
AA  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeetteekk
eebbbbeenn  aazz  éévvbbeenn  iiss  kköözzöösseenn  üünnnneeppeellttéékk  aa  TTaa--
kkaarréékkoossssáággii  VViilláággnnaappoott..  AA  llaajjoossmmiizzsseeii  GGee--
rréébbii  KKúúrriiáábbaann  ttaarrttootttt  hhaanngguullaattooss  rreennddeezzvvéé--
nnyyeenn  ttööbbbbeenn  iiss  ááttvveehheettttéékk  „„AA  KKiivváállóó  TTaakkaa--
rréékksszzöövveettkkeezzeettii  MMuunnkkááéérrtt””  kkiittüünntteettéésstt,,  mmaajjdd
kköösszzöönnttööttttéékk aazz  oorrsszzáággooss  ddííjjaazzoottttaakkaatt..  

MMeeggyyeeii  kkiittüünntteettéésstt  kkaappootttt:: Németh
Józsefné (Rónasági Tksz.), Szabóné Csúzi
Henrietta (Rónasági Tksz.), Taskovics
Tiborné (Tompai Tksz.), Molnár Péterné
(Solti Tksz.), Dobler Istvánné (Nemesná-
dudvar és Vid. Tksz.), Stadler Jánosné

(Borotai Tksz.), Bende Józsefné (Fókusz
Tksz.), Szegesdi Andrásné (Fókusz Tksz.),
Méhész Jánosné (Fókusz Tksz.), Sikár
Józsefné (Fókusz Tksz), Szappanos Mihá-
lyné (Fókusz Tksz.), Béresné Kopiás Ildikó
(Orgovány és Vid. Tksz.) és Asztalos István-
né (Tiszakécskei Tksz.)

OOrrsszzáággooss  kkiittüünntteettééssbbeenn  rréésszzeessüülltteekk::
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 látha-
tók!)

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.

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

Fax: 76/504-428

www.furediautosiskola.hu

Vezetõ média-
partnerünk:

a Gong Rádió!

Takarékossági Világnap

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!

A Takarékossági Világnap me-
gyei rendezvényének a lajos-
mizsei Gerébi Kúria adott hely-
színt. A házigazdák igazán ki-

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

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

rokat kínálták a résztvevõket. A
programot Fejõs Jenõ és mû-
vésztársainak fellépése tette
még emlékezetesebbé.

A Gerébi Kúria a megszo-
kott, minõségi szolgáltatások
mellett minden évben kínál új-
donságot. Idén adták át az új,
kétszintes Nádas Konferencia-
és Rendezvényházat, melynek
nagyterme négyszázötven fõ
befogadására alkalmas Ez lesz
majd a szilveszteri gálavacsora
és fergeteges buli helyszíne,
melyen közremûködik a kecs-
keméti Program zenekar és a
Grapefine Táncegyüttes. Je-
gyek korlátozott számban még
kaphatók. 

Érdeklõdni: 76/356-555,
gerebi@gerebi.hu

Lajosmizsei Gerébi Kúria

Szent Imre emlékére 9. oldal

MMeenneekküüllééss  eellõõrree 33..  oollddaall

SSzzíínniiddiirreekkttoorr  
vváállaasszzttááss  eellõõtttt 99..  oollddaall

KKaattoonnááss  nnaappookk 55..  oollddaall
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Kecskemét Önkormányza-
ta és a KÉSZ Kft. összefo-
gásának köszönhetõen,
megújult és kibõvült a Szé-
chenyi sétányon található
játszótér. A FürKÉSZ Ját-
szóteret ünnepélyesen dr.
Zombor Gábor polgármes-
ter, és Radnai Tamás, a
KÉSZ Kft. ügyvezetõ igaz-

gatója adta át a napok-
ban. A közismert cég a vá-
ros játszótér felújítási prog-
ramjához kapcsolódva,
egy biztonságos és korsze-
rû játékokkal rendelkezõ
szabadidõs parkot épített a
Széchenyi sétányon, melyet
remélhetõleg nagy öröm-
mel látogatnak majd a

kecskeméti gyerekek. A be-
ruházás tízmillió forintba
került. A KÉSZ Kft. határo-
zott szándéka, hogy foly-
tassa a társadalmi környe-
zet javítása érdekében vég-
zett tevékenységét, ezért a
jövõben más hasonló kez-
deményezések támogatá-
sát is tervezi. 

A Zwack Kecskemét Pá-
linka Manufaktúránál, So-
mogyi József pálinkafõzõ
mester vezetésével különle-
gesen zamatos és lédús,
fajtaazonos gyümölcsök-
bõl, nemzetközi versenye-
ken többszörösen díjazott
pálinkák készülnek. Leg-
utóbb például, a borok és
párlatok londoni világver-
senyén, az IWSC-n a
Zwack Kecskemét Pálinka
Manufaktúra feketeribiszke
nemes pálinkája kategóri-
ájának legsikeresebb ter-
méke lett, és egy „nagy
aranyéremmel”, valamint
egy külön trófeával jutal-
mazták. Somogyi úr hiszi,
hogy az alázat, a szakma-
szeretet, a szakmai tudás

jelentõs hatással van a
végtermékre.

A Zwack Kecskeméti Pá-
linka Manufaktúra – a
mintegy kétezer mázsa
kecskeméti barackkal
együtt – hozzávetõlegesen
kétmillió kilogramm gyü-
mölcsöt vásárol és dolgoz
fel évente. 

A tradicionális, vagyis
nemes gyümölcsbõl és tör-
kölybõl készült pálinkák
mellett, az utóbbi években
egyre erõteljesebb igény
mutatkozik – fõleg az
ínyencek és a fiatalok köré-
ben – az újdonságok iránt.
Ennek eredményeként szü-
lettek meg például a fehér-
eperbõl, bodzából, fekete
ribizlibõl, vagy málnából
készült minõségi pálinkák

Természetesen – tudtuk
meg a szakembertõl – az
újdonságok kifejlesztése
mellett a Kecskeméti Ba-
rackpálinka hagyományát
is nagy mûgonddal és
odafigyeléssel viszi tovább
a cég. Ma már az eredet-
védelemnek köszönhetõen
a hírös város mintegy ötven
kilométeres körzetébõl kell
származnia a Kecskeméti
Barackpálinka gyümölcs-
alapjának. Az évente így
felvásárolt kétezer mázsa
barackból tizenöt-tizenhat-
ezer liter eredetvédett pá-
linkát készítenek a gyár-
ban. Az idén a tavalyinál
kevesebb, viszont maga-
sabb beltartalmi értékû
gyümölcs termett, ami a
tavalyinál minõségibb pár-
lat fõzését teszi lehetõvé –
véli Somogyi József.

Mindehhez csúcstechno-
lógia teremti meg az ideá-
lis feltételeket. A kecske-
méti gyárban úgynevezett
oszloppal kombinált üst-
ben, egyetlen lépésben ál-
lítják elõ a végterméket. 

– Ennél az eljárásnál ma-
ximálisan és sokféle össze-
tételben koncentrálódnak
az illatok. Ezáltal a közép-
párlat rendkívül intenzív
aromával, selymes, bárso-
nyos eleganciával rendel-
kezik, illat- és ízkomple-
xitása megnõ, ugyanakkor
nagy tisztaságú lesz – ma-
gyarázza az igazgató,
majd sietve hozzáteszi, – a
technika fontos, az ember
érzékszervei azonban, nél-
külözhetetlenek a pálinka
készítés teljes folyamatá-
ban.

– A Gong Mikulás meg-
lepetéseihez 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 vi-
lágbajnokságon ötödik he-
lyet szerzett. 

– A Barátok temploma
oldalán, a romkert város-

háza felé esõ térségében
december 15-tõl áll majd a
betlehemi jászol, amelyet
18-ra és 19-re „élõvé vará-
zsolnak” valóságos szerep-
lõkkel.

– A Napsugár Sport és
Szabadidõ Egyesülettel de-
cember 17 és 23 között kö-
zösen rendezi a Porta a
Puncs-Partyt, az egyesület
dísztermében pedig decem-
ber 1-jétõl, szombatonként
Téli Sakkverseny lesz.

– Jótékonysági célú Kato-
na Tibor festõmûvész kiállí-
tása, amelynek megnyitóját
december 14-én tartják a
Porta Egyesület Dísztermé-
ben, s ekkor ugyanitt mu-

tatják be az érdeklõdõknek
dr. Békés József legújabb
könyvét is. 

– Karácsonyi Hangver-
senyre várják a zeneszere-
tõket december 22-én a
Barátok templomába, ahol
a több nemzetközi sikerrel
büszkélkedõ Aurin Leánykar
és Fülei Balázs zongoramû-
vész lép fel. 

– Ötezren Szent Miklós és
Szent Erzsébet asztalánál
címmel – a Szent Miklós

Templomigazgatósággal
közösen – ismét megrende-
zi a Porta Egyesület a kar-
itász ételosztást – december
6-án, 9-én, 16-án, 23-án,
24-én, 25-én, 26-án és
30-án, valamint január 6-
án és 13-án –, a több év-
százados kecskeméti feren-
ces hagyományt újjáéleszt-
ve, a városháza parkolójá-
ban. A rendezvényekhez
számos országosan is is-
mert közéleti személyiség
érkezése és mûsora kap-
csolódik.

A rendezõk még várják a
korábbi és az újabb partne-
rek, segítõk, adományozók
jelentkezését

A megyeszékhely történelmi
fõteréhez illõ, esztétikus meg-
jelenésû pavilonok tervezésé-
re írt ki pályázatot a Kecske-
méti Városszépítõ Egyesület.
Pályázni lehet M 1:20 lépté-
kû alaprajzzal, metszettel,
homlokzat és térbeli rajzok-
kal. A beérkezett pályamûve-
ket a Kecskeméti Képtárban
közszemlére tárják. A pályá-
zatokat 2007. november 30-
ig lehet benyújtani az alábbi
címre: Kecskeméti Városszé-
pítõ Egyesület, 6000 Kecske-
mét, Halasi út 2. A pályáza-
tokat társadalmi zsûri bírálja
el a lakosság véleményének
figyelembe vételével. A zsûri
egy elsõ díjat ad ki, amit
ötvenezer forinttal és egy em-
lékplakettel jutalmaz.

„A nyelvi kommunikáció
társadalmat, közösséget,
embert formáló, alkotó cse-
lekvés. Teremtõ folyamat,
amely egymásra is ható
kommunikációs szerepek
révén határozza meg sze-
mélyiségünket, identitásunk
rétegeit.” – Ez a vezérgon-
dolata dr. Szécsi Gábor leg-
újabb, Kommunikáció és
gondolkodás címû köteté-
nek, amelyet – nagyszámú
érdeklõdõ elõtt – a napok-
ban mutattak be a Porta
Egyesület szervezésében, a
Katona József Könyvtárban.

KÉSZ: az új játszótér Adventi programokPályázat

Könyvpremier

Környezetvédelmi díjjal tün-
tették ki a veszélyes hulla-
dékkal foglalkozó kecske-
méti Design Kft.-t az
ÖKOTECH-kiállításon. A
Metal-Art Nemesfémipari
Zrt. vezérigazgatója, Szabó
Andrásné adta át a díjat Vö-
rös Zoltánnak, a Design Kft.
vezetõjének.

Díjnyerõ

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

Sakkverseny

KKöözzeelleegg  aazz  éévv  vvééggee,,  llaassssaann  iitttt  vvaann  aazz  aaddvveennttii--kkaarráá--
ccssoonnyyii  üünnnneeppkköörr..  AA  SSzzeenntt  EEssttee  AAllaappííttvváánnyy  aa  SSzzeenntt
MMiikkllóóss  TTeemmpplloomm  IIggaazzggaattóóssáággáávvaall  ééss  aa  PPoorrttaa  EEggyyee--
ssüülleetttteell  kköözzöösseenn,,  eezz  éévvbbeenn  iiss  mmeeggsszzeerrvveezzii  aa  ttööbbbb
sszzáázz  éévveess  hhaaggyyoommáánnyyookkaatt  ffeelleelleevveennííttõõ,,  eeggyy  éévvttiizzeeddee
úújjrraa  iinnddííttootttt  hhaaggyyoommáánnyyooss  rreennddeezzvvéénnyyeeiitt..  AA  pprrooggrraa--
mmookk  jjóóll  iilllleesszzkkeeddnneekk  mmaajjdd  aa  vváárrooss  ssookkffééllee  rreennddeezzvvéé--
nnyyeeiihheezz,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  TTééllii  FFeesszzttiivvááll  eesseemméénnyyeeiihheezz..

Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra

A nemes itókák titkai
VVééggyy  eeggyy  ffeeddeelleess,,  nnaaggyy  llééggtteerrûû,,  lleehheettõõlleegg  kkeehheellyy  ffoorrmmáá--
jjúú  ppoohhaarraatt,,  ttööllttss  bbeellee  11,,55--22  cceenntt  sszzoobbaahhõõmméérrsséékklleettûû  nnee--
mmeess  ppáálliinnkkáátt,,  mmaajjdd  ffeedddd  llee..  EEzzeenn  aa  hhõõffookkoonn  aa  ffiinnoomm,,
éérrzzéékkeennyy  iillllaattaannyyaaggookk  mmeeggkkeezzddiikk  aa  kkiippáárroollggáásstt,,  ééss  aa  ppoo--
hháárr  llééggtteerréébbeenn  kkoonncceennttrráállóóddnnaakk..  AA  ffoollyyaammaattoott  sseeggíítthhee--
tteedd  aazzzzaall  iiss,,  hhooggyy  aa  nneemmeess  iittaalltt  „„mmeeggmmoozzggaattoodd””,,  aammeellyy
ííggyy  ffeellffuutt  aa  ppoohháárr  ffaalláárraa..  EE  rröövviidd  sszzeerrttaarrttááss  jjuuttaallmmaa  aa
ggaazzddaagg  íízz--  ééss  iillllaattvviilláágg  bbeeffooggaaddáássaa..  NNééhháánnyy  ccsseeppppnnyyii
bbeesszztteerrcceeii  sszziillvváábbaann  ppééllddááuull,,  ootttt  ttoobbzzóóddiikk  aa  ggyyöönnggyyvviirráágg
ééss  aa  ffeehhéérroorrggoonnaa  iillllaattaa,,  mmiikköözzbbeenn  aa  nnyyeellvveenn  eelltteerrüüll  aa
sszziillvvááss  jjeelllleegg,,  aa  hhááttttéérrbbeenn  aa  mmaaggzzaammaattookk,,  aa  ppiirrííttootttt  mmaann--
dduulláávvaall,,  aa  ffûûsszzeerreekkkkeell  ééss  aa  cciittrruussookkkkaall..  

