Ady Endre:

Halottak napján
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrõl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezõ szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk?
– Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...

Drága halottaink

6. oldal

„Ezen szent kereszt emeltetett a szentháromság egy isten dicsõségére és az úton járóknak lelkük üdvösségére Bodri Béni és
neje Virágh Teréz, gyermekeikkel: Bénivel és Imrével” – ez a
felirat olvasható az 1922-ben felállított, Halasi út mentén található kereszten, amely a Vörös család nagylelkû áldozatvállalásának köszönhetõen szépült meg az elmúlt hónapokban, a
Porta Egyesület szervezésében. A felújított szakrális helyet a napokban dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érseke áldotta meg.

Felújított
Bodri
kereszt

Tudományos fórum Nyugdíjas rendõrök

Vezetõ médiapartnerünk:
a Gong Rádió!

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

A Magyar Tudomány Elõnapján emlékülést tartanak
november 6-án 14 órakor
Kecskeméten, a Tudomány
és Technika Házában. Dr.
Danyi Józsefnek, a Kecskeméti Fõiskola rektorának
megnyitója után dr. Gondos
Géza, a MTESZ elnöke, dr.
Zombor Gábor, Kecskemét
polgármestere és Bányai
Gábor, a megyei közgyûlés
elnöke köszönti a konferencia résztvevõit, amit tudományos elõadások követnek. Ugyanitt kezdõdik november 7-én délután 4 órakor a XII. Megyei Tudományos Fórum, a civil szervezetek küldetésérõl az átalakuló magyar társadalomban.

November 8-án 10 órától, a MTA RKK ATI Rákóczi
úti tanácstermében folytatódik a megyei konferencia,
amelyen a 25 éves kecskeméti akadémiai kutatócsoport kutatási eredményeirõl
is beszámolnak az elõadók.
Délután fél 2-kor a Kecskeméti Fõiskola GAMF Karán,
dr. Sztrinkóné dr. Nagy Irén
fõiskolai docens, Prof. Dr.
Szatchó-Pekáry István fõiskolai tanár és Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár
elõadásait a különbözõ
szekciók tanácskozása követi.
A Megyei Tudományos
Fórum rendezvényeirõl következõ
lapszámunkban
részletesen is beszámolunk.

Több mint háromszáz volt hivatásos rendõr, közalkalmazott, valamint özvegy kapott
meghívót a Kecskeméti
Rendõrkapitányság nyugdíjas találkozójára. A Kecskeméti Konzervgyárban lebonyolított rendezvényen dr.

Kassai László alezredes, a város rendõrkapitánya köszöntötte a megjelenteket. A jó
hangulatú találkozó kiváló
lehetõséget teremtett arra,
hogy a régi kollégák együtt
elevenítsék fel a közös élményeket.
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Beszélgetés dr. Kopasz Zsolt kecskeméti vezetõ ügyésszel

Környezetfélõk

A törvény betûje és szelleme az irányadó
A hetényegyházi mûvelõdési házban, a napokban nyílt
meg Pálfy Gusztáv szobrászés Bahget Iskander fotómûvész közös kiállítása. A környezet és a természet védelmének fontosságát hangsúlyozó tárlat november 10-ig
látogatható.

Szent Erzsébet

Árpád-házi Szent Erzsébet
életét és cselekedeteit mutatja be az a vándorkiállítás,
amely Kecskeméten nyílt
meg a napokban, Porta
Egyesület Dísztermében. Az
október 30-ig látogatható
tárlat a nyolcszáz évvel ezelõtt született Árpád-házi
Szent Erzsébet életét mutatja
be az érdeklõdõknek nagy
méretû képeken.

Árva halottak
Az árva, az elhagyott, a hajléktalan halottakra emlékezik
hagyományosan a Porta Egyesület Mindenszentek Napján,
november 1-jén a Kecskeméti
Köztemetõben. A program a
városi megemlékezést követõen, 17 óra után lesz a ravatalozó melletti Memento keresztnél.
A jelenlévõk egy rövid ima és
fõhajtás után meglátogatják azt
a közös sírt is, amelyben a hozzátartozó nélküli holtak nyugszanak.

Kegytárgyak
November 1-én kegyeleti
tárgyakból és virágkötészeti
alkotásokból nyílik kiállítás a
Kecskeméti Református Temetõ a ravatalozójában, ahol 11
órakor tartják a halottak napi
megemlékezést és istentiszteletet.

Emlékverseny

Kecskeméti sportbarátok
népes csoportja - eredményes
sakkozók, a Napsugár Szabadidõ és Sportegyesület tagjai, és a Porta Egyesület delegáltjai - látogatott el a napokban Magyarország egyik legszebb tájára, a Badacsony-vidékre, Szeremley Huba festõi
szépségû vendégházba. Itt
rendezték meg ez alkalommal
a sakkozók Sugár György Emlékversenyét.

Az ügyészség munkájáról átfogó módon általában
csak szakmai fórumokon beszélnek, a közvélemény
elõtt inkább a konkrét, nagyobb ügyek kapcsán jelenik meg a szervezet. Mi jellemezte idei munkájuk elsõ
háromnegyed évét? - kérdeztük a Kecskeméti Városi
Ügyészség vezetõjét, dr. Kopasz Zsoltot.
– Az illetékességi körünkbe tartozó ügyek jelentõs
részét a vagyon elleni bûncselekmények – lopás, csalás, sikkasztás és egyéb
egyszerûnek nevezhetõ vagyon elleni bûncselekmények – teszik ki, ez az eseteknek több mint a 80 százaléka – mondta dr. Kopasz
Zsolt. – Ezen kívül egy jelentõs szelete az általunk
feldolgozott büntetõügyeknek a személy elleni erõszakos bûncselekmények, a
közterületen elkövetett garázdaságok. Természetesen
kisebb számban ugyan, de
jelentõségükben annál nagyobb súllyal esnek latba
az úgynevezett központi illetékességbe tartozó bûnügyek, például a megye területén, foglalkozás körében elkövetett bûncselekmények, a fiatalkorúak által
elkövetett bûnesetek, illetve
a közlekedési bûncselekmények. Ez minden megyében így van egyébként, tehát a megyeszékhely szerinti bíróság mellett mûködõ
ügyészség mindenhol központi illetékesség alapján
ellátja ezt a feladatkört. És
ide tartoznak a rendkívül
bonyolult megítélésû, ténybelileg összetett és bizonyítástechnikai szempontból is
bonyolultnak
nevezhetõ
gazdasági bûnügyek.

A legfontosabb a
korrekt nyomozás
– A közvélemény és a saj tó azonban mégis szelektál:
vannak nagy és kis ügyek.
Zavarja ez önöket?
– Az ügyészségnek kötelessége, hogy a rá irányuló
szabályok szerint tájékoztatást adjon a folyamatban lévõ bûnügyekrõl – nagyon
szûk körben, és szigorúan a
nyomozás érdekeit védve.
Az igaz, hogy lehetnek olyan
bûnügyek, ahol a fokozott
sajtófigyelem elvonhatja a
munkaidõ egy jelentõs részét, de ez nem azt jelenti,
hogy az ügy ténybeli megítélése, vagy munkaigényes része csorbát szenvedne.
– A most lezárult, és a
vádhatóság eredményes
szakmai munkáját igazoló
maffiapert jelentõs figyelem
kísérte. Tanpélda lehet ez
az ügy?
– Az úgynevezett maffiaperben a szakmai siker a
nyomozás
felügyeleti,
vádelõkészítési, vádemelési

– Akkor is, ha államtitkár, miniszter vagy a miniszterelnök
tesz tanúvallomást?
– A tanúskodás állampolgári
kötelesség, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

Dr. Kopasz Zsolt kecskeméti vezetõ ügyész

és vádképviseleti tevékenységet ellátó ügyészeket,
mint csapatot illeti. Értékelés természetesen lesz, hiszen ez az ügy kriminalisztikai szempontból és az alkalmazott jogi megoldások
szempontjából is kiemelkedõnek tekinthetõ. Ha összeszámoljuk, három bírói fórum osztotta az ügyészségnek a vádiratban összefoglalt ténybeli és jogi álláspontját. Ilyen formátumú
bûnelkövetõi körrel szemben - azt gondolom -, hogy
az országban elõször sikerült a bûnszervezetet megfelelõ jogi alapokkal alátámasztva bizonyítani. Ez
mindenképpen ró ránk egy
olyan feladatot, hogy az eljárás egész menetét, a bírói
ítéleteket, határozatokat kielemezzük, és levonjuk a
szükséges tanúságokat.
– Most újabb közfigyel met kiváltó, politikailag is
érzékeny ügyben nyomoznak a kecskeméti ügyé szek…
– Errõl általánosságban
tudok csak beszélni, mivel
a nyomozás érdekeit figyelembe véve, folyamatban
lévõ ügyben részletesebb
tájékoztatást nem áll módomban adni. Függetlenül
attól, hogy lehet közfigyelmet kiváltó vonatkozása az
ügynek, mi a bûncselekmény megalapozott gyanúja tárgyában nyomozunk. Azt kell tisztáznunk,
hogy egy cselekmény megtörtént-e úgy, ahogy az a
feljelentésben szerepel,
vagy nem. Csak a büntetõeljárási törvény betûje és
szelleme mozgat bennünket. Továbbá az anyagi
jogszabályok, illetve a legfõbb ügyésznek általában
a nyomozásra vonatkozó
utasításai, amelyek a mi
tevékenységünk kereteit
meghatározzák. Csak ezzel
foglalkozunk.

