Nagy Olvasshow

3. oldal

Megnyílt Kadafalván a
Granada Wellness Hotel és
4-5. oldal
Étterem

Sobri Halnapok a Tanyacsárdában okt. 19-tõl 23-ig
2. oldal

Vezetõ médiapartnerünk:
a Gong Rádió!

Templomavatás
Felavatták Kecskeméten a széleskörû összefogással épült
mûkerti Assisi Szent Ferenc Templomot. Az ünnepségre mint egy ezerötszáz hívõ érkezett a napokban, hogy együtt örül jön, énekeljen és mondjon hálát az egyház papjaival a cso dálatos szakrális épületért. A látványos, nagyon szép cere mónián dr. Bábel Balázs érsekkel tizennégy paptestvér kon celebrált. A metropolita szerint, a legtalálóbb választás volt,

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,
Fax: 76/504-428

Díszpolgárrá választása
alkalmából Farkas Gábort, az Európa Jövõje
Egyesület elnökét köszöntötték a kecskeméti civilek
október 10-én, a Porta
Egyesület Dísztermében.

amikor ennek a templomnak védõszentjéül Assisi Szent Fe rencet választották. Azért, mert soha olyan idõszerûsége
nem volt a környezet védelmének, mint a mai idõkben, és
mint tudjuk, õ a védõszentje a teremtett világnak. A metro polita külön köszönetet mondott mindenkinek, aki segítõ ke zet nyújtott a Borbély Lajos tervezte, és a Piramis Kft. kivitelezte új, gyönyörû templom felépítéséhez.

Farkas Gábort köszöntötték a civilek

Kecskemét új díszpolgára

www.furediautosiskola.hu

A
megannyi
kezdeményezés – így az Európa
Jövõje Nemzetközi Gyermektalálkozó, vagy a Kodály Ifjúsági Világzenekar –
megálmodójának köszöntésekor Farkas P. József, a
Porta Egyesület alapítója, a
Kecskeméti Civilek Közösségének ügyvivõje hangsúlyozta: Nagyszerû dolog
egy jeles példaképet méltatni, akinek elismerése egyútTíz évvel ezelõtt jegyeztette be Palásti József a BácsKiskun Megyei Cégbíróságon a Fornetti Kft-t, amely
finom pékáruival hamar
meghódította a kecskeméti
fogyasztókat is. A mellékelt
felvétel is bizonyítja, hogy
jubileuma
alkalmából,
hangulatos
ünnepséget
rendezett a cég, amirõl bõvebben következõ lapszámunkban tudósítunk.

tal a civilség gyõzelmének is
tekinthetõ. Majd az új díszpolgárnak „A Porta vezetõ
partnere” címet adományozta.
– Felemelõ érzés a nagy

elõdök – mások mellett
Klebelsberg Kunó, Kodály
Zoltán – nyomába lépni a
díszpolgári cím elnyerésével, amely azonban a gyermektalálkozó lebonyolítá-

sában segédkezõ kollégáknak is szól – mondta Farkas
Gábor, aki a gyermektalálkozó kapcsán elsõsorban
arról a ma is idõszerû gondolatról beszélt, miszerint a
felnövekvõ generációknak
békében kell egymás mellett élniük.
Az ünnepség résztvevõi
külön elismeréssel szóltak
arról az együttmûködésrõl,
amely az Európa Jövõje
Egyesület és a Porta Egyesület között kialakult.

Jubiláló Fornetti

2

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

A Sobri-legenda folytatódik
Farkas Józsefnek keresztelték, de mindenki Sobrinak
szólította. Köpcös, pirospozsgás, barátságos embernek
ismertem meg, aki könnyen kapható minden huncutságra. Vagyis a hajdani betyár nevét, nem véletlenül
ragasztották rá. A nyolcvanas évek derekán, a Nagy baracskai Halászcsárdában barátkoztunk össze, amit a
legendás Sobri-féle halászlé tett híressé, messze vidékeken is.

