
A megannyi kezde-
ményezés – így az Európa
Jövõje Nemzetközi Gyer-
mektalálkozó, vagy a Ko-
dály Ifjúsági Világzenekar –
megálmodójának köszön-
tésekor Farkas P. József, a
Porta Egyesület alapítója, a
Kecskeméti Civilek Közös-
ségének ügyvivõje hangsú-
lyozta: Nagyszerû dolog
egy jeles példaképet méltat-
ni, akinek elismerése egyút-

tal a civilség gyõzelmének is
tekinthetõ. Majd az új dísz-
polgárnak „A Porta vezetõ
partnere” címet adomá-
nyozta. 

– Felemelõ érzés a nagy

elõdök – mások mellett
Klebelsberg Kunó, Kodály
Zoltán – nyomába lépni a
díszpolgári cím elnyerésé-
vel, amely azonban a gyer-
mektalálkozó lebonyolítá-

sában segédkezõ kollégák-
nak is szól – mondta Farkas
Gábor, aki a gyermektalál-
kozó kapcsán elsõsorban
arról a ma is idõszerû gon-
dolatról beszélt, miszerint a
felnövekvõ generációknak
békében kell egymás mel-
lett élniük.

Az ünnepség résztvevõi
külön elismeréssel szóltak
arról az együttmûködésrõl,
amely az Európa Jövõje
Egyesület és a Porta Egye-
sület között kialakult.

FFeellaavvaattttáákk  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  sszzéélleesskköörrûû  öösssszzeeffooggáássssaall  ééppüülltt
mmûûkkeerrttii  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  TTeemmpplloommoott..  AAzz  üünnnneeppssééggrree  mmiinntt--
eeggyy  eezzeerrööttsszzáázz  hhíívvõõ  éérrkkeezzeetttt  aa  nnaappookkbbaann,,  hhooggyy  eeggyyüütttt  öörrüüll--
jjöönn,,  éénneekkeelljjeenn  ééss  mmoonnddjjoonn  hháálláátt  aazz  eeggyyhháázz  ppaappjjaaiivvaall  aa  ccssoo--
ddáállaattooss  sszzaakkrráálliiss  ééppüülleettéérrtt..  AA  llááttvváánnyyooss,,  nnaaggyyoonn  sszzéépp  cceerree--
mmóónniiáánn  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekkkkeell  ttiizzeennnnééggyy  ppaapptteessttvvéérr  kkoonn--
cceelleebbrráálltt..  AA  mmeettrrooppoolliittaa  sszzeerriinntt,,  aa  lleeggttaalláállóóbbbb  vváállaasszzttááss  vvoolltt,,

aammiikkoorr  eennnneekk  aa  tteemmpplloommnnaakk  vvééddõõsszzeennttjjééüüll  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFee--
rreenncceett  vváállaasszzttoottttáákk..  AAzzéérrtt,,  mmeerrtt  ssoohhaa  oollyyaann  iiddõõsszzeerrûûssééggee
nneemm  vvoolltt  aa  kköörrnnyyeezzeett  vvééddeellmméénneekk,,  mmiinntt  aa  mmaaii  iiddõõkkbbeenn,,  ééss
mmiinntt  ttuuddjjuukk,,  õõ  aa  vvééddõõsszzeennttjjee  aa  tteerreemmtteetttt  vviilláággnnaakk..  AA  mmeettrroo--
ppoolliittaa  kküüllöönn  kköösszzöönneetteett  mmoonnddootttt  mmiinnddeennkkiinneekk,,  aakkii  sseeggííttõõ  kkee--
zzeett  nnyyúújjttootttt  aa  BBoorrbbééllyy  LLaajjooss  tteerrvveezzttee,,  ééss  aa  PPiirraammiiss  KKfftt..  kkiivviittee--
lleezzttee  úújj,,  ggyyöönnyyöörrûû  tteemmpplloomm  ffeellééppííttééssééhheezz..

Nagy Olvasshhooww 33..  oollddaall

Sobri Halnapok a Tanya-
csárdában okt. 19-tõl 23-ig

22..  oollddaall

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.

Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,

Fax: 76/504-428

www.furediautosiskola.hu

TemplomavatásTemplomavatás

Tíz évvel ezelõtt jegyeztet-
te be Palásti József a Bács-
Kiskun Megyei Cégbírósá-
gon 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 bõ-
vebben következõ lapszá-
munkban tudósítunk.

Kecskemét új díszpolgáraVezetõ média-
partnerünk:

a Gong Rádió!

DDíísszzppoollggáárrrráá  vváállaasszzttáássaa
aallkkaallmmáábbóóll  FFaarrkkaass  GGáá--
bboorrtt,,  aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee
EEggyyeessüülleett  eellnnöökkéétt  kköösszzöönn--
ttööttttéékk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  cciivviilleekk
ookkttóóbbeerr  1100--éénn,,  aa  PPoorrttaa
EEggyyeessüülleett  DDíísszztteerrmméébbeenn..  

FFaarrkkaass  GGáábboorrtt  kköösszzöönnttööttttéékk  aa  cciivviilleekk

Jubiláló Fornetti

Megnyílt Kadafalván a 
Granada Wellness Hotel és 
Étterem 44--55..  oollddaall



– Na, kispajtásom,
mondjál valamit, hagy cá-
folom meg! – mosolygott
hamiskásan, hideg söröket
pakolva asztalunkra.

Akkoriban a rendezõk
már megunták, hogy min-
dig õ nyeri az országos ha-
lászléfõzõ versenyt, s
inkább kitüntették az
örökös magyar baj-
nok címmel, csak
más is közel kerül-
hessen a dobogó
legmagasabb foká-
hoz. Mi másról fag-
gattam volna, pá-
lyakezdõ újságíró-
ként, mint e legen-
dás, remek étel el-
készítésének titkai-
ról?

