémáiról?
– A helyzet nehézsége magát az
új kormányt is meglepte, amikor
nyolc hónappal ezelõtt megismerte
a tényleges adatokat. Ugyanis sokkal rosszabbnak mutatkozott, mint
amire számítani lehetett. Az teljesen egyértelmû volt, nagy szükség

van olyan intézkedésekre, amelyek
pozitív hatása rövidtávon megjelenhet. Így került sor például az
adományok áfájának az eltörlésére, vagy arra az intézkedésre, hogy
a nagycsaládosoknak, az átlagfogyasztóknak, a szegényeknek és a
nyugdíjasoknak nem emelkedett a
gáz ára. Az igazságos elosztást
szolgálja a támogatás kiterjesztése
a lakásfenntartásra, így az is kaphat segítséget, aki például fával tüzel. A szükséges és halaszthatatlan
intézkedések közé tartozik továbbá
annak a megakadályozása, hogy
családok az utcára kerüljenek.
Nem volna szabad elõfordulnia
sehol Magyarországon – és a világon – annak, hogy akár egyetlen
gyerek is éhezzen. Örülök, hogy
kollégáim, a szociális ügyekért fe-

ként a helyszínen kell látnom, hogy
igazán hitelesen tolmácsoljam
mindazt, amit elvár tõlem a kormány és a közvélemény. Amikor
például elõször átengedtek minket
Kolontár legjobban sújtott részére,
és az egyik ház elõtt ott állt annak
a kisbabának az ülése, akit elvitt a
vörös iszap, ezek olyan pillanatok,
amelyek megváltoztatják az embert.
– Miért döntött úgy, hogy elfogadja a kecskeméti Wojtyla Ház
meghívását?
– Vannak programok, amelyeket
megszerveznek nekem, és van,
ahová én szeretnék menni. A
Wojtyla Házban tett látogatásom
az utóbbi kategória. A motiváció
egészen egyszerû: az itt képviselt
szemlélet azok közé a dolgok közé

lelõs szakemberek valódi kötelezettséggel teszik a dolgukat. És
hiszek abban, hogy a meglévõ
elképzelésekkel, lendülettel és elszántsággal el lehet érni az eredményeket, amit a kormány szeretne.
– Hogyan hatottak Önre azok az
élmények, tapasztalatok, amelyek
– már kormányszóvivõként – megmutatták az igazi szükséget?
– Az elmúlt nyolc hónapban
olyan tragédiákat látott az ország,
amit még soha. A múlt év tavaszán
Észak-Magyarországon végigsöprõ
árvíz, majd október 4-én a
Kolontárt és Devecsert sújtó tragédiák minden képzeletet felülmúló
emberi megpróbáltatásokat hoztak. Ezeket a helyzeteket szóvivõ-

tartozik, amelyek fontosak nekem
magánemberként is.
– Közismert önrõl, hogy a karitatív dolgokkal nem kormányszóvivõként kezdett el foglalkozni.
– Fiatalon – sok más korombelivel együtt – én is azt gondoltam,
hogy majd meg fogom váltani a világot. Amikor felnõttem, rájöttem,
hogy ez talán egy kicsit nagy falat.
Amit viszont fel lehet, és fel is kell
vállalni, az a felelõs cselekvés abban a kis körben, ameddig elér az
ember keze. Ha mindenki csak
ennyit megtesz, már biztosan jobb
lesz a világ.
– Létrehozott egy alapítványt is.
– Elõfordult, hogy én kerültem
olyan élethelyzetbe, amikor úgy
éreztem, segítségre van szüksé-

gem. Régóta egyedül nevelem a
kisfiamat, aki most 9,5 éves. Ez
nem könnyû élethelyzet. Amikor
elõször kerültem bele, kapaszkodóra lett volna szükségem, egy
kézre, amit megfoghatok. És mivel
nem volt ilyen, eldöntöttem, hogy
teszek valamit. Így született meg az
Egyedülálló Szülõk Klubja Alapítvány. Arra gondoltunk, hogy ez jó
fórum lesz arra, hogy a hasonló
élethelyzetbe kerülõ emberek megosszák egymással tapasztalataikat.
Valahogy könnyebb a nehézségekkel szembenézni, ha azt látom,
hogy ezen más is keresztülesett, és
meg tudta oldani. A kezdeti összefogás az évek során kibõvült, és új
színtereket talált, miközben a gyermeküket egyedül nevelõ szülõket
megerõsítette az, hogy tudnak segíteni másokon. Én magam sokat
tanultam ebben a néhány évben
arról, hogy hogyan lehet talpra állni egy olyan helyzet után, amikor
az ember hirtelen elveszíti a lába
alól a talajt. Ráadásul úgy kikeveredni belõle, hogy nem vesztesnek,
hanem nyertesnek érzem magam.
– Ön szerint milyen szerepet kell
betölteniük a civileknek a mai Magyarországon?
– A civileknek mindig óriási volt
a szerepük, és ez ma fokozottan
igaz. Szerintem a legnagyobb erejük abban rejlik, hogy elérhetõ távolságban vannak, ezért könnyen
megszólíthatók. Azt az emberi közvetlenséget, amit adni képesek,
egyetlen állami szervezet, vállalkozás vagy hivatal sem képes nyújtani. Õk azok, akik meg tudják fogni az emberek kezét.
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Beszélgetés dr. Kopasz Zsolt vezető ügyésszel

Csúcsot döntött a bűn Kecskeméten
Egy ügyészség – mint minden más állami szervezet – az újesztendõt
mindig az elõzõ év szakmai, statisztikai értékelésével kezdi. A különbö zõ kimutatásokat tekintve ugyancsak meglepõ adatok figyelhetõk meg
a Kecskeméti Városi Ügyészségen. Ugyanis a statisztika szerint még so ha nem kellett olyan sok bûnüggyel foglalkozniuk ügyészeinknek –
több mint nyolcezerrel! –, mint az elmúlt esztendõben.
– Növekedést mutat a vagyon
elleni bûncselekmények száma,
ami magyarázható a nehezedõ
életkörülményekkel, de lehetnek
ennek kriminológiai, kriminalisztikai okai. Gondolok itt arra, hogy
a nyomozóhatóság felderítési tevékenysége fokozódott, és ennek
köszönhetõen több bûncselekmény vált ismertté. Erre majd a
kriminológusok adnak végsõ
választ – nyilatkozta lapunknak
dr. Kopasz Zsolt, Kecskemét vezetõ ügyésze. – Az ügyszám emelkedése számunkra azért jelentett
nehézséget, mert a városi ügyészség a tavalyi évben kisebb létszámmal látta el a feladatait, mint
korábban. Ennek elsõdlegesen
magánéleti indokból történõ áthelyezések, illetve más ügyészséghez való kirendelések voltak az
okai. Konkrétan hat szakemberrel
kevesebben birkóztunk meg a tornyosuló teendõkkel, mint 2009ben, ami jelentõs többletmunkát
követelt kollégáimtól. Nem volt
ritka, hogy heti négy alkalommal
kellett egy-egy ügyésznek, ügyésznõnek helytállnia a bíróságon, a
vádat képviselve, miközben nagyszámú bûnügy feldolgozásában is
közremûködött. Ezt a leterheltséget csak azok képesek elviselni,
akik nagyon elkötelezettek a hivatásuk iránt.

KIADÓ
Kecskemét belvárosában
két külön bejáratú utcai

üzlethelyiség
és a tetõtérben külön bejáratú

egyszobás lakás.
Az egyedi fûtésû, kiépített
riasztóval és telefonhálózattal rendelkezõ épület együtt is használható
ügyfélszolgálati irodának, üzletnek,
szolgáltató háznak stb.