igazi baracskai halászlével.
Halála után két évvel,
most ismét Sobri Halnapokra várják a vendégeket az
Öreg Tanyacsárdába. Az
örökös bajnok fia áll a bográcsok mellé október 19-e
–
Na,
kispajtásom, volt vele beszélgetni. Ami- és 23-a között.
– Családi tudomány ez –
mondjál valamit, hagy cá- kor nyugdíjba vonult, kicsit
folom meg! – mosolygott ritkábban hallottam felõle. magyarázza ifj. Farkas Sobri
hamiskásan, hideg söröket Majd futótûzként terjedt a József, aki Dunaszekcsõn
hír, hogy Sobri halnapot 30 évig volt vezetõje a
pakolva asztalunkra.
Akkoriban a rendezõk rendeznek a lajosmizsei Ta- Dunagyöngye Halászcsármár megunták, hogy min- nyacsárdában. Ami akkora dának. – Apám az anyjától
dig õ nyeri az országos ha- sikerrel zajlott, hogy több tanulta meg, még kölyök
korában, a fõzés
lászléfõzõ versenyt, s
csínját-bínját. Nagyinkább kitüntették az
anyám ugyanis, 40
örökös magyar bajévig fõzte a halászlenok címmel, csak
vet a baracskai csármás is közel kerüldában. Nekem felhessen a dobogó
szolgáló az eredeti
legmagasabb fokászakmám. Amikor kihoz. Mi másról fagbéreltem a Dunagattam volna, pályakezdõ újságíró- A Sobri Halnapok szervezésében, lebonyolításában gyöngyét, már isként, mint e legen- mindig jelentõs szerepet vállalt Garaczi János, a Ta- mertem apám hadás, remek étel el- nyacsárda Venesz József-díjas mesterszakácsa, lászléfõzõ titkait, s a
készítésének titkai- ügyvezetõ igazgatója, akit a minap dr. Zombor Gábor, Sobri vendégcsaloKecskemét polgármestere köszöntött, 60 éves születés- gató márkanévnek
ról?
napja alkalmából.
bizonyult. Az õ re- A ponty és a
Néhány finomság – a ceptjei szerint készítettem itt
paprika minõsége a lényeg,
Sobri halászlén kívül – a évtizedeken át a halételeket.
azután a hozzávalók arámizsei halnapok gazdag kí- Most meghívtak fõzni a Tanya, meg a speciális bognálatából: Ropogós halte- nyacsárdába, és apámhoz
rács alatt lobogó lángok
pertõ makói lilahagy- hasonlóan, én is õszinte
ereje. Lobognia kell a halmagyûrûvel, vajhalsteak örömmel mondtam igent a
lének is, érted? – koccintotgrillezve, paradicsomos, felkérésnek, hiszen megtiszta poharát poharamhoz. –
bazsalikomos feketekagyló- teltetés az ország egyik legMert gyenge tûznél leül a
paprika a bogrács aljára,
raguval, mandulás sörtész- népszerûbb vendéglátó heés megkeseríti a levet. Nézd
tába forgatott pisztrángfilé lyén a bogrács mellé állni.
- lexi azt a szõke nõt! Most külön
gribiche mártással…
él az urától, de nem veti
(Asztalfoglalás a 76/356éven át rendszeresen megmeg a férfinépet…
010- es telefonszámon, a
Bármilyen témára terel- ismételték. Egészen 200576/356-576-os faxszámon,
tem a szót, elõbb-utóbb a ig, amikor úgy döntött Jósvagy a tanyacsarda@tanyacsajoknál lyukadtunk ki. Mit ka bátyám, hogy ideje az
csarda.hu e-mail címen!)
ne mondjak, mindig élmény égieket is megismertetni az

A maga mûfajában egyedülálló, valódi ritkaságnak számító alkotással gazdagodott Kecskemét. A Planetárium homlokzatán
ugyanis, a napokban avatták fel azt a hengernapórát,
amely 17 méteres mérõjével a legnagyobb ilyen
szerkezet a világon. A Márton Géza tervezte
és a Porta Egyesület és a Ver-Bau Kft. ál tal finanszírozott, koordinált építés so rán, az ablakok felett körbefutó
párkányon 2,18 méter hosszú
síklapokat helyeztek el, ame lyek egymáshoz képest 15
fokos szöget zárnak be.
Ahogy a fény-árnyék hatá ra végigvonul az épület ol dalán, úgy válik lehetõvé
az idõ leolvasása.

Világrekord
Segítõ közalapítvány
A Kecskemét Város Közmûfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány vállalt feladata az egészséges
ivóvízellátás, a csatornázás
megoldásának segítése, a
csapadékvíz elvezetés, a
megvalósult beruházások
által a megyeszékhely környezetvédelmi helyzetének
javítása. Kiemelt fontosságú a beruházások során a
lakosságra esõ terhek
csökkentése, a kivitelezések
pályázati úton történõ segítése.
Mindehhez szoros együttmûködést épített ki a közalapítvány a különbözõ társadalmi szervezetekkel, az
önkormányzattal és a
Bácsvíz Zrt-vel. Ez utóbbi az

elmúlt években csaknem
egymilliárd forinttal támogatta a lakossági víz és csatorna szolgáltatás fejlesztését. A hamarosan befejezõdõ szennyvízcsatorna hálózat megépítésével azonban, még nem dõlhetnek
hátra kényelmesen a szervezõk, hiszen további feladatok várnak a közalapítvány tisztségviselõire. Egyrészt, mert kisebb igények
még várhatók a lakosság
részérõl is, másrészt a csapadékvíz-hálózat kiépítése
is nagy jelentõséggel bír a
környezetvédelem szempontjából. Ennek érdekében továbbra is keresi közalapítvány a pályázati lehetõségeket.

Lakás és garázs

bás lakás, végigfutó erkéllyel
eladó. Ára: 8.500.000 Ft.
Ugyanitt garázs eladó. Ára:
1.500.000 Ft. Érdeklõdni lehet a 30/372-93-82-es, illetve 16 óra után az 53/356840-as telefonszámon.

Sírkerti séta
A Kecskeméti Református
Egyházközség sírkertje újraindításának 15. évfordulója alkalmából várja az érdeklõdõket
október 12-én, pénteken, 11
órától. A múlt örökségébõl
még meglévõ és megmentett
történeti értékeket bemutató
rendezvény házigazdája Szabó
Gábor elnöklelkész és Tóth Imre presbiter lesz a református temetõben.

Születésnap
Tízéves születésnapját ünnepelte a napokban a kecskeméti
Attila Virágszalon. A Malom Üzletközpontban rendezett nagyszabású rendezvény sztárvendége
Kovács Kati táncdalénekes volt.