TTaavvaallyy  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk  MMiikkuullááss  nnaappii  sszzeennttmmiissééjjéévveell  kkeezzddõõddtteekk  aazz  aadd--
vveennttii  pprrooggrraammookk  KKeeccsskkeemméétteenn

Munkatársakat és kirendeltség-vezetõt keresek pénzügyi
tanácsadói (biztosítás, hitel, befektetés, nyugdíjpénztár)
feladat ellátására, Bács-Kiskun és Dél-Pest megye terü-
letén, átképzéssel. 

E-mail cím: nagy.istvan3@ing.hu



Kecskeméten a polgármes-
ter konszenzusos politikája,
amit megválasztása után
hirdetett meg, úgy tûnik is-
mét kudarcot vallott. A ja-
nuárban megalakult Fej-
lesztési Tanács csaknem
egyéves mûködése során
ugyanis semmit nem tud
felmutatni.

A látszatülések elõkészí-
tetlenek, nincsenek elõre
kidolgozott anyagok, a ta-
gok ugyan elmondhatják
véleményüket, de azokat
nem veszi komolyan senki.
Az ellentétes politikai oldal-
ról nagyjából azonos
arányban delegált tagság-
nak, szakértõi csapatnak,
többek között városfejlesz-
tési kérdésekben kellene
segíteni az önkormányzat
és a polgármester munká-
ját, elõzetesen megvitatva
a terveket, kezdeményezni
a tanács elképzeléseinek
megvalósítását. 

Legutóbb például a Rá-
kóczi út újjáépítésének ta-
nulmányterveit ismertették
a koncepció kidolgozói. A
témával kapcsolatos anya-

got azonban csak az ülés
elõtt osztották ki, így érde-
mi egyeztetés nem folyha-
tott az ügyben, és közös ál-
láspont sem alakulhatott ki.
Probléma az is, hogy egy
alkalommal több elõkészí-
tetlen témát is elõterjeszt a
városvezetés, elõzetesen ki-
adott és precízen kidolgo-
zott tervek híján azonban a
tagság véleménye nem
összegezhetõ. Jó indulattal
is csak konzultációs fóru-
moknak nevezhetõek az
ülések, nincs a grémium-
nak szakértõi háttere, és a
mûködést segítõ városházi
iroda sem teszi a dolgát. 

A Fejlesztési Tanács létre-
hozása nem volt rossz el-
képzelés, azonban azt
mozgatni, mûködtetni kel-
lene. Az álszervezet ma
nem mûködik és hiányoz-
nak a kidolgozott kecske-
méti projekttervek is. Így
csak gyatra színjáték ez az
egész, miközben bohóco-
kat csinálnak az egyébként
segítõkész partnerekbõl.
Pedig a januári ígéretek
szerint, nem ez volt a cél.

– Ez a gyakorlatban elõre
menekülést jelent, bezárás
helyett összevonást, a mû-
ködtetés lehetõségeinek fel-
tárását – magyarázta a köz-
ismert szakember. – Az alap-
helyzet a következõ, legyen
szó idõsek klubjáról, idõs-
gondozásról, vagy éppen a
Margaréta Otthonról, van
egy állami normatíva, amit
a minisztérium határoz meg,
és van egy tényleges mûkö-
dési költség. A kettõ közötti
különbség a térítési díj, amit
azonban az érintettek nem
tudnak megfizetni. Keletke-
zik tehát egy tetemes mí-
nusz, amivel viszont már az
önkormányzat sem képes
megbirkózni.

Melyik a legkisebb
csapás?

––  MMii  aa  hheellyyzzeett  aazz  éélleellmmii--
sszzeerr--  ééss  eenneerrggiiaaáárraakk  sszziinnttee
rroobbbbaannáásssszzeerrûû  eemmeellkkeeddéésséé--
vveell??  HHooggyyaann  jjeelleennnneekk  mmeegg
eezzeekk  aazz  áállllaammii  ffiinnaannsszzíírroozzááss--
bbaann??

– Sehogy. És amennyire is-
merem a jövõ évi terveket, a
házi segítségnyújtás kivételé-
vel minden más nominál ér-
téken marad, ami a 7,6 szá-
zalékos infláció mellett végsõ
soron jelentõs csökkenést je-
lent. 

––  MMii  lleehheett  eerrrree  aa  ffeennnnttaarrttóó
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  vváállaasszzaa??

– Például a szolgáltatások
szûkítése. E vonatkozásban
azt kell megvizsgálni, hogy

melyik a legkisebb csapás.
Át kell gondolnunk a térítési
díjakat is lassan, hiszen az
országban nálunk a legala-
csonyabbak. Szóba jöhet
még az ellátás szûkítése is,
ezt azonban egyetlen önkor-
mányzat sem teszi meg jó
szívvel. A Margarétában és a
Platánban egyaránt valami-
vel 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 im-
már elodázhatatlan felújítási
költségekrõl, amik a Marga-
réta Otthon esetében is fél-
milliárd forintos nagyságren-
dûek, a Platánnál pedig
még ennél is lényegesen na-
gyobb összegrõl van szó. 

Lehetséges megoldások
––  MMiillyyeenn  uuttaatt  jjeellöölltteekk  kkii  aa

ttúúlléélléésshheezz??
– A szolgálatokon belül ki

kell szervezni mindent, ami
nem tartozik az alaptevékeny-
séghez, így a mosást, a fõzést,
a takarítást. Ez az egyik lehet-
séges menekülési útvonal, hi-
szen egyetlen alkalmazott át-
lagosan kétmillió forintba ke-
rül egy évben. Ez az átszerve-
zés jövõ januárig a két otthon-
nál százmilliós megtakarítás
lehet, de még ez is kevés ah-
hoz, hogy áthidaljuk a kvóta
és a mûködési költség közötti
különbséget. A Margaréta
Otthon fenntartásának költsé-
ge egyetlen nap 1,6 millió fo-
rint. De említhetem a Gyer-
mekek Átmeneti Otthonát is,
amely tizennyolc-húszmillió
forintos veszteséggel mûkö-
dik, tehát feltétlenül át kell

gondolni, hogy lehetséges-e
más formát találni a feladat
ellátásához. Ahol lehet, ott a
veszteségeket csökkenteni kell
oly módon, hogy a szolgálta-
tásokat mûködtetni tudjuk, és
az igazán rászorulók ne esse-
nek ki a szociális hálóból.

––  VVaannnnaakk--ee  aazz  áággaazzaattbbaann
éérrttéékkeessíítthheettõõ  iinnggaattllaannookk??

– Egy esetleges újragondolás
után elképzelhetõ, errõl azon-
ban a közgyûlés dönt. Az így
befolyt összegekbõl meg lehet-
ne kezdeni a rekonstrukciót a
Platán és a Margaréta Ottho-
nokban, legalábbis a legége-
tõbbet, a beázások felszámolá-
sát és a fûtés korszerûsítését. 

Nagy vesztes az 
idõsgondozás

––  AA  sszzoocciiáálliiss  rreennddsszzeerr  áátt--
sszzeerrvveezzéésséénneekk  eeggyyiikk  nnaaggyy
vveesszztteessee  aazz  iiddõõssggoonnddoozzááss..
MMiillyyeenn  eellkkééppzzeellééssüükk  vvaann  ee
ttéérreenn  aa  kkoommppeennzzáálláássrraa??

– Egy régi megyei tanácsi
határozat alapján létezik ez a
szolgáltatás, aminek azonban
a mûködési költsége nincs fi-
nanszírozva, mivel e feladatra
nincs állami normatíva. A je-
lenlegi formáját tehát, meg
kell szüntetni, és áttérni egy
olyan gyakorlatra, amelyben
az ellátást a rászorulók meg-
kapják, ugyanakkor finanszí-
rozás is igénybe vehetõ. Ilyen
lehetõség a jelzõrendszer mû-
ködtetése, amelyre létezik
központi normatíva. Ez ugyan
nem fedezi a teljes bekerülést,
de a nulláról legalább már el-
mozdulunk. Ebben a rend-
szerben jelenleg is háromszáz
készülék mûködik Kecskemé-
ten, 24 órás diszpécserszol-
gálattal és képzett munkatár-
sakkal a háttérben. Az anyagi
feltételek tehát úgy javíthatók,
hogy közben a szolgáltatás
minõsége is nõhet.

A Kadafalvi, a Ménteleki
és az Ágasegyházi Általános
Iskolában mintegy három-
száz fényvisszaverõ karsza-
lagot osztottak ki a kisdiák-
oknak. Közülük többen
nap, mint nap kerékpárral
teszik meg az utat az iskola

és lakóhelyük között – gyak-
ran kényszerülve arra, hogy
átkeljenek az úttesten, s he-
lyenként akár arra is, hogy
autók között haladjanak. –
A Kecskeméti Rendõrkapi-
tányság, a Porta Egyesület,
a Magyar Autóklub és a Fü-

redi Autósis-
kola mosta-
ni, közös ak-
c i ó j á n a k
célja az õ
megóvásuk
a korai söté-
tedés miatt
rájuk lesel-
kedõ közle-

kedési veszélyektõl.
Hogy szükség van efféle

kezdeményezésekre, a
romló statisztikák is alátá-
masztják. Az elmúlt évben
több ezer kerékpáros szen-
vedett sérülést közlekedési
balesetekben.

– Nem elég a vezetés tu-
dományának átadása, az
embereket elõször közleked-
ni kellene megtanítani. Ma
sajnos gyakran tapasztalunk
az utakon háborús viszonyo-
kat. Ezen mindenképpen
változtatni kell. Jómagam
ezért is támogatok minden
olyan akciót, amely a közle-
kedési morál javítását segít-
heti elõ – nyilatkozta FFüürreeddii
AAnnddrrááss az Alföldi Naplónak.

Az elõzetes remények
szerint, a fényvisszaverõ
szalagok hatásos eszköz-
nek bizonyulnak, és széle-
sebb körû elterjedésük ré-
vén, látványosan csökken-
het a közlekedési balesetet
szenvedõ gyerekek száma.

Áltanács
AAsszzaakkmmaaii  sszzeemmppoonnttookk

sséérrüüllééssee  nnééllkküüll  aa
hhoosssszzúú  ttáávvúú  ffiinnaannsszzíírroozz--
hhaattóóssáágg  bbiizzttoossííttáássaa
KKeeccsskkeemméétteenn..  ––  EEzz  aazz
aallaappeellvvee  KKeelllleerrmmaannnn  PPéé--
tteerrnneekk aa  vváárroossii  sszzoocciiáálliiss
eellllááttóórreennddsszzeerr  kkéénnyysszzeerrûû
ááttsszzeerrvveezzééssee  kkaappccssáánn..  

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.-

INDIA: Aranyháromszög – Delhi – Agra – Jaipur

02.23- 8 nap  repülõ/busz, szálloda, 6xreggeli  309.000.-tól

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

02.11- 10 nap  repülõ, szálloda, 7xreggeli   465.000.-

Autóbusznál kecskeméti indulással. Ferihegyi transzfer lehetõség.

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.

SSzzeerrkkeesszzttii  aa  sszzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg

VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg:: 6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.

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

NNyyoommttaattááss:: Magyar Hivatalos 

Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  Burján Norbert igazgató

IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  ––  MMeeggjjeelleenniikk  4455  000000  ppééllddáánnyybbaann

Látszódj, hogy lássanak!

––  RReemméélljjüükk,,  hhooggyy  mmoossttaannttóóll  mmiinnééll  ttööbbbbeenn  vviisseelliitteekk  mmaajjdd  eezzeekkeett  aa  sszzaallaaggookkaatt  ––  mmoonnddttaa  aa  nneebbuu--
llóókknnaakk  MMoollnnáárr  ZZoollttáánn,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  iirrooddaavveezzeettõõjjee..

Erzsébet napon a Porta
Egyesület és a Szenteste
Alapítvány munkatársai ün-
nepi mûsorral keresték fel
a kecskeméti Margaréta
Otthon lakóit. A Szent Er-
zsébet életét felidézõ zenés

programot követõen szen-
telt zsemlével, képpel és ró-
zsával ajándékozták meg a
lakókat. A rendezvény
nagylelkû támogatója a
Cseh Pékség és a Fantázia
Virágbolt volt.   

Szent Erzsébet ünnepe

DDrr..  KKeelllleerrmmaannnn  PPéétteerr

Szûkülõ szociális szolgáltatások

Menekülés
elõre
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Bevezetõjében az igazgató
elmondta, hogy szakembe-
reik az elsõ idõszakban fõleg
Bács-Kiskun, gyakran nem-
zetközi érdeklõdést is kiváltó
területi-települési problémáit

kutatták. Munkáik nyomán
oldották fel 1986-ban a
négy évtizede tartó általános
tanyai építési tilalmat. Sikeres
volt az akkor keletkezõ új te-
lepülések vizsgálata is. En-
nek nyomán lett önálló tele-
pülés például Fülöpjakab és
Felsõlajos. 

A második szakasz 1992-
ben kezdõdött, amikor a
MTA, a regionális kutatások
fontosságát elismerve, ki-

mondta az immár négy alföl-
di városban újszerû, hálózati
tudományos együttmûködés-
ben dolgozó, kecskeméti
székhelyû Alföldi Tudomá-
nyos Intézet megalapítását.

Alföld-kutatási programjuk
eredményei több – a gyakor-
lat számára is jól hasznosít-
ható – könyvben és tanul-
mányban láttak napvilágot.
1994-ben adták át a mára
igen jelentõs értéket is képvi-
selõ adat- és térképi báziso-
kat kiépítõ számítóközpontot,
amely Kecskemétrõl látja el
szolgáltatásokkal a kilenc
városban, száztíz fõvel mû-
ködõ Regionális Kutatások

Központjának valamennyi
kutatási egységét
(www.rkk.hu, www.alfoldin-
fo.hu). 

Csatári Bálint a tudomá-
nyos fórumon elmondta,
hogy az utóbbi években a
kecskeméti csoport az integ-
rált – több tudományterület
összefogását is igénylõ – vi-
dékkutatások egyik bázisává
vált. Az e témában fontos és
érdekes európai kutatási
irányzatok hazai alkalmazá-
sával foglalkoznak, amely-
nek eredményei elsõsorban
a Homokhátság jövõ fejlõ-
dését megalapozó vizsgála-
tokban öltenek testet. 

A közeljövõ két legfonto-
sabb feladata Kecskemét és
vidéke új szemléletû, a mai
európai modelleknek megfe-
lelõ kutatása, mellyel az ün-
nepi ülésen elõadást tartó fi-
atal településkutatók elsõsor-
ban a városunk sikeres, pá-
lyázásra alkalmas stratégiai
fejlesztési tervét kívánják
megalapozni. 

A másik fontos új irány le-
het a fõiskolai képzésbe való
bekapcsolódás, aminek elsõ
lépéseként az ülés végén
aláírták a Kecskeméti Fõisko-
la és az MTA Regionális Ku-
tatások Központja közös,
úgynevezett kihelyezett Tér-
ségfejlesztési és Alkalmazott
Térinformatikai Tanszékének
alapító okiratát. 