Több száz folyamatban levõ ügy
– Milyen arányban igé nyelnek plusz energiákat
ezek az ügyek?
– Különleges megterhelést
jelentenek a kollégák számára. Jelentõs többletfeladatokat kell vállalni azoknak is, akik ezekben közvetlenül részt vesznek, és azoknak is, akik a városi ügyészség többi ügyét viszik. Hiszen a kollégák kezén 6700 folyamatban lévõ bûnügy van, és mindre azonos
figyelmet kell fordítani.
– Az ugyancsak folyamatban lévõ hulladékszállítási
ügynek külföldi vonatkozá sai is vannak. Ilyenkor szá míthatnak a külföldi társha tóságokra?
– Általánosságban azt tudom mondani, amennyiben
a nemzetközi bûnügyi
együttmûködés szóba kerül,
hogy a lehetõségeink az el-

lomáciai eljárási formákat.
Ez jóval lerövidíti a jogsegélyek idõtartamát.
– És milyen keretet jelölnek
ki a hazai jogszabályok?
– Minden jogalkalmazónak az az alapállása, hogy
a törvényt alkalmazza és ne
kritizálja. De az ügyészség,
mint szervezet, leszûri a jogalkalmazás során szerzett
tapasztalatokat, azokat a
felettes ügyészségre továbbítjuk, és végül a Legfõbb
Ügyészség jogosult arra,
hogy a jogalkotók, illetõleg
a kodifikátorok, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányába lépéseket tegyen egy jogszabály megváltoztatása érdekében. A
Legfõbb Ügyészség számos
észrevételt fogalmazott meg
a 2003. július 1. óta hatályos új büntetõeljárási törvény szövegével, logikai
összefüggéseivel kapcsolatosan, amelyek közül azóta
jó néhány bekerült a törvénybe, akár a legutóbbi
módosítás kapcsán is.
– Az együttmûködõ társszervekkel és a lakossággal
milyen a kapcsolatuk?
– Ügyész kollégáink nevében is mondhatom, hogy
jó a rendõrséggel az
együttmûködésünk, és ez
évrõl-évre egyre dinamikusabbá és harmonikusabbá
válik. A 2003. július 1-tõl
hatályos eljárási törvény ehhez jó alapot ad. Ugyanez
igaz más nyomozó hatóságokra is, amelyekkel együtt
dolgozunk. Ilyen például a
Vám- és Pénzügyõrség Délalföldi Regionális Nyomozó
Hivatala is. A bíróság egy
teljesen különálló hatalmi
ág, ott abban a pillanatban, hogy az ügyész vádat
emel, a bíró válik az ügy
urává, és az ügyész ugyan-

Kecskeméten tartóztatták le annak a bûnszövetkezetnek a tagjait, akiknek
ügyében a Bács-Kiskun Megyei Bíróság hozott precedens jelentõségû ítéletet. (Archív felvételünk csak illusztráció!)

múlt idõszakban jelentõsen
megnövekedtek. Például az
Európai Unió tagállamaiban közvetlenül az adott
azonos szinten mûködõ
társszervtõl, ügyészségtõl
kérhetünk segítséget, jogsegélyt, és nem kell igénybe
vennünk a Legfõbb Ügyészségen keresztül történõ dip-

olyan ügyfél, mint a másik
oldal, a védelem, illetve a
terhelt. Van köztünk egy bizonyos szükségszerû szervezeti kapcsolat, ami rendkívül korrekt és kiegyensúlyozott, ezen kívül nekünk a bíróságot és annak döntéseit
minden körülmények között
tiszteletben kell tartanunk.

– A feladatok részben ter vezhetõk, jórészt pedig, az
élet hozza õket. Lehet ezekre egyáltalán készülni?
– Olyan munkahelyi közösségben dolgozhatom,
ahol a kollégáim fel vannak
készülve arra, hogy a legbonyolultabb feladatokat is
meg tudják oldani. Nagy
dolog egy ilyen nagyszerû
szakmai közösség tagjának
lenni, és mindent megtenni
annak érdekében, hogy ez
a közösség megfelelõ körülmények között tudja tenni a dolgát. Ez nyilván nem
jöhetne létre a fõügyészség
segítsége nélkül. A jogászok esetében is igaz az,
hogy a „jó pap holtig tanul”. Tehát a jogszabályváltozásokat, a jogirodalmat
állandóan figyelemmel kell
kísérni. Az új dolgokra fogékonynak kell lenni, és lehetõség szerint az élettel
együtt élve, a törvény általi
keretek között a legoptimálisabb jogi megoldásokat
alkalmazni az ügy sikeres
felderítése érdekében.

Tudományosság
és gyakorlat
– Az egyetemen, ahol eljárás jogot tanít a hallgatók
ismerik, követik a sztár ügyész munkáját? Fokozott
az érdeklõdés az elõadásai
iránt?
– Mindenek elõtt leszögezem: nem vagyok sztárügyész, ezen a területen ennek a kifejezésnek nincs érvényessége. Talán az elõbb
elmondottakból ki is derül,
hogy miért. Az egyetemen
fõleg a magasabb évfolyamos hallgatók körében tapasztalom a fokozott érdeklõdést. Kifejezetten igénylik
a gyakorlat központú oktatást. Szerintem is feltétlenül
szükséges, hogy valós, az
életbõl vett példákat elemezve ismerjék meg szakmát. Ha kilépnek az egyetem kapuján, gyakorlati
munkájukban is tudják
majd hasznosítani az így elsajátítottakat. Különösen
akkor, ha késõbb büntetõjoggal foglalkoznak.
– Önre pedig, szinte kikerülhetetlen kutatói feladat
vár: nagydoktorit írni a
maffiaperbõl.
– Nem szeretem a maffiaper kifejezést használni,
de ez az ügy jogerõsen lezárult, tudományos feldolgozása elõtt megnyíltak a
lehetõségek. Valóban, én is
úgy vélem, a téma és az eljárás során szerzett tapasztalat ösztönzõ egy újabb tudományos fokozat megszerzéséhez. Szinte kínálja
magát!
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Szécsi Gábor könyvbemutatója
Hetedik könyve jelent meg a napokban dr. Szécsi Gábornak,
Kommunikáció és Gondolkodás címmel. A professzor eddig négy
önálló monográfiát, valamint három olyan kötetet készített, amelyeket tudós kollégáival együtt írt. Kecskemét korábbi polgármestere a Magyar Tudományos Akadémia fõmunkatársa, ami mellett
egyetemi tanárként, önkormányzati képviselõként és néhány hónapja miniszterelnöki fõtanácsadóként is tevékenykedik. Új kötetének bemutatója november 15-én 17 órakor lesz Kecskeméten a
Katona József Könyvtárban.

– A témaválasztás nem véletlen, hiszen a kommunikációelmélet a fõ kutatási területe. Milyen kapcsolatban
van egymással a mentális világ és a nyelvi kommunikáció?
– Nagyon erõs belsõ kapcsolatban. A kötet arra hívja
fel a figyelmet, hogy gondolkodásunkat, mentális folyamatainkat, viselkedésünket,
attitûdjeinket, fogalmainkat
kommunikációra való hajlamunk határozza meg. Az ismeretek átadásának társadalmilag elfogadott technikái
hatást gyakorolnak tudásunkra, a közvetített ismeretek tartalmára. A kommunikáció
belsõ kapcsolatban van a világról és önmagunkról kialakított képünkkel. A gondolkodás határait a nyelvi kommunikálás határai jelölik ki.
– Általánosságban menynyire befolyásolják nyelv használatunkat a médiumok?
– A kommunikálás technológiái uralnak bennünket.

