Szent Miklós és Szent Erzsébet asztala címmel kezdte meg 10
alkalmas ebédosztási akcióját a kecskeméti Porta Egyesület a
minap. Szervezésében minden vasárnap és a karácsonyi ünnepek alatt is meleg ebéd várja a rászorulókat, szegényeket, betegeket a Barátok temploma elõtt felállított fõtéri sátorban.
A szolidaritás és az összefogás rendezvénye ez, hiszen az egyesület hívó szavára nagyon sok vállalkozó, magánember, köztiszteletben álló személy állt a nemes ügy mellé. Indulásként
mintegy 400 ember jutott a Garaczi János és Kecskeméti Krisztián mesterszakácsok által készített kitûnõ kakas- és marha gu-

lyásleveshez. Eljött segíteni, szolgálni a rászorulókat dr. Zombor
Gábor, Kecskemét polgármestere, a rendezvény fõvédnöke, dr.
Bagó Zoltán, a megyei közgyûlés alelnöke valamint dr. Sárközy
István, alpolgármester is. Ez a program Hovány Márton nagylelkû támogatásával valósulhatott meg.
További támogatóinknak is ezúton mondunk köszönetet! Név
szerint: Tanyacsárda, Vöröskereszt, Ferences Világi Rend, Kiskunfélegyházi Malom, Fornetti, Bács-Zöldért, Géniusz Étterem,
Rendek Ökocentrum (Végh Mihály tér). Isten áldását kérjük jóságukért, önzetlen áldozatvállalásukért!

Delicatesse Eszpresszó

Kedvenc kávéházam
Ezernyi találka titkait õrzi Kecskemét népszerû fõtéri
presszója, a Delicatesse. A szomszédos sajtóházból
számtalanszor jöttünk át ide, megbeszélni a mindennapok zûrös dolgait hajdanán. Itt adtunk randit távolból érkezõ vendégeknek, kedves ismerõsöknek,
interjú alanyoknak, de csupán egy forró kávé vagy
egy hideg sör kedvéért is gyakran betértünk ide. És
bizony elõfordult, hogy várakoznunk kellett, mert
nem találtunk szabad asztalt, ebben a méltán népszerû kávéházban.
Az elmúlt években elköltöztek a fõtérrõl a különbözõ
lapok szerkesztõségei, az újságírók új törzshelyeket találtak. De a nosztalgia néha, még erre vezeti lépteinket. A minap szinte földbe
gyökerezett a lábam a meglepetéstõl, amikor beléptem
kedvenc
kávéházamba,
amit néhány hét alatt új
köntösbe öltöztettek. Fiatalosan vidám színeket kaptak
a falak, megváltoztak a
bokszok térelválasztói, új
berendezések mindenütt…
A Delicatesse Eszpresszó
egyidõs a negyven esztendeje épült Lordok Házával –
mesélte a bájos üzletvezetõ,
Schullerné Gulyás Marcsi.
Akitõl megtudtam azt is,

hogy utoljára húsz évvel ezelõtt újították fel ezt a kávéházat, vagyis éppen itt volt
az ideje a csinosításnak, fia-

talításnak, hogy méltó maradjon városunk patinás fõteréhez. De nem csak a külcsínre gondoltak, hiszen jelentõsen gazdagodott e vendéglátóhely kínálata: a finom sütemények, szendvicsek és márkás borok tárháza is.
Elmenõben még végigfutott a tekintetem a kávéház
falait díszítõ képeken.
Amik a régi és a mai Kecs-

kemétrõl készültek, Tóth
Sándor fotóriporter kollégánk tehetségét dicsérve, s
megannyi régi emléket felidézve. Idõvel minden sokat változhat, a Delicatesse is. De a magamfajtának, ha bármikor betér ide, kedvenc süteménye
mellé rakják a múlt egyegy édes szeletét, s ha itt
kortyol a borba, abban
mindig érzi a letûnt idõk
édes-fanyar zamatát is…

Borlovagrend
Kecelen

8. oldal

Megyei
Prima-díjasok

6. oldal

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

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
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Karácsonyi hangverseny
A Porta Közhasznú Egyesület
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját az Aurin Leánykar, az Aurin Nõikar, az
Anonymus Énekeggyüttes és
Fülei Balázs karácsonyi
jótékonysági koncertjére

December 22., 18.30. Barátok temploma

Az év borásza
A Magyar
Borakadémia az idén
Frittmann
Jánosnak
ítélte az év
borásza díjat, mely a legrangosabb elismerés a szakmában. Hatalmas elismerés ez a
kunsági borvidéknek is, hiszen ezáltal a rangos borvidékek sorába emelkedtünk.
Gratulálunk a kiváló soltvadkerti szakemberek sikeréhez, mellyel a Bács-Kiskun
megyei borok elismertségéhez
hozzájárultak.
A
Frittmann testvérekkel készült
interjúnkat következõ lapszámunkban közöljük.

A minõségi borok kézmûvese
A Birkás Pincészet 1998ban kezdett komolyabban minõségi borkészítéssel foglalkozni. Azóta 12 minõségi fajtaborral jeleskednek a piacon.
Ezek közül a pincészet csúcsbora jelenleg a presztízs cuvée
borként is említhetõ „BIRKÁS
EKLÉZSIA”, – a Kékfrankos &
Cabernet 50 %-50 %-os házasítása –, amely 24 hónapos
barrique-érleléssel vált testes
vörösborrá lett.
Birkás Menyhért, fõborász:
(felvételünkön) „A Birkás Pincészetnél elsõdleges
szempontként mindig
A TRADÍCIÓ
TISZTELETE szerepelt. Borainkban saját stílust, egyedi ízvilágot képviselünk. A jövõben új

címkecsaládunkon
nagy
hangsúlyt kap a Birkás névfelirat, amely reményeink szerint

könnyen felismerhetõvé teszi
borainkat. Három borcsaládot
is útjára indítottunk, ezzel a
széles vertikummal emeljük a
környék imázsát. A Birkás név,
a dûlõszelekciók és a hagyományok felkutatása új SECRETUM borcsaládunkhoz, mindent elárul próbálkozásainkról. Ha tehetem, mindenkit az
alföldi borok kóstolására buzdítok. Az alvó óriás kezdi megmutatni mire is képes! Várom
pincészetünkbe azokat az
ínyenceket, akik egy pincelátogatás vagy borkóstolás alkalmával szeretnék megismerni boraink üzenetét.”
Birkás Pincészet
6080 Szabadszállás,
Bem utca. 6.
Telefon: 76/558-152
20/317-6059
www.duna-volgye.hu
dunavolgye@ t-online.hu

Adventi hangverseny
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
Lajosmizsei
Nyomdája tisztelettel vár
minden érdeklõdõt a hagyományos adventi koncertjére, amit december
12-én (szerdán) 18 órakor
rendeznek. A hangversenyen a Roma Virtuózok
Kamrazenekar elõadásában Vivaldi, Bach, Pachelbel, Albinoni örökzöld dallamai varázsolják a hallgatók köré a közelgõ ünnep
meghitt hangulatát. Helyszín: Lajosmizse, Szabadság tér 2. Római katolikus
templom.