– Én fontosnak érzem az
úgynevezett elõnapi progra-
mokat is, amelyeken orszá-
gosan elismert szakemberek
tartanak elõadásokat – mond-
ja ddrr..  DDaannyyii  JJóózzsseeff, a fõiskola
rektora. – Ilyen volt most pél-
dául, Kroo Norbert
akadémikus elõadása, amely-
ben a brüsszeli beosztásából
adódó ismereteit, tapasztala-
tait osztotta meg az érdeklõ-
dõkkel az Európai Unió
aktuális tudománypolitikájával
kapcsolatban. Hasonlóan
fontosnak tartom, hogy a ha-
tárainkon túli magyar tudósok
is évrõl évre szót kaphatnak
ezen a tudományos rendez-
vénysorozaton. Ez alkalommal
dr. Berényi János az Újvidéki
Egyetem tanára számolt be a
kinti magyarnyelvû ter-
mészettudományos oktatás
helyzetérõl, nehézségeirõl, le-
hetõségeirõl. – A plenáris ülé-
sek jelentõs része az MTA RKK
Alföldi Tudományos Intézeté-
ben zajlott ezúttal, ugyanis
most ünnepli fennállásának
huszonötödik évfordulóját ez
az akadémiai kutatócsoport.

Velük egyébként, régóta-
hasznos kapcsolatot ápol fõis-
kolánk. Erre az ünnepi alka-
lomra idõzítettük annak a
megállapodásnak az aláírá-
sát, amelynek értelmében a
Kertészeti Karunk tanszékeként
is mûködik a jövõben ez a
kecskeméti tudományos
intézet, hiszen a környezetvé-
delem, a vidékfejlesztés ki-
emelt szerepet kap ma már az
oktatási rendszerünkben. – Tu-
dományos konferenciánkhoz
nem véletlenül kapcsolódik a
megyei jelzõ, hiszen Kecske-
méten kívül is zajlottak jelentõs
rendezvények. Kiskunhalason
például, a helyi lokálpatrióták
népes táborának olyan színvo-
nalas elõadást tartott Vámos
Tibor akadémikus, hogy az a
legmagasabb szintû
tudományos fórumokon is
tapsra ingerelné a hallgatósá-
got. A konferencia elõadásai-
nak sokszínûségét, színvonalát
tekintve, túlzás nélkül mond-
hatjuk, büszkék lehetnek rá
mindazok, akik a fórum meg-
rendezésében szerepet vállal-
tak. Ám az is szembetûnõ,

hogy e programsorozat jelen-
tõségével közel sem volt ará-
nyos az érdeklõdés. Dr. Danyi
József is sajnálkozva állapítja
meg, hogy a három fõiskolai
kar mintegy hetven szekció
elõadásának kevés kívülálló
szentelt figyelmet. A különbö-
zõ mûszaki és agrár cégek
szakembereit épp úgy hiány-
olták a közönség soraiból,
mint a Kecskeméti Fõiskola
oktatóit, és a városban dolgo-
zó pedagógusokat. Tanulság
lehet a jövõt tekintve, hogy a

mostaninál nagyobb hírverés
elõzze meg ezt a tudományos
fórumot. Jó hír viszont, hogy
az elhangzott elõadások-
gyûjteményét az idén is meg-
jelenteti a fõiskola, könyv for-
mában és CD-n egyaránt. Az
úgynevezett Elõnapon elhang-
zott elõadások elektronikus-
formában a GAMF Kar okta-
tástechnikai szakemberénél
hozzáférhetõk.

Korábban a Kecskeméti Fõis-
kola három kara külön-külön
szervezte meg a Megyei Tudo-
mányos Fórumra szekció
programjait. Ez a második al-
kalom, hogy a GAMF, a Kerté-
szeti és a Tanítóképzõ Kar kö-
zösen, AGTEDU – az agrár, a
technika és az edukáció (neve-
lés) szavakból képzett – név
alatt rukkolt elõ rendezvényei-
vel. Az alábbiakban a három
kar felelõs szervezõje mondja
el röviden tapasztalatait, véle-
ményt az idei tudományos
konferenciáról.

DDrr..  KKlleebbnniicczzkkii  JJóózzsseeff,, a
GAMF Kar tu-
d o m á n y o s
dékán-helyet-
tese: – Isme-
retes, hogy
nagyon sokré-

tû ma már a mûszaki tudo-
mányok területe. Így az okta-
tásuk és a kutatásuk is szerte-
ágazó. Tapasztalataim sze-
rint, a Megyei Tudományos
Fórum szekció elõadásai ki-
váló lehetõséget kínálnak év-
rõl évre kollégáinknak arra,
hogy betekintsenek egymás
kutatási eredményeibe, s
hogy a fiatal kutatók megta-
nulják a konferenciákon való
szereplés fortélyait. De említ-
hetném azokat a tanárainkat
is, akik csak a tanításra kon-
centrálnak. Nekik – reménye-
ink szerint – inspiráló lehet
majdani kutatásaikhoz mind-
az, amit ezeken a szekció

elõadásokon hallhattak, ta-
pasztalhattak.

– Az idén egyébként, több
referendum foglalkozott a hall-
gatók, illetve a friss diplomá-
sok helyzetével, munkavállalá-
si esélyeikkel, a munkaerõ-pi-
aci elvárásokkal. Tehát nem
csak a tananyagaikkal kap-
csolatban szerezhettek új infor-
mációkat a szekciók elõadá-
sain, hanem saját jövõjüket il-
letõen is.

BBoorrssnnéé  ddrr..
PPeettõõ  JJuuddiitt fõis-
kolai docens, a
Kertészeti Kar
tudományos tit-
kára: – Kutató-

ink tíz elõadást tartottak az
agártudományi szekcióban,
ami a Duna-Tisza közi Ho-
mokhátság vízgazdálkodásá-
tól a permetezés, a szennyezett
öntözõvíz hatásain át, az ener-
giafû és a biológiai gyomirtás
használatáig, a falusi és lovas
turizmusig, igen sok közérdekû
témára kiterjedt. Nekem na-
gyon tetszett a poszter szekció
is. Ez hasonlított egy plakátki-
állításhoz, csak itt a kutatók tu-
dományos munkásságának
dokumentumait tárták köz-
szemlére egy-egy poszteren.
Mellette állt a kutató, akitõl le-
hetett kérdezni részleteket a lá-
tottakkal kapcsolatban. Ez egy

bevált kommunikációs forma
ma már a különbözõ konfe-
renciákon, és igen közkedvelté
teszi a közvetlensége, a kötet-
lenebb beszélgetések lehetõ-
sége.

LLiippóócczziinnéé  ddrr..  CCssaabbaaii  SSaarroollttaa
fõiskolai tanár,
Tan í t ó k ép zõ
Kar: – Több éve
veszek részt e tu-
dományos fó-
rum szervezésé-
ben, és az a véleményem,
hogy egyre növekszik az okta-
tók érdeklõdése, és az elõadá-
sok színvonala is. A Tanítókép-
zõ Karnak most nem kevesebb
mint, húsz oktatója számolt be

a legújabb kutatásairól. Legné-
pesebb elõadói köre a bölcsé-
szettudományi és mûvészeti
szekciónak volt, de szép számú
referendum hangzott el szocio-
lógiai, nevelés- és társadalom-
tudományi témákban is. Meg-
gyõzõdésem szerint, oktatóink
tudományos munkája nagy-
ban hozzájárul ahhoz, hogy
ma már az ország legjobb ta-
nítóképzõi között emlegetik a
kecskemétit.

– Persze, több minden van,
amit meg kell majd vitatni a
kollégáinkkal, amikor mérleg-
re tesszük az idei konferencia
tapasztalatait. Biztosan talá-
lunk majd jó megoldásokat,
hogy a jövõben a hallgatóink
a mostaninál nagyobb érdek-
lõdést mutassanak a szekciók
elõadásai iránt.

Éppen egy évtizede annak,
hogy a Magyar Tudományos
Akadémia kezdeményezésé-
re november 3-át a Magyar
Tudomány Napjává nyilvání-
tották. Arra azonban talán
már kevesen emlékeznek,
hogy ennek a kezdeménye-
zésnek a gondolata Kecske-
méten született meg, egy
évekkel korábbi tudományos
fórum alkalmával, a MTESZ
megyei szervezetének és a
város akkori vezetésének a
jóvoltából. Azóta minden
esztendõ novemberében or-

szágszerte megemlékeznek a
tudományról és mûvelõirõl,
ötletgazda városunkban pél-
dául, nagyszabású ünnepi
konferenciával.

A Mûszaki és Természettu-
dományi Egyesületek Szövet-
ségének múltjáról, a rend-
szerváltás után történt jelen-
tõs változásokról is szólt kö-
szöntõjében a XIII. Megyei
Tudományos Fórum elõ-
napján rendezett kecskeméti

ünnepségen dr. Gondos Gé-
za, a MTESZ elnöke. Utalt
arra, hogy a negyven szakte-
rületet felölelõ szövetségük
ma már központi támogatás
nélkül mûködõ civil szerve-
zet. Az állam elengedte a ke-
züket, de rendelkeznek ki-
emelt közhasznú státusszal,
potenciális lehetõségekkel,
hogy részesei és haszonélve-
zõi lehessenek az állami fel-
adatok megoldásának.

Az önkormányzat köszöntõ
szavait Kecskemét alpolgár-
mestere, dr. Iványosi-Szabó
András tolmácsolta a konfe-
rencia megnyitó ünnepsé-
gén. Ezt követõen a hírös vá-
ros világhírû tudósait méltat-
ta, Mathiász Jánostól Kocsis
Pálon át Mészöly Gyuláig.
Sajnálattal említette napjaink
átgondolatlan régiós átalakí-
tásait, amik Kecskemétet
igen hátrányosan érintik,

akár a felsõoktatást, akár a
tudományoséletet nézzük.

A Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyûlés részérõl Magó Zoltán
alelnök mondott idézetekkel
díszes köszöntõt. Közben
hangsúlyozta, hogy a tudo-
mány ma még hatalmas szel-
lemi erõt képvisel a magyar
társadalomban, és csak raj-
tunk múlik, hogy ebbõl az
erõbõl hazánk mit profitál.
Nagyon nagy a tét, hiszen ha

megfeledkezünk a tudás ha-
talmáról, a tudósaink megbe-
csülésérõl, soha nem zárkó-
zunk fel a fejlett országokhoz.

A megyei konferencia ple-
náris 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 Polgár-
mesteri Hivatal adott otthont.
Az alábbiakban értékelések-
kel fûszerezett beszámolót
közlünk a jeles eseményrõl.  

Megyei Tudományos Fórum

––  NNeemm  vvéélleettlleenn  mmoonnddjjáákk,,  hhooggyy  aa  ttuuddoommáánnyyooss  mmuunnkkaa,,
aa  kkuuttaattááss  hhoosssszzúú  ttáávvúú  bbeeffeekktteettééss..  EErreeddmméénnyyeeii  ggyyaakkrraann
éévvttiizzeeddeekk  mmúúllttáávvaall  éérrttéékkeellhheettõõkk  iiggaazzáánn..  ––  EEzzeenn  ggoonnddoollaa--
ttookk  jjeeggyyéébbeenn,,  aazz  eellõõrreellááttóó  aallaappííttóókkrraa  iiss  eemmlléékkeezzvvee,,  nnyyii--
ttoottttaa  mmeegg  CCssaattáárrii  BBáálliinntt,,  aazz  MMTTAA  RReeggiioonnáálliiss  KKuuttaattáássookk
KKöözzppoonnttjjaa  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeettéénneekk  iiggaazzggaattóójjaa
aazztt  aazz  üünnnneeppii  ttuuddoommáánnyyooss  üülléésstt,,  mmeellyyeett  aa  MMaaggyyaarr  TTuu--
ddoommáánnyy  NNaappjjaa  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  kkeerreettéébbeenn  ttaarrttoottttaakk..  

AA  KKeeccsskkeemmééttii  FFõõiisskkoollaa  mmiinnddhháárroomm  kkaarráánn  jjeelleennttõõss  ttuuddoo--
mmáánnyyooss  tteevvéékkeennyyssééggeett  iiss  vvééggeezznneekk  aazz  ookkttaattóókk..  NNeemm  vvéé--
lleettlleenn  tteehháátt,,  hhooggyy  éévvrrõõll  éévvrree  vveezzeettõõ  sszzeerreeppeettvváállllaall  aa  hhíírrööss
vváárrooss  ffeellssõõookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyee  aa  ttuuddoommáánnyyooss  kkoonnffeerreenn--
cciiaasszzeerrvveezzéésséébbeenn  ééss  lleebboonnyyoollííttáássáábbaann..  AAzz  iiddeeii  rreennddeezz--
vvéénnyyssoorroozzaatt  sszzíínnvvoonnaallaa  iiss  aazztt  bbiizzoonnyyííttjjaa,,  hhooggyy  aa  ffõõiisskkoollaa
vveezzeettééssee,,  ttaannáárrii  kkaarraa  iiggeenn  nnaaggyyjjeelleennttõõssééggeett  ttuullaajjddoonníítt
eennnneekk  aa  ttuuddoommáánnyyooss  ffóórruummnnaakk,,  nneemm  ssaajjnnáállvvaa  rráá  sseemm
iiddõõtt,,  sseemm  ppéénnzztt,,  sseemm  ffáárraaddssáággoott..

Színvonalas elõadások 25 éves kutatócsoport 

AAzz  iiddeeii  ttuuddoommáánnyyooss  kkoonnffeerreenncciiaa  kkiieemmeellkkeeddõõ  eesseemméénnyyee  vvoolltt,,  hhooggyy  aallááíírrttáákk  aa  KKeeccsskkeemmééttii  FFõõiisskkoollaa  ééss  aazz  MMTTAA  RReeggii--
oonnáálliiss  KKuuttaattáássookk  KKöözzppoonnttjjáánnaakk  kköözzööss  ttaannsszzéékk  lléétteessííttéésséérrõõll  sszzóóllóó  mmeeggáállllaappooddáássáátt..  FFeellvvéétteellüünnkköönn::  LLéévvaaii  PPéétteerr,,  DDaannyyii
JJóósszzeeff,,  HHoorrvváátthh  GGyyuullaa  ééss  CCssaattáárrii  BBáálliinntt  ((bbaallrróóll  jjoobbbbrraa))..  