Nagykõrösön központhoz
közel, csendes környezetben,
tégla építésû, egyedi gázfûtéses, második emeleti, 64
négyzetméteres, két és fél szo-

2007. október

Lepusztult
városrészek
Szeretett városunk fejlõdése,
minden kecskeméti polgárnak
jól felfogott érdeke. Ennek
mozgatórugója a beruházások
élénkülése lenne, illetve a lakásépítés, de erre kevés a példa, annak ellenére, hogy igény
van az új, többszintes társasházra. Ennek azonban, a nehéz
gazdasági helyzet mellett, a jelenlegi rendezési terv (TRT) is
határt szab.
Egy-két példával illusztrálva: A
Széchenyi körút a város felöli oldalán, az engedélyezett homlokzat magasság 4,5-5,5 méter. A
Bethlen körúton, a Budai kapu
közvetlen közelében, a teleköszszevonás tiltva van, ami eleve lehetetlenné teszi többszintes társasház építését, konzerválva a
rossz állapotú földszintes lakások sokaságát.
A meglévõ értékeket védeni
kell, de csak az igazi értékeket!
Mert sok esetben a tulajdonosoknak nincsen pénzük a költséges felújításra, de értékesíteni
sem tudják ingatlanjaikat, hiszen
nem forgalom képesek, ha nem
bõvíthetõk. Reméljük, hogy a jelenlegi felülvizsgálatnál ezt alaposan átgondolják.
Kecskemét különbözõ területein igen sok az elhanyagolt, vizes vályogépület, amelyek a város arculatát rontják. Legalább
felmérési szinten tájékozódni
kellene, és a rendbetételek terén
segíteni, különbözõ megoldási
javaslatokkal.
A Bethlen, Széchenyi, Mária
és Kossuth körúton tehát, felül
kell vizsgálni a jelenlegi TRT-t, a
város arculatának javítása érdekében. Legyen követendõ példa
a Jókai, Bem, vagy a Mezei utca, ahol tetszetõs ingatlanok
emelkedtek az utóbbi években.
Örülni kell annak, hogy vannak kezdeményezések a vállalkozók részérõl új épületek építésére, mert nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Kecskemét
igazi fejlõdõ, modern XXI. századi város legyen.
Meg kell találni a helyes
arányt a meglévõk védelmére és
új épületek építésének engedélyezésére.
Sikari Kovács Béla
Kecskeméti Lokálpatrióták
Egyesületének elnöke

2007. október
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Az aktív feltöltõdés élményét
ígéri vendégeinek a Granada Wellness Étterem és Hotel, amely október elején
nyitotta meg kapuit
Kadafalván. Csendes környezetével és programjaival
a komplexum igényes kikapcsolódást kínál a környékben élõknek is.

várja a gasztronómiai különlegességek kedvelõit. A
kulináris élvezetekrõl azonban a magas vérnyomásúaknak, a koleszterin érzékenyeknek, sõt a fogyni vágyóknak sem kell lemondaniuk – az õ asztalukra a
szakképzett dietetikus mesterszakács révén kerülhetnek finom falatok. Az asztalról természetesen a minõségi nedûk sem hiányozhatnak: az ismert hazai pincészetek borait ajánlják az
ételek mellé. Sõt, a vendégeknek lehetõséget nyújta-

Teljes körû wellness szolgáltatásokkal várja vendégeit a közeli napokban
megnyílt Granada Wellness
Étterem és Hotel. Az M5-ös
autópálya nyugati lehajtójától néhány percre, a városközponttól 7 kilométerre
fekvõ kadafalvi létesítmény
– Nagy Róbert cégvezetõ és
csapata irányításával – a
hétköznapok rohanásából
kizökkenni, felfrissülni vágyók kedvelt célpontjává
válhat.

az építkezés alatt folyamatosan jöttek a jobbnál jobb
ötletek, amelyek többségét
igyekeztünk megvalósítani.
Így vált teljessé szolgáltató
központunk kínálata.

tézményben, ahol 29 geotermikus energiával fûtött
szoba szolgálja több napra
idelátogató vendégek pihenését.

Sport, szauna állatkert…

Négyszintes komplexum
– Szállodánk egy jól észlelhetõ szolgáltatási igényt
igyekszik kielégíteni. Az ipari park mellõl ugyanis egészen idáig hiányzott egy
olyan létesítmény, amely
magas színvonalon biztosította volna konferenciák és
különbözõ tréningek lebonyolítását. Elõször csak egy
szerényebb létesítmény felépítését terveztük, ám a Regionális Operatív Program
pályázati forrásainak elnyerése révén egy ezer négyzetméter alapterületû, négyszintes komplexum valósulhatott meg Kadafalván –
mondja Bárdi Sándorné,
ügyvezetõ. Mint hozzáfûzi:

2007. október

Bárdi Sándorné Katika ügyezetõ
asszony mutatta be a szállodát
a meghívottaknak

A kezdetkor megjelölt és
a pályázati célként elõírt
célkitûzést 250 négyzetméteres, szekcionált konferenciaterem váltja valóra a rekord idõ alatt felépített in-

Az aktív kikapcsolódást
focipálya, két teniszpálya,
18 pályás minigolf, úszómedence, valamint kondi és
fitnesszterem teszi lehetõvé.
Kovács Sándor olimpiai bajnok mesterszakács csapatával várja nap mint
nap kedves vendégeit

A teljes körû regenerálódás
élményét pedig a wellness
szolgáltatások sora garantálja: egyaránt elmaradhatatlan a masszázs, a finn és
infra szaunák, melegpad,
Kneipp-taposó, valamint
egy méretes jacuzzi. Mindeközben nem feledkeztek
meg a gyerekekrõl sem: nekik játszóteret és kisállatkertet alakítanak ki a hotel két
hektáros parkjában.

nak arra is, hogy kedvenc
boraikat az alagsorban kialakított borszéfben tárolják.
– A Kadafalva szélén található Granda Konferencia- és Wellness Szálloda
csendes környezetével és
programjaival a kecskeméti
polgárokat is sok szeretettel
várja – fûzi hozzá végezetül
Bárdi Sándorné.