Most jelenik meg dr. Szécsi Gábor
hetedik kötete

Uralják gondolkodásunkat,
fogalmi világunkat, nyelvi
kultúránkat és társadalmi
kapcsolatainkat is. Azzal,
hogy egy társadalomban milyen technikával adják át az
ismeretet, a tudásanyagot,
hatást gyakorolnak magukra
az ismeretekre, a tudásra, a
gondolkodásra, az emberi
nyelvre és kultúrára is. Például a televízió, a rádió, az
internet a maguk mûsorpolitikájával, alapelveikkel, kommunikációs stratégiájukkal
befolyásolják gondolkodá-

sunkat, formálják értékvilágunkat. Ma már ezt a kérdést
nem lehet megkerülni. Foglalkozni kell azzal, hogy milyen pedagógiai tanulságai
vannak a folyamatnak, hogyan lehet konkrét pedagógiai gyakorlatba átültethetõ
javaslatokat megfogalmazni.
Az új médiatérben kalandozó gyermekek gondolkodása, nyelvi kultúrája már más,
mint a miénk. Nagyon fontos, hogy idõben, megfelelõ
módon, elfogadható, gyakorlati javaslatok birtokában
tudjunk a problémákra reagálni.
– Kiknek ajánlja új könyvét?
– Mindenkinek, akit érdekel a kommunikáció problémája. A könyv célja, hogy
valamennyi olvasó számára
rávilágítson a kommunikáció
és a gondolkodás közötti
belsõ kapcsolatra; arra,
hogy miképpen válik a kommunikáció közösséget és
embert formáló cselekvéssé.
(Az interjú hosszabb változatát, amelyben Szécsi Gábor jelenlegi feladatairól, a
város jelenérõl is beszél,
meghallgathatják
a
www.portaegyesulet.hu honlapon, a RÁDIÓ menüpontra
kattintva.)

Kecelen is szól a Gong Rádió

Messze zeng a térség hangja
Tõzsér Judit a kezdetektõl, 1996 óta vezeti a Gong Rádiót,
amely a közvélemény kutatások szerint, a leghallgatottabb
helyi kereskedelmi adó. Az ügyvezetõ igazgató 2000-tõl
hálózatot épít munkatársaival, amelynek eredményeként,
október 27-étõl Kecskemét, Nagykõrös, Gyömrõ és
Csongrád után, Kecelen is szól a Gong Rádió.
– A hely kiválasztásánál
több szempontot figyelembe
veszünk – nyilatkozta lapunknak Tõzsér Judit.
– Fontos, hogy a stúdiók
vételkörzete összeérjen, kialakuljon egy egységes lefedettség. Elsõdleges szempont az is, hogy olyan várost
válasszunk, ahol nincs másik
rádió. Ezért is döntöttünk Kecel mellett. Ma már egyébként Békés, Pest, Szolnok és
Csongrád megyében is hallhatóak vagyunk.
– Kecelen reggel 6-tól szól
a Gong. Este 6-tól helyi
adást sugárzunk aktualitásokról, mindennapi problémákról, politikáról, közéletrõl, mezõgazdaságról, kultúráról, oktatásról, egyszóval

mindenrõl, ami egy helyi közösség életét meghatározza.

Tõzsér Judit ügyvezetõ igazgató

Természetesen Kecelen a
99,6 MHZ-en is sok-sok zene szól, és van naponta 2
órás kívánságmûsorunk is.
Számunkra mindig is fontos
volt a hallgatók véleménye,
ezért külön szerkesztõséget

Színházi premier

Sorozatos jogsértések
Június 28-án döntött a közgyûlés az oktatási intézmények és a szociális intézmények átszervezésérõl. Heves viták kísérték a folyamatot, amelyet többen törvénysértõnek, elsietettnek tartottak. Az MSZP frakció
jogi aggályait még júliusban benyújtotta a közigazgatási hivatalhoz, amelyre választ a napokban kapott.
A hivatal vizsgálata megállapította: jogsértõ, hogy
nincs a városnak intézkedési terve az oktatási intézményekre vonatkozóan, ellentétesen az oktatási törvénnyel. Jogsértõnek találta, hogy a szociális intézmények átszervezése kapcsán a Szociális- és Egészségügyi Bizottság nem tár-
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gyalta meg az elõterjesztést, szakmai állásfoglalásával nem segítette a közgyûlést a döntés meghozatalában, ami egyébként ellentétes a Szervezeti és Mûködési Szabályzattal. Az
oktatás átszervezésével létrejött egy olyan intézmény,
amelyben a többcélú mamut intézmény részévé vált

Tanyacsárdás napok

egy másik, már meglévõ
többcélú létesítmény. A
Móricz Zsigmond Általános
Mûvelõdési Központ - ami
iskola, mûvelõdési ház és
könyvtár egyben - a közigazgatási hivatal szerint
nem lehet a Kálmán Lajos
Óvoda Általános Iskola és
ÁMK része – ezt az álláspontot képviselte az oktatási minisztérium is. A többcélú intézmény típusai egymásba nem szervezhetõk
át, azokat keverten nem lehet használni, az intézmény
létrehozása tehát törvénysértõ volt.

A Sobri Halnapok nagy sikerrel zajlottak az elmúlt hét
végén a lajosmizsei Tanyacsárdában. A két éve elhunyt
örökös magyar halászléfõzõ
bajnok fia, ifj. Farkas Sobri
József állt ez alkalommal a
bográcsok mellé, a remek
baracskai specialitással kápráztatva el az érdeklõdõk sokaságát.
A nagyhírû vendégfogadóban november 1-tõl 4-éig
vadhúsból készült ételspecialitásokat kínálnak. Ezt követik
a hagyományos Márton napi
libanapok, majd az András
napi lakomák.

A windsori nõk címû Shakespeare-vígjátékot nagy sikerrel mutatta be a
napokban a kecskeméti színház, Bodolay Géza rendezésében, Dörner
Györggyel (felvételünkön) a fõszerepben.

Hatásköri hercehurca
Kikerül a mûvelõdésszervezési osztály hatáskörébõl az önkormányzati nagyrendezvények szervezése és a Tourinform
Iroda mûködtetése. Ezeket a feladatokat a város tulajdonában lévõ Hírös-Park Kft. végezi a jövõben, amely a Szabadidõpark, a Tó Hotel, a Szauna Hotel és Camping tulajdonosa.
A polgármester közgyûlési elõterjesztése szerint, a
kft. tevékenységéhez paszszol az önkormányzati,
kulturális és turisztikai rendezvények lebonyolítására. A tervezet szerint az önkormányzati nagyrendezvények, fesztiválok, kulturális programok kerülnek
a társaság irányítása alá,
amelyek helyszínei a Fõtér,
a Vasútpark, a Szabadidõpark, a Városi Mozi lesznek.
Zombor Gábor polgármester a közgyûlésen
hangsúlyozta: vagyoneladás nem történik, viszont
szükség van egy olyan
professzionális
cégre,
amely ellátja ezeket a feladatokat, a profit pedig,
visszaforgatható a mûködésre. Szécsi Gábor sze-

rint nem olcsóbb, inkább
drágább lenne a mûködtetés, hiszen a feladatátadás
is jelentõs ráfordítással
járna. Brúszel László frakcióvezetõ (MSZP) hangsúlyozta: a Hírös Park Kft.-t
vagyonhasznosításra hozta
létre a közgyûlés, nem
rendezvényszervezésre. Javaslata, hogy a feladattal
bízzák meg az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központot, hiszen
ott adott a tapasztalat és a
szakember gárda. A többség ezt elvetette, a pártelnök újabb felvetését azonban elfogadta. Eszerint
nem alakítják non profit
gazdasági társasággá a
Hírös Park Kft.-t, hanem
egyszerûen megbízzák a
rendezvényszervezéssel és
a Tourinform Iroda mûködtetésével.

mûködtetünk a városban,
ahol szívesen fogadjuk az
észrevételeket, kérdéseket,
még az építõ jellegû kritikát
is.
– Ami a terveinket illeti: jövõ év végére - reményeink
szerint - Solton és Baján is
megszólal a Gong Rádió, illeszkedve a kecskeméti,
gyömrõi és keceli stúdióhoz.
Az egyre bõvülõ csapat és
helyszín koordinálása bõven
ad feladatot. Interneten
online hallgatom a különbözõ adókat, délutánonként
pedig, sorra járom a stúdiókat, hiszen ennyi helyszínen
mindig akad megoldandó
gazdasági, szakmai vagy
technikai feladat, illetve a
protokoll megjelenés. A keceli stúdió elindulásával
technikailag is nagyot léptünk elõre, hiszen mûhold
segítségével továbbítjuk mûsorainkat az említett városokba.