Három kar – kart karba öltve
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– A tíz önálló szakmai
kerekasztalt tömörítõ, ja-
nuárban megalakult Vá-
rosi Civil Kerekasztal ülé-
sein fogalmazódott meg
az igény, hogy a Megyei
Tudományos Fórum ren-
dezvénysorozatán kapja-
nak plénumot a civilek is
– mondja DDáánnffyy  LLáásszzllóó. –
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 tár-
sadalomban. Hasonló fi-
gyelmet érdemelt dr. Csa-
tári Bálint korreferátuma.
A MTA RKK Alföldi Tudo-
mányos Intézetének igaz-
gatója a civilek lehetõsé-
geit elemezte, a kutatások
tükrében.

– Az elõadásokon és az
azokat követõ hozzászólá-
sok során is megfogalma-
zódott, mennyire fontos,

hogy ezeknek a politikától
mentes, non-profit szerve-
zeteknek minél erõteljes-
ebben öntudatosodjon a
mûködésük. Ezzel együtt
mutatkozik az az elvárás,
hogy nagyobb lehetõsé-
geket, több feladatot kap-
janak városi és megyei
szinten egyaránt. Elhang-
zott továbbá, hogy a civi-
lek nyílt levéllel fordultak
a honatyák felé, azt sür-
getve, hogy e társadalmi-
lag egyre jelentõsebb tö-
mörülésnek a támogatási,
pályáztatási rendszerét, il-
letve a Nemzeti Civil Alap
mûködését gondolják új-
ra, mert a jelentõs válto-
zások hatékony reformo-
kat sürgetnek ezen a téren
is.   

November elején ismét drámaíró szülötté-
re emlékezett Kecskemét. Az idei kerek évfor-
dulót megannyi remek program, ünnepség
színesítette. A Katona József Gimnázium 60.
születésnapja, Forrás-est, Bánk bán bemuta-
tó, megyei vers- és prózamondó verseny, fel-
olvasóverseny, színházi plakátkiállítás,
könyvtár könyvbemutató… A város önkor-
mányzata által szervezett, a színház mellett
lévõ Katona József szobornál tartott ünnep-
ség szónoka Bajtai Mária volt. A Magyar Iro-

dalomtörténeti Társaság helyi tagozatának
elnöke – egyebek mellett – a következõ gon-
dolatokkal emlékezett a nagy drámaköltõre:

– Valóban Katona városa Kecskemét? Is-
merjük, olvassuk még? Olvassuk-e eleget
Katonát?... Aki megírta a homok isteni szín-
játékát, városa történetét, tervét a színházról,
tanulmányát a magyar nyelvrõl és a játékszín
költõmesterségrõl. Szatirikus vadásznaplót is
írt, s megannyi ügyiratot, hivatali iratot, mert-
hogy saját életével is példázta: „munkálkodó
légy, nem panaszkodó és szedd rendbe ma-
gadat”... 

– Fontosak a Katona napok, az intézmé-
nyek, szervezetek összefogása. Megmérni az
idõt, hagyományainkat, erõinket, értékein-
ket. Keresni a felemelõ, feltámasztó bizonyí-
tékokat, példákat. Katona József élete és
mûvei gazdag példatárral állnak elõttünk.
Hazaszeretetbõl, hûségbõl, erõbõl és kitar-
tásból, szívósságból, szorgalomból, város-
szeretetbõl, történelemismeretbõl és történe-
lemkutatásból, értékteremtõ munkálkodás-
ból. Különösen megkapó és ma is követen-
dõ példa lehet szülõvárosa iránti tisztelete,
szeretete…

A KÉSZ Kft. évek óta eredményesen mû-
ködteti 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 ün-
nepségen Árvai István, a KÉSZ Kft. PR veze-
tõje mutatta be az új létesítményt, aminek
jelentõségét Leviczky Cirill, az önkormány-
zat oktatási bizottságának elnöke méltatta. 

AAzz  iiddeeii  MMeeggyyeeii  TTuuddoommáánnyyooss  FFóórruummoonn  kküüllöönn  ffiiggyyeellmmeett
éérrddeemmeelltteekk  aa  cciivviilliisszzttiikkaaii  sszzeekkcciióó  eellõõaaddáássaaii..  AA  ssookkaakkaatt
éérrddeekkllõõ  pprrooggrraammoonn  DDáánnffyy  LLáásszzllóó,,  aa  MMTTEESSZZ  BBááccss--KKiisskkuunn
MMeeggyyeeii  SSzzeerrvveezzeettéénneekk  üüggyyvveezzeettõõ  eellnnöökkhheellyyeetttteessee  llááttttaa  eell
aa  hháázziiggaazzddaa  sszzeerreeppeett..  MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  22000044--ttõõll  aa
MMTTEESSZZ  sseemmmmiiffééllee  áállllaammii  ttáámmooggaattáásstt  nneemm  kkaapp,,  ííggyy  mmiinntt
aazz  oorrsszzáágg  lleeggnnaaggyyoobbbb  cciivviill  sszzeerrvveezzeettee  mmûûkkööddiikk  mmaa  mmáárr..

Megyei Tudományos Fórum

Civilek szekciója
Katona József Napok 

Példaértékû városszeretet

Kukac növényvédõ-
szer, vetõmag és 
állateledel bolt

Õszi ajánlatunk:

kályhacsövek vesszõ- és cirok-

seprûk lombgereblyék

egér -és patkányirtók tápoldatok,

mûtrágyák virághagymák: tulipán,

jácint, nárcisz, krókusz… hobbiál-

lat-tartáshoz kellékek, különféle ál-

lateledelek és még ezer apró cikk

a ház körüli munkához.

Kecskemét, Erdõs Imre u. 6. 

Tel.: 76/477-351

KKéésszzííttssee  ffeell  iimmmmuunnrreennddsszzeerréétt  aa
ttééllrree!!  MMoosstt  iinndduullóó  ssoorroozzaattuunnkk--
bbaann  eellssõõkkéérrtt  FFiiggyyeellmméébbee  aajjáánnll--
jjuukk  MMAASSSSZZÁÁZZSS  sszzoollggáállttaattáássuunn--
kkaatt!!

Különleges masszázsok
közül is a lávaköves a leg-
komplexebb hatást kifejtõ
technika. Túlhajszolt, stresz-
szes embereknek is nyugal-
mat, teljes pihenést biztosít,
rendkívül jó depressziót és ér-
zelmi feszültségeket oldó ha-
tása révén meditatív, álom-
szerû állapotba hozza a tes-
tet. A melegített speciális vul-
kanikus kövekkel történõ
masszázs többek között reu-
más betegségek gyógyulásá-
ra szolgál, valamint fokozza
az anyagcserét, vérkeringést,
ezáltal méregtelenít is. A ke-
zelés segíti a bioenergia-
áramlást, a meridiánok és
csakrák  mûködésének har-
monizálását így nemcsak kel-
lemes közérzetet biztosít, ha-
nem segíti a test öngyógyító
folyamatait is. szes) betegek
kezelésére.

AAzz  eeggyyrree  bbõõvvüüllõõ  ppaalleettttáánn
jjeelleennlleegg  aa  kköövveettkkeezzõõ  mmaasssszzáá--
zzssookk  ttaalláállhhaattóókk::  EEsszzttééttiikkaaii
mmaasssszzáázzssookk::

fogyasztó masszázs
cellulit masszázs
iszappakolásos testkezelés
mellnagyobbító masszázs

GGyyóóggyyííttóó  hhaattáássúú  mmaasssszzáázzssookk::
nyirok masszázs
frissítõ masszázs
hát masszázs

KKüüllöönnlleeggeess  mmaasssszzáázzssookk::
lávaköves masszázs
csokoládé masszázs

KKaarrááccssoonnyyhhoozz  kköözzeelleeddvvee,,
iiggéénnyybbee  vveehheettõõ  aazz  éévveekk  óóttaa
nnaaggyy  ssiikkeerrnneekk  öörrvveennddõõ  mmaasszz--
sszzáázzss  aajjáánnddéékklleehheettõõsséégg..  EEzzzzeell
ééss  aa  mmaasssszzáázzssookkkkaall  kkaappccssoo--
llaattooss  rréésszzlleetteess  ttáájjéékkoozzttaattóó  ttaa--
lláállhhaattóó  hhoonnllaappuunnkkoonn::
wwwwww..zzoollddhhaazzffiittnneessss..hhuu,,  iilllleettvvee
MMaaddii--VVeeiiddtt  EEddiitt  TTeell..::0066
7700//224466--44000022

CCíímmüünnkk::
ZZööllddhháázz  NNõõii  FFiittnneessss  CCeenntteerr

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

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

Tanmûhelyt avattak

Aranykehely Patika

Kecskemét , Rávágy tér 3. 

Telefon/Fax: 76/508-853

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl-Péntekig: 8-18

Mielõbbi gyógyulást 

kívánunk!

IIrrooddaa,,  rraakkttáárr::  66000000  
KKeeccsskkeemméétt,,  

SSzzoollnnookkii  úútt  2200..
TTeerrmmoonníívvóó  PPlluuss  KKfftt..

A Viziközmû Társulat felvette a
kapcsolatot a városházával: het-
ente 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 sta-
bilizációjával kapcsolatos. Ezzel
kapcsolatban közgyûlési elõter-
jesztés is készül.
Reménykedünk, hogy e téren is a
közeljövõben lesz elõrehaladás.
` DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó

TTáárrssuullaatt  EEllnnöökkee

KECSKEMÉTI
VIZIKÖZMÛ 

TÁRSULAT HÍREI:

MMiikkuullááss  
hháázzhhoozz  mmeeggyy!!

Színvonalas, különleges 
mûsorral, tapasztalt 

pedagógusokkal!
20/442-63-58
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Piramis Üzletház

A biztos tipp
Centrál Passage

Csak igényeseknek!
A kecskeméti kereskedelmi
épületek egyik üde színfoltja-
ként ismert a különleges,
egyedi homlokzattal bíró
Centrál Passage üzletház. A
Dobó körút 8. szám alatt ta-
lálható, kétszintes komple-
xum 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 köré-
ben. Mindez azt bizonyítja,
hogy a belvárosban számot-
tevõ igény mutatkozik egy
olyan helyre, ahol a különfé-

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

rácsonyi idõszakra, amikor
már-már felemelõ érzés be-
térni egy világosan struktu-
rált, jó megközelíthetõséggel
rendelkezõ, fedett vásártér-
be.

Közelegnek az év végi ünnepek, az aján-
dékvadászat ideje, amikor felkerekedünk,
nyakunkba vesszük a várost. Bizony-bizony,
a legnagyobb örömet szerzõ meglepetések
felkutatása egyszerre lélekemelõ küldetés,
és édes fáradságot okozó feladat. Kecske-
méten a bevásárló körút kihagyhatatlan ál-
lomása lehet a fõtér közvetlen szomszéd-
ságában található, kiválóan megközelíthe-
tõ Piramis Üzletház, ahol kiskereskedelmi

egységek sora kínálja széles áruválaszté-
kát, és az ünnepekhez idõzített, elõnyös
akcióit. Az Andrássy Ákos tervei alapján
készült udvar – belsõ világa, sajátosan zárt
atmoszférája révén – mindeközben a pilla-
natnyi szusszanás, a gyors felüdülés lehe-
tõségét is kínálja az ekkortájt különösen
megbolyduló városban. Ne feledje, ha ka-
rácsonyi körútját tervezi, akkor az ünnepi
díszbe öltözõ Piramis Üzletház biztos tipp!

– Célirányos fogyás 

(has, csípõ, combok, fenék)

– Bõrfiatalítás, bõrfeszesítés

– Szülés utáni gyors regeneráció

– SPA méregtelenítõ kúra

– Izületi fájdalmak,

gyulladások kezelése...

A szolgáltatás az egészségpénztá-

rakban elszámolható.

GGééppjjáárrmmûûááttíírrááss  tteelljjeesskköörrûû  
üüggyyiinnttéézzéésssseell!!

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

– hitelügyintézés 
– személyes okmányok ügyintézése

wwwwww..ggyyoonnggyyiiaattiirrooddaa..hhuu
7700//338844--7755--9966,,  7700//229900--3344--9944

7766//332277--888844

19 éves 
Ford Escort 

75 000 Ft-os 
irányárban 

sûrgõsen eladó: 
20/442-63-58

AZ ADOLAND KFT.

IS HOZZÁJÁRULT 

AZ OLDAL 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

KÖSZÖNJÜK!  

RRuuhhaa,,  bbõõrr  ééss
ttáásskkaajjaavvííttóó..

nnaaddrráágg  ffööllhhaajjttááss  11  óórráánn  bbee--

llüüll,,  mmiinnddeennnneemmûû  jjaavvííttááss..

3300//665533--3344--0055

PPiirraammiiss  uuddvvaarrhháázz,,  IIII..  eemm..

((lliiffttbbõõll  kkiillééppvvee  jjoobbbbrraa  aa  ffoo--

llyyoossóónn..))

TTaammáássii  JJuulliiaannnnaa
GGyyóóggyymmaasssszzõõrr::  
2200//445566--2255--9922

AArrkkáánnuumm  mmaasszz--
sszzáázzss  ssttúúddiióó

--sszzéélleesskköörrûû  sszzoollggáállttaattááss
--mmaasssszzáázzss  kkeelllléékkeekk  
rreennddeellééss  ffeellvvéétteellee

KKeeccsskkeemméétt,,  CCeennttrrááll  PPaassssaaggee
ÜÜzzlleetthháázz,,  DDoobbóó  kkrrtt..  1100..

11..  eemmeelleett..

PIRAMIS GSM 
ÚJ és használt mobiltelefonok értékesí-
tése, készpénzes vétele, cseréje, szerv-

ízelése.
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!

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!
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– Nagyon hálás vagyok
azért, hogy négy gyerme-
künk mellett a kerámiával
is foglalkozhatom – állítja
a mûvésznõ. – Így vagyok
a helyemen, így vagyok
teljes egész. A küzdelmek-
kel együtt így találok
egyensúlyt és erõt, hogy a
lehetetlennek tûnõ dolgo-
kat is reménnyel tudjam
végig vinni. Ha az agyag-
gal foglalkozom, megta-
nulom, hogyan legyek
alázatos, hogyan legyek
közremûködõ, hogy az
akaratomon és terveimen
túl helyet kell adnom más

akaratnak. Nagyon fon-
tos, hogy a családon belül
jelen legyünk egymás éle-
tében. Az agyagozásra
szánt idõt nem szeretem a
gyerekek idejébõl elvenni,
így elég gyakran éjszaka
vagyok a mûhelyben.
Nem szeretek lemaradni
az esti imáról sem – ilyen-
kor mesélnek a gyerekek
kicsit a napjukról, megkö-
szönik a jó dolgokat, jó
hallgatni az énekeiket. Ha
úgy alakul, hogy a nagy-
mama vigyáz rájuk dél-
után, hallgatom a mesét,
amit õk is.