- A ponty és a
paprika minõsége a lényeg,
azután a hozzávalók ará-
nya, meg a speciális bog-
rács alatt lobogó lángok
ereje. Lobognia kell a hal-
lének is, érted? – koccintot-
ta poharát poharamhoz. –
Mert gyenge tûznél leül a
paprika a bogrács aljára,
és megkeseríti a levet. Nézd
azt a szõke nõt! Most külön
él az urától, de nem veti
meg a férfinépet…

Bármilyen témára terel-
tem a szót, elõbb-utóbb a
csajoknál lyukadtunk ki. Mit
ne mondjak, mindig élmény

volt vele beszélgetni. Ami-
kor nyugdíjba vonult, kicsit
ritkábban hallottam felõle.
Majd futótûzként terjedt a
hír, hogy Sobri halnapot
rendeznek a lajosmizsei Ta-
nyacsárdában. Ami akkora
sikerrel zajlott, hogy több

éven át rendszeresen meg-
ismételték. Egészen 2005-
ig, amikor úgy döntött Jós-
ka bátyám, hogy ideje az
égieket is megismertetni az

igazi baracskai halászlével.   
Halála után két évvel,

most ismét Sobri Halnapok-
ra várják a vendégeket az
Öreg Tanyacsárdába. Az
örökös bajnok fia áll a bog-
rácsok mellé október 19-e
és 23-a között.

– Családi tudomány ez –
magyarázza ifj. Farkas Sobri
József, aki Dunaszekcsõn
30 évig volt vezetõje a
Dunagyöngye Halászcsár-
dának. – Apám az anyjától
tanulta meg, még kölyök

korában, a fõzés
csínját-bínját. Nagy-
anyám ugyanis, 40
évig fõzte a halászle-
vet a baracskai csár-
dában. Nekem fel-
szolgáló az eredeti
szakmám. Amikor ki-
béreltem a Duna-
gyöngyét, már is-
mertem apám ha-
lászléfõzõ titkait, s a
Sobri vendégcsalo-
gató márkanévnek
bizonyult. Az õ re-

ceptjei szerint készítettem itt
évtizedeken át a halételeket.
Most meghívtak fõzni a Ta-
nyacsárdába, és apámhoz
hasonlóan, én is õszinte
örömmel mondtam igent a
felkérésnek, hiszen megtisz-
teltetés az ország egyik leg-
népszerûbb vendéglátó he-
lyén a bogrács mellé állni.

--  lleexxii  --

A Kecskemét Város Köz-
mûfejlesztéseinek Támoga-
tásáért Közalapítvány vál-
lalt feladata az egészséges
ivóvízellátás, a csatornázás
megoldásának segítése, a
csapadékvíz elvezetés, a
megvalósult beruházások
által a megyeszékhely kör-
nyezetvédelmi helyzetének
javítása. Kiemelt fontossá-
gú a beruházások során a
lakosságra esõ terhek
csökkentése, a kivitelezések
pályázati úton történõ segí-
tése. 

Mindehhez szoros együtt-
mûködést épített ki a köz-
alapítvány a különbözõ tár-
sadalmi szervezetekkel, az
önkormányzattal és a
Bácsvíz Zrt-vel. Ez utóbbi az

elmúlt években csaknem
egymilliárd forinttal támo-
gatta a lakossági víz és csa-
torna szolgáltatás fejleszté-
sét. A hamarosan befejezõ-
dõ szennyvízcsatorna háló-
zat megépítésével azon-
ban, még nem dõlhetnek
hátra kényelmesen a szer-
vezõk, hiszen további fel-
adatok várnak a közalapít-
vány tisztségviselõire. Egy-
részt, mert kisebb igények
még várhatók a lakosság
részérõl is, másrészt a csa-
padékvíz-hálózat kiépítése
is nagy jelentõséggel bír a
környezetvédelem szem-
pontjából. Ennek érdeké-
ben továbbra is keresi köz-
alapítvány a pályázati lehe-
tõségeket.

Szeretett városunk fejlõdése,
minden kecskeméti polgárnak
jól felfogott érdeke. Ennek
mozgatórugója a beruházások
élénkülése lenne, illetve a la-
kásépítés, de erre kevés a pél-
da, annak ellenére, hogy igény
van az új, többszintes társas-
házra. Ennek azonban, a nehéz
gazdasági helyzet mellett, a je-
lenlegi rendezési terv (TRT) is
határt szab.

Egy-két példával illusztrálva: A
Széchenyi körút a város felöli ol-
dalán, az engedélyezett homlok-
zat magasság 4,5-5,5 méter. A
Bethlen körúton, a Budai kapu
közvetlen közelében, a telekösz-
szevonás tiltva van, ami eleve le-
hetetlenné teszi többszintes tár-
sasház építését, konzerválva a
rossz állapotú földszintes laká-
sok sokaságát. 

A meglévõ értékeket védeni
kell, de csak az igazi értékeket!
Mert sok esetben a tulajdono-
soknak nincsen pénzük a költsé-
ges felújításra, de értékesíteni
sem tudják ingatlanjaikat, hiszen
nem forgalom képesek, ha nem
bõvíthetõk. Reméljük, hogy a je-
lenlegi felülvizsgálatnál ezt ala-
posan átgondolják.

Kecskemét különbözõ terüle-
tein igen sok az elhanyagolt, vi-
zes vályogépület, amelyek a vá-
ros 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 érde-
kében. Legyen követendõ példa
a Jókai, Bem, vagy a Mezei ut-
ca, ahol tetszetõs ingatlanok
emelkedtek az utóbbi években.

Örülni kell annak, hogy van-
nak kezdeményezések a vállal-
kozók részérõl új épületek építé-
sére, mert nagyban hozzájárul-
nak ahhoz, hogy Kecskemét
igazi fejlõdõ, modern XXI. száza-
di város legyen.

Meg kell találni a helyes
arányt a meglévõk védelmére és
új épületek építésének engedé-
lyezésére.

SSiikkaarrii  KKoovvááccss  BBééllaa
KKeeccsskkeemmééttii  LLookkáállppaattrriióóttáákk

EEggyyeessüülleettéénneekk  eellnnöökkee
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FFaarrkkaass  JJóózzsseeffnneekk  kkeerreesszztteellttéékk,,  ddee  mmiinnddeennkkii  SSoobbrriinnaakk
sszzóóllííttoottttaa..  KKööppccööss,,  ppiirroossppoozzssggááss,,  bbaarrááttssáággooss  eemmbbeerrnneekk
iissmmeerrtteemm  mmeegg,,  aakkii  kköönnnnyyeenn  kkaapphhaattóó  mmiinnddeenn  hhuunnccuutt--
ssáággrraa..  VVaaggyyiiss  aa  hhaajjddaannii  bbeettyyáárr  nneevvéétt,,  nneemm  vvéélleettlleennüüll
rraaggaasszzttoottttáákk  rráá..  AA  nnyyoollccvvaannaass  éévveekk  ddeerreekkáánn,,  aa  NNaaggyy--
bbaarraaccsskkaaii  HHaalláásszzccssáárrddáábbaann  bbaarrááttkkoozzttuunnkk  öösssszzee,,  aammiitt  aa
lleeggeennddááss  SSoobbrrii--ffééllee  hhaalláásszzlléé  tteetttt  hhíírreesssséé,,  mmeesssszzee  vviiddéékkee--
kkeenn  iiss..