Reklámbiznisz
Közbeszerzési eljárás során
választja ki Kecskemét a „reklámgazdát”. Azért adják ki
egy cégnek a közterületi reklámot, mert a hivatal nem
rendelkezik megfelelõ apparátussal, szakértõkkel, valamint azért, mert a hasznosítás
nem kötelezõ önkormányzati
feladat. Sipos László alpolgármester szerint, így növekszik majd a közterület-használatból származó bevétel, a
gazdasági szervezet hatékonyabban tud majd fellépni a
közterület-használókkal
szemben. A nyertes cég felhatalmazást kap majd a bérleti szerzõdések megkötésére,
valamint a bérleti díj beszedésére is, amibõl az önkormányzatnak is fizeti az ajánlatában vállalt éves díjat.
A hosszas közgyûlési vita
során, sok-sok módosító javaslat elhangzott a minap, s
végül többen kezdeményezték a döntés elhalasztását,
további egyeztetések szükségességét. Például Brúszel
László (MSZP) ezt azzal indokolta, hogy különben a korrupció melegágya lesz az új
konstrukció. Erõsen durva
dolognak és végiggondolatlan lépésnek tartja egy külsõ
cég hatósági jogkörrel való
felruházását és a nyereséges
üzlet 15 évre szóló átadását,
az elõre jósolható hatalmas
haszonnal együtt. Véleménye
szerint, több olyan önkormányzati cég is van, amelyik
el tudná látni ezt a feladatot.
A reklámfelületeket továbbra
is a köz érdekében kellene
mûködtetni.
A sok-sok ellenérv és aggály ellenére, a közgyûlés
megszavazta a szerzõdéskötést, amellyel a város hosszú
idõre elkötelezte magát.
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Alacsony kamattal kezdõ és mûködõ kisvállalkozások 1 – 20 millió forint között különbözõ hiteleket igényelhetnek a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál. A kölcsönt beruházásra, forgóeszköz finanszírozásra, ingatlan vásárlásra, pályázati önrész finanszírozására egyaránt fordíthatják.
A nõi vállalkozások november végéig a jegybanki
alapkamat alatt akár 5 millió Ft-ot is igényelhetnek
beruházásra és forgóeszköz bõvítésre, saját erõ nélkül!
Bõvebb felvilágosítás: Kecskemét, Vörösmarty u. 12.
Tel.: 76/485-505, www.bacs-lea.hu, Baja, Déry Frigyes stny. 13., Tel: 79/325-390, Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 2., Innovációs Központ, péntekenként, Tel.: 76/561-410.

Számíthat a „Szövetkezeti Minõség”-re!

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
ÜDVÖZÖLJÜK ÜGYFELEINKET ÉS LEENDÕ ÜGYFELEINKET A TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP
AJÁNLJUK MEGTAKARÍTÁSI, BETÉTELHELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINKAT.
Összeghatáros betétek:
– Lekötés nélküli betétek – éves 8,3 – 8,5% kamat.
– Fél éves lekötéssel – jegybanki alapkamat + 1,1%.
– Éves lekötéssel – jegybanki alapkamat + 2,1%.

ALKALMÁBÓL .

A féléves és egyéves új elhelyezésû betéteinkre kamatprémiumot fizetünk.
A kamatprémium összege éves 0,5%. Az akció 2007. október-november hónapokban
elhelyezett betétekre érvényes.
Az elérhetõ csúcskamat jelenlegi szintje: 10,1%.
További éven belüli lekötések betétkönyvben és számlán – kiemelkedõ kamattal.
A Takarékszövetkezet preferált további szolgáltatásaiból
Lakossági és vállalkozói számlavezetés, – univerzális szolgáltatásokkal.
„Szimmetria hitel” lakossági számlákhoz.
V á l l a l k o z á s o k n a k k ö l t s é g t a k a r é k o s h i t e l k e r e t e t és S z é c h e n y i K á r t y a h i t e l b a n k s z á m l á h o z .
A pénzügyi szolgáltatások részletes feltételirõl informálódjon a Takarékszövetkezet
kirendeltségein és központjában:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös Szabadság tér 6. (53/550-150),Ágasegyháza (76/571-010),
Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)

Jön!!! – „Gazdakártya”! Jön!!! – „Évzáró kölcsönök”!
Jól számít, ha ránk számít!

AKCIÓ!
A Rónasági Takarékszövetkezet
2007. október 24-tól 2007. november 30-ig
a Világtakarékossági hónap alkalmából
kiemelkedõ hozamú betétlekötési lehetõséggel
várja Ügyfeleit:
3 hónapra lekötött számlabetét összeghatártól függetlenül

évi 8 % fix kamat
(EBKM 8%)

Ne feledje! NÁLUNK továbbra is gyerekjáték személyi kölcsönhöz jutni! Igényeljen Ön is tervei megvalósításához szabad felhasználású, forint és deviza alapú személyi hitelt, akár kezes és fedezet nélkül most 2% kamatkedvezménnyel, régi ügyfeleinknek még további 2% kedvezmény! A hitel összege 50 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet, futamideje pedig 72 hónap is lehet.
Továbbra is várjuk régi és új Ügyfeleinket kirendeltségeinken:
Fülöpszálláson, Soltszentimrén, Csengõdön, Akasztón, Tabdin, Páhin, Kiskõrösön, Kecelen, Imrehegyen, Kecskeméten a Kõhíd u. 6. és a Horváth C. tér 1. sz. alatt

Munkatársakat és kirendeltségvezetõt keresek pénzügyi
tanácsadói (biztosítás, hitel, befektetés, nyugdíjpénztár)
feladat ellátására, Bács-Kiskun és Dél-Pest megye területén, átképzéssel.
E-mail cím: nagy.istvan3@ing.hu

2007. október
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A megújult OTP Bank Dél-Alföldi Régiója

Lendületesen, fiatalosan szolgálva az ügyfeleket
Névjegy
Windheim József, az OTP Bank Dél-alföldi Régiójának vezetõje, jogi szakokleveles közgazda. A diploma megszerzése után a Magyar
Nemzeti Bank Siklósi Fiókjánál kezdte pályafutását, majd 1987-ben az
Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-hez került. 1991-ben a Kereskedelmi Bank Rt. Siklósi Fiókjának igazgatója lett, 1994. júniusától a
Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli régiójának ügyvezetõ igazgatója.
2000. január 1-jétõl a Délnyugat-Magyarországi Vállalati Régió
ügyvezetõ igazgatója.
2001. április 1-jétõl dolgozik az OTP Banknál, ugyanez év decemberétõl az OTP Bank Dél-alföldi Régiójának ügyvezetõ igazgatója.
2007. januárjában az OTP Bank Nyrt. montenegrói leányvállalata,
a Crnogorska Komercijalna Bank (CKB) elnökéül választották.
Hobbija a sport, legfõképpen a tenisz és a labdarúgás.