Alkotásaiból most láthat-
tunk kiállítást az Erdei Fe-
renc Mûvelõdési Központ-
ban, Assisi Szent Ferencrõl
készült szobra pedig, a va-
sárnap felavatott új templo-
mot díszíti a Mûkertváros-
ban.

––  TTíízz  éévvee,,  hhooggyy  vvéégglleegg  hháá--
ttaatt  ffoorrddííttootttt  aa  tteennggeerreekknneekk..
ÉÉlleettee  ééss  mmeeggééllhheettééssee  vvéégglleegg
aa  ffaaffaarraaggááss  lleetttt..  MMeeggbbáánnttaa??

– Nem. Viszontagságok-
tól ez az út sem mentes, de
valami megnyugtató meg-
elégedettséget, boldogsá-
got ad, ha valahol felavat-
ják egy munkámat. Maga a
tudat a megnyugtató, hogy
maradandót alkottam, ami
sokáig lesz dísze egy köztér-
nek, közintézménynek.

––  ÖÖnn  hheellyyeetttt,,  mmoosstt  aa
sszzoobbrraaii  jjáárrjjáákk  aa  vviilláággoott..
MMeerrtt  hhaa  jjóóll  ttuuddoomm,,  NNéémmeett--
oorrsszzáággttóóll  JJaappáánniigg  ssookk  hhee--
llyyeenn  lláátthhaattóókk  mmaa  mmáárr  kköözzttéé--
rrii  ppllaasszzttiikkááii..  MMeellyyiikkrree  aa  lleegg--
bbüüsszzkkéébbbb??  

– Talán a Mikes Kelemen
emlékmûre. Ez hatalmas
munka volt, hiszen egy há-
romszáz éves tölgybõl fa-

ragtam, Mikes szülõhelyén,
Zágonban. Azóta úgy mu-
togatják ebben a csodála-
tos erdélyi falucskában,
mint a büszkeségüket, mint
igazi látványosságot. De a
fõvárosi állatkertben látha-
tó, öt méter magas táltos
szobromat sem tagadnám
meg soha, ahogy az ott lát-
ható Koós Károly portrét
sem. Most egy életnagysá-
gú betlehemes szoborcso-

portot készítek az állatkert-
nek. Ma már szinte minden
idõmet az köti le, hogy a
megrendeléseket teljesít-
sem.

––  CCssaakk  ffáávvaall  ddoollggoozziikk??
– Nem, gyakran nyúlok a

márványhoz is, ha kérik. A

balatonfüredi óvoda bejá-
ratánál nemrég felavatott
zenebohócom is kõbõl ké-
szült. De a fa melegsége
mindennél többet jelent, a
tulajdonságai gyönyörû tit-
kok tárháza a magamfajtá-
nak. Mondhatnám, hogy
maga a fa a legnagyobb
tanítómesterem. Kõ Pált és
Szervátiusz Tibort nagyon
tisztelem, próbáltam is ta-
nulni tõlük. Azt mondták, jó

úton járok, de nem csak te-
hetség, hanem rengeteg el-
szántság, kitartás, erõ is
kell, hogy végig járjam ezt
az utat, különben elveszek.
Szervátiusz szerint, ez a ma-
gányosok 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 he-
lyett az ösvényeket válasz-
tottam. Mert mit lát az em-
ber, ha csak tovatáguld az
aszfaltcsíkon? Az ösvények
nehezebben járhatók, de
fák, bokrok övezik, ezernyi
élet, ezernyi titok…

Mónus Béla mostani,
kecskeméti kiállítására meg-
jelent egy tenyérnyi füzetecs-
ke, amelyben ezt írja: „A fák
formájukban, erezetükben,
görcseikben, repedéseikben
õrzik hosszú életük során át-
élt tapasztalataikat. Haláluk
után ezekbõl a jelekbõl pró-
bálok olvasni. Évszázadok
emlékeirõl mesélnek, segí-
tenek, hogy megtalálhas-
sam bennük azokat a szob-
rokat, amik elmondják titka-
ikat. Szoborként élnek to-
vább, és szólnak születésrõl,
szeretetrõl, szerelemrõl,
szenvedésrõl, halálról mind-
azokhoz, akik egy csöndes,
meghitt percet szánnak rá-
juk…”

A szép tárlatokkal debütáló
találkozóhely vezetõje elfo-
gult a mûfajjal, hiszen maga
is mestere a fényképalkotás-
nak. Király László György, a
jeles kecskeméti lokálpatrióta
válogatásai ugyanakkor azt
jelzik, hogy az olyan szerkesz-
tõi 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 tucat-
nyi kép sincs a nagyterem fa-
lán, mégis érezhetõ, hogy
megnyerték az ilyen jellegû

kezdeményezések si-
kere iránt szkepti-
kus közönséget is.

Az egykori nagy-
vállalati (Dutép) és a mai
hivatali ebédlõ tehát, nem
csak a gyomornak kedves ét-
keket, de elgondolkodtató,
átélhetõ, szívet és elmét gaz-

dagító víziókat is kínál az ér-
deklõdõket. Gratulálunk a
kezdeményezéshez!

Pár hónappal ezelõtt született meg az el-
képzelés, hogy Kecskemét belvárosában
létrejöjjön egy olyan hely, ahol a látoga-
tók hasznosan és egyben szó-
rakoztatóan tölthetik el sza-
badidejüket. Az Íz-party Krea-
tív Fõzõstúdió könnyen meg-
szerezhetõ tudást és kikapcso-
lódást jelent mindazok számára, akik
most ismerkednek a konyhai alapfogal-
makkal, valamint azoknak is, akik kalan-
dozni kívánnak a konyhamûvészet világá-
ban, és mindezeket egy olimpiai és világ-

bajnoki aranyérmes mesterszakáccsal, Ko-
vács Sándorral tennék szívesen.
A fõzõstúdió programja rendkívül sokszí-

nû és változatos. Az idelátoga-
tóknak lehetõsé-
gük van tanfolya-
mon is részt venni,
az alapoktól a va-

lódi konyhamûvészetig. Speciális kurzu-
sokra is jelentkezhetnek, amelyek egy-egy
adott témakörrel foglalkoznak. (Ünnepi
ételek, egészséges étkek, különbözõ nem-
zetek konyháinak fortélyai, stb.)

A fõzõstúdió nem feledkezett meg a fiatalabb
korosztályról sem. Szombaton délelõttönként
várják az apróságokat egy közös Csipet-
Csapat gyerekpancsra. A fõzõstúdióban cé-
ges csapatok is próbára tehetik gasztronómi-
ai kreativitásukat, és természetesen egymást
is egy teamépítõ tréning eretein belül. A szá-

mos érdekes foglalkozás és kü-
lönféle szolgáltatás mellett, kel-
lemes 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

Magyar Márta
mûhelyében

Szt rádák és  ösvények
––  SSzzéépp  ffeellaaddaatt  vvoolltt  sszzáámmoommrraa  eeggyy  ssttáácciióó--ssoorroozzaatt  eell--
kkéésszzííttééssee,,  aazz  eezzrreeddffoorrdduullóó  ttáájjáánn,,  nneemm  ssookkkkaall  BBoollddii--
zzssáárr  ffiiuunnkk  mmeeggsszzüülleettééssee  ééss  aa  ddiipplloommáámm  mmeeggsszzeerrzzééssee
uuttáánn..  AA  rroommáánn  kkoorrii  kkóóddeexx  llaappookk  mmiinnttáájjáárraa  sszzíínneess,,
kkeevvééss  aallaakkooss,,  oosszzllooppooss  íívvbbee  ffooggllaalltt  jjeelleenneetteekk  kkéésszzüüll--
tteekk,,  aammiikkeett  kköövveett  aazz  oosszzllooppffeejjeezzeetteekk  rreejjtteetttt,,
aapprróólléékkooss  áábbrráájjaa........  ––  ííggyy  vvaallll,,  aa  nneemmrréégg  KKeeccsskkeemméé--
tteenn,,  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  tteemmpplloommbbaann
ffaallrraa  kkeerrüülltt  ssttáácciióóssoorroozzaatt  jjeelleess  sszzeerrzzõõjjee,,  MMaaggyyaarr  MMáárr--
ttaa kkeerráámmiikkuuss  iippaarrmmûûvvéésszz,,  ííggyy  iiddéézzii  ffööll  aa  ccssooddáállaattooss
kkoommpplleexxiittáássúú  mmûûaallkkoottááss  sszzüülleettéésséétt..

SSookkááiigg  jjáárrttaa  aa  vviilláággoott  tteennggeerréésszzkkéénntt..  AA  ffaa  ffaarraaggáássaa
eelleeiinnttee  eeggyyffaajjttaa  uunnaalloommûûzzééss  vvoolltt  sszzáámmáárraa,,  aazz  óócceeáánnoo--
kkaatt  sszzeellõõ  hhaajjóókk  ffeeddééllzzeettéénn..  AAzzttáánn  aa  mmaattrróózzttáárrssaakk  eeggyyrree
nnaaggyyoobbbb  ccssooddáállaattttaall  bbóóllooggaattttaakk  mmuunnkkááii  llááttttáánn,,  ss  aarrrraa
kkéérrttéékk,,  ffaarraaggjjoonn  eeggyy  oollttáárrtt,,  bbeennssõõssééggeesseebbbbéé  ttéévvee  aa
hhuulllláámmookk  hhááttáánn  ttööllttöötttt  kkaarrááccssoonnyytt..  ––  ÍÍggyy  iinndduulltt  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  MMóónnuuss  BBééllaa  sszzoobbrráásszzii  kkaarrrriieerrjjee..

Galéria az APEH ebédlõjében

Exkluzív fõzõstúdió

MMóónnuuss  BBééllaa  aa  hhíívvõõkk  ééss  aa  sszzoobboorr  ttáárrssaassáággáábbaann  

TTúúll  vvaann  mmáárr  mmáássooddiikk  kkiiááll--
llííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáánn
KKeeccsskkeemméétt  eeggyyiikk  úújj,,  iinnssppii--
rráállóó  ffoottóómmûûvvéésszzeettii  mmûûhhee--
llyyee,,  aa  PPrroo--CCeenntt  GGaalléérriiaa..
AAzz  aallkkoottáássookk  aa  KKuurruucczz  kköörr--
úúttii  AAPPEEHH  sszzéékkhháázz  eebbééddllõõ--
jjéébbeenn  kkeerrüüllnneekk  aa  ffaallrraa,,  KKii--
rráállyy  LLáásszzllóó  GGyyöörrggyy ffoottóóss
vváállooggaattáássáábbaann..  

DDiisszznnóóttoorr  llááttvváánnyykkoonnyyhháávvaall  
aazz  ÚÚjj  TTaannyyaaccssáárrddáábbaann
22000077..  nnoovveemmbbeerr  2255..  ((vvaassáárrnnaapp))

AAjjáánnllootttt  éérrkkeezzééss  1100..0000  óórraa..
AA  ccssáárrddáábbaann  aa  ddiisszznnóóttoorr  mmuunnkkáállaa--
ttaaiitt  aa  bböölllléérr  iirráánnyyííttjjaa,,
aa  vveennddééggeekk  ffiiggyyeelleemmmmeell  kkíísséérrhhee--
ttiikk  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  éétteelleekk,,  mmiinntt  aa
hhuurrkkaa  ééss  aa  
kkoollbbáásszz  eellkkéésszzííttéésséétt..
AA  pprrooggrraammbbaann  1122..3300  óórraakkoorr
lloovvaassbbeemmuuttaattóó,,
kkooccssiizzááss,,  hhóó  eesseettéénn  sszzáánnkkóózzáássii  llee--
hheettõõsséégg..

KKbb..  1133..3300  eebbéédd
AAzz  eebbéédd  aallaattttii  jjóó  hhaanngguullaattrróóll  ccii--
ggáánnyyzzeenneekkaarruunnkk  ggoonnddoosskkooddiikk..

BBõõvveebbbb  iinnffoorrmmáácciióó  ééss  aasszzttaallffooggllaallááss::  TTaannyyaaccssáárrddaa  KKfftt..  
TTeell::  7766//335566--001100,,  FFaaxx::  7766//335566--557766

ttaannyyaaccssaarrddaa@@ttaannyyaaccssaarrddaa..hhuu;;  wwwwww..ttaannyyaaccssaarrddaa..hhuu

HHaaggyyoommáánnyyooss  ddiisszznnóóttoorrooss  mmeennüü::
KKééssõõ  ddéélleellõõttttii  kkóóssttoollóó:: SSüülltt  vvéérr  ééss  ppiirrííttootttt  mmáájj  ffrriissss  kkeennyyéérrrreell

EEbbéédd::  OOrrjjaalleevveess  TToorrooss  kkááppoosszzttaa  tteejjfföölllleell
DDiisszznnóóttoorrooss  ttááll::  ppeeccsseennyyee,,  vvéérreess  ééss  mmáájjaass  hhuurrkkaa,,  ssüülltt  kkoollbbáásszz,,  ppáárroolltt

kkááppoosszzttaa,,  mmaaggyyaarrooss  ttöörrtt  bbuurrggoonnyyaa
FFáánnkk  bbaarraacckklleekkvváárrrraall

AAnnddrrááss  nnaappii  ddiisszznnóóttoorrooss  
éétteelleekk  aazz  ÖÖrreegg  TTaannyyaaccssáárrddáábbaann

22000077..  nnoovveemmbbeerr  2222--2255..  
((ccssüüttöörrttöökk--vvaassáárrnnaapp))                    

AA  ttáárrllaattookk  rreennddeezzõõjjee::  KKiirráállyy  LLáásszzllóó  GGyyöörrggyy
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Új sportlétesítménnyel gaz-
dagodott Kiskunfélegyháza
az õsz folyamán. Átadták
ugyanis, az ötezer négyzet-
méter beépített alapterületû,
ezerötszáz ülõhellyel rendel-
kezõ KÉSZ Aréna Kiskunfél-
egyházi Városi Sportcsarno-
kot. 

A szeptember végén meg-
rendezett ünnepélyes átadá-

si ceremónián Radnai Ta-
más, a KÉSZ Kft. ügyvezetõ
igazgatója nyújtotta át az
impozáns, minden igényt ki-
elégítõ létesítmény kulcsát
Ficsór József pol-
gámesternek.

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

tömegsportnak és a diák-
sportnak is méltó otthonává
válhat – vélekedett a má-
sodosztályú kézilabdacsa-
pattal büszkélkedõ település
elöljárója.

Kurucz István, az intéz-

mény igazgatója lapunk ér-
deklõdésére elmondta:

– A küzdõtér méretei nem-
zetközi kézi-, kosár- és röp-
labda mérkõzések lebonyo-
lítását teszik lehetõvé, így
válogatott szintû találkozók

vendégül látását is tervez-
zük. Ennek érdekében hat
tévéállomás került kialakí-
tásra a létesítményben. Az
aréna azonban nemcsak
sportrendezvényekkel, ha-
nem gazdag kulturális prog-
ramokkal – koncertekkel,
elõadói estekkel, táncbemu-
tatókkal – is várja majd
rendszeresen a helyieket. 

