Szent Imre emlékére 9. oldal
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, Bocskai udvar
Elérhetõség: Nyitva: H-P: 9-16, Tel: 20/58-555-48

Az Alföld Áruház külsõ üzletsorán.
Szeretettel várjuk kedves régi és új vendégeinket édességboltunkban, kávézónkban
Mikulás és Karácsony elõtt is kedvezõ árakkal és széles, kiváló minõségû választékkal!
A közelgõ Erzsébet és Katalin napon is várjuk kedves vásárlóinkat!

Lajosmizsei Gerébi Kúria
A Takarékossági Világnap megyei rendezvényének a lajosmizsei Gerébi Kúria adott helyszínt. A házigazdák igazán ki-

tettek magukért. A vendégek
elõször egy hagyományõrzõ lovasbemutatót tekintettek meg.
A pusztaötös fergeteges vágtá-

A Bács-Kiskun Megyei Takarékszövetkezetek
ebben az évben is közösen ünnepelték a Takarékossági Világnapot. A lajosmizsei Gerébi Kúriában tartott hangulatos rendezvényen többen is átvehették „A Kiváló Takarékszövetkezeti Munkáért” kitüntetést, majd
köszöntötték az országos díjazottakat.
Megyei kitüntetést kapott: Németh
Józsefné (Rónasági Tksz.), Szabóné Csúzi
Henrietta (Rónasági Tksz.), Taskovics
Tiborné (Tompai Tksz.), Molnár Péterné
(Solti Tksz.), Dobler Istvánné (Nemesnádudvar és Vid. Tksz.), Stadler Jánosné

ját követõen lovas kocsikkal az
elegáns Katinka Rendezvényházhoz hajtottak, ahol házias
ételekkel és jófajta alföldi bo-

rokat kínálták a résztvevõket. A
programot Fejõs Jenõ és mûvésztársainak fellépése tette
még emlékezetesebbé.
A Gerébi Kúria a megszokott, minõségi szolgáltatások
mellett minden évben kínál újdonságot. Idén adták át az új,
kétszintes Nádas Konferenciaés Rendezvényházat, melynek
nagyterme négyszázötven fõ
befogadására alkalmas Ez lesz
majd a szilveszteri gálavacsora
és fergeteges buli helyszíne,
melyen közremûködik a kecskeméti Program zenekar és a
Grapefine Táncegyüttes. Jegyek korlátozott számban még
kaphatók.
Érdeklõdni: 76/356-555,
gerebi@gerebi.hu

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

Takarékossági Világnap

Menekülés elõre

3. oldal

Színidirektor
választás elõtt

9. oldal

Katonás napok

5. oldal

Vezetõ médiapartnerünk:
a Gong Rádió!

(Borotai Tksz.), Bende Józsefné (Fókusz
Tksz.), Szegesdi Andrásné (Fókusz Tksz.),
Méhész Jánosné (Fókusz Tksz.), Sikár
Józsefné (Fókusz Tksz), Szappanos Mihályné (Fókusz Tksz.), Béresné Kopiás Ildikó
(Orgovány és Vid. Tksz.) és Asztalos Istvánné (Tiszakécskei Tksz.)
Országos kitüntetésben részesültek:
Szenténé Neumann Katalin (Bácska Tksz.),
Virágh Norbertné (Orgoványi és Vid.
Tksz.), Rozmanitz Istvánné (Solt és Vid.
Tksz.) és Józsa Zsigmond (Fókusz Tksz.).
(Fenti felvételünkön a kitüntetettek láthatók!)
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Pályázat
A megyeszékhely történelmi
fõteréhez illõ, esztétikus megjelenésû pavilonok tervezésére írt ki pályázatot a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület.
Pályázni lehet M 1:20 léptékû alaprajzzal, metszettel,
homlokzat és térbeli rajzokkal. A beérkezett pályamûveket a Kecskeméti Képtárban
közszemlére tárják. A pályázatokat 2007. november 30ig lehet benyújtani az alábbi
címre: Kecskeméti Városszépítõ Egyesület, 6000 Kecskemét, Halasi út 2. A pályázatokat társadalmi zsûri bírálja
el a lakosság véleményének
figyelembe vételével. A zsûri
egy elsõ díjat ad ki, amit
ötvenezer forinttal és egy emlékplakettel jutalmaz.

Könyvpremier

„A nyelvi kommunikáció
társadalmat, közösséget,
embert formáló, alkotó cselekvés. Teremtõ folyamat,
amely egymásra is ható
kommunikációs szerepek
révén határozza meg személyiségünket, identitásunk
rétegeit.” – Ez a vezérgondolata dr. Szécsi Gábor legújabb, Kommunikáció és
gondolkodás címû kötetének, amelyet – nagyszámú
érdeklõdõ elõtt – a napokban mutattak be a Porta
Egyesület szervezésében, a
Katona József Könyvtárban.

KÉSZ: az új játszótér

Kecskemét Önkormányzata és a KÉSZ Kft. összefogásának köszönhetõen,
megújult és kibõvült a Széchenyi sétányon található
játszótér. A FürKÉSZ Játszóteret ünnepélyesen dr.
Zombor Gábor polgármester, és Radnai Tamás, a
KÉSZ Kft. ügyvezetõ igaz-

gatója adta át a napokban. A közismert cég a város játszótér felújítási programjához kapcsolódva,
egy biztonságos és korszerû játékokkal rendelkezõ
szabadidõs parkot épített a
Széchenyi sétányon, melyet
remélhetõleg nagy örömmel látogatnak majd a

kecskeméti gyerekek. A beruházás tízmillió forintba
került. A KÉSZ Kft. határozott szándéka, hogy folytassa a társadalmi környezet javítása érdekében végzett tevékenységét, ezért a
jövõben más hasonló kezdeményezések támogatását is tervezi.

– A Gong Mikulás meglepetéseihez kapcsolódva,
ismét lesz Kakaó Party,
amelyen a Fõtérre érkezõ
gyermekeket vendégelik
meg. Az alkalmi karácsonyi
színpadon fellép a Porta
Egyesület által szponzorált
break csoport, a Error
Moves, amely a brémai világbajnokságon ötödik helyet szerzett.
– A Barátok temploma
oldalán, a romkert város-

tatják be az érdeklõdõknek
dr. Békés József legújabb
könyvét is.
– Karácsonyi Hangversenyre várják a zeneszeretõket december 22-én a
Barátok templomába, ahol
a több nemzetközi sikerrel
büszkélkedõ Aurin Leánykar
és Fülei Balázs zongoramûvész lép fel.
– Ötezren Szent Miklós és
Szent Erzsébet asztalánál
címmel – a Szent Miklós

Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra

A nemes itókák titkai
Végy egy fedeles, nagy légterû, lehetõleg kehely formájú poharat, tölts bele 1,5-2 cent szobahõmérsékletû nemes pálinkát, majd fedd le. Ezen a hõfokon a finom,
érzékeny illatanyagok megkezdik a kipárolgást, és a pohár légterében koncentrálódnak. A folyamatot segítheted azzal is, hogy a nemes italt „megmozgatod”, amely
így felfut a pohár falára. E rövid szertartás jutalma a
gazdag íz- és illatvilág befogadása. Néhány cseppnyi
besztercei szilvában például, ott tobzódik a gyöngyvirág
és a fehérorgona illata, miközben a nyelven elterül a
szilvás jelleg, a háttérben a magzamatok, a pirított mandulával, a fûszerekkel és a citrusokkal.

Környezetvédelmi díjjal tüntették ki a veszélyes hulladékkal foglalkozó kecskeméti Design Kft.-t az
ÖKOTECH-kiállításon. A
Metal-Art Nemesfémipari
Zrt. vezérigazgatója, Szabó
Andrásné adta át a díjat Vörös Zoltánnak, a Design Kft.
vezetõjének.

December 1., 8., 15., 31.,
illetve január 5. és 12. –
Ezek az idõpontjai annak a
téli sakkversenysorozatnak,
amelyet a kecskeméti Porta
Egyesület dísztermében rendeznek, minden alkalommal 9 óra 30 perc és 10
óra között. Lebonyolítás: 11
fordulós svájci verseny, 14
résztvevõig körmérkõzés.
Játékidõ: 2x5 perc, villámszabályokkal.
Bõvebb információ:
Boksa Éva e-mail: napsugarse @freemail.hu, tel.:
30/ 639-0028,
Sárosi
Zoltán
e-mail:
zoltan.sarosi@ksh.hu, tel.:
70/339-8987.

Adventi programok
Közeleg az év vége, lassan itt van az adventi-kará csonyi ünnepkör. A Szent Este Alapítvány a Szent
Miklós Templom Igazgatóságával és a Porta Egyesülettel közösen, ez évben is megszervezi a több
száz éves hagyományokat felelevenítõ, egy évtizede
újra indított hagyományos rendezvényeit. A programok jól illeszkednek majd a város sokféle rendezvé nyeihez, a Kecskeméti Téli Fesztivál eseményeihez.

Díjnyerõ

Sakkverseny

2007. november 19.

A Zwack Kecskemét Pálinka Manufaktúránál, Somogyi József pálinkafõzõ
mester vezetésével különlegesen zamatos és lédús,
fajtaazonos gyümölcsökbõl, nemzetközi versenyeken többszörösen díjazott
pálinkák készülnek. Legutóbb például, a borok és
párlatok londoni világversenyén, az IWSC-n a
Zwack Kecskemét Pálinka
Manufaktúra feketeribiszke
nemes pálinkája kategóriájának legsikeresebb terméke lett, és egy „nagy
aranyéremmel”, valamint
egy külön trófeával jutalmazták. Somogyi úr hiszi,
hogy az alázat, a szakmaszeretet, a szakmai tudás

jelentõs hatással van a
végtermékre.
A Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra – a
mintegy kétezer mázsa
kecskeméti
barackkal
együtt – hozzávetõlegesen
kétmillió kilogramm gyümölcsöt vásárol és dolgoz
fel évente.
A tradicionális, vagyis
nemes gyümölcsbõl és törkölybõl készült pálinkák
mellett, az utóbbi években
egyre erõteljesebb igény
mutatkozik – fõleg az
ínyencek és a fiatalok körében – az újdonságok iránt.
Ennek eredményeként születtek meg például a fehéreperbõl, bodzából, fekete
ribizlibõl, vagy málnából
készült minõségi pálinkák

Természetesen – tudtuk
meg a szakembertõl – az
újdonságok kifejlesztése
mellett a Kecskeméti Barackpálinka hagyományát
is nagy mûgonddal és
odafigyeléssel viszi tovább
a cég. Ma már az eredetvédelemnek köszönhetõen
a hírös város mintegy ötven
kilométeres körzetébõl kell
származnia a Kecskeméti
Barackpálinka gyümölcsalapjának. Az évente így
felvásárolt kétezer mázsa
barackból tizenöt-tizenhatezer liter eredetvédett pálinkát készítenek a gyárban. Az idén a tavalyinál
kevesebb, viszont magasabb beltartalmi értékû
gyümölcs termett, ami a
tavalyinál minõségibb párlat fõzését teszi lehetõvé –
véli Somogyi József.
Mindehhez csúcstechnológia teremti meg az ideális feltételeket. A kecskeméti gyárban úgynevezett
oszloppal kombinált üstben, egyetlen lépésben állítják elõ a végterméket.
– Ennél az eljárásnál maximálisan és sokféle összetételben koncentrálódnak
az illatok. Ezáltal a középpárlat rendkívül intenzív
aromával, selymes, bársonyos eleganciával rendelkezik, illat- és ízkomplexitása megnõ, ugyanakkor
nagy tisztaságú lesz – magyarázza az igazgató,
majd sietve hozzáteszi, – a
technika fontos, az ember
érzékszervei azonban, nélkülözhetetlenek a pálinka
készítés teljes folyamatában.