Jelzáloghitelek a Hitelvilág Kft.-tõl

Vezetõ szerepben
Cégek esetében a kérelem összege 400 ezertõl
200 millió euró összeghatárig terjed. A
hitel folyósítása szempontjából döntõ
szempont,
hogy a kérelmezõ stabil lábakon álljon –
tudtuk meg
Berta Tibortól,
a pénzügyi tanácsadó vállalkozás munkatársától.
Mint hozzáfûzte: az osztrák
pénzintézetekkel is kapcsolatban álló Kft. lakossági
ügyfelek részére is folyósít
lakás, illetve szabad felhasználású jelzáloghiteleket. Utóbbiak összege
többnyire 20-40 ezer euró.
A projektfinanszírozásra,
illetve adósságrendezésre is
kiterjedõ pénzügyi szolgáltatások vállalati, illetve lakossági igénybevétele mellett, a kedvezõ fizetési
konstrukciók is szólnak. A
gyõri székhelyû, pénzügyi
tanácsadással foglalkozó
cég ugyanis – amelynek
munkatársai személyesen
keresik fel az ügyfeleket –
csak egyszeri alkalommal,

Direktori
pályázat
Kecskemét képviselõ-testülete a legutóbbi közgyûlésen
nem tudott dönteni arról, hogy
2008. augusztus 1-jétõl – öt
éven át – ki legyen a kecskeméti Katona József Színház direktora. A legtöbb igen szavazatot (13) végül Bodolay Géza
kapta, a több fórumon is favoritként – illetve Orbán Viktor
kebelbarátjaként – emlegetett
Cseke Pétert pedig, szinte senki sem támogatta. Mivel az 5
pályázó közül egyik sem kapta
meg a többség támogató voksát, érvénytelennek nyilvánították a pályázatot, ezért a következõ közgyûlésen újat ír ki az
önkormányzat.

2007. december 11.

Közlekedési
Mikulás

a hitel kifizetéskor számol
fel kezelési költséget, s ezt
követõen már csak a tör-

lesztõ részleteket kell az
ügyfélnek fizetnie – tájékoztatta lapunkat Berta Tibor.

Hitelvilág Kft.
Kelet-Magyarországi
Régió:
2730 Albertirsa,
Temesvári u.54.
(Láng Róbert 06 70 32-32-106)
Budapest:
1132 Budapest,
Victor Hugo u.11-15.
(Berta Tibor 06 30 553-78-00)
9200 Gyõr, Árpád u.8.
E-mail:
robert.lang@freemail.hu
ill. bertatibor@new-lan.hu

Csekk helyett virgácsot
kaptak a megengedettnél
gyorsabban hajtó autósok december 6-án. Az
egyszeri akcióra a BácsKiskun megyei fõkapitányság és a Füredi Autósiskola közös, Mikulás
napi rendezvényének keretében került sor a
Széchenyivárosban,
amely településrész lakópihenõ övezeteiben – ezt
kevesebben tudják – legfeljebb 20 kilométeres
sebességgel hajthatnának a gépjármûvek.
A közlekedési kultúra
fejlesztésére irányuló további, tematikus programok keretében a gyerekek KRESZ-teszteket töltöttek ki, kipróbálhatták
a motor szimulátort, míg
a felnõttek a népszerû
kecskeméti autósiskola
Homokbányán található
vezetéstechnikai pályáján
tehették próbára – tét
nélkül – gyakorlati tudásukat.

2007. december 11.

Gödröt kaptunk
karácsonyra
Sajtótájékoztatót tartott a napokban az MSZP kecskeméti szervezete a fõtéri építkezés ügyében, a hely színen, a gödör mellett. Többször tett már fel kérdéseket a frakció az ügyben, októberi interpellációjukra a legutóbbi közgyûlésen kaptak valamiféle választ. Korábban kérdéseiket így fogalmazták meg:
Mi készül a fõtéren és mi
történik, hogy nem történik
semmi? Egy ekkora városban nyilván a városvezetés
megfontoltan fog neki a fejlesztésnek, így meg tudja
indokolni, hogy mi miért
történik. Baj van, vagy mulasztások történtek? Mi indokolta ezt a fejlesztést, milyen értéket és költséget jelent? Kellett-e ennek kap-

csán közbeszerzést lefolytatni? Milyen pályáztatás
elõzte meg a munkálatokat? Kik ajánlották fel az
anyagot és kik végzik a kivitelezést? Mi a befejezési
határidõ? Mikor vált jogerõssé az építési engedély?
Rendelkezésre állnak-e a
jóváhagyott kiviteli tervek?
Milyen szerzõdés készült a
kivitelezõkkel? Miért áll az
építkezés még ma is? (A hírek szerint október 2-a volt
az átadás tervezett idõpontja.) A történeti fõtér átalakításához kell-e mûemléki
hatóság véleményezése?
Meddig õrzi meg a fõtér
történeti jellegét ilyen átalakítások mellett?
Az MSZP kihelyezett sajtótájékoztatóján dr. Nádasdi Miklós az interpellációjára kapott választ elemezte.
Mint mondta, abból kiderül, hogy egy komplex, különleges figyelmet érdemlõ
beruházást valósít meg a
város a Bácsvíz Zrt.-vel, illetve a Betonút Zrt.-vel közösen. Az átépítést négy hónapos tervezõmunka elõzte
meg, de ez úgy tûnik nem
volt elegendõ arra, hogy a
városvezetés
eldöntse,
szükséges-e építési enge-
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dély az itt folyó munkákhoz.
Egy olyan medence lebontásához, mint amilyenben a
korábbi szökõkút volt, bontási engedély szükséges, a
csobogó építéshez pedig,
építési engedély kell.
A jegyzõ asszony bejelentette érintettségét az ügyben
és így a Regionális Közigazgatási Hivatal más szervet
kért arra, hogy az építési

kérelmet elbírálja. Ez csak
néhány hónapon belül várható. A munkákat a szabálytalanságok miatt, több
hónapja fel kellett függeszteni, ezért most továbbra is
a gödröt nézhetjük, addig,
amíg a hó azt be nem fedi.
Az MSZP frakció tart attól
is, hogy ha egy 30 milliós
projekt ilyen problémát
okoz, akkor a Rákóczi út 2
milliárdos revitalizációját,
illetve az Élményfürdõ és
Uszoda 6 milliárdos fejlesztését, hogyan kezeli majd a
városvezetés. Az MSZP szerint a polgármesternek és
csapatának sokkal nagyobb felelõséggel, figyelemmel kellene ilyen ügyekben eljárni.
A gödröt körülvevõ, drótháló elõtti sajtótájékoztatóján dr. Brúszel László, az
MSZP helyi elnöke azt
mondta: Miközben a városvezetés politikai marketinget folytat az iparûzési adó
csökkentése kapcsán és különféle lázas álmokat szõ a
Rákóczi út átalakításáról,
sajnos a város fontos területeit elhanyagolja, megkezdett építkezéseit abbahagyja.