– A KÉSZ Aréna Kiskun-
félegyházi Városi Sportcsar-
nok építési munkálatai ta-
valy márciusban kezdõd-
tek, s mintegy másfél évig
tartottak. Szerencsére sem-
miféle tényezõ nem akadá-
lyozta a projektet. Külön ki-
emelendõ a helyi önkor-
mányzat korrekt, mindvégig
együttmûködõ magatartá-
sa. Törekedtünk arra is,
hogy lehetõség szerint, mi-
nél több helyi alvállalkozót
vonjunk be az építkezésbe

– nyilatkozta lapunknak
Árvai István, a cég PR-igaz-
gatója.

A harmincnégyezres kis-

városban megvalósult be-
ruházás egyik sajátossága,
hogy úgynevezett PPP-kon-
strukcióban, vagyis magán-
tõke bevonásával valósult
meg. A közel háromszáz-
milliós éves üzemeltetési és
bérleti költséghez az állam
tizenöt év alatt nyolcszáz-
millió forinttal járul hozzá.

– A PPP-beruházások a
magán- és a közszféra sze-
rencsés találkozásán ala-
pulnak, s ilyesféle nagy vo-
lumenû, közérdeket szolgá-

ló létesítmények megvalósí-
tását teszik lehetõvé ma-
gántõke bevonásával. A
kiskunfélegyházi konstruk-
ció lényege, hogy az intéz-
mény építésének és üze-
meltetésének költségeit
tizenöt éven keresztül, ará-
nyosan utófinanszírozza az
önkormányzat. Ez alatt az
idõ alatt az egyik projektcé-
günk felel a csarnok üze-
meltetéséért – mondta el
érdeklõdésünkre Árvai Ist-
ván. – A KÉSZ Kft. számára
a PPP-beruházások új piaci
lehetõségeket jelentenek az
egyre jobban beszûkülõ pi-
acon. Jelenleg a cégcso-
port öt projektben vesz részt
hasonló finanszírozási felté-
telekkel. Külön kiemelendõ
a tiszalöki börtön építése,
amely az elsõ magántõke
bevonásával megvalósuló
büntetés-végrehajtási inté-
zet lesz Magyarországon,
sõt, Közép-Európában is.

– Ez
egy olyan
l é t e s í t -
m é n y ,
amelyre
bármelyik
város lakója büszke lenne,
szerte az országban. Nem
csupán építészetileg, de
funkcionális értelemben is
tökéletesen megfelel a cé-
loknak. Egy olyan értékkel
gazdagodott a Félegyháza,
amely hosszú idõre megha-
tározhatja a helyi sportéle-
tet. 

– A PPP-módszer nem
minden beruházás finanszí-
rozására alkalmas, de a
kezdeti hibákból tanulva,
több helyen sikeres fejleszté-
seket eredményezett már ez
a módszer. Jelentõsége ab-
ban rejlik, hogy egyes pro-
jekteknél a megvalósítás
hatékonysága, de a forrás-
felhasználás miatt is jobb,
ha a közszféra háttérbe hú-
zódik, és átadja a terepet a
magánszférának. Nagyon
körültekintõen, és a több-
lépcsõs, szigorú eljárásren-
deket betartva szabad csak
alkalmazni ezt a formát.
Úgy kell kialakítani a szerzõ-
déses rendszert, hogy a kö-
vetkezõ években az adófize-
tõk polgárok se szembesül-
jenek aránytalanul nagy ter-
hekkel. Fontos szempont az
is, hogy a kivitelezõ közszol-

gáltatásokat is magára vál-
laljon. 

– Közvetlenül nem fordít-
hatók uniós források a ver-
senysport támogatására,
azonban az EU támogat
olyan kiemelt társadalmi cé-
lokat, mint az esélyegyenlõ-
ség, a társadalmi kohézió,
az egészségmegõrzés, me-
lyek eléréséhez a sport, mint
eszköz felhasználható. Meg-
gyõzõdésem, hogy a sportot
Magyarországon az alapok-
tól kell újraépítenünk, ezért
kiemelném az OLLÉ Iskola
Programot, amely a közok-
tatási intézményekben
sportpályák, sportudvarok
létrehozására, és az arra
épülõ szolgáltatások meg-
szervezésére irányul. 

– Idén az önkormányzati
és egyéb nem állami sport-
létesítmények üzemeltetésé-
hez és fejlesztéséhez 38,9
millió forint, a 21. századi
iskolai és önkormányzati
sportlétesítmény-fejlesztési
program keretében pedig
236,5 millió forint állami
támogatásra nyílt lehetõ-
ség. A PPP program jóvol-
tából 37 létesítmény (18
tanuszoda, 18 tornacsar-
nok és egy megyei multi-
funkcionális sportcsarnok)
fog megépülni legkésõbb
2008. december 31-ig.
Ezek közül tizet már felavat-
tunk. 

– Az elmúlt évek során
sok település önkormány-
zata bízta cégünkre az
úgynevezett ISPA-program
keretében megvalósuló
csatornázásokat, részesei
lehettünk megannyi iskola,
kórház, ipari telephely és
egyéb létesítmény építésé-
nek. Az új kiskunfélegyházi
sportcsarnok azonban lé-
nyegesen különbözött az
összes korábbi munkánk-
tól – mondja a K&Z Hori-

zontál Kft. ügyvezetõje, ddrr..
KKoovvááccss  AAttttiillaa. – Ugyanis
most elõször vehettünk
részt olyan beruházásban,
amely az úgynevezett PPP -
konstrukcióban valósult
meg. Ennek az a lényege,
hogy a sportcsarnok kivite-
lezése és mûködtetése ma-
gántõke bevonásával tör-
tént.    

– Dióhéjban a követke-
zõkrõl van szó: A félegy-
házi önkormányzat meg-

nyerte a központi PPP-s
pályázatot, az új sportléte-
sítmény megvalósításához.
A város közbeszerzési eljá-
rásán mi lettünk a befutók,
a beruházással kapcsola-
tos teendõk lebonyolításá-
ra. A PPP-konstrukció szel-
lemében, már mi fogal-
maztuk meg a pályázatot a
kivitelezésre és üzemelte-
tésre. Ezt a KÉSZ Kft. nyer-
te el vállalva, hogy önerõ-
bõl megépíti és tizenöt
éven át üzemelteti a sport-
csarnokot, s részletekben
kapja vissza ez idõ alatt a
befektetését, amit a helyi
önkormányzat mellett, az
elnyert központi PPP-pályá-
zat garantál.

– Természetes, hogy egy
ilyen konstrukciónál állan-
dó egyeztetéseket, finomí-
tásokat is végeznünk kel-
lett, hogy minden a köl-

csönös megelégedés sze-
rint alakuljon. És közben
rengeteg tapasztalatra tet-
tünk szert, amiket bizonyo-
san kamatoztathatunk a
jövõben. Ugyanis a köz-
ponti, illetve az önkor-
mányzati források egyre
jobban beszûkülnek, így a
megfelelõ garanciákat
mutató magántõke bevo-
nása nélkül, egyre nehe-
zebb lesz megvalósítani
nagyobb beruházásokat.
Tehát, olyan új kihívást je-
lentett cégünknek a félegy-
házi sportcsarnok, ami-
lyenre egyre többször szá-
míthatunk a jövõben.      

A sport és a kultúra új fellegvára

A közérdek és magántõke találkozása 

AAzz  iiddéénn  hhuusszzoonnöött  éévveess  KKÉÉSSZZ  KKfftt..  aazz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn
ttööbbbb  jjeelleennttõõss  ssppoorrttlléétteessííttmméénnyy  ééppííttééssii,,  iilllleettvvee  rreekkoonnsstt--
rruukkcciióóss  mmuunnkkáállaattaaiibbaann  vveetttt  rréésszztt..  AA  ccééggccssooppoorrtt  nneevvéé--
hheezz  ffûûzzõõddiikk  ––  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  ––  aazz  úújjppeessttii  SSzzuusszzaa  FFeerreenncc
SSttaaddiioonn  ééss  aa  sszzeeggeeddii  VVáárroossii  SSppoorrttccssaarrnnookk  ffeellúújjííttáássaa,,
vvaallaammiinntt  aa  jjééggccssaarrnnookk  kkiivviitteelleezzééssee  KKááppoosszzttáássmmeeggyy--
eerreenn..  AA  PPaapppp  LLáásszzllóó  BBuuddaappeesstt  AArréénnaa  ééppííttéésséétt  eeggyy  ffrraann--
cciiaa  vváállllaallaattttaall  kköözzöösseenn  vvééggeezzttee  aa  ttáárrssaassáágg..  ––  AA  tteekkiinn--
ttééllyytt  ppaarraannccssoollóó  lliissttaa  eezz  éévv  sszzeepptteemmbbeerréébbeenn  úújj  lléétteessíítt--
mméénnnnyyeell  bbõõvvüülltt..

MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  aa  KKÉÉSSZZ  AArréénnaa  KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzii  VVáárroossii  SSppoorrtt--
ccssaarrnnookk  úúggyynneevveezzeetttt  PPPPPP--rreennddsszzeerrbbeenn,,  vvaaggyyiiss  mmaaggáánnttõõkkee  bbee--
vvoonnáássáávvaall  vvaallóóssuulltt  mmeegg..  AA  mmaaggyyaarr  áállllaamm  nnyyoollccsszzáázz  mmiilllliióó
ffoorriinnttttaall  jjáárruull  hhoozzzzáá  aa  55,,55  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinntt  öösssszzkkööllttssééggvveettééssûû  pprroo--
jjeekktthheezz..  AAzz  üünnnneeppééllyyeess  aavvaattáássii  cceerreemmóónniiáánn  iiss  rréésszztt  vveevvõõ  BBaajjnnaaii
GGoorrddoonn,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ééss  tteerrüülleettffeejjlleesszzttééssii  mmiinniisszztteerrtt  llaappuunnkk--
nnaakk  eellmmoonnddttaa::

K&Z Horizontál Kft.

Új konstrukció – új kihívás

Bajnai Gordon miniszter

Erre büszkék lehetünk

AAzz  11999955--bbeenn  aallaakkuulltt  kkeeccsskkeemmééttii  KK&&ZZ  HHoorriizzoonnttááll  KKfftt..
nneevvee  jjóóll  ccsseenngg  mmaa  mmáárr  mmeesssszzee  ffööllddöönn  iiss..  HHiisszzeenn  sszzeerrttee
aazz  oorrsszzáággbbaann,,  éévveekk  óóttaa  vváállllaallkkoozziikk  eezz  aa  bbeerruuhháázzáássookkaatt
sszzeerrvveezzõõ  ééss  kkiivviitteelleezzõõ  ccéégg  ––  ttúúllnnyyoommóórréésszztt  tteelleeppüülléésseekk
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattaaiinnaakk  ––  ppáállyyáázzaattii  kkiiíírráássookk  eellkkéésszzííttéésséérree,,
kköözzbbeesszzeerrzzééssii  eelljjáárráássookk  lleeffoollyyttaattáássáárraa,,  aazz  úújj  lléétteessííttmméé--
nnyyeekk  ééppííttéésséénneekk  ffeellüüggyyeelleettéérree,,  iilllleettvvee  aa  mmûûsszzaakkii  eelllleenn--
õõrrzzéésseekk  ffoollyyaammaattooss  lleebboonnyyoollííttáássáárraa..  VVaaggyyiiss,,  aammiikkrree
vváállllaallkkoozznnaakk,,  aazzookk  lleeggttööbbbbsszzöörr  vvaallóóbbaann  hhoorriizzoonnttáálliissaakk,,
aa  ssiikkeerreekkeett  ppeeddiigg  rreemmeekküüll  ffeellkkéésszzüülltt  sszzaakkeemmbbeerrggáárrddáá--
jjuukk  ggaarraannttáálljjaa..



Botrányos évtizedek után
– színidirektor választás elõtt

Szent Imre emlékére

„Itt országos hírû színhá-
zat csinálunk! Sõt európai
hírût! Mi több, világhírût!” –
hangoztatta a három híres-
ség. Aztán ötletszerûen, át-
gondolatlanul felforgattak
mindent. A rózsaszín álmok
és a sebtében színpadra
rittyentett lilagõzös produk-
ciók oda vezettek, hogy két
év alatt száznyolcvanezerrõl

ötvenezerre csökkent az
évadonként nézõszám a
patinás teátrumunkban.
Miközben a színház kiadá-
sai csaknem duplájára
emelkedtek! Amikor a ku-
darcot kudarcra halmozó
trió elpárolgott Kecskemét-
rõl, egy pártkatonát, Gera
Sándort pottyantották a di-
rektori székbe, de ez csak
egy villámtréfa volt, a bõ-
dült nagy káosz közepén.

Végül a legendás hírû
„nagy öreg”, Lendvay Fe-
renc rázta gatyába színhá-
zunkat, akit 1986-ban bíz-
tak meg az intézmény veze-
tésével. Az idõs szakember
új társulatot szervezett, kon-
zervatív mûsorpolitikájával
pedig Jancsóéknál jóval
szélesebb igények kielégíté-
sére törekedett. Apróbb
botrányokból az õ direktor-
sága idején sem volt hiány,
de kétségtelenül hamar fel-
számolta a korábbi káoszt,
stabilizálva egy közepes
szakmai színvonalat a teát-
rumban.

Azután jött a rendszervál-

tás, s az új igazgatói pályá-
zat. A színházat felügyelõ
városi vezetésbe új pártok
emberei kerültek, akiknek
ugyan nem sok fogalmuk
volt e mûvészetrõl, de ma-
kacsul verték az asztalt, je-
lezve, hogy õk az urak a vá-
rosházán. Így azután a
szakemberek, a társulat és
a sajtó tiltakozása ellenére,

nem a józan életû, koráb-
ban már fõrendezõként
Kecskeméten is bizonyító
Szõnyi G. Sándort nevezték
ki direktornak, hanem Illés
Istvánt. Hamar meg is bán-
ták, mint a kutya, amelyik
kilencet kölykezik.

A következõ színigazgatói
pályázatot megelõzték a
helyi választások. Megint új
vezetése, összetétele lett a
hivatalnak és a közgyûlés-
nek, akik szintén dilettánsak
lévén, elkövették ugyanazt
a hibát – ma már Bal-lé-
pésnek emlegetik –, mint az
elõdeik. Így került egy fiatal
trió – Bal József és csapata
– a kecskeméti teátrum élé-
re. Akkora káoszt nem
okoztak ugyan ténykedé-
sükkel, mint a korábbi tri-
umvirátus, de balhés pro-
dukciókból náluk sem volt
hiány, és finoman fogal-
mazva képtelenek voltak
megkedveltetni magukat a
kecskeméti közönséggel.