Halnapok a mizsei Tanyacsárdában

A Sobri-legenda folytatódik
Lepusztult 
városrészek

Segítõ közalapítvány

Tízéves születésnapját ünne-
pelte a napokban a kecskeméti
Attila Virágszalon. A Malom Üz-
letközpontban rendezett nagy-
szabású rendezvény sztárvendége
Kovács Kati táncdalénekes volt.

Születésnap

A Kecskeméti Református
Egyházközség sírkertje újraindí-
tásának 15. évfordulója alkal-
mából 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 Im-
re presbiter lesz a református te-
metõben.

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

bás lakás, végigfutó erkéllyel
eladó. Ára: 8.500.000 Ft.
Ugyanitt garázs eladó. Ára:
1.500.000 Ft. Érdeklõdni le-
het a 30/372-93-82-es, illet-
ve 16 óra után az 53/356-
840-as telefonszámon.

AA  mmaaggaa  mmûûffaajjáábbaann  eeggyyeeddüülláállllóó,,  vvaallóóddii  rriittkkaassáággnnaakk  sszzáámmííttóó  aallkkoo--
ttáássssaall  ggaazzddaaggooddootttt  KKeeccsskkeemméétt..  AA  PPllaanneettáárriiuumm  hhoommllookkzzaattáánn
uuggyyaanniiss,,  aa  nnaappookkbbaann  aavvaattttáákk  ffeell  aazztt  aa  hheennggeerrnnaappóórráátt,,
aammeellyy  1177  mméétteerreess  mméérrõõjjéévveell  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  iillyyeenn
sszzeerrkkeezzeett  aa  vviilláággoonn..  AA  MMáárrttoonn  GGéézzaa  tteerrvveezzttee
ééss  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  ééss  aa  VVeerr--BBaauu  KKfftt..  ááll--
ttaall  ffiinnaannsszzíírroozzootttt,,  kkoooorrddiinnáálltt  ééppííttééss  ssoo--
rráánn,,  aazz  aabbllaakkookk  ffeelleetttt  kköörrbbeeffuuttóó
ppáárrkkáánnyyoonn  22,,1188  mméétteerr  hhoosssszzúú
ssííkkllaappookkaatt  hheellyyeezztteekk  eell,,  aammee--
llyyeekk  eeggyymmáásshhoozz  kkééppeesstt  1155
ffookkooss  sszzööggeett  zzáárrnnaakk  bbee..
AAhhooggyy  aa  fféénnyy--áárrnnyyéékk  hhaattáá--
rraa  vvééggiiggvvoonnuull  aazz  ééppüülleett  ooll--
ddaalláánn,,  úúggyy  vváálliikk  lleehheettõõvvéé
aazz  iiddõõ  lleeoollvvaassáássaa..

Világrekord

Sírkerti séta

Néhány finomság – a
Sobri halászlén kívül – a
mizsei halnapok gazdag kí-
nálatából: Ropogós halte-
pertõ makói lilahagy-
magyûrûvel, vajhalsteak
grillezve, paradicsomos,
bazsalikomos feketekagyló-
raguval, mandulás sörtész-
tába forgatott pisztrángfilé
gribiche mártással…

(Asztalfoglalás a 76/356-
010- es telefonszámon, a
76/356-576-os faxszámon,
vagy a tanyacsarda@tanya-
csarda.hu e-mail címen!)

AA  SSoobbrrii  HHaallnnaappookk  sszzeerrvveezzéésséébbeenn,,  lleebboonnyyoollííttáássáábbaann
mmiinnddiigg  jjeelleennttõõss  sszzeerreeppeett  vváállllaalltt  GGaarraacczzii  JJáánnooss,,  aa  TTaa--
nnyyaaccssáárrddaa  VVeenneesszz  JJóózzsseeff--ddííjjaass  mmeesstteerrsszzaakkááccssaa,,
üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa,,  aakkiitt  aa  mmiinnaapp  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr,,
KKeeccsskkeemméétt  ppoollggáárrmmeesstteerree  kköösszzöönnttöötttt,,  6600  éévveess  sszzüülleettééss--
nnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll..

Lakás és garázs
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Teljes körû wellness szol-
gáltatásokkal várja vendé-
geit a közeli napokban
megnyílt Granada Wellness
Étterem és Hotel. Az M5-ös
autópálya nyugati lehajtó-
jától néhány percre, a vá-
rosközponttól 7 kilométerre
fekvõ kadafalvi létesítmény
– NNaaggyy  RRóóbbeerrtt  ccééggvveezzeettõõ és
csapata irányításával – a
hétköznapok rohanásából
kizökkenni, felfrissülni vá-
gyók kedvelt célpontjává
válhat.

Négyszintes komplexum

– Szállodánk egy jól ész-
lelhetõ szolgáltatási igényt
igyekszik kielégíteni. Az ipa-
ri park mellõl ugyanis egé-
szen idáig hiányzott egy
olyan létesítmény, amely
magas színvonalon biztosí-
totta volna konferenciák és
különbözõ tréningek lebo-
nyolítását. Elõször csak egy
szerényebb létesítmény fel-
építését terveztük, ám a Re-
gionális Operatív Program
pályázati forrásainak elnye-
rése révén egy ezer négyzet-
méter alapterületû, négy-
szintes komplexum valósul-
hatott meg Kadafalván –
mondja Bárdi Sándorné,
ügyvezetõ. Mint hozzáfûzi:

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

A kezdetkor megjelölt és
a pályázati célként elõírt
célkitûzést 250 négyzetmé-
teres, szekcionált konferen-
ciaterem váltja valóra a re-
kord idõ alatt felépített in-

tézményben, ahol 29 geo-
termikus energiával fûtött
szoba szolgálja több napra
idelátogató vendégek pihe-
nését. 