Hidegtálak, saláták
készítését vállaljuk 10-100 fõig,
karácsonyra, szilveszterre,
céges fogadásokra, rendezvényekre.
Kecskemét és környékén ingyenes kiszállítással!
A minõségre garancia Kovács Sándor mesterszakács, aki
elõzetes megbeszélés alapján, maximálisan megvalósítja
elképzeléseit. Rendelését és kérdéseit az alábbi
elérhetõségeken várjuk:
Íz-Party Fõzõstúdió Telefon: (76) 507-342
Mobil: (70) 380-60-66 E-mail: izparty.info@gmail.com

Kecskemét a romos templomok városa
Málladozó a vakolat, töredezett a burkolat, a falakat
aládúcolták, s a tetõzet elemeit itt-ott már valóban csak
az imádság tartja a kecskeméti piaristák hajdan patinás
templomában. De egy alapos renoválás évek óta ráférne a város jelképének számító, hírös Nagytemplomra is.
A valóság egyik oldalát
nézve, szomorú látni, milyen
állapotban vannak építészeti
remekeink, a minden jó érzésû ember számára becses
épületeink. A valóság másik
oldalára tekintve azonban,
nehezen érthetõ, hogy a városatyáink, akik ott pózolnak
minden nagyobb egyházi
eseményen, valójában a kisujjukat sem mozdítják, hogy
segítsenek megállítani templomaink pusztulását.
A rendszerváltozás óta eltelt, csaknem két évtizedben,
a kecskemétiek többsége
mindig a jobboldal mellett
voksolt a választásokon. Ahol
ugyebár, a polgári értékrenden a hangsúly, annak pedig,
egyik erõs alappillére az egy-

ház. Ezért nincs
is azon mit csodálkozni, hogy
választások
idején ugyancsak megnõ a
templomba járó politikusaink
száma. Pláne,
ha egy-két neves,
magas
rangú egyházi
személyiség is
a városba látogat, akikhez
szívesen dörgölõznek, saját
közéleti megítélésüket fényesítgetve. Álszent módon,
ígérnek is ilyenkor gyümölcsözõ együttmûködést, kölcsönösen elõnyös kapcsolatokat, ígérgetnek fût-fát. Parolával edzett kezüket azonban,
csak sajnálkozva tárják szét,
amikor valóban segítéshez
kellene nyújtaniuk.
Persze, tudja mindenki,
hogy a mai gazdasági hely-

kítve kétszer egy sávosra a
forgalmat, de létesítve ott új
kávéházakat, napozót, medencét meg sok minden
mást, amit az úri huncutság
megkíván. Azt, hogy az ilyen
és ehhez hasonló terveken,
kivitelezéseken és üzemeltetéseken kik gazdagodnak majd
tovább, butaság lenne firtatni.
Hiszen templomjáró, Istent félõ városatyákról van szó, akik
csak a választóik érdekeit tartják szem elõtt. Akik pedig, ebben kételkednek, azok olvassák rendszeresen és alaposan
azokat a helyi kiadványokat,
amik ugyancsak számolatlanul nyelik a közpénzt, méltatva vezetõink nagyszabású terveit és mérhetetlen bölcsességét.
zetben nincs pénz semmire.
Beteg az ország, agonizálnak
a városok, szakadék szélén az
egészségügy, az oktatás, és
így tovább. Ám közben arról
hallani, hogy Kecskemét vezetõi többmilliárdos átalakításokat terveznek a Rákóczi
úton, kivágva a fákat, leszû-

Persze, bármennyire bölcsek a mi elöljáróink, azért õk
is megtévedhetnek, vétkezhetnek. De, oda se neki! Hiszen
ezekre megvan a gyógyír:
Majd leteszik a bûnt a
romosodó templomainkban,
ha rájuk nem dõl.
F.P.J

Civiliáda a Gong Rádióban

Mi lesz a Rákóczi úttal?
Havonta egyszer, hétfõként 11 órától hallható a 96,5
MHZ-en a Porta Egyesület és a Gong Rádió közös
mûsora. A 30 perces magazin – ahogyan azt a cím is
elárulja – civil ügyekrõl, szervezetekrõl, aktualitásokról,
rendezvényekrõl, megvalósítandó és már megvalósult
tervekrõl szól. A Civiliáda szerkesztõ-mûsorvezetõje
Bukovinszky Zsolt.
A decemberi adásban a
Rákóczi út tervezett revitalizációja volt a téma, civil oldalról. Vendég volt Székelyné
Kõrösi Ilona, a Bács-Kiskun
Megyei Honismereti Egyesület
elnöke, Király József, a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület
elnöke, és Farkas P. József, a
Porta Egyesület alapítója.
Mindannyian egyetértettek
abban, hogy a Rákóczi út
nagyszabású felújítására szükség van, a városvezetés revitalizációs terveit azonban,

több ponton is vitatták. A
Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület például a jelenlegi, az ország legszebb
sugárútjának a megváltoztatását ellenzi, mint mondják az
aszimmetrikus elképzelések
nemcsak látványban, hanem
funkciójában is megbontják a
jelenlegi utcaszerkezetet. A
megújítás fontos – hangsúlyozták, de csak úgy, ha megmentjük az építészeti örökséget.
A Kecskeméti Városszépítõ

Élõ betlehem

Kedves Szülõk, Pedagógusok, Diákok, Gyerekek! Szeretettel hívunk és várunk
benneteket december 1819-én az élõ állatokkal benépesített betlehemnél Kecskemét fõterén a Barátok
temploma melletti romkertben. A betlehem 8-tól 18
óráig látogatható.
Programok: December

18. 10.30. A Lánchíd utcai
óvoda mûsora, 18. 15.30.
Piarista gimnázium Férfi kar.
(Vezényel: Fehérvári Gábor.)
December 19.
10.30.
Hosszú utcai óvoda mûsora,
19. 15.00
II. Rákóczi
Ferenc-iskola 2. osztályosainak mûsora, majd a Zrinyi
Ilona-iskola 4.osztályosainak
produkciója.

Egyesület néhány hete kétoldalas állásfoglalást tett a városvezetés asztalára, javaslataik különböznek attól, amit
a jelenlegi tervekbõl ismerhetünk. A mostani elképzelés
az összes fa kivágásával számol, õk csak a több éven át
tartó faleváltást tudják elfogadni. A városszépítõk is a
szimmetrikus, kétoldali közlekedést támogatják, a járdákat a parkolósáv elvételével szélesítenék meg. Fontosnak tartják a Városi mozi új
funkciójának megtalálását,
az épület elõtti terület beépítését azonban nem támogatják.
A Porta Egyesület is üdvözli a Rákóczi út megújításának
szándékát,
elképzeléseik

több ponton egyeznek más
civil szervezetekével. Farkas P.
József a téma kapcsán a városvezetés és a lakosság közötti párbeszéd hiányát emelte ki. – A rossz elõkészítés bizalmatlanságot szült –
mondta -, az emberek arról
panaszkodnak, hogy nem
hallgatták meg õket, és nem
is hívták fórumokra. A XXI.
században nem fordulhat
elõ, hogy a városházi iroda
elképzelései, netán politikai
befolyásolás alapján, a lakosság meghallgatása nélkül
valósuljanak meg.
A Civiliáda szerkesztett változatát most is meghallgathatják a www.civilnaplo.hu honlapon, a Rádió Napló menüpont alatt.