Tavaly dr. Bábel Balázs érsek Mikulás napi szentmiséjével kezdõdtek az adventi programok Kecskeméten

háza felé esõ térségében
december 15-tõl áll majd a
betlehemi jászol, amelyet
18-ra és 19-re „élõvé varázsolnak” valóságos szereplõkkel.
– A Napsugár Sport és
Szabadidõ Egyesülettel december 17 és 23 között közösen rendezi a Porta a
Puncs-Partyt, az egyesület
dísztermében pedig december 1-jétõl, szombatonként
Téli Sakkverseny lesz.
– Jótékonysági célú Katona Tibor festõmûvész kiállítása, amelynek megnyitóját
december 14-én tartják a
Porta Egyesület Dísztermében, s ekkor ugyanitt mu-

Templomigazgatósággal
közösen – ismét megrendezi a Porta Egyesület a karitász ételosztást – december
6-án, 9-én, 16-án, 23-án,
24-én, 25-én, 26-án és
30-án, valamint január 6án és 13-án –, a több évszázados kecskeméti ferences hagyományt újjáélesztve, a városháza parkolójában. A rendezvényekhez
számos országosan is ismert közéleti személyiség
érkezése és mûsora kapcsolódik.
A rendezõk még várják a
korábbi és az újabb partnerek, segítõk, adományozók
jelentkezését

Munkatársakat és kirendeltség-vezetõt 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. november 19.

A

Áltanács
Kecskeméten a polgármester konszenzusos politikája,
amit megválasztása után
hirdetett meg, úgy tûnik ismét kudarcot vallott. A januárban megalakult Fejlesztési Tanács csaknem
egyéves mûködése során
ugyanis semmit nem tud
felmutatni.
A látszatülések elõkészítetlenek, nincsenek elõre
kidolgozott anyagok, a tagok ugyan elmondhatják
véleményüket, de azokat
nem veszi komolyan senki.
Az ellentétes politikai oldalról nagyjából azonos
arányban delegált tagságnak, szakértõi csapatnak,
többek között városfejlesztési kérdésekben kellene
segíteni az önkormányzat
és a polgármester munkáját, elõzetesen megvitatva
a terveket, kezdeményezni
a tanács elképzeléseinek
megvalósítását.
Legutóbb például a Rákóczi út újjáépítésének tanulmányterveit ismertették
a koncepció kidolgozói. A
témával kapcsolatos anya-

got azonban csak az ülés
elõtt osztották ki, így érdemi egyeztetés nem folyhatott az ügyben, és közös álláspont sem alakulhatott ki.
Probléma az is, hogy egy
alkalommal több elõkészítetlen témát is elõterjeszt a
városvezetés, elõzetesen kiadott és precízen kidolgozott tervek híján azonban a
tagság véleménye nem
összegezhetõ. Jó indulattal
is csak konzultációs fórumoknak nevezhetõek az
ülések, nincs a grémiumnak szakértõi háttere, és a
mûködést segítõ városházi
iroda sem teszi a dolgát.
A Fejlesztési Tanács létrehozása nem volt rossz elképzelés, azonban azt
mozgatni, mûködtetni kellene. Az álszervezet ma
nem mûködik és hiányoznak a kidolgozott kecskeméti projekttervek is. Így
csak gyatra színjáték ez az
egész, miközben bohócokat csinálnak az egyébként
segítõkész partnerekbõl.
Pedig a januári ígéretek
szerint, nem ez volt a cél.

Z(s)EPPELIN KÖRUTAZÁSOK
Kecskemét, Deák F. tér 6. Tel.: 76/320-555
On-line foglalás: www.zseppelin.hu
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.-

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 Krakkóban – Krakkó-Wieliczka – Zakopane
12.30– 4 nap busz, szálloda, 3xreggeli

48.900.-

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.-

szakmai szempontok
sérülése nélkül a
hosszú távú finanszírozhatóság biztosítása
Kecskeméten. – Ez az
alapelve Kellermann Péternek a városi szociális
ellátórendszer kényszerû
átszervezése kapcsán.
– Ez a gyakorlatban elõre
menekülést jelent, bezárás
helyett összevonást, a mûködtetés lehetõségeinek feltárását – magyarázta a közismert szakember. – Az alaphelyzet a következõ, legyen
szó idõsek klubjáról, idõsgondozásról, vagy éppen a
Margaréta Otthonról, van
egy állami normatíva, amit
a minisztérium határoz meg,
és van egy tényleges mûködési költség. A kettõ közötti
különbség a térítési díj, amit
azonban az érintettek nem
tudnak megfizetni. Keletkezik tehát egy tetemes mínusz, amivel viszont már az
önkormányzat sem képes
megbirkózni.

Melyik a legkisebb
csapás?
– Mi a helyzet az élelmiszer- és energiaárak szinte
robbanásszerû emelkedésével? Hogyan jelennek meg
ezek az állami finanszírozásban?
– Sehogy. És amennyire ismerem a jövõ évi terveket, a
házi segítségnyújtás kivételével minden más nominál értéken marad, ami a 7,6 százalékos infláció mellett végsõ
soron jelentõs csökkenést jelent.
– Mi lehet erre a fenntartó
önkormányzatok válasza?
– Például a szolgáltatások
szûkítése. E vonatkozásban
azt kell megvizsgálni, hogy

Szûkülõ szociális szolgáltatások

Menekülés
elõre

02.23- 8 nap repülõ/busz, szálloda, 6xreggeli

Dr. Kellermann Péter

melyik a legkisebb csapás.
Át kell gondolnunk a térítési
díjakat is lassan, hiszen az
országban nálunk a legalacsonyabbak. Szóba jöhet
még az ellátás szûkítése is,
ezt azonban egyetlen önkormányzat sem teszi meg jó
szívvel. A Margarétában és a
Platánban egyaránt valamivel ötvenezer forint felett van
a jelenlegi térítési díj, míg
saját számításaim szerint,
mintegy száztízezer forintra
volna szükség ahhoz, hogy
az intézmények nullszaldón
tudjanak mûködni. És akkor
még nem beszéltünk az immár elodázhatatlan felújítási
költségekrõl, amik a Margaréta Otthon esetében is félmilliárd forintos nagyságrendûek, a Platánnál pedig
még ennél is lényegesen nagyobb összegrõl van szó.

02.11- 10 nap repülõ, szálloda, 7xreggeli

465.000.-

Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505-042
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– Milyen utat jelöltek ki a
túléléshez?
– A szolgálatokon belül ki
kell szervezni mindent, ami
nem tartozik az alaptevékenységhez, így a mosást, a fõzést,
a takarítást. Ez az egyik lehetséges menekülési útvonal, hiszen egyetlen alkalmazott átlagosan kétmillió forintba kerül egy évben. Ez az átszervezés jövõ januárig a két otthonnál százmilliós megtakarítás
lehet, de még ez is kevés ahhoz, hogy áthidaljuk a kvóta
és a mûködési költség közötti
különbséget. A Margaréta
Otthon fenntartásának költsége egyetlen nap 1,6 millió forint. De említhetem a Gyermekek Átmeneti Otthonát is,
amely tizennyolc-húszmillió
forintos veszteséggel mûködik, tehát feltétlenül át kell

redi Autósiskola mostani, közös akciójának
célja az õ
megóvásuk
a korai sötétedés miatt
– Reméljük, hogy mostantól minél többen viselitek majd ezeket a szalagokat – mondta a neburájuk lesellóknak Molnár Zoltán, a Porta Egyesület irodavezetõje.
kedõ közleA Kadafalvi, a Ménteleki és lakóhelyük között – gyak- kedési veszélyektõl.
Hogy szükség van efféle
és az Ágasegyházi Általános ran kényszerülve arra, hogy
a
Iskolában mintegy három- átkeljenek az úttesten, s he- kezdeményezésekre,
száz fényvisszaverõ karsza- lyenként akár arra is, hogy romló statisztikák is alátálagot osztottak ki a kisdiák- autók között haladjanak. – masztják. Az elmúlt évben
oknak. Közülük többen A Kecskeméti Rendõrkapi- több ezer kerékpáros szennap, mint nap kerékpárral tányság, a Porta Egyesület, vedett sérülést közlekedési
teszik meg az utat az iskola a Magyar Autóklub és a Fü- balesetekben.

Szent Erzsébet ünnepe

Autóbusznál kecskeméti indulással. Ferihegyi transzfer lehetõség.

Alföldi Civil Napló – Megjelenik 45 000 példányban

Lehetséges megoldások

Látszódj, hogy lássanak!

309.000.-tól

Brazília – Az Életöröm Országa – Rio de Janeiro és az Iguacu

Erzsébet napon a Porta
Egyesület és a Szenteste
Alapítvány munkatársai ünnepi mûsorral keresték fel
a kecskeméti Margaréta
Otthon lakóit. A Szent Erzsébet életét felidézõ zenés

gondolni, hogy lehetséges-e
más formát találni a feladat
ellátásához. Ahol lehet, ott a
veszteségeket csökkenteni kell
oly módon, hogy a szolgáltatásokat mûködtetni tudjuk, és
az igazán rászorulók ne essenek ki a szociális hálóból.
– Vannak-e az ágazatban
értékesíthetõ ingatlanok?
– Egy esetleges újragondolás
után elképzelhetõ, errõl azonban a közgyûlés dönt. Az így
befolyt összegekbõl meg lehetne kezdeni a rekonstrukciót a
Platán és a Margaréta Otthonokban, legalábbis a legégetõbbet, a beázások felszámolását és a fûtés korszerûsítését.

Nagy vesztes az
idõsgondozás

INDIA: Aranyháromszög – Delhi – Agra – Jaipur

Kiadja: Farkas Galéria Bt.
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programot követõen szentelt zsemlével, képpel és rózsával ajándékozták meg a
lakókat. A rendezvény
nagylelkû támogatója a
Cseh Pékség és a Fantázia
Virágbolt volt.

– A szociális rendszer átszervezésének egyik nagy
vesztese az idõsgondozás.
Milyen elképzelésük van e
téren a kompenzálásra?
– Egy régi megyei tanácsi
határozat alapján létezik ez a
szolgáltatás, aminek azonban
a mûködési költsége nincs finanszírozva, mivel e feladatra
nincs állami normatíva. A jelenlegi formáját tehát, meg
kell szüntetni, és áttérni egy
olyan gyakorlatra, amelyben
az ellátást a rászorulók megkapják, ugyanakkor finanszírozás is igénybe vehetõ. Ilyen
lehetõség a jelzõrendszer mûködtetése, amelyre létezik
központi normatíva. Ez ugyan
nem fedezi a teljes bekerülést,
de a nulláról legalább már elmozdulunk. Ebben a rendszerben jelenleg is háromszáz
készülék mûködik Kecskeméten, 24 órás diszpécserszolgálattal és képzett munkatársakkal a háttérben. Az anyagi
feltételek tehát úgy javíthatók,
hogy közben a szolgáltatás
minõsége is nõhet.
– Nem elég a vezetés tudományának átadása, az
embereket elõször közlekedni kellene megtanítani. Ma
sajnos gyakran tapasztalunk
az utakon háborús viszonyokat. Ezen mindenképpen
változtatni kell. Jómagam
ezért is támogatok minden
olyan akciót, amely a közlekedési morál javítását segítheti elõ – nyilatkozta Füredi
András az Alföldi Naplónak.
Az elõzetes remények
szerint, a fényvisszaverõ
szalagok hatásos eszköznek bizonyulnak, és szélesebb körû elterjedésük révén, látványosan csökkenhet a közlekedési balesetet
szenvedõ gyerekek száma.
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Éppen egy évtizede annak,
hogy a Magyar Tudományos
Akadémia kezdeményezésére november 3-át a Magyar
Tudomány Napjává nyilvánították. Arra azonban talán
már kevesen emlékeznek,
hogy ennek a kezdeményezésnek a gondolata Kecskeméten született meg, egy
évekkel korábbi tudományos
fórum alkalmával, a MTESZ
megyei szervezetének és a
város akkori vezetésének a
jóvoltából. Azóta minden
esztendõ novemberében or-
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Megyei Tudományos Fórum
szágszerte megemlékeznek a
tudományról és mûvelõirõl,
ötletgazda városunkban például, nagyszabású ünnepi
konferenciával.
A Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének múltjáról, a rendszerváltás után történt jelentõs változásokról is szólt köszöntõjében a XIII. Megyei
Tudományos Fórum elõnapján rendezett kecskeméti

ünnepségen dr. Gondos Géza, a MTESZ elnöke. Utalt
arra, hogy a negyven szakterületet felölelõ szövetségük
ma már központi támogatás
nélkül mûködõ civil szervezet. Az állam elengedte a kezüket, de rendelkeznek kiemelt közhasznú státusszal,
potenciális lehetõségekkel,
hogy részesei és haszonélvezõi lehessenek az állami feladatok megoldásának.