Látványos változások
– Több banknál, több területen szerzett vezetõi tapasztalat után, 2001-ben újabb fejezet kezdõdött szakmai pályafutásában, mégpedig az OTP
Banknál.
– Akkortájt kapott az OTP
banknál kiemelt figyelmet a
kereskedelmi banki üzletág,
ezért olyan munkatársakat kerestek, akik megfelelõ jártassággal rendelkeztek a területen – nyilatkozta lapunknak
Windheim József. - Az üzletág
irányítását végeztem a régióban. Majd decemberben a régió vezetésével bízott meg a
Bank vezetése. Nagy megtiszteltetésnek, s ugyanakkor
nagy kihívásnak tartom a
Bank területileg legnagyobb,
legtöbb fiókkal rendelkezõ régiójának vezetését.
– Az OTP Bank látványos
változáson ment keresztül. Milyen szempontok alakították
ezt a folyamatot?
– Az ország legnagyobb lakossági bankjaként ügyfeleink
lojalitásának megtartása érdekében jelentõs lépéseket
kellett tennünk a minõségi kiszolgálás biztosítására. Az
OTP Bankkal szemben az
egyik meghatározó kritika a
hosszú várakozási idõ volt.
Ügyfélhívó berendezések fel-

Izgalmas vita bontakozott ki a
napokban a kecskeméti Cifrapalotában, a Városszépítõ
Egyesület összejövetelén. A
fórumon, amelyen részt vett
több civil szervezet – köztük a
Porta Egyesület is – Vásárhelyi Dániel, a város fõépítésze,
valamint Nagy Ágnes fõkertész volt a vendég.
Az elõadók a Rákóczi út újjáépítésének terveit részletezték, de a nagy ívû elképzelések nem arattak osztatlan sikert. Abban nem volt vita,
hogy a terület kisebb-nagyobb felújítása szükséges, a
globális, növényzetet, közlekedést is drasztikusan érintõ
beavatkozást azonban, több
hozzászóló is ellenezte. A közösségi terek kialakításával az
útpálya kétszer egy sávra szûkülne. Az összes japánakác
áldozata lenne a beruházás-

szerelésével és a munkafolyamatok átalakításával elértük,
hogy havi átlagban az ügyfelek 90 százalékának legfeljebb 10 percet kell várakoznia
a kiszolgálásig. Másik gyakori
kritika a bankfiókok állapotával, külsõ megjelenésével
kapcsolatban ért minket. Három évvel ezelõtt elkezdõdött
az az öt éves program, amelynek keretében valamennyi
OTP Bank fiók megújul. Korszerû, legmodernebb eszközökkel felszerelt fiókjainkban
ügyfeleink komfortosan intézhetik bankügyeiket. A bank ez

trikusabb kiszolgálás elsajátítása érdekében. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a megújult, ügyfélbarát OTP Bank
lendületesebb, fiatalosabb
elõdjénél.
– A termékfejlesztés terén is
érezhetõ az új szemlélet?
– Mindenképp. Az OTP
Bank célja, hogy az ügyféligények kielégítésében élenjáró
legyen, elsõként jelenjünk
meg a piacon ügyfeleink
bankolását egyszerûsítõ, illetve a számukra minden szempontból legelõnyösebb termékekkel és szolgáltatásokkal. Az

kat vezettünk
be úgy a megtakarítási, mint
a hitel termékek terén. Az
alapgondolat
mindkét oldalon az ügyfelek
terheinek
csökkentése,
mert ez az
alapkérdés ma
Magyarországon. Akinek
betétje van,

kötési lehetõséggel. A Hozamduó család következõ tagjának értékesítése hamarosan
indul a bank fiókjaiban. Új
konstrukcióink közül olyan 8
éves befektetés is választható,
amely kombinálható a Lakástakarékpénztárral. Így évi 72
ezer forintos állami támogatás
igénybevételével akár 60%-os
hozam is realizálható.
– Míg betétnél a kamat, addig hitelnél a havi törlesztõ
részlet érdekli elsõsorban az
embereket.

Gyorsaság és
rugalmasság

annak magasabb hozamot,
akinek hitele, annak pedig kisebb törlesztõ részletet igyekszünk biztosítani.

– Hitel termékeinkkel az élmezõnybe akarunk kerülni,
és erre jó esélyünk van a
szeptemberben indított, úgynevezett Világhitellel. Az OTP
Világhitel négy devizanemben vehetõ igénybe. A japán
jen alapú finanszírozás rendkívül alacsony törlesztõ részletet tesz lehetõvé. Egy 5 millió forintos hitel esetében a
havi törlesztõrészlet akár
16.700 forintra is csökkenthetõ, szemben az ugyanilyen
összegre és futamidõre számított, svájci frank alapú hitel
35 ezer forint körüli részletével. Ráadásul az árfolyam
kockázat kivédésére ügyfeleink hitelük devizanemét akár
havonta is változtathatják a
legalacsonyabb törlesztõrészlet elérése érdekében. Ez a
konstrukció kiválóan alkalmazható meglévõ hitelek helyett a törlesztõrészlet csökkentésére.

hetõségeket kínál. Segítségével vált lehetõvé például,
hogy a szolgáltatói díjak folyószámláról történõ fizetését
rugalmassá tegyük. Az emberek egy része meg akarja választani, hogy kinek és mikor
fizet. Aki erre vonatkozó szerzõdést köt velünk, annak a
számláról nem emeljük le automatikusan például a gázszolgáltató díját, hanem SMSben értesítjük az összegrõl, és
megvárjuk a jóváhagyását az
utalásra. Így miközben az átutalás elõnyeit élvezi, a készpénzfizetés rugalmasságáról
sem kell lemondania az ügyfélnek.

Újdonságok sokasága

évben arculatát is átalakította
– lendületes, nyitott image-t
sugároz az új logó és színvilág. Ügyintézõink rendszeres
ügyfélkezelési és értékesítés
technikai képzéseken vesznek
részt a lehetõ leg-ügyfélcen-

egyik sikertörténetünk az elektronikus szolgáltatások köre,
ahol több technikai megoldással is elsõként jelentünk
meg a piacon, s ezeket ügyfeleink is örömmel vették és veszik igénybe. Jelentõs újításo-

– Milyen újdonságot ajánlana a befektetõknek?
– Azt látjuk, hogy széles termékskálát kell biztosítani ügyfeleinknek, hogy munkatársaink segítségével kockázatviselõ hajlandóságuknak legmegfelelõbb portfoliót alakítsák ki.
A befektetéseknél még mindig
az egyik legfontosabb tényezõ
a tõke-, illetve hozamgarancia. Az OTP Bank ez évben
több alkalommal is úgynevezett hibrid terméket dobott a
piacra: középtávú befektetési
alap tõkegaranciával, minimális hozam biztosításával, és
ehhez kapcsolódó, rendkívül
kedvezõ kamatozású betétle-

Városszépítõk vehemens vitája
nak. Ellenben lenne feszített
víztükör, csobogó, sõt napozó
pamlag is, mintegy 3 milliárdért, és sok-sok kávézó valamint egyéb vendéglátóhely.
A résztvevõk több lepusztult helyi park megújítását
szükségesebbnek vélték a
Rákóczi út revitalizációjánál.
Az egyik hozzászóló például,
egy Gyenes téri sétára hívta
a fõkertészt és a fõépítészt. A
Porta Egyesület alapítója elmondta, hogy õk Kecskemét
kis tereinek megmentésére,
felújítására dolgoztak ki
programot. Legközelebbi tervük az Egressy utca környékének rendbehozatala. Farkas P. József hozzászólásában kifejtette azt is, hogy a

– Ezek a termékek az emberek életszerû igényeire adnak
választ. Ami pedig – mint tudjuk – napjainkban elképesztõ
iramban változik.
– Az OTP Bank célja éppen
ehhez a gyors változáshoz való rugalmas alkalmazkodás.
Kiváló példa erre SMS szolgáltatásaink széles köre, ami
ugyancsak kimeríthetetlen le-