Sport, szauna állatkert…

Az aktív kikapcsolódást
focipálya, két teniszpálya,
18 pályás minigolf, úszó-
medence, valamint kondi és
fitnesszterem teszi lehetõvé.

A teljes körû regenerálódás
élményét pedig a wellness
szolgáltatások sora garan-
tálja: egyaránt elmaradha-
tatlan a masszázs, a finn és
infra szaunák, melegpad,
Kneipp-taposó, valamint
egy méretes jacuzzi. Mind-
eközben nem feledkeztek
meg a gyerekekrõl sem: ne-
kik játszóteret és kisállatker-
tet alakítanak ki a hotel két
hektáros parkjában.

A Granada reprezentatív
környezete mindeközben
ugyancsak méltó helyszíne
lehet esküvõknek, osztályta-
lálkozóknak, valamint cé-
ges összejöveteleknek. 

Garantált finomságok

A komplexum 120 fõs ét-
terme – Kovács Sándor
többszörös olimpiai és vi-
lágbajnok mesterszakács
irányításával – kiváló alap-
anyagokból, modern tech-
nológiával készült ételekkel

várja a gasztronómiai kü-
lönlegességek kedvelõit. A
kulináris élvezetekrõl azon-
ban a magas vérnyomású-
aknak, a koleszterin érzéke-
nyeknek, sõt a fogyni vá-
gyóknak sem kell lemonda-
niuk – az õ asztalukra a
szakképzett dietetikus mes-
terszakács révén kerülhet-
nek finom falatok. Az asz-
talról természetesen a mi-
nõségi nedûk sem hiányoz-
hatnak: az ismert hazai pin-
cészetek borait ajánlják az
ételek mellé. Sõt, a vendé-
geknek lehetõséget nyújta-

nak arra is, hogy kedvenc
boraikat az alagsorban ki-
alakított borszéfben tárol-
ják.

– A Kadafalva szélén ta-
lálható Granda Konferen-
cia- és Wellness Szálloda
csendes környezetével és
programjaival a kecskeméti
polgárokat is sok szeretettel
várja – fûzi hozzá végezetül
Bárdi Sándorné.

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

AAzz  aakkttíívv  ffeellttööllttõõddééss  ééllmméénnyyéétt
ííggéérrii  vveennddééggeeiinneekk  aa  GGrraannaa--
ddaa  WWeellllnneessss  ÉÉtttteerreemm  ééss  HHoo--
tteell,,  aammeellyy  ookkttóóbbeerr  eelleejjéénn
nnyyiittoottttaa  mmeegg  kkaappuuiitt
KKaaddaaffaallvváánn..  CCsseennddeess  kköörr--
nnyyeezzeettéévveell  ééss  pprrooggrraammjjaaiivvaall
aa  kkoommpplleexxuumm  iiggéénnyyeess  kkii--
kkaappccssoollóóddáásstt  kkíínnááll  aa  kköörr--
nnyyéékkbbeenn  ééllõõkknneekk  iiss..

BBáárrddii  SSáánnddoorrnnéé  KKaattiikkaa  üüggyyeezzeettõõ
aasssszzoonnyy  mmuuttaattttaa  bbee  aa  sszzáállllooddáátt
aa  mmeegghhíívvoottttaakknnaakk

KKoovvááccss  SSáánnddoorr  oolliimmppiiaaii  bbaajjnnookk  mmeesstteerrsszzaakkááccss  ccssaappaattáávvaall  vváárrjjaa  nnaapp  mmiinntt
nnaapp  kkeeddvveess  vveennddééggeeiitt

AA  mmeeggnnyyiittóónn  aazz  AAkkrroobbaatt  ttáánncciisskkoollaa  ttaannííttvváánnyyaaii  iiss  sszzóórraakkoozzttaattttáákk  
aa  nnééppeess  vveennddééggsseerreeggeett
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A Zsalupont Kft. a vasbe-
tonszerkezeti munkákat, va-
lamint a wellness részleg
úszómedencéjének kialakí-
tását végezte a Granada
Wellness Hotel és Étterem
építése során.

– Az elõre eltervezett
ütem szerint tudtunk halad-
ni, amiben nagy segítsé-
günkre volt a kedvezõ idõ-
járás is – mondta el érdek-
lõdésünkre Papp Gyula, a
cég termelési igazgatója.

Mint megtudtuk: a cég
nevéhez egyéb, hasonlóan
nagyszabású projektek vas-
betonszerkezeti munkáinak
lebonyolítása is köthetõ: a
Katona József utcában egy
27 lakásos társasház építé-
sében, míg a Bocskai utcá-
ban egy 15 lakásos épület
kivitelezésében vettek részt.
– Az ötven fõt foglalkoztató
Kft. tevékenysége elsõsor-

ban Kecskemét és környé-
kére terjed, ám kaptak már
megbízást Budapestrõl és
Veszprémbõl is – fûzi hozzá
az ügyvezetõ.

A szerteágazó tevékeny-
ségi kört jelzi, hogy a Zsalu-
pont Kft. lakossági építtetõk
és kivitelezõk részére zsaluk
bérbeadását, valamint be-
tonacél vágását, illetve haj-
lítását is vállalja.

– Cégünk tíz éve végez
épületgépészeti munkála-
tokat. Március elején kap-
tuk a megbízást, hogy a
Granda Szállodában vé-
gezzük el a víz-, gáz, és fû-
tési, valamint a szellõzési
rendszer kialakítását – ma-
gyarázza Lami Jószef, a
Termonívó Plus Kft. ügyve-
zetõje.

Mint hozzáfûzi: a hotel-
ben forradalmian új eljá-
rásnak számít a hõszi-
vattyúk alkalmazása, amel-
lyel az épület fûtését és
temperálását egyaránt
meg tudtuk oldani. A meg-
oldás nemcsak jóval ener-
giatakarékosabb, mint a
hagyományos fûtési rend-
szerek, hanem mellette szól
az is, hogy nem látszanak
fûtõtestek, hiszen szerkezet-
, padló- és falfûtéssel elé-

gítjük ki a komfortigénye-
ket.