Színvonalas elõadások
A Kecskeméti Fõiskola mindhárom karán jelentõs tudományos tevékenységet is végeznek az oktatók. Nem véletlen tehát, hogy évrõl évre vezetõ szerepetvállal a hírös
város felsõoktatási intézménye a tudományos konferenciaszervezésében és lebonyolításában. Az idei rendezvénysorozat színvonala is azt bizonyítja, hogy a fõiskola
vezetése, tanári kara igen nagyjelentõséget tulajdonít
ennek a tudományos fórumnak, nem sajnálva rá sem
idõt, sem pénzt, sem fáradságot.
– Én fontosnak érzem az
úgynevezett elõnapi programokat is, amelyeken országosan elismert szakemberek
tartanak elõadásokat – mondja dr. Danyi József, a fõiskola
rektora. – Ilyen volt most például,
Kroo
Norbert
akadémikus elõadása, amelyben a brüsszeli beosztásából
adódó ismereteit, tapasztalatait osztotta meg az érdeklõdõkkel az Európai Unió
aktuális tudománypolitikájával
kapcsolatban. Hasonlóan
fontosnak tartom, hogy a határainkon túli magyar tudósok
is évrõl évre szót kaphatnak
ezen a tudományos rendezvénysorozaton. Ez alkalommal
dr. Berényi János az Újvidéki
Egyetem tanára számolt be a
kinti magyarnyelvû természettudományos oktatás
helyzetérõl, nehézségeirõl, lehetõségeirõl. – A plenáris ülések jelentõs része az MTA RKK
Alföldi Tudományos Intézetében zajlott ezúttal, ugyanis
most ünnepli fennállásának
huszonötödik évfordulóját ez
az akadémiai kutatócsoport.
Korábban a Kecskeméti Fõiskola három kara külön-külön
szervezte meg a Megyei Tudományos Fórumra szekció
programjait. Ez a második alkalom, hogy a GAMF, a Kertészeti és a Tanítóképzõ Kar közösen, AGTEDU – az agrár, a
technika és az edukáció (nevelés) szavakból képzett – név
alatt rukkolt elõ rendezvényeivel. Az alábbiakban a három
kar felelõs szervezõje mondja
el röviden tapasztalatait, véleményt az idei tudományos
konferenciáról.
Dr. Klebniczki József, a
GAMF Kar tudományos
dékán-helyettese: – Ismeretes, hogy
nagyon sokré-

Velük egyébként, régótahasznos kapcsolatot ápol fõiskolánk. Erre az ünnepi alkalomra idõzítettük annak a
megállapodásnak az aláírását, amelynek értelmében a
Kertészeti Karunk tanszékeként
is mûködik a jövõben ez a
kecskeméti
tudományos
intézet, hiszen a környezetvédelem, a vidékfejlesztés kiemelt szerepet kap ma már az
oktatási rendszerünkben. – Tudományos konferenciánkhoz
nem véletlenül kapcsolódik a
megyei jelzõ, hiszen Kecskeméten kívül is zajlottak jelentõs
rendezvények. Kiskunhalason
például, a helyi lokálpatrióták
népes táborának olyan színvonalas elõadást tartott Vámos
Tibor akadémikus, hogy az a
legmagasabb
szintû
tudományos fórumokon is
tapsra ingerelné a hallgatóságot. A konferencia elõadásainak sokszínûségét, színvonalát
tekintve, túlzás nélkül mondhatjuk, büszkék lehetnek rá
mindazok, akik a fórum megrendezésében szerepet vállaltak. Ám az is szembetûnõ,

hogy e programsorozat jelentõségével közel sem volt arányos az érdeklõdés. Dr. Danyi
József is sajnálkozva állapítja
meg, hogy a három fõiskolai
kar mintegy hetven szekció
elõadásának kevés kívülálló
szentelt figyelmet. A különbözõ mûszaki és agrár cégek
szakembereit épp úgy hiányolták a közönség soraiból,
mint a Kecskeméti Fõiskola
oktatóit, és a városban dolgozó pedagógusokat. Tanulság
lehet a jövõt tekintve, hogy a

Az önkormányzat köszöntõ
szavait Kecskemét alpolgármestere, dr. Iványosi-Szabó
András tolmácsolta a konferencia megnyitó ünnepségén. Ezt követõen a hírös város világhírû tudósait méltatta, Mathiász Jánostól Kocsis
Pálon át Mészöly Gyuláig.
Sajnálattal említette napjaink
átgondolatlan régiós átalakításait, amik Kecskemétet
igen hátrányosan érintik,

akár a felsõoktatást, akár a
tudományoséletet nézzük.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés részérõl Magó Zoltán
alelnök mondott idézetekkel
díszes köszöntõt. Közben
hangsúlyozta, hogy a tudomány ma még hatalmas szellemi erõt képvisel a magyar
társadalomban, és csak rajtunk múlik, hogy ebbõl az
erõbõl hazánk mit profitál.
Nagyon nagy a tét, hiszen ha

– Nem véletlen mondják, hogy a tudományos munka,
a kutatás hosszú távú befektetés. Eredményei gyakran
évtizedek múltával értékelhetõk igazán. – Ezen gondolatok jegyében, az elõrelátó alapítókra is emlékezve, nyitotta meg Csatári Bálint, az MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója
azt az ünnepi tudományos ülést, melyet a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében tartottak.
Bevezetõjében az igazgató
elmondta, hogy szakembereik az elsõ idõszakban fõleg
Bács-Kiskun, gyakran nemzetközi érdeklõdést is kiváltó
területi-települési problémáit

mondta az immár négy alföldi városban újszerû, hálózati
tudományos együttmûködésben dolgozó, kecskeméti
székhelyû Alföldi Tudományos Intézet megalapítását.

kutatták. Munkáik nyomán
oldották fel 1986-ban a
négy évtizede tartó általános
tanyai építési tilalmat. Sikeres
volt az akkor keletkezõ új települések vizsgálata is. Ennek nyomán lett önálló település például Fülöpjakab és
Felsõlajos.
A második szakasz 1992ben kezdõdött, amikor a
MTA, a regionális kutatások
fontosságát elismerve, ki-

Alföld-kutatási programjuk
eredményei több – a gyakorlat számára is jól hasznosítható – könyvben és tanulmányban láttak napvilágot.
1994-ben adták át a mára
igen jelentõs értéket is képviselõ adat- és térképi bázisokat kiépítõ számítóközpontot,
amely Kecskemétrõl látja el
szolgáltatásokkal a kilenc
városban, száztíz fõvel mûködõ Regionális Kutatások

Három kar – kart karba öltve
tû ma már a mûszaki tudományok területe. Így az oktatásuk és a kutatásuk is szerteágazó. Tapasztalataim szerint, a Megyei Tudományos
Fórum szekció elõadásai kiváló lehetõséget kínálnak évrõl évre kollégáinknak arra,
hogy betekintsenek egymás
kutatási eredményeibe, s
hogy a fiatal kutatók megtanulják a konferenciákon való
szereplés fortélyait. De említhetném azokat a tanárainkat
is, akik csak a tanításra koncentrálnak. Nekik – reményeink szerint – inspiráló lehet
majdani kutatásaikhoz mindaz, amit ezeken a szekció

elõadásokon hallhattak, tapasztalhattak.
– Az idén egyébként, több
referendum foglalkozott a hallgatók, illetve a friss diplomások helyzetével, munkavállalási esélyeikkel, a munkaerõ-piaci elvárásokkal. Tehát nem
csak a tananyagaikkal kapcsolatban szerezhettek új információkat a szekciók elõadásain, hanem saját jövõjüket illetõen is.
Borsné dr.
Petõ Judit fõiskolai docens, a
Kertészeti Kar
tudományos titkára: – Kutató-

megfeledkezünk a tudás hatalmáról, a tudósaink megbecsülésérõl, soha nem zárkózunk fel a fejlett országokhoz.
A megyei konferencia plenáris elõadásainak, illetve
szekció üléseinek a Tudomány
és Technika Háza, a MTA RKK
Alföldi Tudományos Intézete,
a Kecskeméti Fõiskola GAMF
Kara, a Kiskunhalasi Városi
Könyvtár és a Bajai Polgármesteri Hivatal adott otthont.
Az alábbiakban értékelésekkel fûszerezett beszámolót
közlünk a jeles eseményrõl.

25 éves kutatócsoport

Az idei tudományos konferencia kiemelkedõ eseménye volt, hogy aláírták a Kecskeméti Fõiskola és az MTA Regionális Kutatások Központjának közös tanszék létesítésérõl szóló megállapodását. Felvételünkön: Lévai Péter, Danyi
Jószef, Horváth Gyula és Csatári Bálint (balról jobbra).

mostaninál nagyobb hírverés
elõzze meg ezt a tudományos
fórumot. Jó hír viszont, hogy
az elhangzott elõadásokgyûjteményét az idén is megjelenteti a fõiskola, könyv formában és CD-n egyaránt. Az
úgynevezett Elõnapon elhangzott elõadások elektronikusformában a GAMF Kar oktatástechnikai szakemberénél
hozzáférhetõk.

2007. november 19.

ink tíz elõadást tartottak az
agártudományi szekcióban,
ami a Duna-Tisza közi Homokhátság vízgazdálkodásától a permetezés, a szennyezett
öntözõvíz hatásain át, az energiafû és a biológiai gyomirtás
használatáig, a falusi és lovas
turizmusig, igen sok közérdekû
témára kiterjedt. Nekem nagyon tetszett a poszter szekció
is. Ez hasonlított egy plakátkiállításhoz, csak itt a kutatók tudományos munkásságának
dokumentumait tárták közszemlére egy-egy poszteren.
Mellette állt a kutató, akitõl lehetett kérdezni részleteket a látottakkal kapcsolatban. Ez egy

bevált kommunikációs forma
ma már a különbözõ konferenciákon, és igen közkedvelté
teszi a közvetlensége, a kötetlenebb beszélgetések lehetõsége.
Lipócziné dr. Csabai Sarolta
fõiskolai tanár,
Ta n í t ó k é p z õ
Kar: – Több éve
veszek részt e tudományos fórum szervezésében, és az a véleményem,
hogy egyre növekszik az oktatók érdeklõdése, és az elõadások színvonala is. A Tanítóképzõ Karnak most nem kevesebb
mint, húsz oktatója számolt be

Központjának valamennyi
kutatási
egységét
(www.rkk.hu, www.alfoldinfo.hu).
Csatári Bálint a tudományos fórumon elmondta,
hogy az utóbbi években a
kecskeméti csoport az integrált – több tudományterület
összefogását is igénylõ – vidékkutatások egyik bázisává
vált. Az e témában fontos és
érdekes európai kutatási
irányzatok hazai alkalmazásával foglalkoznak, amelynek eredményei elsõsorban
a Homokhátság jövõ fejlõdését megalapozó vizsgálatokban öltenek testet.
A közeljövõ két legfontosabb feladata Kecskemét és
vidéke új szemléletû, a mai
európai modelleknek megfelelõ kutatása, mellyel az ünnepi ülésen elõadást tartó fiatal településkutatók elsõsorban a városunk sikeres, pályázásra alkalmas stratégiai
fejlesztési tervét kívánják
megalapozni.
A másik fontos új irány lehet a fõiskolai képzésbe való
bekapcsolódás, aminek elsõ
lépéseként az ülés végén
aláírták a Kecskeméti Fõiskola és az MTA Regionális Kutatások Központja közös,
úgynevezett kihelyezett Térségfejlesztési és Alkalmazott
Térinformatikai Tanszékének
alapító okiratát.

a legújabb kutatásairól. Legnépesebb elõadói köre a bölcsészettudományi és mûvészeti
szekciónak volt, de szép számú
referendum hangzott el szociológiai, nevelés- és társadalomtudományi témákban is. Meggyõzõdésem szerint, oktatóink
tudományos munkája nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
ma már az ország legjobb tanítóképzõi között emlegetik a
kecskemétit.
– Persze, több minden van,
amit meg kell majd vitatni a
kollégáinkkal, amikor mérlegre tesszük az idei konferencia
tapasztalatait. Biztosan találunk majd jó megoldásokat,
hogy a jövõben a hallgatóink
a mostaninál nagyobb érdeklõdést mutassanak a szekciók
elõadásai iránt.