városvezetés egyes tagjai
nincsenek tisztában a legalapvetõbb demokratikus játékszabályokkal sem. Nem
ismerik, mit jelent a szó: párbeszéd. Ezért is kerülhetnek a
nyilvánosság elé átgondolatlan tervek, késõbb sokszorosan helyesbített üzenetek.
Ezért következhet be olyan
blamázs, mint az Aranyhomok Hotel elõtti téren, ahol
azért, mert egy tucat egyeztetési kötelezettséget meg
akartak spórolni az illetékesek, az egész projekt kudarcba fulladt.
Hogy miért áll a beruházás? Ki indította azt el? Miért
nem volt egyeztetés? Hol
maradtak el a szükséges engedélyek? – A civilek kérdéseit a fórum vendégei nem
tudták (vagy nem akarták)
megválaszolni…
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Drága
halottaink
Valójában velünk vannak õk
mindig, lelkünk apró szögleteiben, tudatunk árnyékos zugaiban. Velünk vannak álmainkban, emlékeinkben, holnapokat kutató tekintetünkben, miközben a mindennapok ezernyi
gondjával viaskodunk. De van
egy nap, ami csak az elvesztett,
eltemetett szeretteinké, s ez a
halottak napja.
Nagymamám ilyenkor vágott
egy csokornyit az ámbitus elõtt
pompázó krizantémokból, fekete kendõt kötött, foltos otthonkáját sötét kiskabátra cserélte, s a virággal meg egy kiskapával – mint egyébként minden vasárnap délután – kicsoszogott a temetõbe, a papa sírjához. Szépen rendbe tette a
hantot, miközben elmotyogta a
„drágájának”, mi minden történt az utóbbi idõben a családdal, az ismerõsökkel. Aztán elsuttogta, mint mindig, hogy
mennyire hiányzik, mennyire
magányos nélküle, majd megcsókolta a keresztfát, s apró
lépteivel hazaindult.
Nagymamám ilyenkor nem
hallgatott rádiót, nem nézett tévét, és nem nyitott ajtót senkinek. Leült a tisztaszobába az
ablak mellé. Meggyújtott egy
gyertyát, és a Bibliát lapozgatta. Olykor hosszan elmerengett
a rozsdásodó fákkal teli utcát
nézve, és a ködösödõ messzeségben rendre feltûnni vélte õt,
a „drágáját”, ahogy siet hozzá,
hiszen valójában sosem akarta
elhinni, hogy örökre elvesztette…
Ma már a halottak napja
munkaszüneti nap, hogy mindenki kilátogathasson a temetõkbe. Ám az utóbbi években
ez a nap elnyúlik halottak hetévé, heteivé. Ami nem feltétlenül
csak azzal magyarázható, hogy
sokaknak messze kell utazniuk
szeretteik sírjához. Hanem mert
ez is, mint megannyi minden
más, hatalmas üzlet ma már,
ami igazán nagy hasznot akkor
hoz, ha nem csak egyetlen
napra koncentrálódik. Üzlet a
virágtermelõnek, a virágboltosoknak, a mécseseket, gyertyákat gyártóknak, üzlet a kegytárgyakat kínáló szupermarketeknek, a személyszállítóknak, a
temetõk bejáratát ellepõ mozgóárusoknak, és ki tudja ki
mindenkinek még. Ami persze
nem baj. Hiszen például a tízemeletes panellakásokhoz nem
jár õszirózsákkal, krizantémokkal tarka virágoskert, mint amilyen a nagymamámé volt.
Valójában velünk vannak õk
mindig, lelkünk apró szögleteiben, tudatunk árnyékos zugaiban. Ám e felgyorsult, rohanó
világban, egyre ritkábban van
idõnk és energiánk elõhívni e
zugokból emlékeiket. Ezért
ilyenkor hatalmas, drága csokrokkal, koszorúkkal és meganynyi költséges felhajtással próbáljuk pótolni azt, amire az én
nagymamám sosem sajnált
idõt szakítani, a tisztaszobában,
az ablak elõtt üldögélve…
(k.e.)
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Szépen gondozott sírkert a belvárosban
Egy gondozott, szép zöldfelület Kecskemét belvárosában a Budai úttól az Irinyi útig nyújtózkodó Református
Temetõ, amit 1788-ban nyitottak meg, s 1964-ig a
város sok jeles polgárát helyezték itt örök nyugalomra.
43 évvel ezelõtt a helyi tanács – a többi felekezeti sírkerthez hasonlóan – megtiltotta itt is a további temetéseket, arra kényszerítve a kecskeméti polgárokat, hogy
az akkor megnyitott Köztemetõben váltsanak sírhelyet
elhunyt szeretteiknek.
A Református Egyház kitartó, következetes küzdelmének
köszönhetõen,
1992-ben ismét megnyithatta kapuit ez a gondnoki lakással, imaházzal rendelkezõ temetõ, ahol azóta új ravatalozó is épült. Az újraindítás 15-ik évfordulójáról a
napokban emlékeztek meg
történeti kiállítással és sírkerti sétával.

– Amikor a hatvanas években megakadályozták a sírkert mûködtetését, még igen
nagy felparcellázatlan, úgynevezett szûz területtel rendelkezett – magyarázta Varga József. – Ráadásul, amikor bizonytalanná vált a sírkert sorsa, sokan helyeztették át szeretett halottaikat az
új Köztemetõbe. A kegyeleti
idõ 25 év, utána újra meg

Varga József, a Hírös Temetkezési Kft. ügyvezetõ igazgatója

még hozzánk azok a kecskeméti polgárok, akik itt szeretnék nyugovóra helyeztetni
elhunyt hozzátartozóikat.
– Említette az urnás temetést. Ma már ez a leggyakoribb?

Sírkerti sétával kötötték egybe a napokban tartott megemlékezést

– Itt a terjeszkedés lehetetlen, hiszen utak, intézmények,
lakótömbök határolják ezt a
területet. Nem tartanak attól,
hogy elõbb-utóbb nem lesz
hol új sírt ásni? – kérdeztük az
üzemeltetõ cég, a Hírös Temetkezési Kft vezetõjét.

kell váltaniuk a sírhelyet a
rokonoknak, különben felszámolásra kerülnek. Az urnás temetés elterjedése
ugyancsak jelentõs területi
megtakarítást jelent. Vagyis
bátran elmondhatjuk, hogy
sok-sok évig fordulhatnak

– Nem. A megrendelõk
55 százaléka még változatlanul a koporsós, sírhantos
elhelyezés mellett dönt. Ám
ha csak néhány évtizedre
visszatekintünk, országosan
is elmondható, hogy a
hamvasztás utáni urnás te-

metés elterjedése igen
szembetûnõ.
– Azok között akik ebbe a
sírkertbe kívánnak temet kezni kötött-e a felekezeti
hovatartozás?
– Természetesen nem,
mindenki elõtt nyitva áll a
temetõ kapuja, aki a belvárosban lévõ sajátságos
hangulatú sírkertbe kívánja
eltemetni szeretett hozzátartozóját.
– Közismert az önök cégérõl, hogy teljes körû szolgáltatást kínálnak a segítségüket kérõ gyászolóknak.
Ez konkréten mit jelent?
– Mi tisztában vagyunk
azzal, hogy az elhalálozás

és a temetés közötti idõszak a legkritikusabb a
hozzátartozóknak. Az elvesztés miatti fájdalom, a
gyász lelki terhe sokszor
szinte
elviselhetetlen.
Ugyanakkor egy temetkezés rengeteg tennivalóval
jár. Mi a temetéshez szükséges iratok beszerzésétõl
kezdve a temetkezési szertartás lezárultáig teljeskörû szolgáltatást nyújtunk. Vagyis a szervezés,
ügyintézés és lebonyolítás
terheit levesszük a gyászolók válláról.
– Hogyan készülnek november másodikára, a ha lottak napjára?
– Õsz lévén, a legtöbb
munkát most a lehullott
lomb eltakarítása jelenti.
A kiöregedett fák cseréje,
a parkgondozás egész
esztendõben mindennapi
feladatunk. November 1én kegyeleti tárgyak és virágkötészeti alkotások kiállítása nyílik a ravatalozónkban, ahol 11 órakor
tartjuk a halottak napi
megemlékezést és istentiszteletet.

Ügyfélszolgálati irodák:
Református temetõ,
Irinyi u. 17/b. Tel: 413-861
Béke fasor végén a körforgalomnál Tel: 504-947
Éjjel-nappal hívható ügyeleti szám:
06-30/4759-662