– A Termonívó Plus. Kft. –
amely több mint húsz fõt
foglalkoztat – folyamato-
san figyelemmel kíséri a

nyugat-európai újdonsá-
gokat. Kérdés esetén felvi-
lágosítással is állunk a be-
ruházók rendelkezésére.
Referenciamunkáink közé
sorolandó egyebek mellett
az egri versenyuszoda, a
piliscsabai egyetem
Stephaneum épülete, illet-
ve több lakópark épületgé-
pészeti munkáinak kivitele-
zése – teszi hozzá Lami Jó-
zsef ügyvezetõ.

A vasbeton szerkezetek specialistái Forradalmi hõszivattyúk
AA  TTeerrmmoonníívvóó  PPlluuss  KKfftt..  aazz  ééppüülleettggééppéésszzeettii  mmuunn--
kkáállaattookkaatt  vvééggeezzttee  aa  kkaaddaaffaallvvii  kkoommpplleexxuumm  kkiivviittee--
lleezzééssee  ssoorráánn..  AA  ccéégg  ffoollyyaammaattoossaann  ffiiggyyeelleemmmmeell
kkíísséérrii  aa  nnyyuuggaattii--eeuurróóppaaii  úújjddoonnssáággookkaatt  ––  iillyyeenn--
nneekk  sszzáámmííttaannaakk  aa  sszzáállllooddáábbaann  aallkkaallmmaazzootttt  hhõõ--
sszziivvaattttyyúúkk  iiss..

Kecskeméti Zsalupont Kft Kecskeméti Termonívó Plus Kft.

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, Kis-

kun 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 sze-

mélyesen a helyszínen: Metróker Kft. –

Kecskemét, Talfája 308/B  (Ceglédi út)

Nyitvatartás: H-P: 7:30-16:30-ig, Szo.:7:30-12-ig

EElléérrhheettõõsséégg::  

IIrrooddaa::  HH--66000000  KKeeccsskkeemméétt,,

MMááttyyááss  kkiirráállyy  kkrrtt..  3388..

TTeelleeffoonn::  ++3366  7766//550044--994411

++3366  3300//668822--88331177

FFaaxx::  ++3366  7766//550044--994422

EE--mmaaiill::  

zzssaalluuppoonntt@@aallttaavviizzssllaa..hhuu
TTeerrmmoonníívvóó  PPlluuss  KKfftt..

66000011  KKeeccsskkeemméétt,,  PPff..  444488..

IIrrooddaa,,  RRaakkttáárr::  66000000  KKeeccsskkee--

mméétt,,  KKõõhhíídd  uu..  1111..  

TTeell..::  7766//550088--227700  

TTeell..//FFaaxx::  7766//332211--112222

EEggeerr,,  AAGGRRIIAAQQUUAA  VVeerrsseennyy  ééss  TTaannuusszzooddaa  ééppüülleettggééppéésszzeettii  kkiivviitteelleezzééss;;
ÜÜrröömm,,  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééppüülleettggééppéésszzeettii  kkiivviitteelleezzééss
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Befejezõdtek a csator-
názási, kábelfektetési és
útfelújítási munkálatok a
Bocskai és a Wesselényi
utcában. Így semmi aka-
dálya, hogy a kecskeméti
polgárok ismételten fel-
keressék a Bocskai ud-
vart. A Nagykõrösi utca
és a Rákóczi út által köz-
refogott térség afféle vá-
ros a városban. Hangula-
tos, labirintusszerû ut-
cácskái az olasz települé-
sek mediterrán hangula-
tát idézik, s arra biztatják
a járókelõt: fedezze fel a
terület valamennyi zegzu-
gát. Az udvar azonban,
nem csupán építészeti

szempontból érdemel em-
lítést. Kecskemét egyik
legélénkebb, dinamiku-

san fejlõdõ kiskereskedel-
mi zónájában számos üz-
let, szaküzlet kínálja vál-

tozatos szolgáltatásait.
IIrráánnyy  tteehháátt  aa  BBooccsskkaaii  
uuddvvaarr!!

– A hallókészüléktõl nem
kell idegenkedni, sõt, ugyan-
olyan természetesnek kell te-
kinteni, mint a szemüveget –
mondja Dr. Szepes Andrea,
fül-orr-gégész, audiológus
szakorvos, a szalon üzletve-
zetõje, aki szerint esztétikai

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

engedhetetlen a tökéletes
hallás. A digitális megoldá-
soknak köszönhetõen a hal-
lókészülékek napjainkban
már egészen miniatûr, gya-
korlatilag észrevehetetlen
szerkezetek, amelyek teljesen
hûen adják vissza a külvilág-

ból érkezõ hangokat.
Az Audissima Szalon-
ban a korszerû mû-
szeres hallásvizsgála-
tok után egyéni igé-
nyeknek megfelelõen
történik a készülék ki-
választása, méretvé-
tel alapján történõ il-
lesztése és a korszerû
számítógépes prog-
ramozás.

A készülékek teljes
körû szervizeltetését
vállaló szalonban
számos további hal-
lást segítõ kiegészítõ

termék kapható, mint példá-
ul a telefonálást, televíziózást
megkönnyítõ eszközök és
különbözõ jelzõrendszerek.
Ezek egyike az a gyereksírást
jelzõ készülék, amely a hal-
lássérült kismamák éjszakáit
teheti nyugodtabbá.

IIrráánnyy  aa  BBooccsskkaaii  uuddvvaarr!!

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. 

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

Hétvége Velencében 2007. október 20-22.
3 nap, 2 éjszaka, Luxusbusszal budapesti felszállással,
3*-os szállodában, kontinentális reggeli
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, reg-
geli. Részvételi díj: 41 900Ft/fõ

Krakkó – Wieliczka – Auschwitz – Zakopane
4 nap, 3 éjszaka, Autóbusszal kecskeméti felszállással,
3 éjszaka Wieliczkában 3*-os, Reggeli
Részvételi díj: 33 900Ft/fõ

Október 20-23 hosszúhétvége

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

Ajándékutalványok jeles alkalmakra!

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.

SSzzeerrkkeesszzttii  aa  sszzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg

VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg:: 6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.