A Granada reprezentatív
környezete mindeközben
ugyancsak méltó helyszíne
lehet esküvõknek, osztálytalálkozóknak, valamint céges összejöveteleknek.

Garantált finomságok

A megnyitón az Akrobat tánciskola tanítványai is szórakoztatták
a népes vendégsereget

A komplexum 120 fõs étterme – Kovács Sándor
többszörös olimpiai és világbajnok mesterszakács
irányításával – kiváló alapanyagokból, modern technológiával készült ételekkel

Telefon: 06-76/503-130
Fax: 06-76/503-139
E- mail:
info@granadawellness.hu
Internet: www.granadawelless.hu
Postacím:
6000 Kecskemét Harmónia u. 12
GPS koordináták:
LAT: 46-52-39,2
LON: 19-37-50,97

2007. október

Kecskeméti Zsalupont Kft

Kecskeméti Termonívó Plus Kft.

A vasbeton szerkezetek specialistái
A Zsalupont Kft. a vasbetonszerkezeti munkákat, valamint a wellness részleg
úszómedencéjének kialakítását végezte a Granada
Wellness Hotel és Étterem
építése során.

Forradalmi hõszivattyúk
A Termonívó Plus Kft. az épületgépészeti mun kálatokat végezte a kadafalvi komplexum kivitelezése során. A cég folyamatosan figyelemmel
kíséri a nyugati-európai újdonságokat – ilyen nek számítanak a szállodában alkalmazott hõszivattyúk is.

– Az elõre eltervezett
ütem szerint tudtunk haladni, amiben nagy segítségünkre volt a kedvezõ idõjárás is – mondta el érdeklõdésünkre Papp Gyula, a
cég termelési igazgatója.
Mint megtudtuk: a cég
nevéhez egyéb, hasonlóan
nagyszabású projektek vasbetonszerkezeti munkáinak
lebonyolítása is köthetõ: a
Katona József utcában egy
27 lakásos társasház építésében, míg a Bocskai utcában egy 15 lakásos épület
kivitelezésében vettek részt.
– Az ötven fõt foglalkoztató
Kft. tevékenysége elsõsor-
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ban Kecskemét és környékére terjed, ám kaptak már
megbízást Budapestrõl és
Veszprémbõl is – fûzi hozzá
az ügyvezetõ.
A szerteágazó tevékenységi kört jelzi, hogy a Zsalupont Kft. lakossági építtetõk
és kivitelezõk részére zsaluk
bérbeadását, valamint betonacél vágását, illetve hajlítását is vállalja.

Elérhetõség:
Iroda: H-6000 Kecskemét,
Mátyás király krt. 38.
Telefon: +36 76/504-941
+36 30/682-8317
Fax: +36 76/504-942
E-mail:
zsalupont@altavizsla.hu

– Cégünk tíz éve végez
épületgépészeti munkálatokat. Március elején kaptuk a megbízást, hogy a
Granda Szállodában végezzük el a víz-, gáz, és fûtési, valamint a szellõzési
rendszer kialakítását – magyarázza Lami Jószef, a
Termonívó Plus Kft. ügyvezetõje.
Mint hozzáfûzi: a hotelben forradalmian új eljárásnak számít a hõszivattyúk alkalmazása, amellyel az épület fûtését és
temperálását
egyaránt
meg tudtuk oldani. A megoldás nemcsak jóval energiatakarékosabb, mint a
hagyományos fûtési rendszerek, hanem mellette szól
az is, hogy nem látszanak
fûtõtestek, hiszen szerkezet, padló- és falfûtéssel elé-

Komplett konyhatechnológiai tervezés, kivitelezés
Nagykonyhai gépek, berendezések forgalmazása
Éttermi fogyóeszközök forgalmazása
HACCP rendszertervezés és felülvizsgálat
ISO 9001:2000 minõségirányítási rendszer
tervezése, bevezetése
ISO 22000: 2005 élelmiszer-biztonsági irányítási
rendszer tervezése, bevezetése
Élelmiszer higéniai képzések

6000 Kecskemét, Kurucz krt. 13/A
Tel: 76/321-248; Fax:76/328-264
Mobil:30/480-00-12;30/399-30-95
E-mail:m-team@freemail.hu, www.mtq.hu

Kivitelezés, tervezés.
6100 Kiskunfélegyháza, Kiskun u. 13.
agora@agora-stukko.hu

www.metroker.hu
metroker@t-online.hu
Érdeklõdjön a 76/410-181-es, valamint a
30/9439-615-ös, telefonszámon, illetve személyesen a helyszínen: Metróker Kft. –
Kecskemét, Talfája 308/B (Ceglédi út)
Nyitvatartás: H-P: 7:30-16:30-ig, Szo.:7:30-12-ig

gítjük ki a komfortigényeket.
– A Termonívó Plus. Kft. –
amely több mint húsz fõt
foglalkoztat – folyamatosan figyelemmel kíséri a

Eger, AGRIAQUA Verseny és Tanuszoda épületgépészeti kivitelezés;
Üröm, Általános Iskola épületgépészeti kivitelezés