Egy százalék
Az Autista Gyermekekért Egyesület
az adózók személyi jövedelemadójának
1%-ából
2006-ban
1.326.000 Ft-ot használt fel: iskolai
autista csoportok segítésére, fejlesztõ
eszközökre, táboroztatásra, játszóház mûködtetésére.
Köszönjük mindazoknak, akik a
Napsugár Mátis Kálmán Utcai Napköziotthonos Óvoda Alapítvány javára rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1%-áról. Ez az összeg
173.904,- Ft volt, amelyet szakkönyvekre, továbbképzésekre, játékokra
fordította az alapítvány. Kérjük, hogy
támogassanak bennünket a jövõben
is!
Számlaszámunk:
52400078-1005809700000000.
A Magvetõ Alapítvány (Adóazonosító
szám.: 19045566-1-03.) a 2005 évi
1% személyi jövedelemadó felajánlásokból 311.614 Ft összegben részesült. A fenti összeget az alapítvány által támogatott Kecskeméti Baptista
Gyülekezet részére, a rászorultak étkeztetéséhez szükséges hûtõgépre,
valamint sportpálya felújításra, és a
kisgyermekek kulturális neveléséhez
szükséges eszköz vásárlására használtuk fel. Köszönjük támogatóink segítségét!
A Varázshegy Alapítvány tisztelettel
megköszöni a részére felajánlott
2006. évi személyi jövedelemadó
1%-át, amely 365.138 forint. Ezúton
tájékoztatja támogatóit, hogy az öszszeget az intézmény berendezési tárgyainak felújítására és játékok vásárlására fordította. Kérjük támogassanak továbbra is bennünket! Adószámunk: 18351239-1-03.
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Közmûfejlesztések Kecskeméten és környékén
Rá lehet csatlakozni
a rendszerre
Újabb fontos állomáshoz
érkezett az ISPA szennyvízcsatornázás program. Elkészült a csatornahálózat
Kecskeméten, valamint a
három szatelit településen:
Kerekegyházán,
Ballószögön és Helvécián. A
gerinccsatorna és az ingatlan közötti bekötõ csatornák, valamint a nagy átemelõk már készen vannak.
A házi kisátemelõk kivételével a Bácsvíz Zrt. mindent
átvett üzemeltetésre. Ez
utóbbit egyébként olyan
mélyebben fekvõ ingatlanoknál kellett telepíteni,
ahonnan
gravitációsan
nem lehet elvezetni a
szennyvizet. Összesen 160
ilyen ingatlan van Kerekegyházán és Kecskeméten –
vázolta Sütõ Vilmos, a
Bácsvíz Zrt. csatornaszolgáltatási fõmérnöke az ISPA
beruházás pillanatnyi állását.
– Mit jelent ez a lakosság
szempontjából?
– Október elsejétõl mindenhol, a szatellit településeken is rá lehet csatlakozni
a rendszerre, azaz megépíteni a házi csatornát az
épület és a bekötõvezeték
között. Az érintettek megkapták a szolgáltatási szerzõdést. A teendõjük ezzel
kapcsolatban az, hogy amikor a rákötés megtörtént,
tehát a szennyvíz kifolyik a
hálózatba, le kell olvasni a
vízmérõ órát, és annak állását ráírni a szerzõdésre. Az
egyéb adatok kitöltése és az
aláírás után, ezt az általunk
küldött válaszborítékban ingyenesen visszaküldhetik a
Bácsvíz Zrt. ügyfélszolgálatának címére, s e pillanattól
érvényessé vált a szolgáltatás. A tisztítóidomra történõ
rákötéskor az addig üzemelõ zárt szennyvízgyûjtõ aknát, szikkasztót ki kell iktatni. A szennyvízcsatorna díjat
természetesen a megjelölt
mérõállástól számlázzuk.
Fontos tudni, hogy a csatornában csak a terepszint feletti helyiségekben keletkezett szennyvizek vezethetõk
el, az ez alatti szintek elvezetéséhez házi átemelõ beépítése szükséges.
– Milyen a csatlakozási
arány?
– Kecskeméten 5600-

Érdemes tudni:
Egy köbméter szippantott szennyvíz elszállításának és kezelésének a díja
többszöröse a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának.

6000 fogyasztó köthetne rá
a rendszerre, ebbõl egyelõre 1855 szerzõdésünk van.
– Milyen következmé nyekkel jár, ha valaki nem
szerzõdik?
– Aki az üzembe helyezett csatornára az átadást
követõ 90 napon belül
nem köt rá, vagyis nem veszi igénybe a csatornaszolgáltatást, annak talajterhelési díjat kell fizetnie, az elfogyasztott vízmennyiség
alapján. Ezen felül, várhatóan már 2008-tól Települési Folyékony Hulladék díjat is fizetniük kell a csatornaszolgáltatást igénybe
nem vevõknek, ugyancsak
a mért vízfogyasztás alapján. A csatornahálózatra
történõ
rácsatlakozás
ugyanis nemcsak lényegesen nagyobb komfortot
nyújt a lakosságnak, de
környezetvédelmi szempontból is igen fontos.

Szakágak összefogása
Az ISPA program keretében megvalósuló beruházás, Kecskemét és térsége
szennyvízcsatornázásának
tervei a Benkó Mérnöki
Szolgáltató Bt. nevéhez fûzõdnek. Generálkivitelezõként, altervezõk bevonásával és koordinálásával végzik ezt a rendkívül összetett
munkát.
A cég 1992 óta mûködik,
az ügyvezetõ, Benkó István
mögött azonban, több mint
30 éves szakmai tapasztalat
áll. Mûszaki tervezéssel,
mûszaki ellenõrzéssel és beruházások bonyolításával
foglalkoznak. Ezen belül
központi szerep jut a
víziközmûvek és szennyvíztisztítók tervezésének, különösképpen pedig, a szennyvízelvezetéssel,
illetve
szennyvíztisztítással kapcsolatos megvalósíthatósági
tanulmányok, vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek
készítésének.

dig, messze elmaradt attól
az összegtõl, amit valójában
be kellene szednünk. Az önkormányzat a hiány pótlására plusz költségeket vállalt
fel, például a víziközmû társulat mûködésének támogatására, valamint kedvezményeket adott a rászorulóknak. Azonban az önkormányzati ingatlanok fedezetét a társulatra hárítja.
– Mi a helyzet az útépítésekkel?
– Az ISPA utáni szilárd útépítéseket szervezte a társulat, amire összesen 49 utcából érkezett igény. Kecske– Ilyen nagyságrendû fel adat még egy ilyen nagy
szakmai tapasztalatra épít kezõ cég életében is ritkán
adódik.
Az
ISPAcsatornázás tervezése ko moly referenciaként fémjelzi
a jövõben a Benkó Mérnöki
és Szolgáltató Bt. nevét.

– Ez az eddigi legnagyobb projektünk, melynek
megvalósítása során szerzett tapasztalatokat késõbbi
megbízásainknál is jól tudjuk majd kamatoztatni.
Szakmai kihívást a tervezés
során a települési csatornarendszerek összehangolása
jelentett, mert ez lényegesen összetettebb kérdés,
mint az egy települést kiszolgáló közmûvek esetében – tudtuk meg Benkó István ügyvezetõtõl.
– Adódtak nehézségek a
tervezés során?
– Több szakág, számos
altervezõ dolgozott ezen a
projekten. Ez a jelentõs
szaktudás tette lehetõvé,
hogy különösebb nehézségekkel nem kellett szembenéznünk.
– Milyen feladatok állnak
még a tervezõk elõtt?
– A mi szerepünk akkor
zárul le, amikor maga a létesítmény átadásra kerül. A
kivitelezés nagyjából már
elkészült, jelenleg az utómunkák terveinek elkészítése az aktuális feladat.

Az ISPA
Kecskeméti
Víziközmû Társulat

(Instrument Structurel de PréAdhésion) egy 1999-ben létrehozott európai uniós elõcsatlakozási alap, melynek fõ
célja a csatlakozásra váró
országok felkészítése a kohéziós alap támogatásának fogadására, valamint a környezetvédelmi és közlekedési
infrastruktúra területén a
csatlakozást hátráltató konkrét problémák megoldása. A
környezetvédelem területén

– Ebben az évben az önkormányzat elindította az
elmaradt vízellátási beruházásokat, ami összesen több
mint ezer ingatlantulajdonost érint. Az igényeket
azonban, több csoportra
kellett osztani – mondta el
dr. Fekete László, a Kecskeméti Víziközmû Társulat elnöke.
– Milyen csoportokról van
szó?
– 650 ingatlan esetében
– ahol a vízjogi engedély kiadásának nem volt akadálya – a kivitelezés közelít a
befejezõ szakaszhoz. Ez
Ballószög, Úrihegy, Szarkás, Katonatlelep, Kisfái és
a Szolnoki hegy térségét
érinti. A második csoportba
a MÁV vasútvonallal érintettek tartoznak, így például
Katonatelep síneken túli része. A MÁV az aktuális átszervezés miatt a szokásosnál nehezebben adta ki az
engedélyt, majd további
egyeztetésekre is szükség
volt az építési hatósági engedély aláírásához. Most
már rendelkezésre állnak a
vízjogi dokumentumok is.
Sajnos azonban, a város-

kell. A harmadik csoportba
tartoznak a rendezési terv
által érintett ingatlanok tulajdonosai, mintegy 120 lakó. Itt ugyanis a szabályozó
terv módosítja az útszélességeket. A késlekedést itt
azért nem tartom indokoltnak, mert az ivóvíz vezeték
szempontjából
teljesen
mindegy, hogy az útnak
melyik felére esik. Az egész
városban gyakorlat, hogy
hol a járda, hol az árok, hol
az út alatt mennek a vezetékek. A negyedik csoportba
már nagyon kevesen tartoznak. Õk az északi elkerülõ
út miatt kisajátításra kerülõ
telkek tulajdonosai. Ezt a
lakók tudomásul is vették,
azonban az útpálya nyomvonalát már többször módosították, és az sem ismert
pontosan, hogy mikor kerül
sor a kisajátításra.