TTeell..:: 76/ 505-041, ffaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss:: Magyar Hivatalos 

Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  

Burján Norbert igazgató

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  ––  MMeeggjjeelleenniikk  3300  000000  ppéélláánnyybbaann

AAzz  AAuuddiissssiimmaa  HHaallllóókkéésszzüülléékk  SSzzaalloonn  ééss  SSzzaakkrreennddeellõõ  kkéétt  éévvee
nnyyiittoottttaa  mmeegg  kkaappuuiitt  aa  BBooccsskkaaii--uuddvvaarrbbaann..  AAzz  üüzzlleett  ––  aahhooll
ffüüll--oorrrr  ggééggéésszzeettii  ééss  aauuddiioollóóggiiaaii  sszzaakkrreennddeellééss  ééss  sszzaakkttaannááccss--
aaddááss  iiss  ffoollyyiikk  ––  aa  kkéésszzüülléékkeekk  sszzéélleess  vváállaasszzttéékkáátt  kkíínnáálljjaa  aa  hhaall--
lláásspprroobblléémmáávvaall  kküüzzddõõ  ppáácciieennsseekknneekk..

AAUUDDIISSSSIIMMAA  HHAALLLLÓÓKKÉÉSSZZÜÜLLÉÉKK  SSZZAALLOONNÉÉSS  SSZZAAKKRREENNDDEELLÕÕ

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttffõõttõõll  ccssüüttöörrttöökkiigg  99––1188  óórrááiigg,,  ppéénntteekkeenn  99––1166  óórrááiigg
TTeelleeffoonn::  7766//332200--000066

DDrr..  SSzzeeppeess  AAnnddrreeaa  ffüüll--oorrrr--ggééggéésszz,,  aauuddiioollóógguuss  sszzaakkoorrvvooss  mmaaggáánnrreenn--
ddeellééssee  hhééttffõõnn  ééss  ccssüüttöörrttöökköönn  ((eellõõzzeetteess  iiddõõppoonntt  eeggyyeezztteettééss  aallaappjjáánn))

EE--mmaaiill::  sszzeeppeessaa@@ffiibbeerrmmaaiill..hhuu

Ne idegenkedjünk a
hallókészüléktõl!

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

Minden, amire szüksége lehet, a Quelle
katalógusban megtalálja!
Most az új kecskeméti üzletben a katalógus termékeit a helyszínen megrendelheti kocká-
zatmentesen és szállítási költség nélkül! A katalógus termékeibõl ízelítõ található az üzlet-
ben, melyek azonnal megvásárolhatók! 
Kínálatunk: 

csizmák, cipõk, divatos ruhák, táskák nagy választékban.
divat: nõi, férfi, gyermek ruhák (akár extra méretben is).
sporteszközök, sportruhák, játékok.
lakástextil: ágynemûk, szõnyeg.
szórakoztató elektronika. 
háztartási gépek és eszközök.

Quelle: „Velünk egyszerûbb”!

Nyitva: H: –, K-P: 9.30-17.30-ig, Szo: 9.30-12.30

Tel.: 30/384-9956, kecskemet@quellebolt.hu

Vállalunk:
Nõi- és gyermekruha
méretre készítését,

Iskolai egyenruhák,
blúzok, 

ballagókosztümök 
varrását, 

Javítást.

Kecskemét, 
Bocskai udvar 1. 

Nyitva: H-P: 10.00-18.00 
Tel.: 76/481-181
30/9-639-070

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.

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

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 revital-
izációs terveirõl, teendõirõl.

Városszépítés



Világszintû felmérések szerint az
emberek 50%-ának lenne szüksé-
ge valamilyen látáskorrekcióra. A
magyarországi adatok ugyanak-
kor azt mutatják: mintegy másfél
millióan még sosem vettek részt
szemvizsgálaton, noha nem lát-
nak jól. Ezeken a tendenciákon
kíván változtatni a „Látás Hónap-
ja” címû rendezvénysorozat,
amely a rendszeres látásvizsgála-
ton való megjelenés fontosságára
igyekszik felhívni a figyelmet. A
kampány révén októberben mint-
egy négyszáz vizsgálati ponton ré-
szesülhetnek ingyenes látásvizsgá-
latban 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 el-
változást veszünk észre, vagy bár-
milyen egyéb panaszt tapaszta-
lunk, azonnal forduljuk szemor-
voshoz – tanácsolja dr. Tapasztó
István.

A több mint ötvenéves gyógyítá-
si tapasztalattal rendelkezõ sze-
mész szakorvos szerint, minden
korosztálynak meghatározhatók a
jellegzetes szembetegségei.

Az egy-másfél éves gyerekek-
nél a kialakulóban lévõ kan-

csalság indokolja
specialista megke-
resését, hiszen
szakszerû kezelés-
sel a kancsalság
korrigálható. Az
iskoláskorú gyer-
mekek gyakran
panaszkodnak a
szem fáradékony-
ságára, vagy arra,
hogy a hátsó padokból nem lát-
ják tökéletesen a táblát és a te-
remben elhelyezett szemléltetõ-
eszközöket. A felnõttek éleslátá-
sát számos inger, veszély fenye-
geti. A problémákat a legérzé-
kenyebben jelzi a szem teljes
igénybevételét követelõ napi
számítógépezés – nyilatkozta az
Alföldi Naplónak a szemész.

Dr. Tapasztó István szerint is ter-
mészetes, hogy 45 éves kortól az
alkalmazkodás kezd gyengülni:
az ember máshogy lát távolra és
közelre. Ebben a korban különö-
sen a közelre látás képessége
rosszabbodik. Az 55-60 évesek-
nél a kezdõdõ zöld hályogra, va-
lamint a szemnyomás beállítására
kell fokozottan odafigyelni. Az
idõskor jellegzetes szembetegsé-
ge a szürke hályog, amely azon-
ban eredményesen operálható,

ám elhanyagoltsága akár vakság-
hoz is vezethet. Más szembetegsé-
geknél a gyulladás, a látópont ér-
elmeszesedése, az ideghártya sé-
rülése ugyancsak a látás teljes el-
vesztését okozhatja.

A szemorvos szerint azon is
rendkívül sok múlik, hogy mi-
lyen szemüveget hordunk. A be-
vásárlóközpontokban kapható
néhány száz forintos eszközök
bizonyos célnak – mondjuk né-
hány újságcikk esti átolvasásá-
nak – megfelelnek, ám gyenge
minõségük gyakran visszaüthet.
Az ilyen szemüvegeknek ugyan-
is, egyforma erõsségû a két len-
cséje, miközben bal és jobb sze-
münk eltérõ dioptriájú lencsét
igényelhet.