Õket követte 1998-ban
Bodolay Géza, aki máig a
színházunk direktora, s aki

az szeretne maradni a jövõ-
ben is. Decemberben jár le
a mandátuma, ezért új pá-
lyázatot írtak ki. A színházat
felügyelõ alpolgármester,
dr. Sárközy István korábbi
nyilatkozatait, kifogásait te-
kintve, a város vezetõi nem
elégedettek a nézõszám-
mal, a teátrum jelenlegi
népszerûségével, és szerin-
tük több elõadás botrányos
volt az elmúlt években. 

Szóval, meg kell küzdenie
rendesen Bodolay Gézá-
nak, ha továbbra is színidi-
rektor szeretne maradni
Kecskeméten. Ráadásul sok

vetélytárssal számolhat. A
megszorítások, a mûvészeti
életet is sanyargató gazda-
sági helyzet megannyi or-
szágos hírû színészt, rende-
zõt késztethet arra, hogy
megírja kecskeméti pályá-
zatát, amit november 15-ig
kellett benyújtani. (Tudomá-
sunk szerint Bodolay Géza,
Miklós Tibor, Hegedûs Zol-
tán, Hídvégi Miklós, Cseke
Péter és Éry-Kovács András
pályázott.) És persze, megy
a pártokon belüli lobbi is. A
fideszes többségû városi hi-
vatalban, közgyûlésben, bi-
zonyára nem lesz mellékes,
hogy melyik pályázó mond-
ható hû katonának a na-
rancsosok között.

Egy valamin azonban ta-
lán nem árt elgondolkodni-
uk a döntéshozóknak, visz-
szatekintve színházunk bot-
rányos évtizedeire: Szinte
minden új direktor nagyobb
csalódást okozott az elõdjé-
nél. Csak két kivétel volt:
Lendvay Ferenc és Bodolay
Géza.    

kk..ee..

A szervezõ intézmények
diákjai remek mûsorral ruk-
koltak elõ ezen a gálán. Az
országos versenyek ered-
ményhirdetését a rendez-
vény keretében tartották
meg, és ekkor adták át a

Bábel Balázs érsek alapítot-
ta Szent Imre-díjat is. Erre
az elismerésre az egyház-
megye területén mûködõ is-
koláknak azok a diákjai, il-
letve a plébániáknak azok
a hittanosai voltak esélye-

sek, akik példamutató ke-
resztényi életükkel, kiemel-
kedõ közösségi munkájuk-
kal hívták fel magukra a fi-
gyelmet, illetve jó tanulmá-
nyi eredményeiket, a tudo-
mány, a sport vagy a mûvé-
szetek területén kimagasló

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

Kecskeméten a Téli Feszti-
vál idejére 2 fõ kereskedelem-
ben jártas kollegát keresek
könyvértékesítésre. Érdeklõdni
lehet a 30/54-55-736-os tele-
fonszámon. 

Kiadó Kecskeméten a

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

Kiadó Kecskeméten a
Nagykõrösi utca elején, a

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

Jó állapotú etetõszék el-
adó. 20/243-8459

AA  KKeeccsskkeemmééttii  ÉÉDDOOSSZZ  KKiinnii--
zzssii  TTeerrmméésszzeettbbaarráátt  SSppoorrtt--
eeggyyeessüülleett  ezúton köszöni
meg azon adózók segítségét,
akik 2006. évi személyi jöve-
delemadójuk 1%-át egyesü-
letünk részére ajánlották fel.
A befolyt összeget (85.914
forintot) mûködési költségek-
re és családi táborozás tá-

mogatására fordítottuk. A jö-
võbeni támogatásukat elõre
is köszönjük. Adószámunk:
18354816-1-03. Bankszám-
l a s zámunk :51700100-
10005714.

AA  HHaallaassii  ÚÚttii  ÁÁllttaalláánnooss  IIss--
kkoollááéérrtt  AAllaappííttvváánnyy (ma Dam-
janich János Általános Isko-
la) megköszöni a személyi jö-
vedelemadó 1%-ának fel-
ajánlását. 2006-ban kapott
210.442 Ft-ot az oktató-ne-

velõ munka elõsegítését cél-
zó eszközökre és programok-
ra használtunk fel. Kérjük to-
vábbi támogatásukat! Adó-
számunk: 18346390-1-03.

AA  MMûûkkeerrttvváárroossii  ÓÓvvooddááéérrtt
KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy  meg-
köszöni a 2006 évben fel-
ajánlott SZJA 1%-át, azt a
314.031 Ft-ot, amelyet a
csoportszobák bútorainak
cseréjére fogjuk fordítani.
Adószáma:18354476-1-03

SSookk  bboottrráánnyy  bbüüddöössíítteettttee  aa  lleevveeggõõtt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  sszzíínn--
hháázz  ddiirreekkttoorrii  sszzéékkee  kköörrüüll,,  aazz  eellmmúúlltt  nneeggyyeedd  éévvsszzáázzaadd--
bbaann..  11998833--aatt  íírrttuunnkk,,  aammiikkoorr  aa  „„nnaaggyy  ttrriiuummvviirrááttuusstt””  ––
JJaannccssóó  MMiikkllóósstt,,  HHeerrnnááddii  GGyyuulláátt,,  GGyyuurrkkóó  LLáásszzllóótt  ––
kküüllddttee  aa  kkeeccsskkeemmééttiieekk  nnyyaakkáárraa  mmûûvvéésszzeettii  éélleettüünnkk  aakk--
kkoorrii  ddiikkttááttoorraa,,  AAcczzééll  GGyyöörrggyy..

ÁÁllllaammaallaappííttóó  kkiirráállyyuunnkk,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  ffiiaa,,  aa  mmaaggyyaarr  iiffjjúú--
ssáágg  vvééddõõsszzeennttjjee,,  SSzzeenntt  IImmrree  eezzeerr  éévvvveell  eezzeellõõtttt  sszzüülleetteetttt..
AA  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemmééttii  FFõõeeggyyhháázzmmeeggyyee  oorrsszzáággooss  vveerr--
sseennyyeekkeett,,  ttaalláállkkoozzóókkaatt  hhiirrddeetteetttt  mmeegg  jjeelleess  éévvffoorrdduullóó  aall--
kkaallmmáábbóóll,,  óóvvooddááss  ééss  áállttaalláánnooss  iisskkoollááss  ggyyeerreekkeekk  sszzáá--
mmáárraa..  AA  nnaaggyysszzaabbáássúú  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  zzáárróóüünnnneepp--
ssééggéétt  ssttííllsszzeerrûûeenn  IImmrree  nnaapprraa  iiddõõzzíítteettttéékk  aa  kkeeccsskkeemmééttii
EErrddeeii  FFeerreenncc  KKuullttuurráálliiss  ééss  KKoonnffeerreenncciiaa  KKöözzppoonnttbbaann..  

PPoozzssggaaii  ZZssoolltt  KKeeccsskkeemmééttii  kkiisskkoonnddááss  ccíímmûû  mmeesseejjááttéékkáánnaakk  õõssbbeemmuuttaattóójjáátt  ttaarrttoottttáákk  nneemmrréégg  sszzíínnhháázzuunnkkbbaann,,  MMéérrõõ  BBéé--
llaa  rreennddeezzéésséébbeenn..  FFeellvvéétteellüünnkköönn  aazz  eeggyyiikk  ffõõsszzeerreeppllõõ,,  GGiiddrróó  KKaattaalliinn..
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Egy százalék
LLaakkoossssáággii   aapprróóhhii rrddeettéésseekk

A kecskeméti Édosz Kinizsi
Természetbarát Egyesület tú-
rázói, a közelmúltban Pusz-
taszerre látogattak. Felkeres-
ték a Hét vezér emlékmûvet,
amelyet kecskeméti diákok
kezdeményezésére állítottak
fel közadakozásból, még
1986-ban. Azután a Szeged
melletti Fehér tónál gyönyör-
ködtek a gazdag madárvi-
lágban.

Természetbarátok

MMeeggjjeelleenntt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  PPoorr--
ttaa  EEggyyeessüülleett  kkiiaaddáássáábbaann  aa
HHiitt  ééss  éélleett  22000088..  éévvii  kkaalleenn--
ddáárriiuummaa..  
A kiadvány négyszáz forintért
megvásárolható a  Korda
Könyvesboltban, a plébáni-
ákon és a Porta Egyesületnél
(Végh Mihály tér 5. Tel.: 76/
505-041).

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  ––  JJAACCUUZZZZII  ––

SSZZAAUUNNAA    ––  IINNFFRRAASSZZAAUUNNAA
SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   PP IIHHEENNJJ!!

Telefon: 76/441-363, 
www.thermaltiszapart.hu

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
88--2244  óórrááiigg!!

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  sszzeerrzzõõ--
ddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!



DDrr..  SSzzeenntt--IIvváánnyyii  IIssttvváánn: –
Európa az elmúlt két és fél
évben, egy helyben topor-
gott, nem tudott tovább lép-
ni. Egy sor területen most
eszközöket kap az unió a re-
formok felgyorsítására, meg-
valósítására. A reform kap-
csán azzal foglalkozunk
majd, hogyan válhatunk elõ-
ször a világ egyik legverseny-
képesebb, legjobban mûkö-
dõ gazdasági vezetõjévé, in-
formációs társadalmi bázisá-
vá. Úgy érzékeljük, az alap-
vetõ feladat 1957 óta nem
változott, egy egységes integ-
rált piacra van szüksége Eu-
rópának minden területen.
Szükségszerû, hogy elõrelép-
jünk a szolgáltatások tekinte-
tében, a legfontosabb az eu-
rópai egységes piac megte-
remtése, beleértve a rugal-
mas munkaerõpiacot is.
Nem szabad elfelejtenünk,
hogy az unió csak részben
felelõs a reformokért, sok
minden a nemzeti kompe-
tencia része, hiszen az EU
nem veszi el a felelõsséget a
kormányoktól. Nehéz, küz-

delmes idõszakot élünk, nem
szabad azonban elmarad-
nunk a világ nagy gazdasági
hatalmaitól. 

DDrr..  CCssiillllaagg  IIssttvváánn: – A re-
form, a megszokott maga-
tartás megváltoztatása. A
változásra való nyitottság ne-
héz ügy egyénileg, csoporto-
san és társadalmilag is. Eu-
rópa 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 ameny-
nyivel a köz-
t e r h e k h e z

hozzájárulnak. Indokolatlan,
hogy miattuk többet fizes-
sünk a gyógyszerekért, töb-
bet adjunk ki akkor, amikor
igénybe vesszük a szolgálta-
tásokat. Érthetõ hogy ezek az
emberek nem örülnek an-
nak, ha különbözõ dolgok

bevezetésével újabb, súlyos
terheket raknak rájuk. A köz-
teherviselés olyan átalakítá-
sára van szükség, amelybõl
elõbb vagy utóbb azok is ki-
veszik a részüket, akik eddig
ki tudtak bújni a befizetések
alól. 

DDrr..  SSzzééccssii  GGáábboorr: – Ha a
magyar lehetõségeket vizs-
gáljuk, a következõ öt évben
az eddigieknél sokkal jelen-
tõsebb forrás, kétmilliárd
euró áll majd az oktatás ren-
delkezésére, hogy tudjuk ja-
vítani a minõségi állapotait,
hatékonyságát is. Emellett

lesz egy komoly infrastruktu-
rális csomag, ami fõként in-
formatikai elõrelépést jelent
majd. A reform alapjait egy
minden eddiginél hatéko-
nyabb oktatáspolitikával le-
het megteremteni. A fejlesz-
tés kiemelt prioritásai, az ok-

tatási-képzési program mi-
nõségének javítása, a prog-
ram elérhetõségének biztosí-
tása és az oktatási kérdések
nyitása a tágabb világ felé.
Különféle elvek is konkretizá-
lódtak, így például a korai is-
kolaelhagyók arányának
csökkentése, a befejezett kö-
zépiskolai tanulmányok cél-
jának elérése, az olvasási ké-
pesség javítása. Ki kell dol-
gozniuk a tagországoknak
az ezekre vonatkozó nemzeti
oktatási programjaikat, ki-
emelni a legfontosabb terü-
leteket. Hazánkban is fontos
feladat a vállalkozási tõke
megjelenése az oktatásban,
az egyének alapképességei-
nek javítása és az esély-
egyenlõség megteremtése.

Reformok itthon és az unióban
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KKeerreekkaasszzttaall--bbeesszzééllggeettééssrree  hhíívvttaa  aazz  éérrddeekkllõõddõõkkeett  aazz  EEuurróóppaaii
PPaarrllaammeenntt  LLiibbeerráálliiss  FFrraakkcciióójjaa  „„RReeffoorrmmookk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn,,
rreeffoorrmmookk  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann””  ccíímmmmeell..  AA  kkeeccsskkeemmééttii  KKaattoo--
nnaa  JJóózzsseeff  KKöönnyyvvttáárrbbaann  rreennddeezzeetttt  pprrooggrraammoonn  ddrr..  SSzzeenntt--IIvváánnyyii
IIssttvváánn  EEPP  kkééppvviisseellõõ,,  ddrr..  CCssiillllaagg  IIssttvváánn vvoolltt  ggaazzddaassáággii  mmiinniisszz--
tteerr  ééss  ddrr..  SSzzééccssii  GGáábboorr,, aa  hheellyyii  lliibbeerráálliiss  ffrraakkcciióó  ttaaggjjaa  vvoolltt  aazz
eellõõaaddóó..  RRöövviidd  ttéémmaaffeellvveettéésseeiikkeett  aa  jjeelleennlléévvõõkk  bbeevvoonnáássáávvaall
llééttrreejjöövvõõ  ffóórruumm  kköövveettttee..  

A Kecskemét Városi Szociális Közalapítvány ebben az évben is 

megrendezi hagyományos 

„GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT”
jótékonysági gálaestjét

KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázzbbaann
22000077..  nnoovveemmbbeerr  2266--áánn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraaii  kkeezzddeetttteell..

A mûsoros est szereplõit idén is a városi diákok, diákmûvé-
szeti csoportok és szólisták alkotják. A gálaest bevételét a
Közalapítvány a szociálisan rászoruló gyermekek és idõsek
karácsonyi ajándékozására kívánja fordítani, az elõzõ évek-

hez hasonlóan.

A rendezvényre jegyek vásárolhatók a Katona József Színház
pénztárában (nyitvatartási idõ: keddtõl péntekig 10-19 órá-
ig), a Városháza Tourinform Irodájában (Kossuth tér 1. nyit-

vatartási idõ: hétfõtõl péntekig 8-17 óráig), valamint a Váro-
si Szociális Közalapítvány titkáránál 

(telefon: 06-70-3740640). 