Termonívó Plus Kft.
6001 Kecskemét, Pf. 448.
Iroda, Raktár: 6000 Kecskemét, Kõhíd u. 11.
Tel.: 76/508-270
Tel./Fax: 76/321-122

nyugat-európai újdonságokat. Kérdés esetén felvilágosítással is állunk a beruházók rendelkezésére.
Referenciamunkáink közé
sorolandó egyebek mellett
az egri versenyuszoda, a
piliscsabai
egyetem
Stephaneum épülete, illetve több lakópark épületgépészeti munkáinak kivitelezése – teszi hozzá Lami József ügyvezetõ.
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Irány a Bocskai udvar!
Befejezõdtek a csatornázási, kábelfektetési és
útfelújítási munkálatok a
Bocskai és a Wesselényi
utcában. Így semmi akadálya, hogy a kecskeméti
polgárok ismételten felkeressék a Bocskai udvart. A Nagykõrösi utca
és a Rákóczi út által közrefogott térség afféle város a városban. Hangulatos, labirintusszerû utcácskái az olasz települések mediterrán hangulatát idézik, s arra biztatják
a járókelõt: fedezze fel a
terület valamennyi zegzugát. Az udvar azonban,
nem csupán építészeti

szempontból érdemel említést. Kecskemét egyik
legélénkebb, dinamiku-

san fejlõdõ kiskereskedelmi zónájában számos üzlet, szaküzlet kínálja vál-

Városszépítés
A Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület soron következõ öszszejövetelét október 18-án
csütörtökön 17 órakor tartja a
Cifrapalotában. Tájékoztató
hangzik majd el a vezetõség

2007. október
aktuális munkáiról, az idei év
legszebb épületére és kertjére
kiírt pályázatról, illetve a
KISOSZ megyei szervezetével
közös pályázati lehetõségrõl. A
rendezvényen
bemutatják
Kecskemét új fõépítészét, aki
beszámol a Rákóczi út revitalizációs terveirõl, teendõirõl.

tozatos szolgáltatásait.
Irány tehát a Bocskai
udvar!

Minden, amire szüksége lehet, a Quelle
katalógusban megtalálja!
Most az új kecskeméti üzletben a katalógus termékeit a helyszínen megrendelheti kockázatmentesen és szállítási költség nélkül! A katalógus termékeibõl ízelítõ található az üzletben, melyek azonnal megvásárolhatók!
Kínálatunk:
csizmák, cipõk, divatos ruhák, táskák nagy választékban.
divat: nõi, férfi, gyermek ruhák (akár extra méretben is).
sporteszközök, sportruhák, játékok.
Quelle: „Velünk egyszerûbb”!
lakástextil: ágynemûk, szõnyeg.
Nyitva: H: –, K-P: 9.30-17.30-ig, Szo: 9.30-12.30
szórakoztató elektronika.
Tel.: 30/384-9956, kecskemet@quellebolt.hu
háztartási gépek és eszközök.

Október 20-23 hosszúhétvége
Krakkó – Wieliczka – Auschwitz – Zakopane
Hétvége Velencében 2007. október 20-22.
4 nap, 3 éjszaka, Autóbusszal kecskeméti felszállással,
3 nap, 2 éjszaka, Luxusbusszal budapesti felszállással, 3 éjszaka Wieliczkában 3*-os, Reggeli
3*-os szállodában, kontinentális reggeli
Részvételi díj: 33 900Ft/fõ
Részvételi díj: 29 900Ft/fõ
Prága – Telc – Kutna Hora 2007. október 20-23.
4 nap, 3 éjszaka, Autóbusszal kecskeméti felszállással,
3 éjszaka Prága külvárosában 2*-os szállodában, reggeli. Részvételi díj: 41 900Ft/fõ

Ajándékutalványok jeles alkalmakra!
Wellness programok az õszi szünetre
már 17 990 Ft-tól!

Ne idegenkedjünk a
hallókészüléktõl!

Vállalunk:
Nõi- és gyermekruha
méretre készítését,
Iskolai egyenruhák,
blúzok,
ballagókosztümök
varrását,
Javítást.

Az Audissima Hallókészülék Szalon és Szakrendelõ két éve
nyitotta meg kapuit a Bocskai-udvarban. Az üzlet – ahol
fül-orr gégészeti és audiológiai szakrendelés és szaktanácsadás is folyik – a készülékek széles választékát kínálja a hallásproblémával küzdõ pácienseknek.
– A hallókészüléktõl nem
kell idegenkedni, sõt, ugyanolyan természetesnek kell tekinteni, mint a szemüveget –
mondja Dr. Szepes Andrea,
fül-orr-gégész, audiológus
szakorvos, a szalon üzletvezetõje, aki szerint esztétikai

engedhetetlen a tökéletes
hallás. A digitális megoldásoknak köszönhetõen a hallókészülékek napjainkban
már egészen miniatûr, gyakorlatilag észrevehetetlen
szerkezetek, amelyek teljesen
hûen adják vissza a külvilágból érkezõ hangokat.
Az Audissima Szalonban a korszerû mûszeres hallásvizsgálatok után egyéni igényeknek megfelelõen
történik a készülék kiválasztása, méretvétel alapján történõ illesztése és a korszerû
számítógépes programozás.

Kecskemét,
Bocskai udvar 1.
Nyitva: H-P: 10.00-18.00
Tel.: 76/481-181
30/9-639-070

Használt gépjármûvük eladását tervezik, és szükségük van egy kedvezõ finanszírozási
konstrukcióra, amely révén a vevõ számára elõnyösebb feltételeket biztosíthatnak.

Használt autót vásárolnának magánszemélytõl, és teljes körû, gyors és
rugalmas hitelügyintézésre van szükségük.

Tehermentes saját tulajdonú autóval rendelkeznek, amelyet fedezetként fel tudnak
ajánlani, és cserében gyorsan és egyszerûen szabadon felhasználható hitelhez jutnak.

megfontolásokból,
még
mindig sokan tartanak ezektõl szerkezetektõl. Pedig ma
már nemcsak a súlyosan nagyothallók használnak ilyen
segédeszközöket, hanem az
enyhe fokú hallássérültek is,
akiknek aktív életviteléhez el-

A készülékek teljes
körû szervizeltetését
vállaló
szalonban
számos további hallást segítõ kiegészítõ
termék kapható, mint például a telefonálást, televíziózást
megkönnyítõ eszközök és
különbözõ jelzõrendszerek.
Ezek egyike az a gyereksírást
jelzõ készülék, amely a hallássérült kismamák éjszakáit
teheti nyugodtabbá.