– Szemészként nem javasolha-
tok mást, mint a szakember bevo-
násával történõ szemüvegvásár-
lást, amit minden esetben alapos
és mindenre kiterjedõ szemvizsgá-
latnak kell megelõznie – szól dr.
Tapasztó István jó tanácsa olvasó-
inknak.

A vállalkozást vezetõ Tapasztó Zsolt
szerint a kontaktlencse viselete számos
elõnnyel jár.

A lencse egyik legnagyobb pozitívu-
ma, hogy közvetlenül a szemre illesz-
kedve követi annak mozgását, és így
optikailag mindig helyes képet ad.
Elõnyösebb a szemüvegnél azért is,
mert a kontaktlencsék minden légköri
viszony esetén tökéletes látást biztosí-
tanak – így például télen sem párá-
sodnak be, ha viselõjük fûtött helyiség-
be lép be. További érv, hogy láthatóvá
teszik az arcot, és nem takarják el a
szemeket.

Tapasztó Zsolt szól arról is, hogy sze-
rencsére ma már megdõltek a kon-
taktlencse viselésére vonatkozó tévhi-
tek. Sokáig tartotta magát az a nézet,
hogy csak felnõtt korban használhatók
ezek a látáskorrekciós eszközök. Hogy

ez mennyire nem igaz, jelzi az is, hogy
már pár hónapos csecsemõk is hord-
hatnak kontaktlencsét, természetesen
csak terápiás céllal.

Bár egyelõre még döntõen a fiata-
lok kedvelik a lencsét, a legújabb ku-
tatási fejlesztések – az úgynevezett
egynapos viselésû progresszív lencsék
– már a 45 éven felülieket is a szem-
üveg letételére sarkallhatják.

– Ma már megvásárolhatók olyan
különleges kontaktlencsék is – igaz
áruk elég magas –, amelyeket nem is
kell napközben hordani, mivel éjsza-
kai felhelyezésüket követõen, egész
napra éleslátást biztosítanak – fûzi
hozzá Tapasztó Zsolt, a Tapasztó Op-
tika Kft. vezetõje.

A piás páciens garázda
módon viselkedett a háziorvo-
si rendelõben. Hangoskodott,
kötözködött, pofátlanul rányi-
tott 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 hõ-
börgõ hörghurutost, mint vak
bálna a tengeralattjárót. Erre
a piás páciens átment durcás-
ba, és feljelentette az orvost.

Az elmúlt héten a fenti hír
volt az egyik sokat hangozta-
tott beszédtéma kicsiny orszá-
gunkban, és a kommentárok
máris az egészségügyben fo-
lyó átalakításokkal magyaráz-
ták az esetet. Talán nem min-
den ok nélkül, hiszen elszaba-
dult indulatokból nincs hiány
manapság ezen a területen
sem.

A közelmúltban a Bács-Kis-
kun megyei kórház remek saj-
tóreferense, Horváth Attiláné
nyilatkozta, hogy az utóbbi

idõben egyre agresszívebben
viselkednek a betegek, illetve
a hozzátartozóik. Nem csoda,
hiszen az egészségügyi intéz-
ményekben tovább növelte a
várakozási idõt a vizitdíj befi-
zetése, meg a kezelésre várók
TB-kártyájának ellenõrzése. S
akkor még a gyógyítói lét-
szám csökkentését nem is em-
lítettük.

Mindez lehet magyarázat a
fejelõs doki viselkedésére is,
mentség azonban nem. Hi-
szen éppen az ellenkezõjét
tette annak, amire feleskü-
dött. A páciens lefejelését,
mint gyógymódot, nem jegyzi
a szakirodalom. És az egyéb
problémák orvoslásának is lé-
tezik ma már korszerûbb for-
mája. A szokatlansága, ter-
mészetellenessége tette szen-
zációvá az õ esetét a magyar
sajtóban. Tudják, mint az egy-
szeri postásét, aki megharap-
ta a kutyát…

--  lleexxii  --  

A Magyar Természetba-
rát Szövetség 19. alka-
lommal rendezte meg a
természetjárók találkozó-
ját Dobogókõn. A kecske-
méti ÉDOSZ Kinizsi Ter-
mészetbarát Sportegyesü-
let tagjai is útra keltek,
hogy együtt ünnepelhes-
senek barátainkkal. A ren-
dezvényt követõen a kecs-
kemétiek felkeresték a
környék nevezetességeit,
gyönyörû tájait. Felmentek
Dobogókõ 700 méteres
csúcsára, majd megnézték
a helyi Turista Múzeum
gazdag anyagát is. 
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Vigyázzunk a szemünk fényére! Éleslátás télen-nyáron
HHaa  aa  sszzeemmüünnkköönn  bbáárrmmiillyyeenn  rreennddeelllleennssééggeett  éésszzlleellüünnkk  vvaaggyy  llááttáásséélleesssséé--
ggüünnkk  mmeeggvváállttoozziikk,,  aazzoonnnnaall  ffoorrdduulljjuunnkk  oorrvvoosshhoozz  ––  mmoonnddjjaa  ddrr..  TTaappaasszzttóó
IIssttvváánn  kkeeccsskkeemmééttii  sszzeemméésszz,,  aakkiitt  aa  „„LLááttááss  HHóónnaappjjaa””  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt
kkaappccssáánn  kkéérrddeezzttüünnkk  aa  lleeggggyyaakkoorriibbbb  sszzeemmppaannaasszzookkrróóll,,  iilllleettvvee  aa  bbeevváá--
ssáárrllóókköözzppoonnttookkbbaann  kkaapphhaattóó  sszzeemmüüvveeggeekk  kkáárrooss  mmeelllléékkhhaattáássaaiirróóll..

TTeerrüülleettee  eeggyyiikk  ppiiaaccvveezzeettõõ  ccééggéévvéé  nnõõttttee  kkii  mmaaggáátt  aazz  11999922--bbeenn  aallaakkííttootttt  TTaappaasszz--
ttóó  OOppttiikkaa  KKfftt..  AA  kkeeccsskkeemmééttii  vváállllaallkkoozzááss  kkoonnttaakkttlleennccssee--ggyyáárrttáássssaall  ééss  ffoorrggaallmmaa--
zzáássssaall  eeggyyaarráánntt  ffooggllaallkkoozziikk..  AA  ccéégg  áállttaall  ffeejjlleesszztteetttt  kkoonnttaakkttlleennccsséékk  ––  aammeellyyeekk
ggyyáárrttáássáátt  kküüllffööllddii  ppaarrttnneerreekk  vvééggzziikk  ––  nneemmzzeettkköözzii  sszziinntteenn  iiss  eelliissmmeerréésstt  vvíívvttaakk  kkii..
SSookkaattmmoonnddóó  aaddaatt,,  hhooggyy  ffoorrggaallmmáánnaakk  8800%%--áátt  aa  kkfftt..  kküüllffööllddöönn  bboonnyyoollííttjjaa  llee..  EExx--
ppoorrttáállnnaakk  NNéémmeettoorrsszzáággbbaa,,  FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaa,,  vvaallaammiinntt  aa  tteennggeerreennttúúllrraa,,  KKaannaa--
ddáábbaa  iiss..