Tel.: 76/505−041, 30/9788−480

másunk szerint ebben is nagyon jó
arányt produkált a Kecskeméti Városi Ügyészség.
– Szerencsére számos olyan eljárási lehetõség van ma már, ami
az ügyek tárgyalásának felgyorsítását szolgálja. Ilyen például a tárgyalás mellõzés, a vádhalasztás, a
közvetítõi eljárás vagy a tárgyalásról lemondás. Ez utóbbi olyan
ügyekre vonatkozó törvényi lehetõség, amelynél a büntetési tétel
nem haladja meg a nyolc évet, a

– Nincs. Hiszen a büntetõeljárási szabályok keretei között folytatott
nyomozás eredményeire épül fel a
vád. Ma már a nyomozás kezdetétõl együtt kell élnie minden kollégámnak a ráosztott üggyel, s annak jellegétõl függõen kérheti a
– Egy dolog a mennyiség és
különbözõ területekre specializálómás dolog a minõség. Önök mit
dott ügyésztársak segítségét. Egytekintenek eredményes ügyészsé másra vagyunk utalva, vagyis az
gi munkának?
ügyészségek és a nyomozóhatóságok nem dolgozhatnak egymás el– Elsõdlegesen a büntetõeljálenében, sem presztizsbõl, sem
rások gyors befejezését. Azt, hogy
egyéb érdekellentétek miatt. Éppen
ezért mi mindig nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy az ügyészség
részérõl kellõ szakmai véleménynyel, állásfoglalásokkal segítsük a
rendõrség, vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal nyomozó hatóságának
a munkáját. Nagyon fontos a
rendszeres konzultálás, hiszen a
nyomozók azok, akik végrehajtják
az eljárási cselekményeket, õk vannak a helyszíneken, az esetek döntõ többségében õk találkoznak a
terheltekkel, tanúkkal. Nélkülük
nincs sikeres ügyészség.
– Milyen változásokra számíthatDr. Kopasz Zsolt vezetõ ügyész
nak ebben az esztendõben?
– Az elsõ félévben elsõdleges
a bûncselekmény elkövetésétõl cselekmény nem okozott halált és
számított legrövidebb idõn belül nem bûnszervezetben követték el. feladatunk a nagyszámú, és ezért
szülessen bírói ítélet. De egyfajta Nagyon egyszerûen fogalmazva, a munkánkat jelentõsen befolyászakmai fokmérõ a fellebbezések a vádló és a vádlott megállapodá- soló jogszabályi változásoknak a
alakulása is. Márpedig a statiszti- sáról van ilyenkor szó. Az elmúlt gyakorlatba ültetése. Gondolok
kák azt mutatják, hogy az ügyészi évben az ügyeknek a 69 százalé- itt a bírósági tárgyalás fölgyorsífellebbezéseinknek döntõ többsé- kát ilyen gyorsító eljárási formák tására vonatkozó, vagy bizonyos
ge eredményes volt az elmúlt év- alkalmazásával sikerült elintéz- speciális eszközök bizonyítékként
ben is. Ügyészi mivoltunkból adó- nünk, s így nagyobb figyelemmel való fölhasználását érintõ jogszabályi módosuládóan, általában súlyosabban íté- fordulhattunk bosokra. Jóval szélelünk meg bizonyos bûnösségi kö- nyolult bizonyítást
Lapzártakor kaptuk
rülményeket, mint a bíróság, de ez igénylõ esetekre. a hírt, hogy dr. Kopasz sebb jogkört kaptunk a korábbiakteljesen természetes. A bíró egy Nem az én tisztem
Zsolt február 1-jével
önálló hatalmi ág képviselõjeként egyébként megje- a Bács-Kiskun Megyei hoz képest, a nyomozati határidõ
mérlegeli a vád és a védelem gyezni, de büszkén
Fõügyészség
meghosszabbítászakmai érveit, csak saját lelkiis- mondhatom, hogy
megbízott fõügyészsában is. Eddig a
meretének van alárendelve. Az például a bíróság
helyettese lett.
közlekedési bûnügyész ugyanúgy ügyfél a tárgya- elé állítások számálóteremben, mint a védõ. Kifejti a ban Bács-Kiskun megye országos cselekmények ügyeiben a Kecsszakmai álláspontját, és ha az elsõ. Ebbõl a szempontból, és a keméti Városi Ügyészség az egész
nem cseng egybe a bírói ítéletben sokasodó ügymennyiség kisebb megye területére kiterjedõ illetéfoglaltakkal, akkor kötelessége is létszámmal, de magas szakmai kességgel járt el. Ez most március
– az erre vonatkozó szakmai utasí- színvonalon történõ ellátásában is elsejétõl ugyancsak megváltozik,
tások alapján – fellebbezést beje- – úgy gondolom – szép sikereket és a területileg illetékes ügyészségek, bíróságok foglalkoznak a
tudtunk elérni.
lenteni.
– Van ügyészség rendõrség nél- jövõben a közlekedési bûncse– Sikerként említette a büntetõeljárások gyors befejezését. Tudo- kül?
lekményekkel.
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Interjú egy sikeres kecskemétivel: dr. Jámbor Zoltánnal

Hit, tehetség, szorgalom
A világhírû Delphi cég központja a németországi Wuppertalban van
(magyar képviselete Szombathelyen a Delphi Hungary Autóalkatrész
Gyártó Kft). Az európai HR-igazgatója egy ízig-vérig kecskeméti ember:
dr. Jámbor Zoltán, aki mindig szívesen tér haza a hírös városba, hiszen
a szülei, a barátai itt élnek. Az egykori piarista diák az érettségit követõen nem egybõl az egyetem felé vette az irányt, hanem elõbb elvégez te a kõfaragó szakiskolát. Vagyis igen messzirõl vezetett az útja a jelenlegi igazgatói székig, amihez minden bizonnyal hatalmas ambícióra, ki tartásra, szorgalomra volt szüksége.

Tehetség és
teljesítmény
– Nekem nagyszüleim, szüleim
mutattak példát kiskoromtól. Láttam, hogy milyen kemény munkával, szorgalommal dolgoznak,
ugyanakkor hihetetlen energiával meg derûvel, tehát nem panaszkodtak, hanem örültek az
életnek, egymásnak, a családnak, s hogy van eredménye a becsületes, tisztességes munkának
– mondja dr. Jámbor Zoltán. –
Fontosnak érzem azt is, hogy a
kecskeméti Piarista Gimnáziumban érhettem felnõtt emberré. Itt
én is megélhettem, milyen az,
ha valaki túlléphet önmagán,
és ki tudja tágítani a saját határait, miközben aktív részese
egy közösség építésének, annak minden nehézségeivel.
– Ön egy multinacionális vi lágcégnek az emberi erõforrás
ügyeit menedzseli. Hogyan látja
a magyar tehetségek helyzetét a
világpiacon?
– Egyre több cég veszi figyelembe – saját jól megfontolt érdekbõl – a kiemelkedõ teljesítményt és tehetséget. Nem azt nézik ma már, hogy melyik országból érkezik az illetõ. Az ilyen
multicégeknek, mint a miénk is,
ez igen nagy elõnyük. Ismerve a
hazai és nemzetközi gazdaságiüzleti köröket, az a tapasztalatom, hogy nem érdemes feketénfehéren, sarkított módon véleményt mondani egyikrõl sem.
Mindegyiknek megvan az elõnye
és a hátránya, és úgy gondolom,
mindenki megtalálhatja a maga
helyét, ha keresi.

A rózsakertész
– Ebben ön – a munkája révén –
nagyon sok embernek segíthet.
– Az én munkám olyan – szeretem ezt a hasonlatot használni
–, mint a rózsakertészé. Látom,
hogy növekszik a növény, amely
esetleg körbe van véve gazzal,
vagy vadhajtásai vannak. Segítek megszabadulnia ezektõl,
ami lehet esetleg fájdalmas is,
de a végén, amikor megjelenik
a gyönyörû bimbó és kibomlik a
virág, akkor az ember hátra lép,
és csak csodálja. Nem tudom
megmondani, hogy konkrétan
hány embernek segítettem. De
úgy gondolom, mindenkiben
van egy hatalmas potenciál,
csak nagyon sok embernek
nincs meg hozzá a hite, meg a
belsõ ereje, hogy ezt kihozza saját magából. Ezért igénylik a segítséget, amit nyújtani bárki képes a környezetében élõ embereknek az adott pillanatban,
hogy tovább fejlõdjenek, tovább
lépjenek, túlnõjenek önmagukon.