AUDISSIMA HALLÓKÉSZÜLÉK SZALONÉS SZAKRENDELÕ
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 9–18 óráig, pénteken 9–16 óráig
Telefon: 76/320-006
Dr. Szepes Andrea fül-orr-gégész, audiológus szakorvos magánrendelése hétfõn és csütörtökön (elõzetes idõpont egyeztetés alapján)
E-mail: szepesa@fibermail.hu

Régi, kedvezõtlen feltételekkel kötött hitelét szeretné megszüntetni,
és egy számára kedvezõbb konstrukcióval fizetni tovább.

Egy új megvilágításba helyezi a burkolóanyagok és fürdõszobák lakberendezében elfoglalt helyét
a kecskeméti Harmónia Design Stúdió. Az ügyfelek számára egy teljesen meglepõ
személyes értékesítési formáját kínálja a minõségi , teljesen egyedi minta-és színvilágot
megtestesítõ burkolóanyagoknak és fürdõszobáknak.

Alföldi Civil Napló – Megjelenik 30 000 pélányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.

Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505-042

Szerkeszti a szerkesztõbizottság

Nyomtatás: Magyar Hivatalos

Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek

Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája

Szerkesztõség: 6000 Kecskemét,

Felelõs vezetõ:

Végh Mihály tér 5.

Burján Norbert igazgató

A cég fõ profilja a záloghitelezés, szabadfelhasználású kölcsönt adnak gépjármûfedezettel.
A hitelt igénylõ az autóját továbbra is használhatja, ugyanakkor a gépjármûve piaci értékének
akár 80-90%-a is felveheti hitelként.
Ezen szolgáltatásoknak is ajánlják likviditási problémáik megoldására.
Ezen felül a cég új, és használtautó finanszírozással is foglalkozik.
Vásárolja meg autóját 10% önerõvel vagy esetenként 0% kezdõbefizetéssel!
Aktív BAR LISTA NEM AKADÁLY!
Szolgáltatásainkat vállalkozóknak és magánszemélyeknek is ajánljuk!
Kecskemét: CÍM?????
Elérhetõség: Nyitva: H-P: 9-16, Tel: 20/58-555-48

2007. október
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Vigyázzunk a szemünk fényére! Éleslátás télen-nyáron
Ha a szemünkön bármilyen rendellenséget észlelünk vagy látásélességünk megváltozik, azonnal forduljunk orvoshoz – mondja dr. Tapasztó
István kecskeméti szemész, akit a „Látás Hónapja” rendezvénysorozat
kapcsán kérdeztünk a leggyakoribb szempanaszokról, illetve a bevásárlóközpontokban kapható szemüvegek káros mellékhatásairól.
Világszintû felmérések szerint az
emberek 50%-ának lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra. A
magyarországi adatok ugyanakkor azt mutatják: mintegy másfél
millióan még sosem vettek részt
szemvizsgálaton, noha nem látnak jól. Ezeken a tendenciákon
kíván változtatni a „Látás Hónapja” címû rendezvénysorozat,
amely a rendszeres látásvizsgálaton való megjelenés fontosságára
igyekszik felhívni a figyelmet. A
kampány révén októberben mintegy négyszáz vizsgálati ponton részesülhetnek ingyenes látásvizsgálatban és szaktanácsadásban az
érdeklõdõk. A szakorvos is úgy
véli: a megelõzés a legfontosabb
látásunk megóvása érdekében.
– Mindig hasonlítsuk össze a két
szem látását, és amennyiben elváltozást veszünk észre, vagy bármilyen egyéb panaszt tapasztalunk, azonnal forduljuk szemorvoshoz – tanácsolja dr. Tapasztó
István.
A több mint ötvenéves gyógyítási tapasztalattal rendelkezõ szemész szakorvos szerint, minden
korosztálynak meghatározhatók a
jellegzetes szembetegségei.
Az egy-másfél éves gyerekeknél a kialakulóban lévõ kan-

ám elhanyagoltsága akár vaksághoz is vezethet. Más szembetegségeknél a gyulladás, a látópont érelmeszesedése, az ideghártya sérülése ugyancsak a látás teljes elvesztését okozhatja.

csalság indokolja
specialista megkeresését,
hiszen
szakszerû kezeléssel a kancsalság
korrigálható. Az
iskoláskorú gyermekek gyakran
panaszkodnak a
szem fáradékonyDr. Tapasztó István szerint a megalõzés a legfontosabb
ságára, vagy arra,
hogy a hátsó padokból nem látA szemorvos szerint azon is
ják tökéletesen a táblát és a teremben elhelyezett szemléltetõ- rendkívül sok múlik, hogy mieszközöket. A felnõttek éleslátá- lyen szemüveget hordunk. A besát számos inger, veszély fenye- vásárlóközpontokban kapható
geti. A problémákat a legérzé- néhány száz forintos eszközök
kenyebben jelzi a szem teljes bizonyos célnak – mondjuk néigénybevételét követelõ napi hány újságcikk esti átolvasásászámítógépezés – nyilatkozta az nak – megfelelnek, ám gyenge
minõségük gyakran visszaüthet.
Alföldi Naplónak a szemész.
Dr. Tapasztó István szerint is ter- Az ilyen szemüvegeknek ugyanmészetes, hogy 45 éves kortól az is, egyforma erõsségû a két lenalkalmazkodás kezd gyengülni: cséje, miközben bal és jobb szeaz ember máshogy lát távolra és münk eltérõ dioptriájú lencsét
közelre. Ebben a korban különö- igényelhet.
– Szemészként nem javasolhasen a közelre látás képessége
rosszabbodik. Az 55-60 évesek- tok mást, mint a szakember bevonél a kezdõdõ zöld hályogra, va- násával történõ szemüvegvásárlamint a szemnyomás beállítására lást, amit minden esetben alapos
kell fokozottan odafigyelni. Az és mindenre kiterjedõ szemvizsgáidõskor jellegzetes szembetegsé- latnak kell megelõznie – szól dr.
ge a szürke hályog, amely azon- Tapasztó István jó tanácsa olvasóban eredményesen operálható, inknak.