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
12.15- 2 nap busz, szálloda, 1xfélpanzió
27.800.Nürnberg adventi csillogásban – 400 éves nürnbergi karácsonyi vásár
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 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.
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Gondoskodó Gongosok
A Gong Rádió vezetõi, munkatársai nemcsak a tél
beálltával, karácsonykor vagy húsvétkor gondol az
idõsekre, betegekre, a szociálisan rászorult gyermekre, hanem egész évben. A 2007-es évet az
„Ötezren Szent Miklós és Szent Erzsébet asztalánál”
címû programsorozattal kezdték, amelyen a rádió a
perifériára sodródott, hátrányos helyzetû embereknek kedveskedett egy kiadós ebéddel.
Az év elején egészségügyi
mûszereket – vérnyomás- és
vércukormérõket – adományoztak a Platán Otthon idõseinek, és egy kecskeméti
szórakozóhely segítségével a
megyei kórház alapítványán
keresztül, az újszülött osztálynak segítettek egy inkubátort
vásárolni. Az év folyamán
többször szerveztek véradást
a Magyar Vöröskereszttel közösen. Sikerült összegyûjteniük azt a több mint 2 millió
forintot is, amit egy nagyon
beteg ballószögi kislány, Szabó Krisztina õssejt-beültetésére fordíthatnak majd.
Segítõ kezet nyújtottak a
mozgássérült Sárközy Szabolcsnak is, aki az orrával
készít festményeket és hálából 20 képet küldött a Gongosoknak. A rádió vezetõsége úgy döntött, hogy ezeket
a mûveket az Erdei Ferenc
Kulturális és Konferencia
Központban kiállítja, és ott
azok megvásárolhatóak lesznek. A képekért kapott pénzt
természetesen a fiú számlájára utalják. Már több helyi
vállalkozó, közéleti személyi-

pi ünnepségsorozata. Ajándékot vittek munkatársaik az
S.O.S. Gyermekfalu, a Faragó Béla Gyermekotthon, a
Platán Otthon, az Idõsek Átmeneti Szállója, a Napsugár
Gyermekotthon, a Gyógypedagógiai Intézet és a Hajlék-

Tõzsér Judit ügyvezetõ egész évben gondol a rászorultakra is
ség is jelezte vételi szándékát.
A kecskeméti rádiósok
hozzájárultak a mûkertvárosi
kápolna felépítéséhez, szeptemberben 800 hátrányos
helyzetû rászoruló gyermek
tanszereinek megvásárlásához, valamint a Táncsics Kollégiumban tanuló 11 gyermek kollégiumi elhelyezkedéséhez is.
Az év utolsó hónapjának
kiemelkedõ rendezvénye volt
a 12 éves rádió mikulás na-

talanszálló lakóinak, Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Juhar utcai állami
gondozottaknak, az autistáknak, valamint a megyei kórház gyermekosztályán tartózkodó beteg gyermekeknek.
Ez alakalommal is remekül
sikerült a Gong Rádió fõtéri
mikulás ünnepsége, amelyen
remek mûsorokkal kedveskedtek a lurkóknak. Persze
volt csoki és szaloncukor is,
amit a Nagytemplom tornyából leereszkedõ Mikulásuk
osztogatott.

2007. december 11.

Mega-Sped Kft

Felkészültek a télre
Kecskemét hó– és síkosság-mentesítési munkálatait – a
város által kiírt pályázat alapján – a Mega-Sped Kft. végzi. Szabadszállási Mihály ügyvezetõt arról kérdeztük, hogyan készültek fel az aktuális munkálatokra.
– A Mega-Sped Kft. számára
nem új ez a feladat.
– Cégünk 2001. óta vesz részt
a város hó- és síkosság-mentesítésében. Két évig a VG Kft. alvállalkozójaként, majd közös konzorciumban végeztük a munkát,
azt követõen pedig, a Lián Khtval közösen. Ez az elsõ esztendõ,
amikor a Mega-Sped Kft. önállóan nyerte el a megbízást. Hozzáteszem: az egyetlen érvényes
pályázat volt a mienk.
– Változtak-e a feltételek?
– A feltételek szigorodtak, de
ennek ellenére bízom benne,
hogy helyt fogunk állni. A pályázat kiírásának az volt a célja, hogy egy jobban átlátható,
ellenõrizhetõ és számon kérhetõ rendszer alakuljon ki. A régebbi gyakorlatban ugyanis,
lehetetlen volt nyomon követni
az ellátott feladatokat. Ezért
most feltételül szabták, hogy a
munkálatokhoz használt eszközökben, jármûvekben legyen
GPS. Így – mivel számítógép
rögzíti az adatokat – bármikor
visszaellenõrizhetõ, hogy melyik kocsi mikor merre járt, tehát valóban teljesült-e az elõírt
feladat. Az önkormányzattal a
szerzõdés egyébként határozatlan idõre köttetett, a fel-

mondási idõ mindkét fél részérõl fél év.
– Ki tehet bejelentést önöknél?
– Minden jelzést, segítséget
megköszönünk, érkezzen az civil
egyesülettõl, vagy magánszemélytõl. A korábbi években nagy
segítséget kaptunk a mezõõri
szolgálatoktól, most erre nem támaszkodhatunk.
Bármilyen
problémát észlelnek, kérem, jelezzék ügyeleti telefonszámainkon, mi pedig, a legrövidebb
idõn belül megpróbáljuk azt orvosolni.
– Mikor és milyen számon érhetõ el az ügyelet?
– A nap 24 órájában hívható
mindhárom telefonszámunk:
76/417-880, 80/204-540,
30/251-9301.
– Az elmúlt években a síkosság-mentesítés komoly feladatot
jelentett város szerte, azonban a
hó nem okozott sok problémát.
Ennek ellenére, fel vannak készülve rendkívüli helyzetekre is?
– Természetesen, és a katasztrófavédelem számon is tartja a teljes eszközparkunkat. A
hó- és síkosság-mentesítésre
használt hótolók és sószórókon
kívül, rendelkezésre állnak nagy
teljesítményû rakodógépek és
dózerek is.

– Milyen télre számítanak?
– Számítgatás helyett, a
Meterológiai Szolgálatra hagyatkozunk. November 15-étõl heti
két alkalommal ad idõjárási elõrejelzést számunkra Kecskemétrõl és vonzáskörzetérõl a szolgálat, s a több éves tapasztalat
alapján mondhatom, hogy jó
megközelítéssel. Minden szezonra igyekszünk maradéktalanul
felkészülni, de elõre nem látható
problémák bármikor felmerülhetnek. Ezért is kérjük a lakosság
aktív közremûködését.
– Érvényesülnek-e a környezetvédelmi szempontok a munkájukban?
– Három új sószórót vásároltunk ennek érdekében. Mindhárom új technológiát képvisel,
ami azt is jelenti, hogy a korábbi
gépeknél lényegesen kevesebb
anyagot bocsát ki. Az egyik sószóró az ország legmodernebb
gépei közé tartozik, és nedvesített hószórásra is alkalmas. A régebbi gépeket, amelyeken a
mennyiséget még nem lehet
olyan pontosan szabályozni,
meghagytuk tartaléknak, és erre
a három új sószóróra alapozunk
a szezonban.

2007. december 11.
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Kecskeméti E-Galéria

Szemet és lelket gyönyörködtetve
Húsz évvel ezelõtt nyitott
meg a város elsõ vállalkozásként mûködõ kortárs
mûvészeti kereskedése, EGaléria néven. Azóta számos hasonló vállalkozás jelent meg és tûnt el, azonban a jelenleg Farkas Edina
által vezetett üzlet a Piramis
Udvarban ma is várja a
mûértõ és mûkedvelõ közönséget. Szerinte a hírnevet a húsz év sorozatos kiállításai alapozták meg, a
hullámvölgyek túléléséhez
pedig, a türelmen és kitartáson kívül a tapasztalat és
a mûvészet szeretete adott
erõt édesanyjának, akitõl
az üzletet átvette.