Ázsia példája

– Sokan már leírták Európát, azt
hangoztatva, hogy itt valami
véglegesen megszakad, és Ázsia
jelenti a nagy áttörést, az igazi
tehetségeket.
– Pár hete jöttem haza Kínából, egy üzleti útról, és el tudom
mondani, hogy milyen nagy a
különbség. Az áttörés, amit említ, már megtörtént. Úgy kezdõdött, hogy oda vitték a fejlett
Nyugat országai a termelést,
mondván, hogy ott olcsó a
munkaerõ. Ez egy ideig mûködött is, ám ezek a kínaiak na-

gyon okos, végtelenül szorgalmas, összetartó és fegyelmezett
emberek. És nem csak az összeszerelõ meg egyszerû munkákat
tanulták meg. Tehát senki ne
gondolja azt, hogy csak egyszerû, értéktelen mûanyag vackokat gyártanak Kínában. Ma már
a legfejlettebb technológiákat
állítják elõ. A saját cégeinken
belül is látom, hogy a legkomplexebb, legnehezebb munkákat
is elvégzik. Mérnökeik a világ
legjobb egyetemein mindent
megtanulnak, és mindent tovább tudnak fejleszteni. Ugyanakkor Európában mindenki el
van foglalva a jogaival, hogy
neki mi jár az élettõl, az államtól, a többi embertõl, de na-

gyon keveset foglalkoznak azzal, hogy ezekért mit kellene letenni az asztalra, mi a kötelességük, mivel tartoznak a saját
közösségüknek, a saját hazájuknak. Ezzel szemben, Kínában
az emberek kötelességtudattal
dolgoznak, szeretik a hazájukat, összetartanak. Ez az óriási
különbség most az igazi elõny
az õ oldalukon. Európa rendkívül színes világ, nagyon sok
nemzetiséggel és tudással. Ha
az országai, népei valóban öszsze tudnának fogni, akkor –
ahogy az a történelem során is
megesett néhányszor –, nagyon
nagy dolgokra lenne még képes
öreg kontinensünk.

Mi döntünk
– Itthon sok ember temeti az el mú l t h ú s z é v e t , s z o m o r ú a n ,
pesszimistán azt hangoztatva,
hogy menthetetlen ez az ország.
Önöknek is van Magyarorszá gon cége, tehát nem csak ven dégként jön haza. Hogy látja
ezeket a tendenciákat?
– Én soha nem láttam sötéten a világot. Úgy gondolom,
ahogy az ember életében, úgy
egy közösség életében is vannak nehezebb idõszakok. De a
problémákat saját magunk teremtettük saját magunk köré.
Az okokat tehát nem kívül kell
keresni, holmi nemzetközi öszszeesküvésre gyanakodva, azt
hangoztatva, hogy mi csak áldozatok vagyunk. Ez egyszerûen nem igaz. Egy országnak a
története a nemzetet alkotó
emberek egyéni döntéseinek
az összessége. Minden attól
függ, hogy hogyan döntünk az
élet fontos dolgaiban. A szavazatainkkal mi döntünk a választásokon, rajtunk múlik,
hogy uralkodhatnak-e bizonyos kormányok, rezsimek fölöttünk, vagy sem. És a saját
rossz döntéseinkért nem okolhatunk soha másokat, mert
akkor soha nem tanulunk a hibáinkból. Az elmúlt húsz év
legnagyobb értéke szerintem
az, hogy rengeteg tanulsággal
szolgál. Magyarország lehetõségeit tekintve én úgy gondolom, igazi nagyságát az adja a
mi hazánknak, hogy nem egyszer támadt föl fõnixmadárként, nem egyszer esett át
olyan pusztításon, amikor mindenki csak temette. Gondoljunk csak a húszas-harmincas
évekre! Az elsõ világháború
veszteseként, egy világgazdasági válság közepette ennek a
megcsonkított országnak egy
gazdasági csodát sikerült fölmutatnia.
(Folytatás az 5. oldalon!)
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(Folytatás a 4. oldalról!)
Miközben ezrével épültek az
iskolák, kórházak, s a nemzeti
fizetõeszközünk Európa legerõsebb valutájává vált. Ezt hogy
csinálták? Hajdani honfitársainknak nem volt okuk a pesszimizmusra? Õk is leülhettek volna nyalogatni a nemzeten esett
súlyos sebeket, de nem ezt tették, hanem összefogtak, keményen dolgoztak, és valami hihetetlen csodát építettek föl. Amit
a következõ háború ismét lerombolt, de azt is túlélte ez a
nép, újjáépítve országát. Én úgy
gondolom, hogy hasonlóra mi
is mindig képesek vagyunk.

Idő és pénz
– Minden embernek vannak
pillanatai, amikor elfárad, elkeseredik, de ha van hite, soha
nem marad egyedül. Nekem
szerencsém van, hogy élõ Istenhittel rendelkezem. Amibõl mindig új energiát meríthetek. Ráadásul, ha az ember a megoldások játékának tekinti a problémáit, abban a pillanatban
vonzani kezdi magához a hasonló embereket. Akik ha pozitív érzéssel, valakinek a lelkesedésével találkoznak, akkor
nagyon hamar átveszik ezt a
lelkesedést, hozzáteszik a magukét, és ez egyre több embert
vonz.
– A pénz mit jelent az életé ben?
– Nagyon hasznos erõforrást.
Azt mondják, hogy az idõ pénz,
de ez fordítva is igaz. Akinek
annyi pénze van, hogy nem kell
a napi létfenntartási gondokkal
szembenéznie, az idõt takaríthat meg magának, amit egyéb
hasznos teendõkkel tölthet. Például azzal, hogy másokon segít. Nem feledve, hogy a pénz
egy olyan erõforrás, ami képes
megsokszorozni magát. Itt arra
gondolok, hogyha látják mások, hogy én adok, akkor ez
másoknak az adakozó kedvét,
szívét is megnyithatja, és ilyen
módon a pénz tud jó célokra
még több pénzt vonzani. Tehát
nem igaz, hogy a pénz egy gonosz, rossz dolog, csak a helyén kell kezelni, és nem lehet
soha önmagában cél.
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Faadomány a rászorulóknak

Nagyon hideg napok köszöntöttek ránk. Éjszakánként mí-

nusz 10 fok is dermesztette a
hírös város polgárait. Talán

nem kell ecsetelni, hogy mit jelentett a kemény télben a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság
Központ rászorultjainak az a
nagylelkû faadomány, amivel
Király József , a Free Line Kft.
ügyvezetõ igazgatója igyekezett
támogatni õket. Ráadásul nem
elõször lepte meg téli tüzelõvel
a nehéz sorsú családokat, hiszen már az elmúlt években is
szervezett hasonló akciókat
munkatársaival a téli hónapokban, érzékelve a szükséget, a
hiányt, a szegénységet. A minap 10 mázsa akácfa rakománnyal lepte meg a ház három gondozottját.

Bekõ József, Kecskemét, Énekes u. 136.
Tel./fax: 06-76/493-407 Mobil: 06-30/93-89-802
Honlap: http://www.bekotours.hu
e-mail: bekotours@bekotours.hu
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Megújult a Hotel Három Gúnár

Vendéglátás felső fokon
Több mint húsz éve fogadja vendégeit Kecskemét népszerû belvárosi
étterme és szállodája, a Hotel Három Gúnár. Az elmúlt két évtized so rán azonban megváltoztak a vendégek igényei, ennek tükrében tavaly
átalakítás és bõvítés kezdõdött e komplexumban, egy fiatalosabb, lendületesebb irányvonal mentén.
A nagyszabású – 750 millió forintos költségvetésû – beruházás európai uniós támogatással valósult
meg. 2010. december közepétõl
megújult külsõvel, kibõvült szolgáltatásokkal várja vendégeit az
immár négycsillagos szálloda. A
fejlesztés során a korszerûsítés
mellett a kényelem és a „kényeztetés” is középpontba került. A
szálloda 54 szobája kívül-belül
megújult, az új épületszárnyban
23 tágas, kétágyas szobát alakítottak ki, közülük kettõ a mozgáskorlátozottak számára kerekes
székkel is lakható. A már meglévõ
szobák is teljesen új arculatot, va-

lamint zajszûrõ nyílászárókat, korszerû fûtés- és légtechnikát kaptak.
A „kényeztetés” jegyében wellness-sel is bõvült a szálloda szolgáltatása, így ideális elhelyezést nyújt
üzleti utazók, kirándulók, egyéni és
csoportosan érkezõ vendégek számára egyaránt. Az épület alagsorában kialakított wellness-szigeten jaccuzzi, gyerekpancsoló, finn és infra
szauna, gõzkabin várja a vendégeket. Ennek köszönhetõen immár egy
épületen belül nyílik lehetõség továbbképzések, tréningek megrende-

zésére – kikapcsolódási lehetõségekkel. Színes programajánlat várja a
családi és vállalati rendezvények lebonyolítóit is.
A gasztronómia terén ugyancsak
komoly elõrelépések történtek. A