Területe egyik piacvezetõ cégévé nõtte ki magát az 1992-ben alakított Tapasztó Optika Kft. A kecskeméti vállalkozás kontaktlencse-gyártással és forgalmazással egyaránt foglalkozik. A cég által fejlesztett kontaktlencsék – amelyek
gyártását külföldi partnerek végzik – nemzetközi szinten is elismerést vívtak ki.
Sokatmondó adat, hogy forgalmának 80%-át a kft. külföldön bonyolítja le. Exportálnak Németországba, Franciaországba, valamint a tengerentúlra, Kanadába is.
A vállalkozást vezetõ Tapasztó Zsolt
szerint a kontaktlencse viselete számos
elõnnyel jár.
A lencse egyik legnagyobb pozitívuma, hogy közvetlenül a szemre illeszkedve követi annak mozgását, és így
optikailag mindig helyes képet ad.
Elõnyösebb a szemüvegnél azért is,
mert a kontaktlencsék minden légköri
viszony esetén tökéletes látást biztosítanak – így például télen sem párásodnak be, ha viselõjük fûtött helyiségbe lép be. További érv, hogy láthatóvá
teszik az arcot, és nem takarják el a
szemeket.
Tapasztó Zsolt szól arról is, hogy szerencsére ma már megdõltek a kontaktlencse viselésére vonatkozó tévhitek. Sokáig tartotta magát az a nézet,
hogy csak felnõtt korban használhatók
ezek a látáskorrekciós eszközök. Hogy

Kontaktlencsék és ápolószerek
forgalmazása.
6000 Kecskemét, Csányi J. körút 8.
Tel / fax: (76) 417-516

Tapasztó Zsolt szerint a kontaktlencse minden légköri viszony esetén tökéletes látást
biztosít

ez mennyire nem igaz, jelzi az is, hogy
már pár hónapos csecsemõk is hordhatnak kontaktlencsét, természetesen
csak terápiás céllal.
Bár egyelõre még döntõen a fiatalok kedvelik a lencsét, a legújabb kutatási fejlesztések – az úgynevezett
egynapos viselésû progresszív lencsék
– már a 45 éven felülieket is a szemüveg letételére sarkallhatják.
– Ma már megvásárolhatók olyan
különleges kontaktlencsék is – igaz
áruk elég magas –, amelyeket nem is
kell napközben hordani, mivel éjszakai felhelyezésüket követõen, egész
napra éleslátást biztosítanak – fûzi
hozzá Tapasztó Zsolt, a Tapasztó Optika Kft. vezetõje.

Fejelõs doki
A piás páciens garázda
módon viselkedett a háziorvosi rendelõben. Hangoskodott,
kötözködött, pofátlanul rányitott a vetkõzõ nõi betegekre.
A helyzet odáig fajult, hogy a
rendre-csendre intõ orvos
szemüvegét is leverte. Ekkor
szakadt el állítólag a cérna a
dokinál, aki úgy lefejelte a hõbörgõ hörghurutost, mint vak
bálna a tengeralattjárót. Erre
a piás páciens átment durcásba, és feljelentette az orvost.
Az elmúlt héten a fenti hír
volt az egyik sokat hangoztatott beszédtéma kicsiny országunkban, és a kommentárok
máris az egészségügyben folyó átalakításokkal magyarázták az esetet. Talán nem minden ok nélkül, hiszen elszabadult indulatokból nincs hiány
manapság ezen a területen
sem.
A közelmúltban a Bács-Kiskun megyei kórház remek sajtóreferense, Horváth Attiláné
nyilatkozta, hogy az utóbbi

idõben egyre agresszívebben
viselkednek a betegek, illetve
a hozzátartozóik. Nem csoda,
hiszen az egészségügyi intézményekben tovább növelte a
várakozási idõt a vizitdíj befizetése, meg a kezelésre várók
TB-kártyájának ellenõrzése. S
akkor még a gyógyítói létszám csökkentését nem is említettük.
Mindez lehet magyarázat a
fejelõs doki viselkedésére is,
mentség azonban nem. Hiszen éppen az ellenkezõjét
tette annak, amire felesküdött. A páciens lefejelését,
mint gyógymódot, nem jegyzi
a szakirodalom. És az egyéb
problémák orvoslásának is létezik ma már korszerûbb formája. A szokatlansága, természetellenessége tette szenzációvá az õ esetét a magyar
sajtóban. Tudják, mint az egyszeri postásét, aki megharapta a kutyát…
- lexi -

Zöld Kereszt
Házi Gondozó Kht.:
Otthoni ápolás, gondozás, házimunka, meleg ebéd házhoz szállítása,
bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, gyermekfelügyelet igény
szerint otthon vagy belvárosi irodánkban.
Kecskemét, Jókai u. 34. Tel.: 76/423-711; 70/368-5211

Természetjárók találkozója

A Magyar Természetbarát Szövetség 19. alkalommal rendezte meg a
természetjárók találkozóját Dobogókõn. A kecskeméti ÉDOSZ Kinizsi Természetbarát Sportegyesület tagjai is útra keltek,
hogy együtt ünnepelhessenek barátainkkal. A rendezvényt követõen a kecskemétiek felkeresték a
környék nevezetességeit,
gyönyörû tájait. Felmentek
Dobogókõ 700 méteres
csúcsára, majd megnézték
a helyi Turista Múzeum
gazdag anyagát is.