A folyamatosan megújuló
árukészlet mintegy 70 képzõ- és iparmûvész munkája,
de ez a kör állandóan bõvül újakkal is. Mint Farkas
Edina mondja, folytonos törekvésük felkutatni a legjobbakat. Így az ország jeles kortárs iparmûvészeinek
üveg, bronz, kerámia, bõr
dísztárgyai mellett a legnevesebb hazai felsõmûvészek olaj, akvarell, pasztell,
rézkarc és vegyes technikájú alkotásai is megtalálhatók. Az E-Galéria Kecskeméten egyedüli, kizárólagos joggal forgalmazza a
német Goebel porcelángyár termékeit, amely világhírû festõk – például Monet, Klimt, Van-Gogh – ismert képeit különbözõ számozott porcelán használati

is megismerkedhet kínálatunkkal, a www.editgaleria.com címen. A házasulandóknak
nászajándék
szolgáltatásunkkal segítünk
listát összeállítani, cégeknek, vállalkozásoknak pedig, külön ajándék katalógust szerkesztettünk, ami
ugyancsak megtekinthetõ
az említett honlapon.
Gyakran kapunk megbízást

tárgyakon megjelenítve viszik elérhetõ közelségbe
mindenki számára. Ezek
között vannak csészék, tálak, vázák, gyertyatartók és
ékszerek.
A galéria különbözõ szolgáltatásokkal is igyekeznek
megkönnyíteni vásárlóik
számára a választást.
– Internetes honlapunk
segítségével bárki otthonról

Majdnem másfél évtizedes
hagyomány, hogy karácsony
közeledtével a kecskeméti
Katona József Színházban
megrendezik a Gyermekek a
gyermekekért jótékonysági
estet. A napokban ismét
megtelt városunk teátrumá-

komplett lakás, vagy iroda
díszítésre is, illetve mûvészeink megrendelésre a lakás stílusához igazodva a
kívánt méretben is készítenek mûalkotásokat.
– Karácsony közeledtével
az emberek igénylik az alkalomhoz illõ kínálatot,

Gyermekek a gyermekekért
nak nézõtere, és akik eljöttek
erre a nagyszerû rendezvényre, bizonyos, hogy nem bánták meg. A majdnem négy-

órás mûsor keretében mintegy ötszáz álltalános iskolás
és középiskolás fiatal lépett a
színpadra, hogy tehetségüket

is megmutatva segítsenek rászoruló társaikon. A gála bevételébõl ugyanis, a fõ szervezõ, a Városi Szociális Köz-

alapítvány kétszáz szociálisan
rászoruló fiatalnak, valamint
ötven nyugdíjasnak vásárol
karácsonyi ajándékcsoma-

amit igyekszünk kielégíteni.
A forgó, zenélõ porcelán
angyalkától a különbözõ
mûvészei kifejezési formákba öntött karácsonyi csengõkig és festményekig széles választékot kínálunk.
Különösen az idegenforgalmi szezonban keresettek a
Kecskemétrõl szóló mûtárgyak: akvarell sorozat, rézkarc és tûzzománc munkák.
– Már ezer forinttól találhatnak apró ajándéktárgyakat a
vásárlók, igyekszünk minden
réteg igényeit
kielégíteni. Azt
tapasztaljuk,
hogy a rendszerváltás utáni
óriási árukínálat
felett érzett mámor kezd lecsendesedni, és
egyre többen kívánkoznak a kisebb, értékesebb árukat kínáló boltokba. Nagyon sok olyan
látogatónk van, aki nem
feltétlenül vásárol minden
alkalommal, egyszerûen
csak betér idõnként a szemét és a lelkét gyönyörködtetni.

got, amelyet december 19én 13 órakor adnak át a városháza dísztermében. A jótékonysági est mûsorát ezúttal
is Sirkó László színmûvész állította össze, több hétig tartó
válogató, elõkészítõ munka
után.

Az összeállítás megjelenését támogatták:
Bowling Center, Zsigó és Társa Kft.
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Príma-díjat kaptak legkiválóbbak
VOSZ: Jelentõs vállalkozói erõ
Öt évvel ezelõtt alapította meg Demján Sándor a Príma Primissima Alapítványt, és három évvel ezelõtt adta
meg a lehetõségét annak, hogy a megyékben is megrendezzék. Versegi János az elsõ kitüntetettek között
volt. Az idei díjkiosztás apropóján kerestük meg, hogy
a Vállalkozók Országos Szövetségérõl kérdezzük.

Ünnepélyes keretek között átadták az
idei Príma Primisszima Alapítvány Bács-Kiskun megyei Príma díjait az Erdei Ferenc
Mûvelõdési Központban. A gála résztvevõit Versegi János, a Vállalkozók Országos
Szövetségének megyei elnöke köszöntötte.
A jelölteket bemutató kisfilmek vetítése
után került sor a díjátadó ünnepségre, melyet a Fortissimo Együttes, illetve Malek
Andrea színmûvész színvonalas, zenés produkciói színesítettek.

Területi Príma díjban részesült: Sirkó
László színmûvész, Szávay Ágnes sportoló,
dr. Bozóky Géza tüdõgyógyász fõorvos. Junior Príma díjban részesült a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes. Közönségdíjat
Magyar Lajosné tanárnõ kapott. A Príma
díjasok egyenként egymillió forintos anyagi elismerésben részesültek. A díjak átadása után dr. Szili Katalin, az országgyûlés elnöke köszöntötte a kitüntetetteket.

– A Prima Primissima díjkiosztása nem csak azért
örömteli esemény, mert tehetséges embereket ünnepelhetünk, hanem azért is,
hogy a mai gazdasági viszonyok között van még szándék és képesség a vállalkozókban áldozni ezekre a célokra. Fontosnak tartjuk,
hogy ki-ki a saját lehetõsége
szerint támogassa a mûvészet, a kulturális élet, a tudomány azon képviselõit,
akiknek az államtól nem sok
jut.
– Mekkora vállalkozói erõ
áll a VOSZ mögött Bács-Kiskun megyében?
– Taglétszámunk 600-700
közé tehetõ. Ebben lényeges
emelkedés nem tapasztalható. A gazdasági potenciál
66 százaléka tagja a szövetségünknek, vagy benne van
a VOSZ egyik tagvállalatában, tagszervezetében.
– Ennek megfelelõen
respektálja-e a VOSZ vé -

leményét a kormány, a
döntéshozók?
– Új és új kezdeményezéseket továbbítunk folyamatosan a kormányzat felé. A
napokban többször lehetett
hallani Krizsán Lászlót, aki
arról beszélt, hogy a tényleges kereskedelmi tevékenységet folytatókat állandóan
vizsgálják és büntetik, a feketén kereskedõket pedig,
meg sem tudják fogni. Magyarázatokat nem kapunk a
kormányzat részérõl.
– Sokat halljuk: a gazdaság a földön fekszik, a vállalkozó Magyarország komoly gondokkal küzd. Ez
hogyan jelenik meg a szervezeti életben?
– Most mindenkinek nehezebb a gazdasági éltben, ez
alól a saját vállalkozásom
sem kivétel. Látható, hogy az
építõipar recesszióban van,
nagyon nehéz a piacon maradni, a gazdasági élet
mélyponton van. Tagjaink

hozzánk fordulnak segítségért, de úgy érzik, hogy hiába, mert nem jut el a szavunk úgy a kormányig, hogy
azt vissza is igazolják, és
elõbbre lépést tapasztaljunk.
Küzdünk, mint szúnyog a
széllel. Tájékoztatást nem
kapunk, így nem tudunk mit
továbbítani tagjainknak arról, hogy miért kell most enynyire meghúzni a nadrágszíjat. A legnagyobb probléma, hogy nem látszódik
merre megyünk.
– Milyen a VOSZ kapcsolata a társszervezetekkel?
– Példaértékû a kereskedelmi kamara és a VOSZ
együttmûködése a megyében, és országos szinten is.
A kisebb szervezetekkel nagyon kevés kapcsolatunk
van, de nyitottak vagyunk
minden együttmûködésre.
– Mi a helyzet a hatóságokkal?
– Az utóbbi idõben az az
ember érzése, hogy szinte
tudatosan és kizárólag a
büntetni akarnak. Nincs
azonban más eszköz a kezünkben, mint a tiltakozás.
Úgy tûnik, mint ha az üres
államkasszát bírságokkal
szeretnék megtölteni.