2007. november 19.
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Megyei Tudományos Fórum

Katona József Napok

Civilek szekciója

Példaértékû városszeretet

Az idei Megyei Tudományos Fórumon külön figyelmet
érdemeltek a civilisztikai szekció elõadásai. A sokakat
érdeklõ programon Dánfy László, a MTESZ Bács-Kiskun
Megyei Szervezetének ügyvezetõ elnökhelyettese látta el
a házigazda szerepet. Mint ismeretes, 2004-tõl a
MTESZ semmiféle állami támogatást nem kap, így mint
az ország legnagyobb civil szervezete mûködik ma már.
– A tíz önálló szakmai
kerekasztalt tömörítõ, januárban megalakult Városi Civil Kerekasztal ülésein fogalmazódott meg
az igény, hogy a Megyei
Tudományos Fórum rendezvénysorozatán kapjanak plénumot a civilek is
– mondja Dánfy László . –
Érdekes és igen hasznos
elõadást hallhattunk ezen
a szekció ülésen dr. Boda
Zsolttól, a MTA Politikai
Tudományok Intézetének

osztályvezetõjétõl, a civil
szervezetek küldetésérõl
az átalakuló magyar társadalomban. Hasonló figyelmet érdemelt dr. Csatári Bálint korreferátuma.
A MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója a civilek lehetõségeit elemezte, a kutatások
tükrében.
– Az elõadásokon és az
azokat követõ hozzászólások során is megfogalmazódott, mennyire fontos,

hogy ezeknek a politikától
mentes, non-profit szervezeteknek minél erõteljesebben öntudatosodjon a
mûködésük. Ezzel együtt
mutatkozik az az elvárás,
hogy nagyobb lehetõségeket, több feladatot kapjanak városi és megyei
szinten egyaránt. Elhangzott továbbá, hogy a civilek nyílt levéllel fordultak
a honatyák felé, azt sürgetve, hogy e társadalmilag egyre jelentõsebb tömörülésnek a támogatási,
pályáztatási rendszerét, illetve a Nemzeti Civil Alap
mûködését gondolják újra, mert a jelentõs változások hatékony reformokat sürgetnek ezen a téren
is.

Mikulás
házhoz megy!
Színvonalas, különleges
mûsorral, tapasztalt
pedagógusokkal!
20/442-63-58

November elején ismét drámaíró szülöttére emlékezett Kecskemét. Az idei kerek évfordulót megannyi remek program, ünnepség
színesítette. A Katona József Gimnázium 60.
születésnapja, Forrás-est, Bánk bán bemutató, megyei vers- és prózamondó verseny, felolvasóverseny, színházi plakátkiállítás,
könyvtár könyvbemutató… A város önkormányzata által szervezett, a színház mellett
lévõ Katona József szobornál tartott ünnepség szónoka Bajtai Mária volt. A Magyar Iro-

dalomtörténeti Társaság helyi tagozatának
elnöke – egyebek mellett – a következõ gondolatokkal emlékezett a nagy drámaköltõre:
– Valóban Katona városa Kecskemét? Ismerjük, olvassuk még? Olvassuk-e eleget
Katonát?... Aki megírta a homok isteni színjátékát, városa történetét, tervét a színházról,
tanulmányát a magyar nyelvrõl és a játékszín
költõmesterségrõl. Szatirikus vadásznaplót is
írt, s megannyi ügyiratot, hivatali iratot, merthogy saját életével is példázta: „munkálkodó
légy, nem panaszkodó és szedd rendbe magadat”...
– Fontosak a Katona napok, az intézmények, szervezetek összefogása. Megmérni az
idõt, hagyományainkat, erõinket, értékeinket. Keresni a felemelõ, feltámasztó bizonyítékokat, példákat. Katona József élete és
mûvei gazdag példatárral állnak elõttünk.
Hazaszeretetbõl, hûségbõl, erõbõl és kitartásból, szívósságból, szorgalomból, városszeretetbõl, történelemismeretbõl és történelemkutatásból, értékteremtõ munkálkodásból. Különösen megkapó és ma is követendõ példa lehet szülõvárosa iránti tisztelete,
szeretete…

Tanmûhelyt avattak

KECSKEMÉTI
VIZIKÖZMÛ
TÁRSULAT HÍREI:
A Viziközmû Társulat felvette a
kapcsolatot a városházával: hetente mennek az egyeztetések,
amelybõl a legfontosabb a
beruházások tovább folytatása,
megközbeszereztetése, amely a
MÁV
vonalakat
érintõ
közösségekre vonatkozik.
Ennek kivitelezése várhatóan
2008.tavaszára tehetõ.
A másik fontos dolog az utak stabilizációjával kapcsolatos. Ezzel
kapcsolatban közgyûlési elõterjesztés is készül.
Reménykedünk, hogy e téren is a
közeljövõben lesz elõrehaladás.
Dr. Fekete László
`
Társulat Elnöke

A KÉSZ Kft. évek óta eredményesen mûködteti szakmunkástanuló programját a
KÉSZ Ipari Parkban. Az oktatás hamarosan
új, modern eszközökkel felszerelt helyszínen
folytatódhat, ugyanis telephelyükön a na-

pokban adták át új tanmûhelyünket. A ünnepségen Árvai István, a KÉSZ Kft. PR vezetõje mutatta be az új létesítményt, aminek
jelentõségét Leviczky Cirill, az önkormányzat oktatási bizottságának elnöke méltatta.

Kukac növényvédõszer, 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

Készítse fel immunrendszerét a
télre! Most induló sorozatunkban elsõkért Figyelmébe ajánljuk MASSZÁZS szolgáltatásunkat!

Különleges masszázsok
közül is a lávaköves a legkomplexebb hatást kifejtõ
technika. Túlhajszolt, streszszes embereknek is nyugalmat, teljes pihenést biztosít,
rendkívül jó depressziót és érzelmi feszültségeket oldó hatása révén meditatív, álomszerû állapotba hozza a testet. A melegített speciális vulkanikus kövekkel történõ
masszázs többek között reumás betegségek gyógyulására szolgál, valamint fokozza
az anyagcserét, vérkeringést,
ezáltal méregtelenít is. A kezelés segíti a bioenergiaáramlást, a meridiánok és
csakrák mûködésének harmonizálását így nemcsak kellemes közérzetet biztosít, hanem segíti a test öngyógyító
folyamatait is. szes) betegek
kezelésére.

Az egyre bõvülõ palettán
jelenleg a következõ masszázsok találhatók: Esztétikai
masszázsok:
fogyasztó masszázs
cellulit masszázs
iszappakolásos testkezelés
mellnagyobbító masszázs
Gyógyító hatású masszázsok:
nyirok masszázs
frissítõ masszázs
hát masszázs
Különleges masszázsok:
lávaköves masszázs
csokoládé masszázs

Karácsonyhoz
közeledve,
igénybe vehetõ az évek óta
nagy sikernek örvendõ maszszázs ajándéklehetõség. Ezzel
és a masszázsokkal kapcsolatos részletes tájékoztató található
honlapunkon:
www.zoldhazfitness.hu, illetve
Madi-Veidt Edit Tel.:06
70/246-4002

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

Aranykehely Patika
Kecskemét , Rávágy tér 3.
Telefon/Fax: 76/508-853
Nyitva tartás:
Hétfõtõl-Péntekig: 8-18
Mielõbbi gyógyulást
kívánunk!

Iroda, raktár: 6000
Kecskemét,
Szolnoki út 20.
Termonívó Plus Kft.
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Piramis Üzletház

Centrál Passage

A biztos tipp

Csak igényeseknek!

Közelegnek az év végi ünnepek, az ajándékvadászat ideje, amikor felkerekedünk,
nyakunkba vesszük a várost. Bizony-bizony,
a legnagyobb örömet szerzõ meglepetések
felkutatása egyszerre lélekemelõ küldetés,
és édes fáradságot okozó feladat. Kecskeméten a bevásárló körút kihagyhatatlan állomása lehet a fõtér közvetlen szomszédságában található, kiválóan megközelíthetõ Piramis Üzletház, ahol kiskereskedelmi

egységek sora kínálja széles áruválasztékát, és az ünnepekhez idõzített, elõnyös
akcióit. Az Andrássy Ákos tervei alapján
készült udvar – belsõ világa, sajátosan zárt
atmoszférája révén – mindeközben a pillanatnyi szusszanás, a gyors felüdülés lehetõségét is kínálja az ekkortájt különösen
megbolyduló városban. Ne feledje, ha karácsonyi körútját tervezi, akkor az ünnepi
díszbe öltözõ Piramis Üzletház biztos tipp!

A kecskeméti kereskedelmi
épületek egyik üde színfoltjaként ismert a különleges,
egyedi homlokzattal bíró
Centrál Passage üzletház. A
Dobó körút 8. szám alatt található, kétszintes komplexum 2000-ben készült el a
neves építész, Andrássy Ákos
tervei alapján. Az elmúlt hét
évben az üzletház méltán tett
szert komoly népszerûségre a
kecskeméti vásárlók körében. Mindez azt bizonyítja,
hogy a belvárosban számottevõ igény mutatkozik egy
olyan helyre, ahol a különfé-

le üzletek és cégek igényesen
épített környezetben, kulturált
körülmények között kínálhatják termékeiket, szerteágazó
szolgáltatásaikat. Különösen
igazak ezek az állítások a ka-

rácsonyi idõszakra, amikor
már-már felemelõ érzés betérni egy világosan strukturált, jó megközelíthetõséggel
rendelkezõ, fedett vásártérbe.

AZ ADOLAND KFT.
IS HOZZÁJÁRULT

Tamási Julianna

AZ OLDAL

Gyógymasszõr:
20/456-25-92

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

Arkánum maszszázs stúdió

KÖSZÖNJÜK!

-széleskörû szolgáltatás
-masszázs kellékek
rendelés felvétele
Kecskemét, Centrál Passage
Üzletház, Dobó krt. 10.
1. emelet.

19 éves
Ford Escort
75 000 Ft-os
irányárban
sûrgõsen eladó:
20/442-63-58

PIRAMIS GSM
ÚJ és használt mobiltelefonok értékesítése, készpénzes vétele, cseréje, szervízelése.
Folyamatos akciók!
Csere esetén +2000-3000 Ft-tal többért számítjuk
be használt készülékét.
Kecskemét, Csányi u. 1-3., Piramis udvarház,
a Templom sarkánál. Tel: 06/70-384-85-97

Kecskeméten használt mobilt a legolcsóbban nálunk!