Az épületet felszentelte és
megáldotta Msgr. Menyhárt
Sándor plébános, érseki elnök

A megnyitón dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere és
Gaál József, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke mondott beszédet. A vendégeket a tulajdonosok nevében
Csizmadia Ferenc ügyvezetõ igazgató köszöntötte.

korábbi étterem helyén egy új, modern vendéglátóegység épült hangulatos bárhelyiséggel, nyári terasszal, ahol a szállóvendégek mellett családok, baráti társaságok, üzletemberek meghitt hangulatban
élvezhetik a kiváló ízeket. A fiatalok
kedvelt sörözõje – biliárddal és
darts gépekkel – új köntösben, az
alagsorból a földszintre költözött át.
A szálloda életében a rendezvényturizmus eddig is meghatározó
volt a 400 fõs Három Gúnár Rendezvényháznak
köszönhetõen,
amely továbbra is a megszokott
magas színvonalon mûködik.
Az újjáépítést követõen a hotel
épületén belül további öt, különbözõ méretû különteremmel bõvült a
hotel rendezvénykapacitása. Végül
a korszerûsítés részét képezte a parkolóhelyek bõvítése is – a mélygarázsban 19 személygépkocsi parkolhat biztonságban.
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Zöld Ernyő

Környezetvédelmi jeles napok
Idén is összefogtak a város intézményei, civil szervezetei és az önkormányzat a Környezetvédelem jeles napjai címet viselõ rendezvénysoro zat tartalommal való megtöltésére. A Zöld Ernyõ kezdeményezésére
január 14-én találkoztak mindazok, akik kisebb-nagyobb rendezvényt,
programot terveznek a június 14-i Környezetvédelmi Világnapig bezáróan. Képviseltette magát a Kiskunsági Nemzeti Park, a Kefag, az
ÁNTSZ, a rendõrség, a vadaskert, a könyvtár, az Europe Direkt, a mûvelõdési központ, a Bácsvíz Zrt,, a Termostar Kft., az Ifjúsági Otthon,
az önkormányzat, a Porta Egyesület, a Dán Intézet, a Körlánc Egyesület, az Ifjúság Úti Zöld Óvoda, a mezõgazdasági szakközépiskola és
a nyugdíjas szövetség.
A kialakult széles összefogás
kapcsán június végéig számos
rendezvény, program valósul
meg Kecskeméten, amelynek
részleteirõl Oláh Editet, a Zöld
Ernyõ projektmenedzserét kérdeztük.
– A találkozó legfontosabb
apropója az volt, hogy sok intézmény, szervezet a hagyományokhoz hûen már kialakította a saját
programtervezetét. Ezeket kezdtük el egyeztetni, hogy az egyegy naphoz kapcsolódó, városzszerte zajló programok ne ütközzenek, és szakmailag, tematikailag erõsítsék, ne pedig gyengítsék egymást – nyilatkozta lapunknak Oláh Edit. – Ezeknek a
rendezvényeknek egy részét a
szervezõk saját költségvetésük
terhére tervezik, akad, amit az
önkormányzat finanszíroz a környezetvédelmi alapból, és egy
jelentõs összeget a Zöld Ernyõs
pályázatból különítünk el erre a
célra.
– Az elsõ komolyabb rendezvény március 4-én, az Energia-

takarékosság Világnapján lesz.
Ebbõl az alkalomból a Termostar Kft.-vel közösen szakmai konferenciát és lakossági programot tervezünk,
sötétedés után
fáklyás felvonulással. Március
22-én, a Víz Világnapján ismét várja a Bácsvíz az
érdeklõdõ diákcsoportokat, mi
pedig a városközpontban tervezünk ezzel párhuzamosan programokat. Március 27-én a Planetáriummal összefogva rendezzük meg a Csillagos Napot,
amikor a Föld Órájára is külön
figyelmet fordítunk. Ilyenkor a világ számos kisebb és nagyobb
városa a közvilágítás csökkentésével fejezi ki a környezetvédelem iránti elkötelezettségét. Évek
óta keressük a lehetõségét annak, hogy Kecskemét is bekapcsolódjon ebbe a kezdeménye-

zésbe. Reméljük, hogy ebben az
évben sikerrel járunk. Április 22.
a Föld Napja. Ez az ünnep idén
a húsvéti ünnepkörrel egybeesik,
ezért a felnõtt és gyermekprogramok több napot ölelnek fel.
Ekkor kezdõdik, és egészen május 10-éig tart az úgynevezett Pipiske Fesztivál, amikor a kultúra és a környezetvédelem kapcsolódása jegyében rendezünk
programokat. Május 10-én, a

Madarak, Fák Napja alkalmából az Arborétumban várják a
gyerekcsoportokat, majd június
4-én, a Környezetvédelmi Világnap városszerte zajló, színes
programjaival zárul az idei jeles napi eseménysorozat. Mindemellett rengeteg rendezvény
zajlik a helyszíneken is, így például a Vadasparkban, az Arborétumban, a Planetáriumban,
vagy például a Zöld Ernyõben
a szokásos klubrendezvényekkel, filmvetítésekkel és kirándulásokkal.
– Február végén jelenik meg a

programfüzet, amit az összes
partnerintézménynél be lehet
majd szerezni – mondta el a
programmenedzser. – Ebben egy
csokorba gyûjtjük a négy hónap
jeles napjaival összefüggõ rendezvényeket, és néhány oldalt

szeretnénk környezetvédelmi tanácsokra,
elérhetõségekre,
egyéb közérdekû információkra is
szentelni.

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

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

Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
A Szenteste Alapítvány tevékenysége:
G
Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös programok szervezése
G
Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása
G
Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.
Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány, Kecskemét, Margaréta u. 13.
Adószám: 18347982-1-03 Bankszámlaszám: 52400078-10016044
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Osztva ételt és hitélményt

Aquinói Szent Tamás napján
Szabó Antal , a Dél Alföldi Innovációs díjjal kitüntetett PoliFarbe Festékgyár alapító igaz-

gatója, tulajdonosa járt ismét a
kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központban, aki vállalta, hogy havonta találkozik az

intézmény gondozottjaival. Elkötelezte magát arra is, hogy a
látogatások alkalmával õ hozza az ebédet a közösségnek.
Megható volt látni, ahogy a jeles vállalkozó – akinek az élete
egy ötcsillagos magyar sikertörténet – felnyitotta a Bibliát,
felolvasta az igét, és elmondta
gondolatait a hallottakról:
megosztva hitélményét a ház
lakóival. A társaságában voltak most is a hittestvérei, akik
együtt imádkoztak a gondozottakkal és segítettek az ételosztásnál, amit a bócsai Abonyi
Fogadó készített.