házára két hónappal ezelõtt
beadott terveket és a vízjogi
engedélyt a napokban pótolni kellett, mivel az anyag
valahol elkeveredett. Így az
érintett lakók ebben az évben már bizonyosan nem
tudnak vízhez jutni, hiszen
az önkormányzatnak közbeszereztetni, pályáztatni

– Milyen problémákkal
küzd aktuálisan a társulat?
– A viziközmû által szervezett szennyvíz csatornázási
hozzájárulás legfõbb problémája az, hogy egy közgyûlési döntés miatt a társulat elesett mintegy 250 millió forintos állami támogatástól. A
lakossági hozzájárulás pe-

az ISPA-támogatás három
fõ területre összpontosít: ivóvízellátás, szennyvízkezelés,
szilárdhulladék-kezelés és
légszennyezés.
Az ISPA-programmal, a
környezetvédelem területén
belül, olyan projekteket támogatnak, amelyek illeszkednek az Európai Közösség
környezetvédelmi politikájához, illetve segítik a közösség
környezetvédelmi jogszabályainak átvételét és azok gyakorlati alkalmazását.
mét belterületén hozzávetõlegesen 100 kilométer földes út van. Annak nagyon
örülünk, hogy az ISPA kivitelezésekbõl megmaradt egymilliárd forintot útépítésekre
a város fel tudja használni,
azonban a földes utak mentén lakók égetõ problémája
továbbra is aktuális. Szóban
megegyezés született arról,
hogy a társulat a tulajdonát
képezõ vasúti aljzatkövet átadja a városnak, és a kiviteleztetést az önkormányzat
felvállalja, mi több: ezeket
az utakat ellátja aszfalt burkolattal. Sajnos a társulat
által készített építési engedélyes tervekhez nem kapjuk
meg az útkezelõ hozzájárulást. Ennek oka, hogy a város magasabb mûszaki tartalommal kívánja ezeket
megépíteni, ami a négy méteres útszélesség helyett öt,
esetenként hat métert, valamint egy centiméterrel megemelt aszfalt magasságot
jelent. Annak nagyon örülünk, hogy a lakók érdekében egy magasabb mûszaki
tartalom valósul meg, azonban errõl mi akkor értesültünk, amikor a tervek már
elkészültek. Így aztán azokat
ki lehet dobni, és új terveket
készíteni 49 utcára. Így ebben az évben egy út sem készül el, mivel az építési engedélyek beszerzése körülbelül fél évet vesz igénybe.
Arra törekszünk, hogy a városháza illetékeseivel közösen tájékoztassuk ennek
részleteirõl az érintetteket.
Az oldal megjelenését támogatta a Leveller Kft. ügyvezetõje,
Csitos György.
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI –
SZAUNA – INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ! PIHENJ!

Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
8-24 óráig!
Egészségpénztárakkal szerzõ dött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

Z(s)EPPELIN KÖRUTAZÁSOK

Kovács képkeret

Kecskemét, Deák F. tér 6. Tel.: 76/320-555
On-line foglalás: www.zseppelin.hu

Kép-és tükörkeretezés,
Kasírozás,
Többszáz képkeret és
paszpartu választék.
6000 Kecskemét,
László Károly u. 16.
Tel: 76/497-125
Mobil: 30/2488-508

Szilveszter Grazban – A Reini Apátság és Therme Loipersdorf
12.30 – 4 nap busz, szálloda, 2xfélpanzió, 1xreggeli
59.700.Arany Prága szilveszterkor – Karlovy Varyval
12.30 – 4 nap busz, szálloda, 3xreggeli
52.900.Szilveszter a Salzkammerguti Tavaknál – Salzburg, Faistenau
12.29 – 5 nap busz, szálloda, 4xfélpanzió (szilv. vacs)
78.600.Szilveszter Toscanában – Siena,Firenze,Pisa, Lucca…
12.29 – 5 nap busz, szálloda, 4xreggeli
59.900.Szilveszter Krakkóban – Krakkó-Wieliczka – Zakopane
12.30 – 4 nap busz, szálloda, 3xreggeli
48.900.Szilveszter Párizsban – A világ fõvárosában
12.29 – 6 nap busz/repülõ, szálloda, reggeli
84.900.- / 135.000.Szilveszter Székelyföldön – Csíkszeredán át a Gyimestõl Zetelakáig
12.29 – 5 nap busz, szálloda, 4xreggeli, 2xbüfé vacsora
77.600.Szilveszter Isztambulban – Hajóval a Boszporuszon
12.30 – 4 nap repülõ+busz, szálloda, 3xreggeli
98.900.INDIA: Aranyháromszög Delhi – Agra - Jaipur
12.01 – 8 nap repülõ/busz, szálloda, 6xreggeli
289.900.-tól
Brazília – Az Életöröm Országa – Rio de Janeiro és az Iguacu
02.11 – 10 nap repülõ, szálloda, 7xreggeli
465.000.Adventi varázslat Bécsben - adventi koncert Bécs elegáns palotájában
12.02-; 09-; 15-; 16 – 2 nap busz, szálloda, 1xfélpanzió
27.800.Nürnberg adventi csillogásban – 400 éves nürnbergi karácsonyi vásár
12.07-; 12.14 – 6 nap busz, szálloda, 2xreggeli
43.900.
Karácsony Linzben – kirándulás Cesky Krumlovba
12.23 – 4 nap busz, szálloda, 3xfélpanzió
59.800.-

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.

Autóbusznál kecskeméti indulással. Ferihegyi transzfer lehetõség.

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

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.

A stresszt okozó kortizol csökkentésével a Body Coach rendkívüli módon alkalmas a depressziós vagy burnout (streszszes) betegek kezelésére.
A Body Coach-al végzett tréning során a megnövekedett
tesztoszteron, a fehér izomrostok
gyorsabb és tökéletes regenerálódását eredményezi.

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 kötõszövetet, ezek ugyanakkor leépítik a

Összefoglalva, mire is jó a
Body Coach vibro training?!
Az edzés alatt felszabadul, és
Ön ez által vidámabb, energikusabb lesz.

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

Hangoljanak ránk!
A Porta Egyesület honlapján a RÁDIÓ menüpont alatt ezentúl rövidebb-hosszabb interjúkat hallhatnak az érdeklõdõk fontos kecskeméti eseményekrõl, rendezvényekrõl, olyan témákról, amelyek meghatározóak városunk fejlõdése
szempontjából. Hetente kerülnek
fel új szerkesztett beszélgetések a
www.portaegyesulet.hu
címre,
ahonnan természetesen a korábbi
anyagok is folyamatosan letölthe-

tõk. Az internetes rádió szerkesztõje
Bukovinszky Zsolt, a technikai munkatárs Csontos Péter.
Az elsõ mûsor témája: Mi lesz a
civilek állami támogatásával? Vendégek: Farkas Gábor, az Európa
Jövõje Egyesület elnöke, Molnár
Zoltán, a Porta Egyesület irodavezetõje és Mák Kornél, a Kecskeméten mûködõ Polgári Civil Kerekasztal tagja.

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

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

A hosszú hétvégékre is szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
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

Kukac növényvédõ
szer, vetõmag és
állateledel bolt

Õszi ajánlatunk:
kályhacsövek vesszõ- és cirokseprûk lombgereblyék
egér -és patkányirtók tápoldatok,
mûtrágyák virághagymák: tulipán,
jácint, nárcisz, krókusz… hobbiállat-tartáshoz kellékek, különféle állateledelek és még ezer apró cikk
a ház körüli munkához.
Kecskemét, Erdõs Imre u. 6.
Tel.: 76/477-351

Ízelítõül:
Libamáj mandulás fonott kalácson, likõrös
meggyraguval és burgonyagombóccal
Tordai töltött libacomb és libakolbász fokhagymás
tejfölben sült burgonyával
Füstölt libamell gombás fejtett bab raguval
és hagymás rösztivel
Döbrögi palacsinta
Minden kedves vacsoravendégünk hangulatát egy kupica,
szabolcsi kerítésszaggatóval fokozzuk.
Asztalfoglalás a 76-509-175,
vagy a 30-820-3362 telefonszámon.