Ruha, bõr és
táskajavító.
nadrág fölhajtás 1 órán belül, mindennemû javítás.
30/653-34-05
Piramis udvarház, II. em.
(liftbõl kilépve jobbra a folyosón.)

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

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

Az ünnepek
alatt is szeretettel
várjuk kedves
vendégeinket!

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

2007. november 19.

Magyar Márta
mûhelyében
– Szép feladat volt számomra egy stáció-sorozat el készítése, az ezredforduló táján, nem sokkal Boldi zsár fiunk megszületése és a diplomám megszerzése
után. A román kori kódex lapok mintájára színes,
kevés alakos, oszlopos ívbe foglalt jelenetek készül tek, amiket követ az oszlopfejezetek rejtett,
aprólékos ábrája.... – így vall, a nemrég Kecskemé ten, a mûkertvárosi Assisi Szent Ferenc templomban
falra került stációsorozat jeles szerzõje, Magyar Márta kerámikus iparmûvész, így idézi föl a csodálatos
komplexitású mûalkotás születését.

– Nagyon hálás vagyok
azért, hogy négy gyermekünk mellett a kerámiával
is foglalkozhatom – állítja
a mûvésznõ. – Így vagyok
a helyemen, így vagyok
teljes egész. A küzdelmekkel együtt így találok
egyensúlyt és erõt, hogy a
lehetetlennek tûnõ dolgokat is reménnyel tudjam
végig vinni. Ha az agyaggal foglalkozom, megtanulom, hogyan legyek
alázatos, hogyan legyek
közremûködõ, hogy az
akaratomon és terveimen
túl helyet kell adnom más
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Kellemes ünnepeket kíván a Zebra Taxi Tel.: 444-444

akaratnak. Nagyon fontos, hogy a családon belül
jelen legyünk egymás életében. Az agyagozásra
szánt idõt nem szeretem a
gyerekek idejébõl elvenni,
így elég gyakran éjszaka
vagyok a mûhelyben.
Nem szeretek lemaradni
az esti imáról sem – ilyenkor mesélnek a gyerekek
kicsit a napjukról, megköszönik a jó dolgokat, jó
hallgatni az énekeiket. Ha
úgy alakul, hogy a nagymama vigyáz rájuk délután, hallgatom a mesét,
amit õk is.

Sztrádák és ösvények
Sokáig járta a világot tengerészként. A fa faragása
eleinte egyfajta unalomûzés volt számára, az óceánokat szelõ hajók fedélzetén. Aztán a matróztársak egyre
nagyobb csodálattal bólogattak munkái láttán, s arra
kérték, faragjon egy oltárt, bensõségesebbé téve a
hullámok hátán töltött karácsonyt. – Így indult a kecskeméti Mónus Béla szobrászi karrierje.
Alkotásaiból most láthattunk kiállítást az Erdei Ferenc Mûvelõdési Központban, Assisi Szent Ferencrõl
készült szobra pedig, a vasárnap felavatott új templomot díszíti a Mûkertvárosban.
– Tíz éve, hogy végleg hátat fordított a tengereknek.
Élete és megélhetése végleg
a fafaragás lett. Megbánta?
– Nem. Viszontagságoktól ez az út sem mentes, de
valami megnyugtató megelégedettséget, boldogságot ad, ha valahol felavatják egy munkámat. Maga a
tudat a megnyugtató, hogy
maradandót alkottam, ami
sokáig lesz dísze egy köztérnek, közintézménynek.
– Ön helyett, most a
szobrai járják a világot.
Mert ha jól tudom, Német országtól Japánig sok helyen láthatók ma már közté ri plasztikái. Melyikre a legbüszkébb?
– Talán a Mikes Kelemen
emlékmûre. Ez hatalmas
munka volt, hiszen egy háromszáz éves tölgybõl fa-

portot készítek az állatkertnek. Ma már szinte minden
idõmet az köti le, hogy a
megrendeléseket teljesítsem.
– Csak fával dolgozik?
– Nem, gyakran nyúlok a
márványhoz is, ha kérik. A

Mónus Béla a hívõk és a szobor társaságában

ragtam, Mikes szülõhelyén,
Zágonban. Azóta úgy mutogatják ebben a csodálatos erdélyi falucskában,
mint a büszkeségüket, mint
igazi látványosságot. De a
fõvárosi állatkertben látható, öt méter magas táltos
szobromat sem tagadnám
meg soha, ahogy az ott látható Koós Károly portrét
sem. Most egy életnagyságú betlehemes szoborcso-

balatonfüredi óvoda bejáratánál nemrég felavatott
zenebohócom is kõbõl készült. De a fa melegsége
mindennél többet jelent, a
tulajdonságai gyönyörû titkok tárháza a magamfajtának. Mondhatnám, hogy
maga a fa a legnagyobb
tanítómesterem. Kõ Pált és
Szervátiusz Tibort nagyon
tisztelem, próbáltam is tanulni tõlük. Azt mondták, jó

úton járok, de nem csak tehetség, hanem rengeteg elszántság, kitartás, erõ is
kell, hogy végig járjam ezt
az utat, különben elveszek.
Szervátiusz szerint, ez a magányosok útja, s azt hiszem,
teljesen igaza van. Ma, a
számítógépek világában,
én megmaradtam az õsi
módszereknél, a vésõnél és
a kalapácsnál, s a figuratív
szemléletnél. A sztrádák helyett az ösvényeket választottam. Mert mit lát az ember, ha csak tovatáguld az
aszfaltcsíkon? Az ösvények
nehezebben járhatók, de
fák, bokrok övezik, ezernyi
élet, ezernyi titok…
Mónus Béla mostani,
kecskeméti kiállítására megjelent egy tenyérnyi füzetecske, amelyben ezt írja: „A fák
formájukban, erezetükben,
görcseikben, repedéseikben
õrzik hosszú életük során átélt tapasztalataikat. Haláluk
után ezekbõl a jelekbõl próbálok olvasni. Évszázadok
emlékeirõl mesélnek, segítenek, hogy megtalálhassam bennük azokat a szobrokat, amik elmondják titkaikat. Szoborként élnek tovább, és szólnak születésrõl,
szeretetrõl,
szerelemrõl,
szenvedésrõl, halálról mindazokhoz, akik egy csöndes,
meghitt percet szánnak rájuk…”

Galéria az APEH ebédlõjében
Túl van már második kiál lításának megnyitóján
Kecskemét egyik új, inspi ráló fotómûvészeti mûhe lye, a Pro-Cent Galéria.
Az alkotások a Kurucz kör úti APEH székház ebédlõ jében kerülnek a falra, Király László György fotós
válogatásában.
A tárlatok rendezõje: Király László György

Disznótor látványkonyhával
az Új Tanyacsárdában
2007. november 25. (vasárnap)
Ajánlott érkezés 10.00 óra.
A csárdában a disznótor munkálatait a böllér irányítja,
a vendégek figyelemmel kísérhetik a hagyományos ételek, mint a
hurka és a
kolbász elkészítését.
A programban 12.30 órakor
lovasbemutató,
kocsizás, hó esetén szánkózási lehetõség.
Kb. 13.30 ebéd
Az ebéd alatti jó hangulatról cigányzenekarunk gondoskodik.

András napi disznótoros
ételek az Öreg Tanyacsárdában
2007. november 22-25.
(csütörtök-vasárnap)

Hagyományos disznótoros menü:
Késõ délelõtti kóstoló: Sült vér és pirított máj friss kenyérrel
Ebéd: Orjaleves Toros káposzta tejföllel
Disznótoros tál: pecsenye, véres és májas hurka, sült kolbász, párolt
káposzta, magyaros tört burgonya
Fánk baracklekvárral
Bõvebb információ és asztalfoglalás: Tanyacsárda Kft.
Tel: 76/356-010, Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu

A szép tárlatokkal debütáló
találkozóhely vezetõje elfogult a mûfajjal, hiszen maga
is mestere a fényképalkotásnak. Király László György, a
jeles kecskeméti lokálpatrióta
válogatásai ugyanakkor azt
jelzik, hogy az olyan szerkesztõi tulajdonságoknak sincs
híján, amilyen az érzékeny-

ség és a bátorság. Az eddigi
két tárlatnyitón találkozhatott
a szûkebb közönség Falcsik
Tamás Lélekharang és Balázs
Nóra Kerti impressziók címû
összeállításaival. Szinte tucatnyi kép sincs a nagyterem falán, mégis érezhetõ, hogy
megnyerték az ilyen jellegû

kezdeményezések sikere iránt szkeptikus közönséget is.
Az egykori nagyvállalati (Dutép) és a mai
hivatali ebédlõ tehát, nem
csak a gyomornak kedves étkeket, de elgondolkodtató,
átélhetõ, szívet és elmét gaz-

Exkluzív fõzõstúdió
Pár hónappal ezelõtt született meg az elképzelés, hogy Kecskemét belvárosában
létrejöjjön egy olyan hely, ahol a látogatók hasznosan és egyben szórakoztatóan tölthetik el szabadidejüket. Az Íz-party Kreatív Fõzõstúdió könnyen megszerezhetõ tudást és kikapcsolódást jelent mindazok számára, akik
most ismerkednek a konyhai alapfogalmakkal, valamint azoknak is, akik kalandozni kívánnak a konyhamûvészet világában, és mindezeket egy olimpiai és világ-

bajnoki aranyérmes mesterszakáccsal, Kovács Sándorral tennék szívesen.
A fõzõstúdió programja rendkívül sokszínû és változatos. Az idelátogatóknak lehetõségük van tanfolyamon is részt venni,
az alapoktól a valódi konyhamûvészetig. Speciális kurzusokra is jelentkezhetnek, amelyek egy-egy
adott témakörrel foglalkoznak. (Ünnepi
ételek, egészséges étkek, különbözõ nemzetek konyháinak fortélyai, stb.)

dagító víziókat is kínál az érdeklõdõket. Gratulálunk a
kezdeményezéshez!

A fõzõstúdió nem feledkezett meg a fiatalabb
korosztályról sem. Szombaton délelõttönként
várják az apróságokat egy közös CsipetCsapat gyerekpancsra. A fõzõstúdióban céges csapatok is próbára tehetik gasztronómiai kreativitásukat, és természetesen egymást
is egy teamépítõ tréning eretein belül. A számos érdekes foglalkozás és különféle szolgáltatás mellett, kellemes környezet, barátságos
hangulat várja a látogatókat
az Íz-party Kreatív Fõzõstúdióban, Kecskemét
belvárosában, a Hosszú utca 20 szám alatt,
a Szalagházak mögött. További információ:
(76)
507-342,
(76)
507-343,
zparty.info@gmail.com
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Új sportlétesítménnyel gazdagodott Kiskunfélegyháza
az õsz folyamán. Átadták
ugyanis, az ötezer négyzetméter beépített alapterületû,
ezerötszáz ülõhellyel rendelkezõ KÉSZ Aréna Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokot.
A szeptember végén megrendezett ünnepélyes átadá-

Kellemes ünnepeket kíván a Zebra Taxi Tel.: 444-444

A sport és a kultúra új fellegvára
si ceremónián Radnai Tamás, a KÉSZ Kft. ügyvezetõ
igazgatója nyújtotta át az
impozáns, minden igényt kielégítõ létesítmény kulcsát
Ficsór
József
polgámesternek.