2011. február

Mindennapi
kenyerünk

Harcművészek kecskeméti gálája
A Magyar Nanbudo Szövetség és
a Free Line Sportegyesület február
19-én, szombaton 14 órától rendezi meg a XI. Nemzetközi Harcmûvész Bemutatót a Kecskeméti
Kulturális és Konferencia Központ
színháztermében. A gálán a
Nanbudo mellett az Aikido, a JuJitsu, a Capoeira, a Judo és a
Kung-fu jeles képviselõi is bemutatkoznak. Mivel a gála a Nemzetközi Nanbudo Edzõtábor és Meditációs Tréning keretében zajlik, jelen lesz és bemutatót tart majd
harcmûvészetünk 10. Danos alapító
mestere,
Doshu-Soke
Yoshinao Nanbu, valamint a külföldi Nanbudo szövetségek sportolói is. További információ:
Magyar Nanbudo Szövetség –
www.nanbudo.hu, tel.: 76/484-902

A kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központot számtalan cég, magánszemély támogatja 2005-ös megalakulása
óta. Így tesz Gulyás István (felvételünkön), a Kiskunfélegyházi Malom Kft. ügyvezetõ
igazgatója is, aki az intézmény
rászorulóinak naponta hat kiló kenyeret küld. Szerény számítások szerint is több tonnányira rúg ez a mennyiség, az
elmúlt 5 és fél évet tekintve.
Ráadásul nemcsak a szürke
hétköznapokon segíti a félegyházi cég a szegény családok
étkeztetését, hanem az ünnepeket is szebbé teszi az elesetteknek.

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.

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

Karöltve a
szegényekért
A Vöröskereszt régóta segíti a
kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ törekvéseit, élelemmel, gyerekjátékokkal, meleg
ruhával. A 2011-es tervekrõl
szólt a napokban dr. Horváth
László, a Vöröskereszt megyei
titkára, a Wojtyla Család találkozóján. Továbbra is ajánlotta a
nagymúltú szervezet széles kapcsolatrendszerét, szövetségét,
barátságát, segítségét.
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Megújuló fejlesztéspolitika
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara gazdasági évnyitó
rendezvényén Megújuló fejlesztéspolitika címmel mutatták be az Új
Széchenyi Tervet. A lajosmizsei Tanyacsárdában megtartott rendezvényen dr. Zombor Gábor, Kecskemét
polgármestere köszöntötte a jelenlévõket: 120 vállalkozás tulajdonosait, a köztestület kiemelt partnereit,
valamint az elõadókat. Köszöntõjében kitért a Kecskeméten folyó és
elõkészítés alatt álló munkahelyteremtõ beruházásokra, és köszönetet
mondott a kamara vezetõinek a
partneri hozzáállásért és együttgondolkodásért, ami ezekben a projektekben is megnyilvánul.
Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a jelenlegi helyzetet és a közeljövõ kilátásait néhány adattal szemléltette. Ezekbõl jól látszik, hogy a
2007-tõl 2009-ig terjedõ idõszakban árbevétel tekintetében a dél-alföldi régióban 2008 volt a csúcs,
2009 pedig jelentõs visszaesést hozott. Hasonló képet mutat az export
árbevétel is. Kecskemét 50 kilométeres körzetében az adatok szerint a
kiskunfélegyházi és a szolnoki kistérségben a legkisebb a munkanélküliségi ráta. A ceglédi, dabasi és szentesi kistérség a legjobb, 60 százalék
feletti foglalkoztatási aránnyal. A

zakodásának adott hangot. Mint
mondta, a jelenlegi kormányban
minden eddiginél nagyobb együttmûködési készség van. Ennek egyik
fontos megnyilvánulása az Új Széchenyi Terv, amelyben nagyon sok
módosító, egyszerûsítõ javaslat érvényesült a kamara
javaslata alapján.
Az egyik legnagyobb eredményt a
megyei elnök abban látja, hogy
most megvalósulni
látszik a kamara régi igénye, miszerint a fejlesztési források legalább 50
százalékát a gazdaságba kell fordítani, nem infrastrukturális beruházásokba.

Bács-Kiskun megyei adóbevételek
2009-2010-ben több mint 10 százalékkal csökkentek, míg a felszámolás alatt álló vállalkozások száma
csaknem 27 százalékkal növekedett
az elmúlt évben.
Mindezek ellenére Gaál József bi-

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is
elismeréssel szólt a megkezdett, változást elindító folyamatokról, amelyek megítélése szerint közel vannak
a kamara véleményéhez. Így például jelentõs átalakítás történt az adó-

rendszerben és az uniós források tekintetében, megkezdõdött az oktatásügy és a közigazgatás átalakítása. Parragh László adatokkal támasztotta alá, hogy Magyarország
eladósodottsága a
környezõ országokhoz mérten is
magas. Elmondta,
hogy a GDP 4,5
százalékát költjük
egy költségvetésben kamat teher
csökkentésére, vagyis többet, mint
amit egészségügyi
ellátásra fordítunk. Kamatrésben,
energia árakban és még számos tekintetben a legdrágábbak vagyunk
a térségben. Márpedig – hangsúlyozta az elnök –, ha egy vállalkozás valamennyi terhe
drágább, mint a környezetében lévõké,
akkor saját munkaerejét kell leértékelnie, hogy azonos
áron tudja a szolgáltatást vagy az árut kínálni.
Petykó Zoltán, a
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elnöke az
Új Széchenyi Terv kínálta lehetõségrõl, a
változásokról és azok
szükségességérõl beszélt a rendezvényen. Elmondta,
hogy míg az Új Magyarország Fejlesztési Terv elõrejelzéseiben 20082009-re 3-4 százalékos GDP növekedést jósoltak, addig 2008-ban 1
százalék alatt maradt, 2009-ben
pedig 6 százalékot csökkent a brut-

Debütált
az Új
Széchenyi
Terv

tó hazai termék. A 2010-re jelzett
4,5 százalékos növekedés helyett
pedig ez a szám alig érte el az 1
százalékot, miközben a munkanélküliség a 2005-ös 7,2 százalékról
11 százalék fölé nõtt tavaly. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv a foglalkoztatást és a növekedést tûzi célul, amihez új gazdaságpolitikára és
új társadalompolitikára van szükség
– hangsúlyozta az NFÜ elnöke.
A célokról elmondta, hogy meg
kell változtatni az operatív programokon belül a lehetõségeinket, az
államadósságot csökkenteni, a
GDP-t folyamatosan növelni szükséges. Ennek összetevõi a foglalkoztatás bõvítése, a technológiai
innováció, a beruházások erõteljes
növekedése és az új piacok megszerzése. A kormány 2014-re elérendõ céljai között szerepel a beruházási ráta 17-rõl 25 százalékra
növelése, az egy százalékos GDP
növekedés 4-6 százalékra emelése,
továbbá 250-300 munkahely
megteremtése az államadósság
82-rõl 60-70 százalékra csökkenõ
mértéke mellett. Az Új Széchenyi
Terv kitörési pontjaiként Petykó Zoltán az egészségipart, a zöldgazdaságot, az otthonteremtést, a vállalkozásfejlesztést, az innovációt, a
foglalkoztatás növekedését említette. Mint fogalmazott, a gazdaságnövekedés az Új Széchenyi Terven
keresztül indul.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
azért járja az országot, megismertetve az érdeklõdõket az Új Széchenyi Terv részleteivel, hogy a begyûjtött észrevételek figyelembevételével tovább tudják javítani a
rendszert.
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Főtéri állatszentelés

Immár fél évtizede, hogy
Kecskeméten
megújítottak
egy õsi hagyományt: az állatszentelés szertartását. Remete
Szent Antalhoz kötõdik a nemes tradíció, akit a régi alföldi gazdák az állatok védõszentjének tekintenek õsidõtõl
fogva. Ünnepnapja alkalmából hívták az egyház papjait,

2011. február

Kiállítás
Menyhei Szabolcs grafikusmûvész és Vass-Eysen Áron építésztervezõ mûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a napokban
Kecskeméten, a Rákóczi úti
Mûvész kávézóban. A két fiatal
kecskeméti alkotó tárlatát március 3-áig tekinthetik meg az
érdeklõdõk.

hogy az egykoron remeteségében élõ szent óvja meg állataikat az orbánctól – régi
neve: Szent Antal lángja – és
egyéb, korábban gyógyíthatatlan bajtól, fertõzéstõl.
Kecskemét fõterét ez alkalommal is sok állatbarát népesítette be, elhozva házi
kedvenceit, haszonállatait.