Szemvizsgálat bejelentkezés
alapján.
Petõfi Sándor u. 10.
76/509-959

Végsõ búcsú
Kecskemét Egészségügyi Központjában dr. Toriska
Tiborné vezette sok éven át a gyógyszertárat. Aki ismerte Tündikét, az tisztelte, szerette, hiszen remek
szakember volt, példás feleség és édesanya. Megdöbbenve kaptuk a hírt a napokban, hogy elhunyt. A
Porta Egyesület és az Alföldi Napló munkatársai is
szomorú szívvel búcsúznak tõle.
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Izsáki Sárfehér Napok

– Célirányos fogyás
(has, csípõ, combok, fenék)
– Bõrfiatalítás, bõrfeszesítés
– Szülés utáni gyors regeneráció
–SPA méregtelenítõ kúra
– Izületi fájdalmak,
gyulladások kezelése...
A szolgáltatás az egészségpénztárakban elszámolható.

HIMALÁJA VENDÉGLÕ
és

A nagy várakozásnak
megfelelõen, az alkalommal is nagyszerû hangulatban zajlottak le a hagyományos Izsáki Sárfehér Napok rendezvényei. A zenés-táncos mûsorok sokasága
mellett, külön figyelem kísérte a fogathajtók versenyét (felvételünkön). Az ünnepség kiemelkedõ eseménye volt az Izsáki
Házitészta Kft. új üzemcsarnokának felavatása.

KÍNAI GYORSBÜFÉ
Batthyányi u. 2
Minden héten újdonsággal
várjuk
kedves vendégeinket!
Ingyenes házhoz szállítás!

76/322-054
30/812-8722
Kukac növényvédõ
szer, vetõmag és
állateledel bolt

20 perc vibrációs tréning felér 1
órányi hagyományos erõnléti
edzéssel!
A készülék csökkenti a cellulitiszt (narancsbõr), és segít a vizelet megrekedéssel és a visszértágulatokkal szembeni harcban.
Ezen kívül a Body Coach alakjavításra és nyirokkeringés fokozására valamint zsírégetésre
is alkalmas.
A Body Coach-al a ritmikus
kontrakció révén egyértelmuen
javul a vérkeringés. A méreganyagok gyorsabban távoznak
a szervezetbol és a test gyógyulási folyamata is felgyorsul.
Sok használónak viszketni kezd
az orra vagy fülcimpája. Gyakran tapasztalható a bõr átlagosnál erõsebb kipirosodása is.
Ez azt jelenti, hogy az erek kitágulnak, s ennek következménye
a vér gyorsabb áramlása.
A vibrációs tréning hormonkiválasztást eredményez, mely
erõsíti a sejtek körüli kötõszöve-

tet, ezek ugyanakkor leépítik a
zsírszövetet. Ennek révén cellulitisz csökkenés várható.A Body
Coach-al történõ vibrációs testedzés ideális alakformálásra, a
test zsír-izom arányának jótékony irányú változtatására, a
kollagén szint javítására szolgál.

Összefoglalva, mire is jó a
Body Coach vibro training?!
Az edzés alatt felszabadul, és
Ön ez által vidámabb, energikusabb lesz.
A stresszt okozó kortizol csökkentésével a Body Coach rendkívüli módon alkalmas a depressziós vagy burnout (stresszes) betegek kezelésére.
A Body Coach-al végzett tréning során a megnövekedett
tesztoszteron, a fehér izomrostok
gyorsabb és tökéletes regenerálódását eredményezi.
Ha ezt az újsághirdetést magával hozza konditermünkbe,
INGYEN kipróbálhatja ezt a csodálatos készüléket!

Heti háromszori edzéstõl, már
két hét után a bõr észrevehetõen simábbá és tónusosabbá válik. Megszûnik a végtagok és a
törzs izmainak petyhüdtsége.

Címünk:
Zöldház Nõi Fitness Center
Kecskemét, Nyíl u.5.
Tel:76/814-390
70/329-1746
www.zoldhazfitness.hu

Keresse ezt a webcímet:
www..portaegyesulet.hu

Kézápolást, manikürt, pedikürt, frissítõ
talpmasszást vállalok!
Kedvezõ árakkal házhoz rendelheti a
kényeztetést!
Amerikai gyakorlattal rendelkezem!
Elsõ alkalommal bármely szolgáltatás
választása esetén manikür ajándekba.
Hívjon! 0670/545-8001

Ajánlatunk:
Parlagfûirtáshoz Glialka 480 plusz.
Legyek ellen távol tartó és irtó szerek, különbözõ csapdák
Mûtrágyák, tápoldatok és
locsoláshoz toldók, csatlakozók,
tömlõk, szórófejek stb.
Hobbiállat tartáshoz kellékek,
különféle állateledelek.
Kecskemét, Erdõs Imre u. 6.
Tel.: 76/477-351

Gépjármûátírás teljeskörû
ügyintézéssel!
– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás
– okmányok pótlása
– hitelügyintézés
-személyes okmányok ügyintézése

www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94
76/327-884
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