– A kiskunfélegyháziak
nagy álma valósult meg a
sportcsarnok felépítésével,
amely a helyi élsport további javulását vonhatja maga
után. Az aréna ugyanakkor
az utánpótlás-nevelésnek, a

tömegsportnak és a diáksportnak is méltó otthonává
válhat – vélekedett a másodosztályú kézilabdacsapattal büszkélkedõ település
elöljárója.
Kurucz István, az intéz-

A közérdek és magántõke találkozása

Az idén huszonöt éves KÉSZ Kft. az elmúlt években
több jelentõs sportlétesítmény építési, illetve rekonstrukciós munkálataiban vett részt. A cégcsoport nevéhez fûzõdik – többek között – az újpesti Szusza Ferenc
Stadion és a szegedi Városi Sportcsarnok felújítása,
valamint a jégcsarnok kivitelezése Káposztásmegyeren. A Papp László Budapest Aréna építését egy francia vállalattal közösen végezte a társaság. – A tekintélyt parancsoló lista ez év szeptemberében új létesítménnyel bõvült.
– A KÉSZ Aréna Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok építési munkálatai tavaly márciusban kezdõdtek, s mintegy másfél évig
tartottak. Szerencsére semmiféle tényezõ nem akadályozta a projektet. Külön kiemelendõ a helyi önkormányzat korrekt, mindvégig
együttmûködõ magatartása. Törekedtünk arra is,
hogy lehetõség szerint, minél több helyi alvállalkozót
vonjunk be az építkezésbe

– nyilatkozta lapunknak
Árvai István, a cég PR-igazgatója.
A harmincnégyezres kis-

városban megvalósult beruházás egyik sajátossága,
hogy úgynevezett PPP-konstrukcióban, vagyis magántõke bevonásával valósult
meg. A közel háromszázmilliós éves üzemeltetési és
bérleti költséghez az állam
tizenöt év alatt nyolcszázmillió forinttal járul hozzá.
– A PPP-beruházások a
magán- és a közszféra szerencsés találkozásán alapulnak, s ilyesféle nagy volumenû, közérdeket szolgá-

ló létesítmények megvalósítását teszik lehetõvé magántõke bevonásával. A
kiskunfélegyházi konstrukció lényege, hogy az intézmény építésének és üzemeltetésének
költségeit
tizenöt éven keresztül, arányosan utófinanszírozza az
önkormányzat. Ez alatt az
idõ alatt az egyik projektcégünk felel a csarnok üzemeltetéséért – mondta el
érdeklõdésünkre Árvai István. – A KÉSZ Kft. számára
a PPP-beruházások új piaci
lehetõségeket jelentenek az
egyre jobban beszûkülõ piacon. Jelenleg a cégcsoport öt projektben vesz részt
hasonló finanszírozási feltételekkel. Külön kiemelendõ
a tiszalöki börtön építése,
amely az elsõ magántõke
bevonásával megvalósuló
büntetés-végrehajtási intézet lesz Magyarországon,
sõt, Közép-Európában is.

K&Z Horizontál Kft.

Új konstrukció – új kihívás
Az 1995-ben alakult kecskeméti K&Z Horizontál Kft.
neve jól cseng ma már messze földön is. Hiszen szerte
az országban, évek óta vállalkozik ez a beruházásokat
szervezõ és kivitelezõ cég – túlnyomórészt települések
önkormányzatainak – pályázati kiírások elkészítésére,
közbeszerzési eljárások lefolytatására, az új létesítmények építésének felügyeletére, illetve a mûszaki ellenõrzések folyamatos lebonyolítására. Vagyis, amikre
vállalkoznak, azok legtöbbször valóban horizontálisak,
a sikereket pedig remekül felkészült szakembergárdájuk garantálja.
– Az elmúlt évek során
sok település önkormányzata bízta cégünkre az
úgynevezett ISPA-program
keretében megvalósuló
csatornázásokat, részesei
lehettünk megannyi iskola,
kórház, ipari telephely és
egyéb létesítmény építésének. Az új kiskunfélegyházi
sportcsarnok azonban lényegesen különbözött az
összes korábbi munkánktól – mondja a K&Z Hori-

zontál Kft. ügyvezetõje, dr.
Kovács Attila. – Ugyanis
most elõször vehettünk
részt olyan beruházásban,
amely az úgynevezett PPP konstrukcióban valósult
meg. Ennek az a lényege,
hogy a sportcsarnok kivitelezése és mûködtetése magántõke bevonásával történt.
– Dióhéjban a következõkrõl van szó: A félegyházi önkormányzat meg-

nyerte a központi PPP-s
pályázatot, az új sportlétesítmény megvalósításához.
A város közbeszerzési eljárásán mi lettünk a befutók,
a beruházással kapcsolatos teendõk lebonyolítására. A PPP-konstrukció szellemében, már mi fogalmaztuk meg a pályázatot a
kivitelezésre és üzemeltetésre. Ezt a KÉSZ Kft. nyerte el vállalva, hogy önerõbõl megépíti és tizenöt
éven át üzemelteti a sportcsarnokot, s részletekben
kapja vissza ez idõ alatt a
befektetését, amit a helyi
önkormányzat mellett, az
elnyert központi PPP-pályázat garantál.
– Természetes, hogy egy
ilyen konstrukciónál állandó egyeztetéseket, finomításokat is végeznünk kellett, hogy minden a köl-

csönös megelégedés szerint alakuljon. És közben
rengeteg tapasztalatra tettünk szert, amiket bizonyosan kamatoztathatunk a
jövõben. Ugyanis a központi, illetve az önkormányzati források egyre
jobban beszûkülnek, így a
megfelelõ
garanciákat
mutató magántõke bevonása nélkül, egyre nehezebb lesz megvalósítani
nagyobb beruházásokat.
Tehát, olyan új kihívást jelentett cégünknek a félegyházi sportcsarnok, amilyenre egyre többször számíthatunk a jövõben.

mény igazgatója lapunk érdeklõdésére elmondta:
– A küzdõtér méretei nemzetközi kézi-, kosár- és röplabda mérkõzések lebonyolítását teszik lehetõvé, így
válogatott szintû találkozók
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vendégül látását is tervezzük. Ennek érdekében hat
tévéállomás került kialakításra a létesítményben. Az
aréna azonban nemcsak
sportrendezvényekkel, hanem gazdag kulturális programokkal – koncertekkel,
elõadói estekkel, táncbemutatókkal – is várja majd
rendszeresen a helyieket.

Bajnai Gordon miniszter

Erre büszkék lehetünk
Mint ismeretes, a KÉSZ Aréna Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok úgynevezett PPP-rendszerben, vagyis magántõke bevonásával valósult meg. A magyar állam nyolcszáz millió
forinttal járul hozzá a 5,5 milliárd forint összköltségvetésû projekthez. Az ünnepélyes avatási ceremónián is részt vevõ Bajnai
Gordon, önkormányzati és területfejlesztési minisztert lapunknak elmondta:
–
Ez
egy olyan
létesítm é n y,
amelyre
bármelyik
város lakója büszke lenne,
szerte az országban. Nem
csupán építészetileg, de
funkcionális értelemben is
tökéletesen megfelel a céloknak. Egy olyan értékkel
gazdagodott a Félegyháza,
amely hosszú idõre meghatározhatja a helyi sportéletet.
– A PPP-módszer nem
minden beruházás finanszírozására alkalmas, de a
kezdeti hibákból tanulva,
több helyen sikeres fejlesztéseket eredményezett már ez
a módszer. Jelentõsége abban rejlik, hogy egyes projekteknél a megvalósítás
hatékonysága, de a forrásfelhasználás miatt is jobb,
ha a közszféra háttérbe húzódik, és átadja a terepet a
magánszférának. Nagyon
körültekintõen, és a többlépcsõs, szigorú eljárásrendeket betartva szabad csak
alkalmazni ezt a formát.
Úgy kell kialakítani a szerzõdéses rendszert, hogy a következõ években az adófizetõk polgárok se szembesüljenek aránytalanul nagy terhekkel. Fontos szempont az
is, hogy a kivitelezõ közszol-

gáltatásokat is magára vállaljon.
– Közvetlenül nem fordíthatók uniós források a versenysport támogatására,
azonban az EU támogat
olyan kiemelt társadalmi célokat, mint az esélyegyenlõség, a társadalmi kohézió,
az egészségmegõrzés, melyek eléréséhez a sport, mint
eszköz felhasználható. Meggyõzõdésem, hogy a sportot
Magyarországon az alapoktól kell újraépítenünk, ezért
kiemelném az OLLÉ Iskola
Programot, amely a közoktatási
intézményekben
sportpályák, sportudvarok
létrehozására, és az arra
épülõ szolgáltatások megszervezésére irányul.
– Idén az önkormányzati
és egyéb nem állami sportlétesítmények üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez 38,9
millió forint, a 21. századi
iskolai és önkormányzati
sportlétesítmény-fejlesztési
program keretében pedig
236,5 millió forint állami
támogatásra nyílt lehetõség. A PPP program jóvoltából 37 létesítmény (18
tanuszoda, 18 tornacsarnok és egy megyei multifunkcionális sportcsarnok)
fog megépülni legkésõbb
2008. december 31-ig.
Ezek közül tizet már felavattunk.

2007. november 19.

Botrányos évtizedek után
– színidirektor választás elõtt
Sok botrány büdösítette a levegõt a kecskeméti színház direktori széke körül, az elmúlt negyed évszázadban. 1983-at írtunk, amikor a „nagy triumvirátust” –
Jancsó Miklóst, Hernádi Gyulát, Gyurkó Lászlót –
küldte a kecskemétiek nyakára mûvészeti életünk akkori diktátora, Aczél György.
„Itt országos hírû színházat csinálunk! Sõt európai
hírût! Mi több, világhírût!” –
hangoztatta a három híresség. Aztán ötletszerûen, átgondolatlanul felforgattak
mindent. A rózsaszín álmok
és a sebtében színpadra
rittyentett lilagõzös produkciók oda vezettek, hogy két
év alatt száznyolcvanezerrõl

tás, s az új igazgatói pályázat. A színházat felügyelõ
városi vezetésbe új pártok
emberei kerültek, akiknek
ugyan nem sok fogalmuk
volt e mûvészetrõl, de makacsul verték az asztalt, jelezve, hogy õk az urak a városházán. Így azután a
szakemberek, a társulat és
a sajtó tiltakozása ellenére,

az szeretne maradni a jövõben is. Decemberben jár le
a mandátuma, ezért új pályázatot írtak ki. A színházat
felügyelõ alpolgármester,
dr. Sárközy István korábbi
nyilatkozatait, kifogásait tekintve, a város vezetõi nem
elégedettek a nézõszámmal, a teátrum jelenlegi
népszerûségével, és szerintük több elõadás botrányos
volt az elmúlt években.
Szóval, meg kell küzdenie
rendesen Bodolay Gézának, ha továbbra is színidirektor szeretne maradni
Kecskeméten. Ráadásul sok

Szent Imre emlékére
Államalapító királyunk, Szent István fia, a magyar ifjúság védõszentje, Szent Imre ezer évvel ezelõtt született.
A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye országos versenyeket, találkozókat hirdetett meg jeles évforduló alkalmából, óvodás és általános iskolás gyerekek számára. A nagyszabású rendezvénysorozat záróünnepségét stílszerûen Imre napra idõzítették a kecskeméti
Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központban.

sek, akik példamutató keresztényi életükkel, kiemelkedõ közösségi munkájukkal hívták fel magukra a figyelmet, illetve jó tanulmányi eredményeiket, a tudomány, a sport vagy a mûvészetek területén kimagasló

A szervezõ intézmények
diákjai remek mûsorral rukkoltak elõ ezen a gálán. Az
országos versenyek eredményhirdetését a rendezvény keretében tartották
meg, és ekkor adták át a

teljesítményeket értek el. A
Szent Imre-díjat ez alkalommal Deák Péter, a bajai
Szent László ÁMK tanulója,
valamint Barta János, a
pálosszentkúti plébánia hittanosa vehette át.