Grafikai tárlat
a Dán Kulturális Intézetben
Hat dán képzõmûvész grafikáiból nyílik kiállítás február
8-án, kedden este fél 6-kor
Kecskeméten, a Dán Kulturális Intézetben. A 2 x 3 címû tárlat alkotásait Hanne
Tornoe, az intézmény igazgatója ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe a megnyitón. Kiállító mûvészek: Anna Marie Ploug, Claus
Handgaard Jorgensen, Erika Severin, Finn Naur
Petersen, Jens Damkjaer
Nielsen
és
Pernille
KlovedalHelweg.
A színvonalas tárlat február 22-éig tekinthetõ meg
a Kecskemét, Zimay utca 4.
szám alatt.

Keresse fel az alábbi
weboldalakat:
www.civilnaplo.hu
www.portaegyesulet.hu
www.wojtyla.hu
www.szenteste.hu
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Kunszállási elképzelések

Épülés, szépülés, hagyományőrzés
Az önkormányzati sajáterõs és a pályázati beruházások révén, több
mint 50 millió forinttal gyarapodott 2010-ben Kunszállás vagyona –
tudtuk meg Kovács Imrétõl, a település polgármesterétõl, akivel ezúttal a 2011-re kitûzött célokról beszélgettünk.
– A legnagyobb beruházásunknak
idén
a
Kunszállást
Fülöpjakabbal összekötõ, 100
millió forintos projekt keretében
megvalósuló kerékpárút ígérkezik. A kivitelezés márciusban kezdõdik, és május végére befejezõdik. Nagyon bízunk abban, hogy
még ebben az évben megvalósulhat a sportöltözõ felújítása, és kíváncsian várjuk az Új Széchenyi
Terv kiírásait – nyilatkozta lapunknak Kovács Imre.
– Milyen konkrét elképzelések hez keresik a megvalósítás lehe tõségét?
– Két projektünk van elõkészületben, amelyek kedvezõ pályázati kiírások esetén megvalósulhatnak. Ezek az óvoda felújítása, valamint az orvosi rendelõ rekonstrukciója. Célul tûztük ki 2011-re
a települési térfigyelõ és informatikai rendszer továbbfejlesztését
is. Ennek keretén belül rendszámfelismerõ technikát és éjjellátó
kamerát, rádiókat és további térfigyelõ kamerákat helyezünk ki.
Egy néprajzi gyûjtemény létreho-

– Milyen irányba mutatnak a
település távlati fejlesztési tervei?
– Folyamatban van a rendezési terv módosítása. Ennek során új telkek kialakítá-

hánkra kerülhetne a nyersanyag az önkormányzat gazdasági társasága, a Kunszállási Falugazdálkodási Kft.
közremûködésével.

Kovács Imre polgármester harci díszben a Kunszállás-foglalás elnevezésû, történelmi idõket idézõ rendezvényen
zásával nemrégiben múzeumi feladattal bõvült az összevont közös
igazgatású közoktatási intézményünk tevékenysége. Ennek széles
körben való propagálása, és a
települési rendezvényház további
fejlesztése ugyancsak napirenden
van. Tervezzük továbbá a nemrégiben megépített könyvtárat és a
faluházat egy télikertes épülettel
összekötni.

sa is megtörténik, ugyanis eladó telkeink mind elfogytak.
A tervezésnél igyekszünk figyelembe venni a Kecskemét
határában épülõ Mercedes
beruházáshoz
kapcsolódó
ipari területek kialakítását is.
Az új közfoglalkoztatás jegyében egy falukert kialakítását
tervezzük, ahonnan a naponta 250 adag ételt fõzõ kony-

– Lesz az idén is Kunszállásfoglalás?
– 2011-ben nem a nagyközönség, hanem a hagyományõrzõ
szakma számára tervezünk egy
rendezvényt. A „kun kollokvium”
elõreláthatóan szeptember második hétvégéjén lesz. Apropója pedig, hogy elõkészítsük a 2012-es
II. Kun Világtalálkozó társrendezvényét, a III. Kunszállás-foglalást.

Vesszőszentelés

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

Nyitva: mindennap 9–20 óráig
GYÓGYVÍZ G JACUZZI G USZODA
G

SZAUNA G INFRASZAUNA

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

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

Szent Vincére, a különösen Spanyol- és Franciaországban népszerû mártír szentre emlékeztek a
napokban a szõlészek, borászok
és borbarátok vesszõvágással és
szenteléssel Kecskeméten, a
Dimenzió Borászat miklóstelepi
szõlõbirtokán. Ezen a remek hangulatú rendezvényen készült a két
mellékelt felvétel.
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Az év vendéglátója: Garaczi János
Maholnap két évtizedes hagyomány immár, hogy február elsõ
napjaiban évadnyitó fogadást
rendeznek a turisztika prominensei. Ezt az alkalmat megragadva
értékelik az elmúlt esztendõt, díjakat adva át a legjobb idegenforgalmi, vendéglátós, rendezvényszervezõs, propagandista
szakembereknek. A most megtartott XIX. Turisztikai Díjátadó Gálán 18 szakmai elismerést nyújtottak át. A kitüntetettek között
örömmel fedeztük fel a Veneszdíjas mesterszakácsot, Garaczi
Jánost (felvételünkön a bogrács
mellett jobbra), a lajosmizsei Tanyacsárda tulajdonos-ügyvezetõjét, aki ez alkalommal Az év vendéglátója címet nyerte el. Gratulálunk!

Őrjárat a lógás ellen
Hazánk minden nagyvárosa szembesül manapság az iskolát kerülõ, plázákban csellengõ fiatalok új,
gyakran zülléssel párosuló szokásaival.
Kecskeméten is egyre
több a lógós diák, vagyis nem véletlenül
tárgyalt róluk a szociális, egészségügyi és
ifjúsági bizottság ifjúsági munkacsoportja a minap. Az összejövetelen felvetõdött, hogy fontosnak tartanák egy úgynevezett
„ifjúsági õrjárat” szervezését,
amely ellenõrizné a nyilvános

helyeket a tanítási idõ alatt. A
grémium tagjai végül abban állapodtak meg, hogy a következõ megbeszélésre meghívják a
rendõrség és a közterület-felügyelõség képviselõit is.

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
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Kecskemétiek az
atomerőműben

Vizes
Élőhelyek
Világnapja

A kecskeméti Porta Egyesület természetjárói
A kecskeméti Porta Egyesület természetjáró tagjai a Vizes Élõhelyek Világnapján a Paksi Atomerõmûbe látogattak. A nem mindennapi élményt nyújtó eseményt
az erõmû mûszaki vezérigazgatóhelyettesének köszönhették, aki
az elmúlt évben a Karol Wojtyla
Barátság Központban tartott elõadását követõen meghívta Paksra
a környezetbarát aktivistákat.
A látogatókat Süli János fogadta, beszélve az atomerõmû mûködési elvérõl, a biztonságát érintõ kezdeményezésekrõl, és vála-

szolva a kérdésekre, a természetes vizeket érintõ mûszaki elõírásokról, szabályokról és törekvésekrõl sem feledkezve meg.
Megnyugtatott mindenkit, hogy
káros anyag nem került és nem
is fog kerülni Magyarország legnagyobb folyójába, a Dunába.
Ezt követõen a kecskeméti csapat végigjárva a látogató központot, részletes bepillantást
nyerhetett az atomenergia békés
célú felhasználásáról, majd a
szigorú biztonsági elõírásoknak
eleget téve beléphetett az atom-

Süli János
erõmû négyes blokkjába. Megtekintették a vezérlõtermet, az
ország áramellátását 48 száza-

lékban biztosító generátorokat,
a hármas és négyes reaktorokat.
Hazafelé haladva, Solton
meglepetésben volt részük a természetbarátoknak. A város polgármestere látta vendégül a
kecskemétieket, finom kenyérlángossal és kitûnõ borral kínálva õket. Miközben Németh Jó zsef röviden bemutatta ezt a szép
kis Duna menti várost, szavaiból
hamar kitûnt, hogy igazi lokálpatrióta, aki szívén viseli a település
jövõjét, természeti kincseinek
megóvását.