A belépõjegy árak: páholy: 1000 Ft
földszint: 600 Ft
erkély: 600 Ft

Tisztelettel kérünk minden magánembert, céget, vállalkozót,
ha céljaink megvalósítását támogatandónak tartják, segítsék
azok megvalósítását pénzbeli vagy természetbeni felajánlása-
ikkal. A felajánlásokat megtehetik készpénzbefizetéssel a Vá-
rosháza 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.

VVÁÁRROOSSII  SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  KKÖÖZZAALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY
KKEECCSSKKEEMMÉÉTT,,  KKOOSSSSUUTTHH  TTÉÉRR  11..



– Az orvosi szakma megta-
nulható. Van azonban a gyó-
gyításban néhány alapfeltétel,
mint például az empátia és a
beteg ember feltétel nélküli
tisztelete, ami legalább annyi-
ra fontos, hogy gyógyítani
tudjam – állítja ddrr..  BBoozzóókkyy
GGéézzaa tüdõbelgyógyász fõor-
vos, aki mindig orvosnak ké-
szült. Õ úgy fogalmaz: – Már
gyerekkoromban életcélom-
nak éreztem, hogy valami-
képpen mások támasza, segí-
tõje lehessek, hogy legalább
a gondok egy részét levehes-
sem a vállukról.

– Népes, hét gyermekes
család legidõsebb fiaként,
Soltvadkerten nõttem fel.
Édesapám gyógyszerészként,
édesanyám könyvelõként dol-
gozott. A nehézségek, a sze-
génység ellenére, ideális volt
a gyerekkorunk. A szolidari-
tás, egymás segítése és a kö-
telesség teljesítése mindenna-
pos elvárásnak számított.

1969-ben vettek fel a szegedi
egyetemre. Az elsõ években
inkább a sebészettel kacér-
kodtam, aztán mégis a bel-
gyógyászat fogott meg a ma-
ga összetettségével. Rengeteg
idõt töltöttem a klinikán, ahol
kiváló szakemberektõl, igaz
emberektõl tanulhattam. Ott
alapozódott meg az a szem-
lélet és alázat, ami máig
meghatározza a munkámat.
A féléves gyakorlatokat Kecs-
keméten töltöttem, s még szi-
gorlóként meghívtak a bel-
gyógyászatra dolgozni. Így
1974 óta ez a város az ottho-
nom, ahogy a családomé is.
Feleségem orvos, idõsebb lá-
nyom angol tanár, a kisebbik
jogász, fiam pedig negyed-
éves a jogi egyetemen.

––  LLeehheett  hhééttvvééggee,,  vvaaggyy  éépp--
ppeenn  kkaarrááccssoonnyy,,  aazztt  mmoonnddjjáákk,,
ÖÖnn  nnééllkküüll  ttaalláánn  aa  nnaapp  sseemm
kkeellnnee  ffeell  aa  ttüüddõõbbeellggyyóóggyyáásszzaa--
ttii  oosszzttáállyy  ffeelleetttt..  

– Ez belsõ késztetés, nem is

tudnám másként csinálni.
Szakmailag azért, mert a jó
döntésekhez minél több infor-
mációra 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. 

– SSzzeerreeppee  vvaann  eebbbbeenn  aa  sszzüü--
llõõii  hháázzbbóóll  hhoozzootttt  vvaalllláássooss  nnee--
vveelltteettééssnneekk??

– A hit és a vallás kérdésé-
vel sokáig vívtam belsõ csatát
ezen a pályán. Az orvostól
mindenki csodát vár. Õ azon-
ban még ha mindenét bele is
adja a betegért vívott harcba,
olykor alulmarad. A halálese-
tek megtörténnek. És ezeket a
mai napig személyes kudarc-
ként élem meg. A végsõ kér-
dések a mi életünkben folya-
matosan napirenden vannak.
Belsõ vívódásaim során el
kellett fogadnom, hogy meg
vannak a saját korlátaim, és

bizonyos határt nem tudunk
átlépni. Hiszen egyikünk sincs
isteni hatalommal felruházva.
Ez óriási alázatra tanít. A hét-
köznapi életben pedig segít
megkülönböztetni egymástól
a lényeges és a lényegtelen
dolgokat. A mindennapi si-
kerélmény – amikor egy-egy
súlyos állapotban lévõ beteg
felépül – lendületet ad a foly-
tatáshoz. De komoly sikerél-
mény az is, amikor egy-egy
összefoglaló tanulmányt le tu-
dok tenni az asztalra. Az or-
voslás nekem nem egyszerû-
en a foglalkozásom, hanem a
hivatásom és a szenvedélyem
is.

––  MMiirree  vváággyyiikk  mméégg??
– Ma az egyik betegem,

mielõtt hazaindult volna a
kórházból, azt mondta ne-
kem: az Isten áldja meg ma-
gát! A vágyam, hogy minden
nap jobban és jobban tudjak
megfelelni az orvoslás szak-
mai és emberi elvárásainak.

– 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 elhe-
lyezkedésébõl adódóan az

ország valamennyi pontjából
jól megközelíthetõ – magy-
arázza lapunknak SSzzaabbóó  LLáásszz--
llóó kutató.

Mint mondja a cégcsoport
„anyavállalata" – Crystal
Institue Kft. néven – az 1990-

es évek elején alakult, s
fejlõdése töretlen. Köszönhetõ
ez annak is, hogy a cég filozó-
fiája az elmúlt másfél évtized-
ben mit sem változott. A Crys-
tal ma is kizárólag természetes
alapanyagokból álló készít-
ményeket gyárt és értékesít. 

Erõfeszítéseiket ma már
olyan termékek sora igazolja
vissza, mint a kiváló élettani
hatással rendelkezõ gyümöl-
csök kivonatából elõállított
immunerõsítõ, szív-és érrend-
szeri illetve daganatos
betegeknek szánt Flavin-ter-
mékcsalád, az õssejt szaporító
és védõ StemXCell, vagy az
aranyoldatot tartalmazó Nano
Gold. Egyre népszerûbb a
napon szárított gyümölcshé-
jakból és magvakból elõállí-
tott FruitCafé is, a „gyümölcs-
presszó", amely koffein nélkül
fejt ki élénkítõ hatást. Ugyan-
csak mind többen fedezhetik
fel a nemesített hibrid kender-
magból elõállított – THC-t
nem tartalmazó, s így tudat-
módosító hatással nem ren-
delkezõ – MediCannabis nevû
készítmény jótékony (fáj-
dalomcsillapító, ízületi fájdal-
mak ellen, gyulladáscsökken-
tõ) hatásait.

Szabó László szerint
cégének sikerét több tényezõ
együttese határozza meg.

– Ezek közül a leg-
fontosabb, hogy forgalmazott
termékeink kimagaslóan jó
hatásúak. Ennek titka, hogy a
kutatás, a fejlesztés, gyártás és
értékesítés társaságunknál egy
kézben összpontosul. Kulcs-
fontosságú a folyamatos
innováció, amelynek révén
hetente születnek újabb és
újabb ötletek, havonta
vezetünk be újabb és újabb
termékeket. Számunkra ter-
mészetes, hogy a termékfej-
lesztés során figyelembe
vesszük a vevõk tapasztalatait
és javaslatait.

A forgalmazott termékek
gyógyító hatását a pécsi és a

debreceni tudományegyete-
meken végzett kutatások is
bizonyították. Aligha véletlen,
hogy a cég exportja gyorsuló
ütemben bõvül. Ma már szá-
mos európai országban
(Románia, Szlovákia, Szlové-
nia, Svájc, Spanyolország,
Svédország,) vívtak ki elis-
merést a készítmények, ame-
lyek Európán túl – az Egyesült

Államokban, Kanadában,
Vietnámban – szintén egyre
népszerûbbek.

A Kisfaludy utcában napok-
ban megnyílt háromszintes
üzlet az egészség és béke
szigetévé kíván válni a
jövõben. A hangulatos bolt-
ban nemcsak beszerezhetõ a
Crystal Institue Kft. termékeit
tartalmazó WellnExpress
katalógus, hanem az abban
felsorolt több száz termék –
egyebek mellett étrend-
kiegészítõk, vitaminok,
kozmetikumok – mindegyike
megvásárolható. Kedvezõ
elrendezése révén azonban a
helyiség termékbemutatók,
kisebb konferenciák lebony-
olítására is lehetõséget ad. A
további tervek között ráadásul
pedig számos további szolgál-
tatás – így vérnyomásmérés,
cukormérés, relaxációs szoba
– kiépítése szerepel. 

Dr. Bozóky Géza fõorvos

„Az Isten áldja meg magát!”

Flavinárium Zrt

Az egészség szigete Kecskeméten
KKeeccsskkeemméétteenn  nnyyiittoottttaa  mmeegg
bboolltthháállóózzaattáánnaakk  eellssõõ  üüzzlleettéétt  aa
FFllaavviinnáárriiuumm  ZZrrtt..  AA  vviilláággsszzíínn--
vvoonnaallúú  tteerrmméékkeekk  ((FFllaavviinn  77,,
OOlliimmppiiqq  SStteemmXXCCeellll,,  NNaannoo
GGoolldd,,  FFrruuiittCCaafféé,,  FFllaavviittaammiinn,,
BBiioo++AAccttiivvee,,  ssttbb..))  ssoorráátt  kkiiffeejj--
lleesszzttõõ  eeggrrii  kköözzppoonnttúú  ccéégg  ttuu--
llaajjddoonnoossaa  ééss  kkuuttaattáássvveezzeettõõjjee,,
SSzzaabbóó  LLáásszzllóó aazztt  ííggéérrii,,  aa
hháárroommsszziinntteess  hheellyyiisséégg  aazz
eeggéésszzsséégg  ééss  aa  bbéékkee  sszziiggeettéévvéé
vváállhhaatt  aa  rroohhaannóó  mmiinnddeenn--
nnaappookk  vviilláággáábbaann..

DDrr..  BBoozzóókkyy  GGéézzaa,,  aa  nneevveess  sszzaakkoorrvvooss  ((jjoobbbbrraa))  sszzáámmooss  ffóórruumm  mmeegg--
hhíívvootttt  vveennddééggee

MMiinnddeennkkiitt  vváárruunnkk  sszzeerreetteetttteell,,  kkeeddvveess  kkiisszzoollggáálláássssaall  aa  KKiissffaalluuddyy  uu..
22..  sszzáámm  aallaatttt,,  aazz  úújj  üüzzlleettbbeenn

„„FFllaavviinnáárriiuumm  ––  aazz  eeggéésszzsséégg  ttáárrhháázzaa""
AA  mmiinnttaabboolltt  tteelleeffoonnsszzáámmaa::  7766//440011--227744

MMoobbiill::  2200//777777--2288--2288
CCíímm::    66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  KKiissffaalluuddyy  uu..  22..

NNyyiittvvaattaarrttááss::    HHééttffõõ  ––  ppéénntteekk::  0099  ––  1188  hh
SSzzoommbbaatt::  0099  ––  1133  hh

SSzzaabbóó  LLáásszzllóó  üüggyyvveezzeettõõ  ÚÚrr  bbeesszzééddéétt  mmiinnddeennkkii  öörröömmmmeell  hhaallllggaattttaa
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HIMALÁJA VENDÉGLÕ
és

KÍNAI GYORSBÜFÉ
Batthyányi u. 2

Minden héten újdonsággal
várjuk 

kedves vendégeinket!
Ingyenes házhoz szállítás!

76/322-054
30/812-8722

– A Vodafone Magyar-
ország 1999 óta van jelen a
hazai piacon, kecskeméti
márkaképviseletünket 2003
szeptemberében nyitottuk
meg. Az elmúlt nyolc év
során szerzett tapasztalataink
alapján idén megújulási pro-
gramot hirdettünk, amelynek
lényege az ügyfél- és
élményközpontúság. Már e
filozófia mentén bõvítettük a
kecskeméti üzletünket is –
nyilatkozta az Alföldi Napló-
nak 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 kipróbál-
hatják a készülékeket és szol-
gáltatásokat, illetve a külön-
féle multimédiás megoldá-
sokat. Így van ez a most áta-
dott a Kisfaludy utca 5. szám
alatt található, nyugat-euró-
pai tapasztalatok alapján
kialakított kecskeméti már-
kaboltban is.

– Mostantól az is
otthonosan érezheti magát
ebben az üzletben, aki elsõ
lépésben csak nézelõdni,

ismerkedni szeretne a szol-
gáltatásainkkal – magyaráz-
za a vezérigazgató-helyettes.
Mint hozzáfûzi: – A
kialakításnál célunk volt a
legmagasabb színvonalú
kiszolgálás mellett az inter-
aktivitás fokozása is. A
korábbinál tágasabb,
elegánsabb és kényelme-
sebb ügyfélszolgálati térrel,
a megvásárolható termékek
üzlettérbe történõ kihe-
lyezésével lehetõvé tettük,
hogy mindenki felfedezze
ezen megoldások elõnyeit és
kényelmi szolgáltatásait.

Közismert, hogy a Voda-
fone Magyarország a jelen-

leg háromszereplõs hazai
mobil telekommunikációs
piac „legfiatalabb” részt-
vevõje.

– 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-kár-
tyás ügyfelek számához vis-
zonyítva arányosan mi ren-
delkezünk a legtöbb havi
számlás elõfizetõvel. Ebben a
tekintetben kiemelkedõ ered-
ményt értünk el az elmúlt
években.

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

tatást, amely december
elején az egész városban
elérhetõvé válik. Ez egy
újabb állomása a Voda-
fone mobil szélessávú
internet fejlesztési pro-
gramjának, amely iránt a
szolgáltató elkötelezett.

Ügyfélközpontú üzemmódba kapcsolt a Vodafone
ÁÁttffooggóó  mmeeggúújjuulláássii  pprrooggrraammoott  hhiirrddeetteetttt  aa  VVooddaaffoonnee  MMaa--
ggyyaarroorrsszzáágg  ZZrrtt..  22000077--bbeenn..  EEnnnneekk  kkeerreettéébbeenn  kkeerrüülltt  ááttaaddáássrraa
aa  mmoobbiillsszzoollggáállttaattóó  jjeelleennttõõsseenn  kkiibbõõvvíítteetttt  mmáárrkkaakkééppvviisseelleettee
KKeeccsskkeemméétteenn  aa  KKiissffaalluuddyy  uuttccáábbaann..  AA  mmiinnddeenn  iiggéénnyy  kkiieellééggííttõõ
üüzzlleetthheellyyssééggeett  iiggaazzii  ééllmméénnyy  lleesszz  ffeellkkeerreessnnii,,  hhiisszzeenn  mmiinnddiigg
ttöörrttéénniikk  mmaajjdd  vvaallaammii  sszzíínneess  ééss  éérrddeekkllõõddééssrree  sszzáámmoott  ttaarrttóó
eesseemméénnyy..
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