Bábel Balázs érsek alapította Szent Imre-díjat is. Erre
az elismerésre az egyházmegye területén mûködõ iskoláknak azok a diákjai, illetve a plébániáknak azok
a hittanosai voltak esélye-

Természetbarátok
Pozsgai Zsolt Kecskeméti kiskondás címû mesejátékának õsbemutatóját tartották nemrég színházunkban, Mérõ Béla rendezésében. Felvételünkön az egyik fõszereplõ, Gidró Katalin.

ötvenezerre csökkent az
évadonként nézõszám a
patinás teátrumunkban.
Miközben a színház kiadásai csaknem duplájára
emelkedtek! Amikor a kudarcot kudarcra halmozó
trió elpárolgott Kecskemétrõl, egy pártkatonát, Gera
Sándort pottyantották a direktori székbe, de ez csak
egy villámtréfa volt, a bõdült nagy káosz közepén.
Végül a legendás hírû
„nagy öreg”, Lendvay Ferenc rázta gatyába színházunkat, akit 1986-ban bíztak meg az intézmény vezetésével. Az idõs szakember
új társulatot szervezett, konzervatív mûsorpolitikájával
pedig Jancsóéknál jóval
szélesebb igények kielégítésére törekedett. Apróbb
botrányokból az õ direktorsága idején sem volt hiány,
de kétségtelenül hamar felszámolta a korábbi káoszt,
stabilizálva egy közepes
szakmai színvonalat a teátrumban.
Azután jött a rendszervál-

nem a józan életû, korábban már fõrendezõként
Kecskeméten is bizonyító
Szõnyi G. Sándort nevezték
ki direktornak, hanem Illés
Istvánt. Hamar meg is bánták, mint a kutya, amelyik
kilencet kölykezik.
A következõ színigazgatói
pályázatot megelõzték a
helyi választások. Megint új
vezetése, összetétele lett a
hivatalnak és a közgyûlésnek, akik szintén dilettánsak
lévén, elkövették ugyanazt
a hibát – ma már Bal-lépésnek emlegetik –, mint az
elõdeik. Így került egy fiatal
trió – Bal József és csapata
– a kecskeméti teátrum élére. Akkora káoszt nem
okoztak ugyan ténykedésükkel, mint a korábbi triumvirátus, de balhés produkciókból náluk sem volt
hiány, és finoman fogalmazva képtelenek voltak
megkedveltetni magukat a
kecskeméti közönséggel.
Õket követte 1998-ban
Bodolay Géza, aki máig a
színházunk direktora, s aki

vetélytárssal számolhat. A
megszorítások, a mûvészeti
életet is sanyargató gazdasági helyzet megannyi országos hírû színészt, rendezõt késztethet arra, hogy
megírja kecskeméti pályázatát, amit november 15-ig
kellett benyújtani. (Tudomásunk szerint Bodolay Géza,
Miklós Tibor, Hegedûs Zoltán, Hídvégi Miklós, Cseke
Péter és Éry-Kovács András
pályázott.) És persze, megy
a pártokon belüli lobbi is. A
fideszes többségû városi hivatalban, közgyûlésben, bizonyára nem lesz mellékes,
hogy melyik pályázó mondható hû katonának a narancsosok között.
Egy valamin azonban talán nem árt elgondolkodniuk a döntéshozóknak, viszszatekintve színházunk botrányos évtizedeire: Szinte
minden új direktor nagyobb
csalódást okozott az elõdjénél. Csak két kivétel volt:
Lendvay Ferenc és Bodolay
Géza.
k.e.

Egy százalék

mogatására fordítottuk. A jövõbeni támogatásukat elõre
is köszönjük. Adószámunk:
18354816-1-03. Bankszámlaszámunk:5170010010005714.
A Halasi Úti Általános Iskoláért Alapítvány (ma Damjanich János Általános Iskola) megköszöni a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását. 2006-ban kapott
210.442 Ft-ot az oktató-ne-

velõ munka elõsegítését célzó eszközökre és programokra használtunk fel. Kérjük további támogatásukat! Adószámunk: 18346390-1-03.
A Mûkertvárosi Óvodáért
Közhasznú Alapítvány megköszöni a 2006 évben felajánlott SZJA 1%-át, azt a
314.031 Ft-ot, amelyet a
csoportszobák bútorainak
cseréjére fogjuk fordítani.
Adószáma:18354476-1-03

A Kecskeméti ÉDOSZ Kinizsi Természetbarát Sport egyesület ezúton köszöni
meg azon adózók segítségét,
akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel.
A befolyt összeget (85.914
forintot) mûködési költségekre és családi táborozás tá-
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Kellemes ünnepeket kíván a Zebra Taxi Tel.: 444-444

A kecskeméti Édosz Kinizsi
Természetbarát Egyesület túrázói, a közelmúltban Pusztaszerre látogattak. Felkeresték a Hét vezér emlékmûvet,
amelyet kecskeméti diákok
kezdeményezésére állítottak
fel közadakozásból, még
1986-ban. Azután a Szeged
melletti Fehér tónál gyönyörködtek a gazdag madárvilágban.

Megjelent a kecskeméti Porta Egyesület kiadásában a
Hit és élet 2008. évi kalendáriuma.
A kiadvány négyszáz forintért
megvásárolható a Korda
Könyvesboltban, a plébániákon és a Porta Egyesületnél
(Végh Mihály tér 5. Tel.: 76/
505-041).

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 szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

Lakossági apróhirdetések
Kecskeméten a Téli Fesztivál idejére 2 fõ kereskedelemben jártas kollegát keresek
könyvértékesítésre. Érdeklõdni
lehet a 30/54-55-736-os telefonszámon.
Kiadó Kecskeméten a

Margaréta Lakóparkban (az
egészségügyi szakközépiskola
mellett) egy garázs hosszú távra. Érdeklõdni: 30/ 9788-480.

Centrum Áruház szomszédságában egy kétszobás 70 m-es
üzlethelyiség 2008. januártól.
Érdeklõdni: 30/ 9788-480.

Kiadó Kecskeméten a
Nagykõrösi utca elején, a

Jó állapotú etetõszék eladó. 20/243-8459
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Kellemes ünnepeket kíván a Zebra Taxi Tel.: 444-444

Reformok itthon és az unióban
Kerekasztal-beszélgetésre hívta az érdeklõdõket az Európai
Parlament Liberális Frakciója „Reformok Magyarországon,
reformok az Európai Unióban” címmel. A kecskeméti Katona József Könyvtárban rendezett programon dr. Szent-Iványi
István EP képviselõ, dr. Csillag István volt gazdasági miniszter és dr. Szécsi Gábor, a helyi liberális frakció tagja volt az
elõadó. Rövid témafelvetéseiket a jelenlévõk bevonásával
létrejövõ fórum követte.
Dr. Szent-Iványi István: –
Európa az elmúlt két és fél
évben, egy helyben toporgott, nem tudott tovább lépni. Egy sor területen most
eszközöket kap az unió a reformok felgyorsítására, megvalósítására. A reform kapcsán azzal foglalkozunk
majd, hogyan válhatunk elõször a világ egyik legversenyképesebb, legjobban mûködõ gazdasági vezetõjévé, információs társadalmi bázisává. Úgy érzékeljük, az alapvetõ feladat 1957 óta nem
változott, egy egységes integrált piacra van szüksége Európának minden területen.
Szükségszerû, hogy elõrelépjünk a szolgáltatások tekintetében, a legfontosabb az európai egységes piac megteremtése, beleértve a rugalmas munkaerõpiacot is.
Nem szabad elfelejtenünk,
hogy az unió csak részben
felelõs a reformokért, sok
minden a nemzeti kompetencia része, hiszen az EU
nem veszi el a felelõsséget a
kormányoktól. Nehéz, küz-

hozzájárulnak. Indokolatlan,
hogy miattuk többet fizessünk a gyógyszerekért, többet adjunk ki akkor, amikor
igénybe vesszük a szolgáltatásokat. Érthetõ hogy ezek az
emberek nem örülnek annak, ha különbözõ dolgok

lesz egy komoly infrastrukturális csomag, ami fõként informatikai elõrelépést jelent
majd. A reform alapjait egy
minden eddiginél hatékonyabb oktatáspolitikával lehet megteremteni. A fejlesztés kiemelt prioritásai, az ok-

A Kecskemét Városi Szociális Közalapítvány ebben az évben is
megrendezi hagyományos

„GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT”
jótékonysági gálaestjét
Kecskeméten, a Katona József Színházban
2007. november 26-án, hétfõn 17 órai kezdettel.
A mûsoros est szereplõit idén is a városi diákok, diákmûvészeti csoportok és szólisták alkotják. A gálaest bevételét a
Közalapítvány a szociálisan rászoruló gyermekek és idõsek
karácsonyi ajándékozására kívánja fordítani, az elõzõ évekhez hasonlóan.

delmes idõszakot élünk, nem
szabad azonban elmaradnunk a világ nagy gazdasági
hatalmaitól.
Dr. Csillag István: – A reform, a megszokott magatartás megváltoztatása. A
változásra való nyitottság nehéz ügy egyénileg, csoportosan és társadalmilag is. Európa kényszerûen különbözõ
változásokat él meg. Sokan
mondják, ameddig lehet,
nem kérnek a változásból.
Vannak, akik nem fizetnek
közterheket, nem jelentik be
magukat, pedig tudjuk, hogy
lényegesen
jobban élnek,
mint amenynyivel a közterhekhez

bevezetésével újabb, súlyos
terheket raknak rájuk. A közteherviselés olyan átalakítására van szükség, amelybõl
elõbb vagy utóbb azok is kiveszik a részüket, akik eddig
ki tudtak bújni a befizetések
alól.
Dr. Szécsi Gábor: – Ha a
magyar lehetõségeket vizsgáljuk, a következõ öt évben
az eddigieknél sokkal jelentõsebb forrás, kétmilliárd
euró áll majd az oktatás rendelkezésére, hogy tudjuk javítani a minõségi állapotait,
hatékonyságát is. Emellett

tatási-képzési program minõségének javítása, a program elérhetõségének biztosítása és az oktatási kérdések
nyitása a tágabb világ felé.
Különféle elvek is konkretizálódtak, így például a korai iskolaelhagyók arányának
csökkentése, a befejezett középiskolai tanulmányok céljának elérése, az olvasási képesség javítása. Ki kell dolgozniuk a tagországoknak
az ezekre vonatkozó nemzeti
oktatási programjaikat, kiemelni a legfontosabb területeket. Hazánkban is fontos
feladat a vállalkozási tõke
megjelenése az oktatásban,
az egyének alapképességeinek javítása és az esélyegyenlõség megteremtése.

A rendezvényre jegyek vásárolhatók a Katona József Színház
pénztárában (nyitvatartási idõ: keddtõl péntekig 10-19 óráig), a Városháza Tourinform Irodájában (Kossuth tér 1. nyitvatartási idõ: hétfõtõl péntekig 8-17 óráig), valamint a Városi Szociális Közalapítvány titkáránál
(telefon: 06-70-3740640).
A belépõjegy árak:

páholy:
földszint:
erkély:

1000 Ft
600 Ft
600 Ft

Tisztelettel kérünk minden magánembert, céget, vállalkozót,
ha céljaink megvalósítását támogatandónak tartják, segítsék
azok megvalósítását pénzbeli vagy természetbeni felajánlásaikkal. A felajánlásokat megtehetik készpénzbefizetéssel a Városháza Pénzügyi Osztályán (I. emelet 27., tel.: 512-108),
csekkbefizetéssel, melyhez csekk szintén itt igényelhetõ, illetve
átutalással a Közalapítvány OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
11732002-20322144. sz. számlájára.
VÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1.