Közszemlén a védett Rákosi viperák
A kecskeméti Porta Egyesület
dísztermében (a Barátok templomának udvarában) megnyílt a
Kiskunsági Nemzeti Park Rákosi
viperák címû kiállítása. A hungarikumnak számító védett állatról Herbót Erzsébet, a Rákosivipera-védelmi Központ oktatásszervezõje, és Tóth Endre, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa tartott elõadást.
Immár nyolcadik éve tart a
Kiskunsági Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani és
Természetvédelmi
Egyesület
összefogásával kezdeménye-

zett, európai uniós támogatottságot elnyerõ Rákosi vipera védelmi LIFE program, ami mára
nem csupán a faj megmentésére hivatott, hanem egyre fontosabb szerepet kap az ismeretterjesztés és a szemléletformálás terén is. Ennek kapcsán született meg a mobil kiállítási
anyag, aminek segítségével bemutatják, miért is fontos ez a
védelmi tevékenység, mik a
program céljai, és mit kell tudnunk magáról a Rákosi viperáról. A kiállítás február végéig
tekinthetõ meg.
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Rancz−órák a főszékesegyházon

Csak pontosan, szépen…
Büszke lehet Rancz Lajos,
az Elsõ Magyar Toronyóragyár alapítója, hiszen a
nevéhez fûzõdnek többek
között az esztergomi, váci, budapesti, soltvadkerti,
soproni, katonatelepi, félegyházi, kecskeméti, keceli templomok idõmérõinek és harangvillamosítási rendszereinek kialakítása. Néhány napja a kalocsai Nagyboldogasszony
Fõszékesegyház hat remek új toronydísze is a
Rancz-féle szakértelmet
fémjelzi. És nem véletlenül
juttatták eszünkbe József
Attila ismert sorait: „csak
pontosan, szépen, /
ahogy a csillag megy az
égen…”
– Örömteli élmény az
indítás, de minden berendezésünk életre keltése

RANCZ ELSÕ MAGYAR
TORONYÓRAGYÁR
Székesfehérvár, Lõcsei utca 6.
Telefon: 22/302-677
Mobil: 30/959-8202 Fax: 22/302-677
e-mail: rancz@rancz.com

során egy kis görcs van az ember
gyomrában – nyilatkozta az Alföldi
Naplónak a mester, a toronyóragyár tulajdonosa. – Bízzunk benne, hogy a jövendõ évtizedekben
is kitûnõen mûködik a korszerû,
fõhajtómûvekbe integrált, mikroszámítógépes vezérlésû automatika, ami a frankfurti DCF hosszúhullámú rádióvétellel biztosítja a
világidõhöz szinkronizált járatpontosságot. Ezek már teljesen önálló
elektronikus rendszerek, semmilyen kezelést nem igényelnek. Ha
netalán áramszünet van Kalocsán,
a mikroszámítógépek automatikusan korrigálnak. A nevem, a cégem becsülete kardinális kérdés,
ezért is bízom benne, hogy a kalocsaiak nagyon sokáig elégedetten
tekintenek a munkánkra. A székesegyház toronyóra számlapjainak
kivitelezésében jelentõs részt vállalt
a rekonstrukciós munkákat irányító
Vörös Márta mérnökasszony és

szakértõ csapata. Cégünk a belsõ
toronygépészeti konstrukcióért és
annak mûködéséért felel elsõsorban.
Dr. Báb el Balázs , KalocsaKecskemét érseke így ajánlotta a
híveknek a rendkívül szép mûvet:

– Nincs értékesebb az idõnél –
mondotta Kalazanczi Szent József.
– Mert lehetõséget kapunk a jó
cselekedetekre, az épülésre, a felkészülésre. Tehát nemcsak toronydísz a Rancz-gyár hat idõmérõje, de missziós küldetése is
van: az üdvösség útjára, a földi
próbaidõ felelõsségére, az érdemszerzõ terminusunkra hívja
fel a figyelmet. A mai ember mindent megtesz azért, hogy minél
több örömöt, élményt, földi boldogságot teremjen neki a mulandó idõ. Ostromolja a percet a
több élvezetért, és közben nem
veszi észre, hogy rengeteg idõt
eltölt fölösleges, érték nélküli tevékenységgel. Pedig nincs hatalmunk az óra fölött, az idõ elfut.
Sokan üdvözlik, hogy újra teljes
pompájában mutatkozik meg a
két torony. Persze kritikák is megfogalmazódnak. Volt például, aki
azt kifogásolta, hogy miért nem
fehér a számlap. De ha mindenkinek a véleményére tekintettel
lettünk volna, talán sosem készülnek el ezek a remek toronyórák. Bízom a kivitelezõben,
hogy nem csak szép, de tartósan
jó idõmérõ szerkezet jelzi a jövõben mindenkinek, aki az ég felé
tekint, földi életünk múló perceit.
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A szeretet hullámhosszán
A Gong Rádió a sugárzás megkezdése óta sokféle szolgálatot vállalt
fel, nemcsak az ismeretterjesztés, információ átadás, hanem az emberség terén is. „A térség hangját” ma már a megyehatárokon túl is hallgatják. Népszerû Nagykõröstõl Bajáig, Solttól Kecelig valamennyi érin tett településen. Eközben befolyását, véleményformáló és mozgósító
erejét olyan ügyek szolgálatába állítja, amelyek értéket teremtenek,
vagy éppen az együttérzés, a szolidaritás gondolatának tettekre váltásával elõrébb viszik a világot.

Magyar zsoltárok – Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érsekének hatvanadik születésnapjára
jelent meg egy reprezentatív kötet, ami 150 verset kínál a fõpap
válogatásában. Olyan alkotások
ezek, amelyek hatással voltak
gondolkodására, lelki fejlõdésére. A keménytáblás, nagyméretû
kiadványt Bodri Ferenc grafikái
gazdagítják.
Ára: 3500 Ft
Kecskemét és a környék nevezetességei – A reprezentatív fotóalbum angol, német és magyar
nyelven, több mint száz színes fotóval, amely bemutatja a hírös város szép épületeit, rendezvényeit,
múzeális és kulturális értékeit, természeti kincseit.
Ára: 2200 Ft
Furfangos komák históriái és más
mesék – A kötetben Dékány Rafael híres mesegyûjtõ tizenegy tréfás
történetét olvashatják a mesekedvelõk.
Ára: 1800 Ft
A kiadványok megvásárolhatók a
Wojtyla Házban (Kecskemét,
Egressy utca 5.) 20% kedvezménnyel. Tel.: 76/505-041,
e-mail: titkarsag@civilnaplo.hu
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A segítõ szándék
megannyi formában
ölt testet a különbözõ
szociális ügyek segítésétõl a különleges segélyakciókon át az árvíz vagy vörös iszap
károsultak megsegítéséig. Épp úgy érzékenyek az egyéni sorsokra, a betegekre, a
társadalom perifériájára szorultakra, mint
a közösségi kezdeményezésekre. Ezeknek
az akcióknak lelke és
mozgatórugója Tõzsér
Judit igazgató, aki elkötelezettségével magánadományozóként
is komoly szerepet vállalt például a kisizsáki templom
felépítésében, és számos más nemes akcióban. Nevéhez fûzõdik a
Mentsvár az Állatokért Alapítvány
megszervezése is.
A Gong Rádió mûsorrendjében
fontos szerep jut a történelmi egyházaknak is. Az alapítástól folyamatos a Hit és élet címû magazinmûsor. Ebben Magyarországon szinte egyedülállóan havi
gyakorisággal szerepel az egy-

Tõzsér Judit igazgató
házmegye érseke, dr. Bábel Balázs, és válaszol a hallgatók kérdéseire. A vasárnap délelõttönként jelentkezõ mûsor igen népszerû. Egyrészt azért, mert az egyházat és a fõpásztort is egy kicsit
másképpen ismerhetjük meg általa, mint a hittanórákon vagy
prédikációkon. Másrészt pedig az
érsek atya õszinte közvetlensége
megérinti a nem templomba járókat is. A hallgatók e beszélge-

tések során képet kaphatnak egy
fõpap gondolkodásáról, akinek
rendkívül mély és egyszerûen követhetõ szavai sokakhoz eljuthatnak.
A Gong Rádió alapításától
kezdve intenzív kapcsolatot ápol
a Karol Wojtyla Barátság Központtal. A kezdeti alkalmankénti
találkozások az utóbbi fél évben
rendszeressé váltak, és a Gong
Rádió igazgatónõjének köszönhetõen havonta legalább egyszer
ebédet juttatnak az otthon gondozottainak. Az étel, ami ilyenkor
a szegények tányérjába kerül, a
királyok asztalán is megállná a
helyét. A kiváló szakácsok sorában ugyanis, akiket a rádió ilyenkor a nemes ügy mellé állít, legutóbb például Major Frigyes világhírû szakács fõzte az ebédet.
De rendszeresen visszatérõ támogató a kecskeméti olasz étterem
tulajdonosa is, aki havonta két
alkalommal szállítja az olasz specialitásokat a rászorulóknak.
A Wojtyla Házból közvetített
már a rádió kívánságmûsort, innen köszöntötték az ölelés napját,
és lelkesen tudósítanak minden
fontos megmozdulásról, jeles alkalomról, egyre több barátot szerezve az intézmények. A Gong
Rádió tevékenységével nap mint
nap példát mutat a média elembertelenedett, szenzációra éhes
világában arra, hogy hosszú távon kifizetõdõ, ha egy médium
többet is felvállal információk
közlésénél, vagy éppen a hirdetési profitnál.