SOLTVADKERT/KECSKEMÉT A folyamatos fejlesztések elengedhetetlenek egy vállalkozás sikeréhez

Újabb Kévés–VER-BAU együttmûködés
Mi lehet a közös a kecskeméti VER-BAU Építõipari
Kft. és a soltvadkerti Kévés
Autócent Kft. márkakereskedés között? Egyrészt egy
jól mûködõ, bizalmon alapuló együttmûködés, másrészt az, hogy mindkét cég
forgalma idén is növekedett a nehéz piaci viszonyok mellett is.
A két cég több éve tartó
üzleti kapcsolata újabb állomásához érkezett: a VERBAU három, jól felszerelt VW
Craftert vásárolt dolgozói
részére a kényelmesebb
munkavégzés, és a szolgáltatási színvonal emelése érdekében. Az építõipari cég

mindig is kiemelt hangsúlyt
fektetett arra, hogy munkatársainak megfelelõ munkakörnyezetet alakítson ki, ezzel is megbecsülve munkájukat. Az autókat a napokban
állíthatták munkába.
Ez a beruházás is a VERBAU üzletpolitikájának szerves részét képezi, miszerint a
folyamatos fejlesztések elengedhetetlenek a sikerhez.
Az építõipari cég azonban
nem elõször vásárolt személy- és haszongépjármûveket a Kévés Autócent Kft.-tõl,
így jól tudta, hogy megbízható autókkal bõvíti gépjármûparkját, és a megszokott magas szintû ügyfélkiszolgálásban lesz része.
s

A VER-BAU dolgozói munkáját a
megfelelõ munkaeszközök és munkakörülmények biztosításával is
megbecsüli.

Weninger Richárd, a VER-BAU Kft. cégvezetõje által átvett VW Crafterek a magyar építõiparban átlag feletti szintet képviselnek.

A haszongépjármûvek komfortos kényelmet nyújtanak vezetõiknek.

2007. december 11.
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Sugovica Halászcsárda

Helibor Kft.

Finomságok sokasága

Magyar asztalra magyar bort!

Ennek az az egyszerû
oka, hogy ez a hely olyan
törzsvendég körrel rendelkezik, amely egy jó halászléért, kitûnõ rántott csukáért, ropogósra sütött törpeharcsáért akár több száz kilométert is
megtesz.
Így aztán
nem számít ritkaságnak,
hogy akár
miskolci,
felvidéki,
dunántúli
társaságok járnak vendégségben
a
Pápics
családnál.
Persze szívesen hozzák ide látogatóikat a megyei multinacionális cégek,
kis- és nagyvállalkozások
is. Mert aki akár csak egyszer is járt már itt, az tudja:
legyen esõ vagy hó, ünnep,
vagy hétköznap, bizonyosan az épület udvarán, a
bográcsban gõzölgõ délvidéki, különleges halászlé
mellett találja a mestert,
vagy a fiát, s a konyhában
Pápics úr feleségét.
A család ma már a város
egyik legjobban felszerelt
éttermét vezeti, amit lépésrõl lépésre, egy magánházból alakítottak, fejlesztettek. A bõvítést megkövetelte a folyamatosan gyarapodó vendégsereg, a fejlesztést pedig – a legkorszerûbb konyha- és szel-

lõzéstechnika kialakítását –
saját igényük és a vendéglátás iránti tisztelet.
A magyar irodalom számos alakja vetette már papírra, hogy milyen egy
„családi étterem”. Nem
csak arról
szól, hogy
családok
ülnek itt
asztalhoz,
mert elfogadható
áron otthoni, finom ízeket kóstolhatnak,
hanem
egy család
áll a maga nevével, tradíciójával,
elkötelezettségével, jövõbelátásával az ételnevek, árak, specialitások mögött.
Minden, a Pápics vendéglõben felkínált étel mögött – ha kritika vagy elismerés van – konkrét embert talál a vendég. Akik jó
hírükkel állnak helyt minden egyes forintért, falatért.
Ez adja azt a bizonyos
nyugalmat, hogy aki ide
betér, pontosan tudja,
hogy mire számíthat. Amikor az ember egy ételt kiválaszt az étlapról, az ízét
már a szájában érzi, mert
biztos lehet abban, hogy a
megszokott minõséget és
kiszámítható mennyiséget
kap. Ez a Pápics-féle Sugovica halászcsárda legfõbb értéke.

Egy éve úgy döntött 800 szõlõtermelõ, hogy megszüntetik
kiszolgáltatottságukat, közösen dolgozzák fel alapanya gukat, és közösen segítik piacra termékeiket. Három, ál lamilag elismert termelõi csoport – a helvéciai, az izsáki
és az orgoványi – összefogott, 21 település 2500 hektáron gazdálkodó szõlõ- és bortermelõit tömörítve, Magyarország legnagyobb borvidékén.
A hatékony mûködés érdekében létrehozták a Helibor Kft-t,
melynek feladata a szõlõfeldolgozástól a marketing-tevékenységen át, az értékesítés koordinálása és lebonyolítása. Az együttmûködés elsõ lépéseként a Sikeres Magyarországért vállalkozásfejlesztési hitelprogram segítségével a három termelõi csoport
megvásárolta Közép-Európa
egyik legnagyobb borászati és
pezsgõgyártó komplexumát Izsákon. Ma olyan nagyszerû termékekkel vannak jelen a hazai piacon, amilyen a nagykereskedelmi láncoknak gyártott márkatermékek, az Anno Domini, az
Arvenus, a Catherina, a Mon
Amour, a Marie Antoinette vagy
a Party Time. De a saját márkák
közül az Arany sárfehér védett
eredetû minõségi száraz bor, melyet 2007-ben a fehér borok közül a megye borának választottak, a Cserszegi fûszeres félédes
bor, a Helibor rozé bor, a MURCI, az alkoholmentes MUST. Ez
az elsõ borászati termék Magyarországon, amely idén elnyerte az
AMC Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegy használati jogát. A bio

Ezüstfenyõ
Lucfenyõ
Duglászfenyõ

1800,- Ft-tól
1800,- Ft-tól
3000,- Ft-tól

Vágott ezüstfenyõ és lucfenyõ napi árainkról érdeklõdjön telefonon a
76/501-628-as telefonszámon!
Elérhetõségeink:
Kefag Zrt. Juniperus Parkerdészet
6000 Kecskemét, Kisfái 285.(Mártírok útja végén)
Tel.: 76/501-625, Fax: 76/414-772 E-mail: juniperus@kefag.hu
web: www.juniperus.hu

képesztõen gazdag kínálatukat
méltatva.
Az eladást követõen a Helibor
Kft. az üzemmel együtt jogutódjává vált a korábbi Hungasekt Rt,
Walton Rt, Cavern Zrt.-nek, s ezzel együtt a birtokában lévõ megmaradt márkaneveknek is. A korábbi nagy Izsáki márkákat
/Pompadour, Walton, Claudius,
Voila, Kölyök pezsgõk/ az elõd
német cég a Törley és a BB
100%-os német tulajdonosának
a Henkell & Schönlein-nak értékesítette. Ezért a cég stratégiájában az új sajátmárkák kialakítása
a cél, alapozva a térség tradicio-

nális hungarikum szõlõfajtáira és
a szövetkezésben rejlõ lehetõségekre.
A Helibor Szövetkezeti Pincészet elsõsorban a minõségi kategóriában kíván pezsgõivel megjelenni, ezen belül is kiemelt
hangsúlyt helyezve a szigorúan
ellenõrzött extra dry Chardonnay
biopezsgõre, ami az idén elnyerte a VIII. Pannon Bormustra
csúcspezsgõ címet, a VIII. Országos Bio Borversenyen pedig,
aranyérmet szerzett, az új Szent
István és Muscat d’or pezsgõkre.
– Magyar asztalra magyar
bort! Nekünk ez az elsõdleges

Varga Birtok Kft.