Fejelõs doki

Zöld Kereszt  

Végsõ búcsú

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

Kecskemét Egészségügyi Központjában dr. Toriska
Tiborné vezette sok éven át a gyógyszertárat. Aki is-
merte Tündikét, az tisztelte, szerette, hiszen remek
szakember volt, példás feleség és édesanya. Meg-
döbbenve kaptuk a hírt a napokban, hogy elhunyt. A
Porta Egyesület és az Alföldi Napló munkatársai is
szomorú szívvel búcsúznak tõle. 

Szemvizsgálat bejelentkezés 
alapján.

Petõfi Sándor u. 10.
76/509-959

Természetjárók találkozója

Kontaktlencsék és ápolószerek 
forgalmazása.

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

DDrr..  TTaappaasszzttóó  IIssttvváánn  sszzeerriinntt  aa  mmeeggaallõõzzééss  aa  lleeggffoonnttoossaabbbb

TTaappaasszzttóó  ZZssoolltt  sszzeerriinntt  aa  kkoonnttaakkttlleennccssee  mmiinn--
ddeenn  llééggkköörrii  vviisszzoonnyy  eesseettéénn  ttöökkéélleetteess  llááttáásstt
bbiizzttoossíítt
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– Célirányos fogyás 

(has, csípõ, combok, fenék)

– Bõrfiatalítás, bõrfeszesítés

– Szülés utáni gyors regeneráció

– SPA méregtelenítõ kúra

– Izületi fájdalmak,

gyulladások kezelése...

A szolgáltatás az egészségpénztá-

rakban elszámolható.

GGééppjjáárrmmûûááttíírrááss  tteelljjeesskköörrûû  
üüggyyiinnttéézzéésssseell!!

– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás 
– okmányok pótlása

– hitelügyintézés 
-személyes okmányok ügyintézése

wwwwww..ggyyoonnggyyiiaattiirrooddaa..hhuu

7700//338844--7755--9966,,  7700//229900--3344--9944

7766//332277--888844

2200  ppeerrcc  vviibbrráácciióóss  ttrréénniinngg  ffeelléérr  11
óórráánnyyii  hhaaggyyoommáánnyyooss  eerrõõnnllééttii
eeddzzéésssseell!!

A készülék csökkenti a celluli-
tiszt (narancsbõr), és segít a vi-
zelet megrekedéssel és a vissz-
értágulatokkal szembeni harc-
ban.
Ezen kívül a BBooddyy  CCooaacchh  alak-
javításra és nyirokkeringés fo-
kozására valamint zsírégetésre
is alkalmas.

A BBooddyy  CCooaacchh-al a ritmikus
kontrakció révén egyértelmuen
javul a vérkeringés. A méreg-
anyagok gyorsabban távoznak
a szervezetbol és a test gyógy-
ulási folyamata is felgyorsul.
Sok használónak viszketni kezd
az orra vagy fülcimpája. Gyak-
ran tapasztalható a bõr átla-
gosnál erõsebb kipirosodása is.
Ez azt jelenti, hogy az erek kitá-
gulnak, s ennek következménye
a vér gyorsabb áramlása.

A vibrációs tréning hormon-
kiválasztást eredményez, mely
erõsíti a sejtek körüli kötõszöve-

tet, ezek ugyanakkor leépítik a
zsírszövetet. Ennek révén celluli-
tisz csökkenés várható.A BBooddyy
CCooaacchh-al történõ vibrációs test-
edzés ideális alakformálásra, a
test zsír-izom arányának jóté-
kony irányú változtatására, a
kollagén szint javítására szol-
gál.

Heti háromszori edzéstõl, már
két hét után a bõr észrevehetõ-
en simábbá és tónusosabbá vá-
lik. Megszûnik a végtagok és a
törzs izmainak petyhüdtsége.

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa,,  mmiirree  iiss  jjóó  aa
BBooddyy  CCooaacchh  vviibbrroo  ttrraaiinniinngg??!!

Az edzés alatt felszabadul, és
Ön ez által vidámabb, energiku-
sabb lesz. 

A stresszt okozó kortizol csök-
kentésével a Body Coach rend-
kívüli módon alkalmas a de-
pressziós vagy burnout (stres-
szes) betegek kezelésére.

A BBooddyy  CCooaacchh-al végzett tré-
ning során a megnövekedett
tesztoszteron, a fehér izomrostok
gyorsabb és tökéletes regenerá-
lódását eredményezi.

Ha ezt az újsághirdetést ma-
gával hozza konditermünkbe,
IINNGGYYEENN kipróbálhatja ezt a cso-
dálatos készüléket!

CCíímmüünnkk::
ZZööllddhháázz  NNõõii  FFiittnneessss  CCeenntteerr

KKeeccsskkeemméétt,,  NNyyííll  uu..55..
TTeell::7766//881144--339900

7700//332299--11774466
wwwwww..zzoollddhhaazzffiittnneessss..hhuu

HIMALÁJA VENDÉGLÕ
és

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

Ajánlatunk:
Parlagfûirtáshoz Glialka 480 plusz.
Legyek ellen távol tartó és irtó sze-

rek, 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

A nagy várakozásnak
megfelelõen, az alkalom-
mal is nagyszerû hangu-
latban zajlottak le a ha-
gyományos Izsáki Sárfe-

hér Napok rendezvényei. A zenés-táncos mûsorok sokasága
mellett, külön figyelem kísérte a fogathajtók versenyét (felvé-
telünkön). Az ünnepség kiemelkedõ eseménye volt az Izsáki
Házitészta Kft. új üzemcsarnokának felavatása.  

Izsáki Sárfehér Napok

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