Szerzetesek Világnapja
Gyertyaszentelõ ünnepe – az elkötelezett élet emléknapja, a
Szerzetesek Világnapja is egyben. A kecskeméti Wojtyla Házban évrõl-évre megemlékeznek
az Úr szolgálóiról és szolgálóleányairól. A minap a piarista közösség jeles képviselõje, Bozók
Ferenc szerzetes atya – aki tanárként és költõként is ismert –
járt a karitatív intézményben
(felvételünkön). A vendéget Far-

kas P. József igazgató mutatta
be az érdeklõdõknek. A jeles alkotó egyebek mellett szólt a
Kalazanczi Szent József által
alapított kegyes-tanító rendrõl,
arról a közösségrõl, amelynek
Kecskemét is nagyon sokat köszönhet. A történelmi áttekintést
követõen a mai szerzetesek, illetve rendi közösségek sajátos
problémáiról tájékoztatta a
résztvevõket.
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Kecskeméti Városszépítő Egyesület

Piac, szecesszió, országos találkozó
Nem támogatja a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület az önkormányzatnak azt az elképzelését,
hogy a városi piacot a mai helyén
bõvítsék. – Ezt Király József elnök
hangsúlyozta az egyesület januári
évnyitó rendezvényén.
A civil szervezet a problémát a
tömegközlekedés anomáliáiban, a
parkolás megoldatlanságában, a
környezõ utcákban kialakuló tumultusban, az áruszállítási nehézségek megoldatlanságában látja.
Ez megkeseríti a környezõ közintézmények és lakók életét egyaránt.
Vagyis az egyesület szerint, a piac a
jelenlegi helyén, csak felújítható és
nem fejleszthetõ. Azt meg egyenesen elfogadhatatlannak tartják,
hogy a piaci Univer Áruház kétemeletes parkolóházzá való átalakítását is tervezik, mivel mellette két

iskola található. A kicsit távolabbi
Centrum Áruház bõvítése kapcsán,
a mélygarázs mellett egy parkolóház kialakítás már elfogadhatóbb
elképzelés, ha ezek a fejlesztések
nívós építészeti munkával történnek. Az egyesület február 15-én a
Cifra Palotában szervez szakmai
fórumot a kecskeméti piacról.
A szecesszió az egyetlen építé-

elmondta, hogy az említett városok fõépítészeinek Kecskemétre hívásával, egy közös tanácskozás
formájában hamarosan elkezdõdik ez a szakmai program is. Kapcsolódva a Magyar Kormány egyik
új elõterjesztéséhez, hogy a
Lechner hagyaték is képezze az
Unesco általi világvédettséget, a
Budai várhoz hasonlóan.
Az egyesület évnyitó összejövetelén azt is megtudtuk, hogy a
kecskeméti városszépítõk felkérést kaptak a Hungaria Nostrától
– ami 4-500 város és faluvédõ
szervezetet tömörít, Ráday Mihály vezetésével –, hogy a 2012es nyári találkozót a hírös városban rendezhessék meg. Király
József szerint ez a találkozó is
nagyban segítheti majd a szecesszió védelmét.

szeti stílus, amiben a magyar kultúrának a formavilága, illetve népi
motívumai is megjelennek. A városszépítõk elnöksége ezért útjára
indít egy programot, amelyben a
magyar szecessziós városok –
Kecskemét, Szabadka, Nagyvárad
és Marosvásárhely – összefogását
sürgeti a százéves épületek megmentése érdekében. Király József

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ FEBRUÁRI MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
február 1. kedd,
február 2. szerda,
február 3. csütörtök,
február 4. péntek,
február 5. szombat,
február 6. vasárnap,
február 10. csütörtök
február 11.péntek,
február 12. szombat,
február 15. kedd,
február 16. szerda,
február 17. csütörtök,
február 18. péntek,
február 19. szombat,
február 20. vasárnap,
február 25. péntek,
február 26. szombat,
február 27. vasárnap,

19.00 ó A NYOMORULTAK
17.00 ó A NYOMORULTAK
17.00 ó A NYOMORULTAK
14.30 és
18.00 ó POPEYE – a Thália Színházban
19.00 ó A NYOMORULTAK
15.00 ó A NYOMORULTAK
15.00 ó A NYOMORULTAK
15.00 ó POPEYE
17.00 ó POPEYE
19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK
19.00 ó OROSZ LEKVÁR
19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK
19.00 ó OROSZ LEKVÁR
19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK
19.00 ó OROSZ LEKVÁR
14.30 ó POPEYE – a Thália Színházban
19.00 ó OROSZ LEKVÁR
15.00 ó ANCONAI SZERELMESEK
19.00 ó HARMADIK RICHÁRD
19.00 ó HARMADIK RICHÁRD
15.00 ó HARMADIK RICHÁRD

A nyomorultak
bérletszünet
Bajor G. b.
Petõfi S. b.
bérletszünet
Honthy H. b.
bérletszünet
Szabó L. b.
bérletszünet
Németh L. b.
Csortos Gy. b.
Gózon Gy. b.
Kiss M. b.
Apáczai Cs. J. b.
Bessenyei Gy. b.
Arany J. b.
Gombaszögi E. b.
Katona J. b.
Berky L. b.
Vízváry M. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
február 2. szerda,
február 6. vasárnap,
február 8. kedd,
február 9. szerda,
február 11 péntek,

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

CSODÁS VAGY, JÚLIA
AZ ARANYMÛVES BOLTJA
PILLANTÁS A HÍDRÓL
PILLANTÁS A HÍDRÓL
„Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai
Sándor verseibõl a Kalocsai Színházban - Elõadja:
Sára Bernadette és Cseke Péter
február 12. szombat, 19.00 ó „Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai
Sándor verseibõl a Kalocsai Színházban - Elõadja:
Sára Bernadette és Cseke Péter
19.00 ó OPERETT SZELETEK

Kecskemét, Katona József tér 5.
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február 13. vasárnap, 15.00 és
19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA
február 15. kedd ,
17.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA
február 16. szerda,
19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Klebelsberg Kuno
Mûvelõdési Közponban
február 18. péntek,
19.00 ó „Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai
Sándor verseibõl a Kalocsai Színházban - Elõadja:
Sára Bernadette és Cseke Péter
február 19. szombat, 19.00 ó „Talán jó mégis az ember” – összeállítás Márai
Sándor verseibõl a Kalocsai Színházban - Elõadja:
Sára Bernadette és Cseke Péter
február 20. vasárnap, 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA
február 27. vasárnap, 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK – bemutató

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
február 1. kedd,
február 3. csütörtök,
február 4. péntek,
február 5. szombat,
február 6. vasárnap,
február 13. vasárnap,
február 17. csütörtök,
február 22. kedd,
február 23. szerda,

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

CALIGULA HELYTARTÓJA
CALIGULA HELYTARTÓJA
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
CALIGULA HELYTARTÓJA
CALIGULA HELYTARTÓJA
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN

e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu
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