Tradíció és fiatalos lendület
Egyre komolyabb piaci pozíciókat tudhat magáénak az
izsáki Varga Birtok Kft. A családi borászatot fenntartó fiatal
házaspár sikereinek titka a régi, táj jelegû magyar fajták
következetes, családi hagyományokon alapuló ápolásában
és a modern szaktudás alkalmazásában rejlik.
Hamisítatlan mûhelymunka
keretében folynak a szõlészetiborászati munkálatok a Kecskeméttõl 15 kilométerre található Varga birtokon. A mintegy 60 hektáros szõlõterülettel
rendelkezõ családi vállalkozás
külterületi székhelyén egy
pontban összpontosul a feldolgozó-üzem, a pincerendszer, valamint a manufakturális palackozó részleg, illetve a
raktárhelységek is.
– 2000-ben telepítettük az
elsõ tõkéket, amelyek két éve
fordultak termõre. Célul tûztük
ki, hogy az alföldi fajták – ka-

Kínálatunk edényes és vágott fenyõk:
Edényes fenyõfák;

Chardonnay, a Madame Dubarry, a Bacchus, a Szovjetszkoje
Igrisztoje, a Muscat d’or az Arany
Sárfehér és a Szent István pezsgõ
márkákat kiemelten is említjük el-

darka, ezerjó, kövidinka,
arany sárfehér – újra visszanyerjék régi, mára talán kissé
megkopott rangjukat. Ennek
érdekében jártuk a környéket,
és kerestük többek között
Kaskantyú és Fülöpszállás környékén azokat a vesszõket,
amelyekre alapozva kialakítottuk az ültetvényeket – magyarázza Varga Árpád borász.
Úgy tûnik, a táj jelegû fajták
egyetemi szaktudásra alapozott termesztése mostanra komoly eredményeket mutat.
– Az induló termelést mára
megduplázta vállalkozásunk.

A 60 ezer
palack
között fele-fele
arányban
oszlanak
meg a
vörös és
a fehér
nedûk.
Különösen a fiatalok körében örvendenek nagy népszerûségnek
rozé boraink – mondja Varga
Ildikó üzletvezetõ.
A családi borászat számos
országos sikert, szakmai elismerést is mondhat magáénak. Idén például, a pincészet
borai arany minõsítést kaptak
az Országos Cserszegi Versenyen, az újborok Gerbaudban

célunk, látva, hogy néhány külföldi cég milyen gyenge minõségû termékeket igyekszik eladni
nálunk bornak, pezsgõnek címkézve – mondja Oreskó Imre, a
Helibor ügyvezetõje. – Mi a saját
termelõink szõlõjébõl készült nedûket kínáljuk, amibõl akár évi
20 millió palack is piacra kerülhetne, ha lenne elég üveg, és
nem „vonultunk” volna ki a keleti piacokról. A konkurens külföldiek, gondoskodtak arról is,
hogy a magyar és az európai
üveggyárak megfelezõdjenek, és
részben tönkremenjenek. Konkurens, magyarnak álcázott, 100
%-ban külföldi tulajdonban lévõ
boros és pezsgõs cégek a Kossuth címert és a nemzeti színeinket sem restek termékeikre címkézni, bár azoknak semmi közük
a magyar és köztük az alföldi
szõlõtermelõ emberek gondos
kezemunkájához.
Hosszú a panaszlista, de sajnos nem indokolatlan a Helibor
Kft-nél sem. Egy csodásan modern, hatalmas üzemrõl van szó,
de Oreskó Imre szerint, ezernyi
döccenõje van az uniós piaci terjeszkedésnek. Ezért Kelet felé is
próbálnak nyitni, bár erõsödõ reménynek tartja, hogy a magyar
vásárlók magyar termékek iránti
kereslete és hûsége a nagyszerû
termékeik iránt is rövidesen megmutatkozik.

rendezett viadalán, valamint a
Nemzetközi Nõi Borbírálók által lebonyolított soproni megmérettetésen.
A minõségi borok termelésén túlmenõen a dinamikusan
fejlõdõ vállalkozás nem titkolt
céljai között szerepel a helyi
borturizmus felélénkítése is. A
fiatal házaspár vallja: ahhoz,
hogy az alföldi borok visszanyerjék megérdemelt rangjukat, szükség lehet a gasztronómiai kóstoltatás intézményének elterjesztésére. Ehhez pedig – teheti hozzá a külsõ
szemlélõ – egy efféle, minden
elemében családi hangulatot
árasztó borászat valóban ideális helyszín lehet.
Varga Birtok Kft.
6070 Izsák, Gedeon dûlõ
204.
Tel.: (76) 722-750
Mail: info@vbpince.hu
Web: www.vbpince.hu
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A keceli T.G. Virágdekor
Szakképzõ Iskola és Kollégium bormúzeumában
alakult meg december
1-jén a T.G. Pince Bor lovagrend. Az iskolák
körében meglehetõsen
szokatlan közösség létrehozásának alapgondo latáról és motivációiról
Téglás Andrást, az intéz mény igazgatóját, és a
térségi bor népszerûsítésére felesküdt lovagrend
alapítóját kérdeztük.
– Mi komoly nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkezünk, a térségbeli boroknak
viszont jelentõs értékesítési
problémái vannak. Tény,
hogy Kecelrõl és környékérõl nehezen jutnak külpiacra boraink, de még belföldön is gyakran kapnak rossz
minõsítést. Mi, akik az új
borlovagrend alapító tagjai
vagyunk, hiszünk abban,
hogy ezen lehet változtatni.
2005-ben, amikor itt volt
az országos borverseny,
meggyõzõdtem arról, hogy
ezek a borok állják a versenyt, van helyük a piacon.
Ebben szeretnénk segíteni.
Az elmúlt három-négy évben hozzávetõlegesen 50
külképviselet járt nálunk, és
mindenki elismeréssel nyilatkozott a keceli borról. A

Kurdi Viktort egyhangú
döntéssel választotta a
Bácsvíz Zrt. közgyûlése a
nyugdíjba vonult Szekeres István utódjául. Ez számított az
elmúlt év legjelentõsebb eseményének a Bácsvíz Zrt. életében, ami szervezeti átalakítások, és egy új vezetési
struktúra kialakításának is a
kezdete volt.
Kurdi Viktor 33 éves, 11
éve dolgozik a Bácsvíz Zrtnél. Két éves gyakornoki idõ
után a víztermelési üzem vezetését bízták rá, ahol több
mint négy évet töltött. Ezt követõen a csatornaszolgáltatási ágazatnál üzemmérnökség vezetõi megbízást kapott,
két év elteltével pedig, a fejlesztési és informatikai területre helyezték át. Így lehetõsége volt átfogó gyakorlati
tapasztalatokat szerezni a
társaság szolgáltatási tevékenységérõl.