2007. november 19.
– Az orvosi szakma megtanulható. Van azonban a gyógyításban néhány alapfeltétel,
mint például az empátia és a
beteg ember feltétel nélküli
tisztelete, ami legalább annyira fontos, hogy gyógyítani
tudjam – állítja dr. Bozóky
Géza tüdõbelgyógyász fõorvos, aki mindig orvosnak készült. Õ úgy fogalmaz: – Már
gyerekkoromban életcélomnak éreztem, hogy valamiképpen mások támasza, segítõje lehessek, hogy legalább
a gondok egy részét levehessem a vállukról.
– Népes, hét gyermekes
család legidõsebb fiaként,
Soltvadkerten nõttem fel.
Édesapám gyógyszerészként,
édesanyám könyvelõként dolgozott. A nehézségek, a szegénység ellenére, ideális volt
a gyerekkorunk. A szolidaritás, egymás segítése és a kötelesség teljesítése mindennapos elvárásnak számított.
Kecskeméten nyitotta meg
bolthálózatának elsõ üzletét a
Flavinárium Zrt. A világszínvonalú termékek (Flavin 7,
Olimpiq StemXCell, Nano
Gold, FruitCafé, Flavitamin,
Bio+Active, stb.) sorát kifejlesztõ egri központú cég tulajdonosa és kutatásvezetõje,
Szabó László azt ígéri, a
háromszintes helyiség az
egészség és a béke szigetévé
válhat a rohanó mindennapok világában.

Dr. Bozóky Géza fõorvos

„Az Isten áldja meg magát!”
1969-ben vettek fel a szegedi
egyetemre. Az elsõ években
inkább a sebészettel kacérkodtam, aztán mégis a belgyógyászat fogott meg a maga összetettségével. Rengeteg
idõt töltöttem a klinikán, ahol
kiváló szakemberektõl, igaz
emberektõl tanulhattam. Ott
alapozódott meg az a szemlélet és alázat, ami máig
meghatározza a munkámat.
A féléves gyakorlatokat Kecskeméten töltöttem, s még szigorlóként meghívtak a belgyógyászatra dolgozni. Így
1974 óta ez a város az otthonom, ahogy a családomé is.
Feleségem orvos, idõsebb lányom angol tanár, a kisebbik
jogász, fiam pedig negyedéves a jogi egyetemen.

Dr. Bozóky Géza, a neves szakorvos (jobbra) számos fórum meghívott vendége
– Lehet hétvége, vagy éppen karácsony, azt mondják,
Ön nélkül talán a nap sem
kelne fel a tüdõbelgyógyászati osztály felett.
– Ez belsõ késztetés, nem is

tudnám másként csinálni.
Szakmailag azért, mert a jó
döntésekhez minél több információra van szükségem a
betegrõl. Emberileg pedig
azért, mert a karácsony szép-

ségeinek sem tudnék örülni,
amíg meg nem gyõzõdöm
róla, hogy itt minden rendben
van.
– Szerepe van ebben a szülõi házból hozott vallásos neveltetésnek?
– A hit és a vallás kérdésével sokáig vívtam belsõ csatát
ezen a pályán. Az orvostól
mindenki csodát vár. Õ azonban még ha mindenét bele is
adja a betegért vívott harcba,
olykor alulmarad. A halálesetek megtörténnek. És ezeket a
mai napig személyes kudarcként élem meg. A végsõ kérdések a mi életünkben folyamatosan napirenden vannak.
Belsõ vívódásaim során el
kellett fogadnom, hogy meg
vannak a saját korlátaim, és

Flavinárium Zrt

Az egészség szigete Kecskeméten
ország valamennyi pontjából
jól megközelíthetõ – magyarázza lapunknak Szabó László kutató.
Mint mondja a cégcsoport
„anyavállalata" – Crystal
Institue Kft. néven – az 1990-

Mindenkit várunk szeretettel, kedves kiszolgálással a Kisfaludy u.
2. szám alatt, az új üzletben
– A Kisfaludy utcai boltunk
megnyitása mérföldkõ cégünk
életében.
Azért
esett
Kecskemétre a választás, mert
a „hírös város" központi
szerepet tölt be a térség
életében, illetve kedvezõ elhelyezkedésébõl adódóan az
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es évek elején alakult, s
fejlõdése töretlen. Köszönhetõ
ez annak is, hogy a cég filozófiája az elmúlt másfél évtizedben mit sem változott. A Crystal ma is kizárólag természetes
alapanyagokból álló készítményeket gyárt és értékesít.

Erõfeszítéseiket ma már
olyan termékek sora igazolja
vissza, mint a kiváló élettani
hatással rendelkezõ gyümölcsök kivonatából elõállított
immunerõsítõ, szív-és érrendszeri
illetve
daganatos
betegeknek szánt Flavin-termékcsalád, az õssejt szaporító
és védõ StemXCell, vagy az
aranyoldatot tartalmazó Nano
Gold. Egyre népszerûbb a
napon szárított gyümölcshéjakból és magvakból elõállított FruitCafé is, a „gyümölcspresszó", amely koffein nélkül
fejt ki élénkítõ hatást. Ugyancsak mind többen fedezhetik
fel a nemesített hibrid kendermagból elõállított – THC-t
nem tartalmazó, s így tudatmódosító hatással nem rendelkezõ – MediCannabis nevû
készítmény jótékony (fájdalomcsillapító, ízületi fájdalmak ellen, gyulladáscsökkentõ) hatásait.
Szabó László szerint
cégének sikerét több tényezõ
együttese határozza meg.

Szabó László ügyvezetõ Úr beszédét mindenki örömmel hallgatta
– Ezek közül a legfontosabb, hogy forgalmazott
termékeink kimagaslóan jó
hatásúak. Ennek titka, hogy a
kutatás, a fejlesztés, gyártás és
értékesítés társaságunknál egy
kézben összpontosul. Kulcsfontosságú a folyamatos
innováció, amelynek révén
hetente születnek újabb és
újabb
ötletek,
havonta
vezetünk be újabb és újabb
termékeket. Számunkra természetes, hogy a termékfejlesztés során figyelembe
vesszük a vevõk tapasztalatait
és javaslatait.
A forgalmazott termékek
gyógyító hatását a pécsi és a

debreceni tudományegyetemeken végzett kutatások is
bizonyították. Aligha véletlen,
hogy a cég exportja gyorsuló
ütemben bõvül. Ma már számos európai országban
(Románia, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Spanyolország,
Svédország,) vívtak ki elismerést a készítmények, amelyek Európán túl – az Egyesült

bizonyos határt nem tudunk
átlépni. Hiszen egyikünk sincs
isteni hatalommal felruházva.
Ez óriási alázatra tanít. A hétköznapi életben pedig segít
megkülönböztetni egymástól
a lényeges és a lényegtelen
dolgokat. A mindennapi sikerélmény – amikor egy-egy
súlyos állapotban lévõ beteg
felépül – lendületet ad a folytatáshoz. De komoly sikerélmény az is, amikor egy-egy
összefoglaló tanulmányt le tudok tenni az asztalra. Az orvoslás nekem nem egyszerûen a foglalkozásom, hanem a
hivatásom és a szenvedélyem
is.
– Mire vágyik még?
– Ma az egyik betegem,
mielõtt hazaindult volna a
kórházból, azt mondta nekem: az Isten áldja meg magát! A vágyam, hogy minden
nap jobban és jobban tudjak
megfelelni az orvoslás szakmai és emberi elvárásainak.

Államokban,
Kanadában,
Vietnámban – szintén egyre
népszerûbbek.
A Kisfaludy utcában napokban megnyílt háromszintes
üzlet az egészség és béke
szigetévé kíván válni a
jövõben. A hangulatos boltban nemcsak beszerezhetõ a
Crystal Institue Kft. termékeit
tartalmazó
WellnExpress
katalógus, hanem az abban
felsorolt több száz termék –
egyebek mellett étrendkiegészítõk,
vitaminok,
kozmetikumok – mindegyike
megvásárolható.
Kedvezõ
elrendezése révén azonban a
helyiség termékbemutatók,
kisebb konferenciák lebonyolítására is lehetõséget ad. A
további tervek között ráadásul
pedig számos további szolgáltatás – így vérnyomásmérés,
cukormérés, relaxációs szoba
– kiépítése szerepel.

„Flavinárium – az egészség tárháza"
A mintabolt telefonszáma: 76/401-274
Mobil: 20/777-28-28
Cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 2.
Nyitvatartás: Hétfõ – péntek: 09 – 18 h
Szombat: 09 – 13 h
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Kellemes ünnepeket!

HIMALÁJA VENDÉGLÕ
és

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

76/322-054
30/812-8722

Ügyfélközpontú üzemmódba kapcsolt a Vodafone
Átfogó megújulási programot hirdetett a Vodafone Magyarország Zrt. 2007-ben. Ennek keretében került átadásra
a mobilszolgáltató jelentõsen kibõvített márkaképviselete
Kecskeméten a Kisfaludy utcában. A minden igény kielégítõ
üzlethelységet igazi élmény lesz felkeresni, hiszen mindig
történik majd valami színes és érdeklõdésre számot tartó
esemény.

– A Vodafone Magyarország 1999 óta van jelen a
hazai piacon, kecskeméti
márkaképviseletünket 2003
szeptemberében nyitottuk
meg. Az elmúlt nyolc év
során szerzett tapasztalataink
alapján idén megújulási programot hirdettünk, amelynek
lényege az ügyfél- és
élményközpontúság. Már e
filozófia mentén bõvítettük a
kecskeméti üzletünket is –
nyilatkozta az Alföldi Naplónak Podhorányi László
vezérigazgató-helyettes, a
Lakossági
szolgáltatások
üzletág vezetõje.

A váltás a gyakorlatban
egyebek mellett azt jelenti,
hogy ebben az inspiráló
környezetben az ügyfelek
felfedezhetik és kipróbálhatják a készülékeket és szolgáltatásokat, illetve a különféle multimédiás megoldásokat. Így van ez a most átadott a Kisfaludy utca 5. szám
alatt található, nyugat-európai tapasztalatok alapján
kialakított kecskeméti márkaboltban is.
– Mostantól az is
otthonosan érezheti magát
ebben az üzletben, aki elsõ
lépésben csak nézelõdni,

ismerkedni szeretne a szolgáltatásainkkal – magyarázza a vezérigazgató-helyettes.
Mint hozzáfûzi: – A
kialakításnál célunk volt a
legmagasabb színvonalú
kiszolgálás mellett az interaktivitás fokozása is. A
korábbinál
tágasabb,
elegánsabb és kényelmesebb ügyfélszolgálati térrel,
a megvásárolható termékek
üzlettérbe történõ kihelyezésével lehetõvé tettük,
hogy mindenki felfedezze
ezen megoldások elõnyeit és
kényelmi szolgáltatásait.
Közismert, hogy a Vodafone Magyarország a jelen-

leg háromszereplõs hazai
mobil telekommunikációs
piac „legfiatalabb” résztvevõje.
–
Noha
két
nagy
versenytársunk
évekkel
korábban kezdte meg az
ügyfélkör kiépítését, jelenleg
közel
22%-os
piaci
részesedéssel rendelkezünk.
Arra is nagyon büszkék
vagyunk, hogy a feltöltõ-kártyás ügyfelek számához viszonyítva arányosan mi rendelkezünk a legtöbb havi
számlás elõfizetõvel. Ebben a
tekintetben kiemelkedõ eredményt értünk el az elmúlt
években.

A további növekedés
egyik zálogát jelentheti,
hogy – mint azt az
ünnepélyes
átadási
ceremónián bejelentették
– Kecskeméten bekapcsolták a szélessávú (3G)
internet
mobilszolgál-

tatást, amely december
elején az egész városban
elérhetõvé válik. Ez egy
újabb állomása a Vodafone mobil szélessávú
internet fejlesztési programjának, amely iránt a
szolgáltató elkötelezett.