Átszervezett
mindennapok
– Megváltoztak-e a család
hétköznapjai a kinevezésével?
– Augusztus óta felborult a
korábbi napirend, de bízom
benne, hogy néhány hónapon belül közösen megtaláljuk azt az egészséges életvitelt, ami megfelelõ egyensúlyt teremt a család és a

Borlovagrend alakult Kecelen
származó borokat. Egyrészt
az idegenforgalom oldaláról próbáljuk megközelíteni
a kérdést: térségi turisztikai
központot szeretnénk az iskola területén kialakítani.
Stratégiai jelentõségû feladatnak tartom emellett, a
fiatalok bevonását – amiben választott borkirálynõnk várhatóan nagy segítségünkre lesz – és az információk áramoltatását.
Haszilló Ferenc, Kecel város polgármestere szerint
azzal, hogy a borászok, a
bor ügyének pártolói között
kapcsolatot teremt ez a kezfrancia delegáció tagjai
például, tudni akarták,
hogy milyen aromákat
használunk, mert szerintük
így érhetõ el ez a szép és
gazdag illatanyag. Pedig ez
nálunk talajadottság.
– A 22 felavatott borlovag – közöttük cégvezetõk,
borászok, Kecel város volt
és jelenlegi polgármestere
– elkötelezte magát az ügy
mellett. Szeretnénk megmutatni, hogy egy kicsit másként gondolkodva, összefogva meg lehet változtatni
azt a kedvezõtlen ázsiót,
ami körüllengi a térségbõl

Az új vezér változtatásai

A hatékonyságon
a hangsúly
– Elsõ lépésként a felsõ vezetés struktúráját alakítottuk
át. A két fõágazat irányítása,
valamint az értékesítési üzem

deményezés, máris sokat
tesz annak ázsiójáért.
– Ez a vidék sok mindent
megtesz azért, hogy bebizonyítsa: Kecel nemhiába a
szõlõ és a bor városa, itt is
vannak jó minõségû borok.
De sajnos az elmúlt években ennek az ágazatnak a
folyamatos leépülésének
vagyunk tanúi. A régi idõk
rossz emlékei újra és újra
visszaköszönnek. Az esetleges régebbi hibákat kijavítani nagyon nehéz, de úgy
érezzük, hogy jó úton haladunk. Ebben a folyamatban
van meghatározó szerepe a
most megalakult borrendnek. Segíthet a piacok felderítésében, a jó kapcsolatok ápolásában, és nem
utolsó sorban a tájékoztatásban. Nagyon fontos,
hogy ilyen csoportosulások
jöjjenek létre, hogy hiteles
emberek vigyék magukkal
és terjesszék az alföldi borok pozitív sugallatát. Mindenek elõtt azonban nekünk kell elhinnünk, hogy
komoly borászati üzemeink,
borászataink termékeink alkalmasak arra minõsében,
tartalomban, hogy országos, vagy akár nemzetközi
szintre is kilépjenek.
Felvételeink a borlovagavatás emelkedett pillanataiban készültek.

Bácsvíz Zrt.

munkahely között – nyilatkozta lapunknak Kurdi Viktor, aki
feleségével és két fiával Helvécián él.
– Rövid életrajzából úgy
tûnik, hogy a társaságnál
számoltak önnel, mint lehetséges vezetõvel, hiszen eddigi pályafutása, mint ha tervezetten azt a célt szolgálta volna, hogy kellõ rálátást szerezzen a társaság stratégiai
feladataira.
– Úgy érzem, hogy ezek a
tapasztalatok nagy segítségemre vannak abban, hogy
a társaság ügyvezetõjeként a
felmerülõ problémák megoldását könnyebben meg tudjam szervezni.
– Minden bizonnyal ezeket
a tapasztalatokat is figyelembe vette, amikor vezérigazgatói kinevezését követõen,
hozzálátott a belsõ szervezeti
felépítés átalakításához. Milyen struktúrát képzel el a jövõben?
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a szolgáltatási vezérigazgatóhelyettes közvetlen irányítása
alá került. Ezt az új státuszt
azért hoztuk létre, hogy az
alaptevékenységeink, valamint az értékesítés összefüggõ feladatai hangsúlyosabban legyenek megszervezve.
Szeptembertõl megkezdõdött
az alkalmazott állományra
vonatkozó munkakörök felülvizsgálata is, és a tapasztalatok alapján januártól újabb

osztályvezetõi szintû pozíció.
A létszám vonatkozásában
jelentõs változás nem lesz, hiszen az utóbbi öt évben a
víz– és csatornaszolgáltatás
területén a korábbi cégvezetés komoly létszám-racionalizálási programot hajtott végre. Ennek egyik eredmény az,
hogy nem kecskeméti üzemmérnökségek veszteségei az
idén már lényegesen alatta

így jelentõs árbevétel többlettel zárjuk ezt az esztendõt.
Cégünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, üzleti eredményünk várhatóan kimagasló lesz.

Az ISPA jegyében
– Az idei év az ISPA program jegyében telt. Hogyan
alakult ennek kapcsán a bekötések száma?

Az ötven éves jubileumi ünnepségen – fél évszázada készült el az elsõ hatszáz méter vízhálózat
Kunszentmiklóson – összegyûltek az alapítók, a törzsgárdatagok, a Bácsvíz egykori és mai vezetõi
szervezetfejlesztés lép életbe.
A változások elsõsorban a
hatékonyság növelését, a
döntési mechanizmus felgyorsítását és a döntési szintek csökkentését szolgálják.
Ennek során megszûnik négy

maradnak a korábbi adatoknak és az idei tervnek.
– Ezzel együtt milyen évet
búcsúztat a Bácsvíz Zrt.?
– Idén az ivóvíz értékesítési
adatok négy-hat százalékkal
meghaladják a tervezettet,

– 2007. novemberében
fejezõdtek be az ISPA program keretein belül a csatornahálózat és a szennyvíz átemelõk építési munkálatai.
11 ezer ingatlan elõtt épült
meg a közüzemi szennyvíz-

csatorna, ezeken a területeken lehetõség van a házi bekötések elkészítésére, és a
csatornára történõ csatlakozásra. Ez jelentõs környezetvédelmi elõrelépés. Azonban
a tényleges rákötési arány a
várakozásokkal ellentétben
még mindig alacsony. Fontos tudni arról az EU elõírásról, hogy megépült szennyvízcsatorna esetében rövid
idõn belül a 95 százalékos
rákötési arányt kell felmutatni. Ehhez kapcsolódóan
meg kell jegyeznem: várhatóan 2008 közepétõl életbe
lépnek azok az önkormányzati rendeletek, amelyek a
nem rákötött ingatlanok esetében az elfogyasztott vízmennyiség szerint települési
folyékonyhulladék fogadási
díjat állapítanak meg,
amelynek mértéke hozzávetõlegesen 8-10-szerese lesz
a csatornadíjnak.
– Milyen fejlesztéseket terveznek 2008-ban?
– Továbbra is elõtérbe kívánjuk helyezni a víz- és
csatornahálózatok rekonstrukcióját, valamint azokat a
technológiai fejlesztéseket,
amelyek már rövidtávon is
energia megtakarítást eredményeznek. Tervezzük az
ügyfélfogadási rend megváltoztatását a fogyasztói
elégedettség növelése érdekében, valamint központi
ügyfélhívó és irányító rendszer telepítését.

2007. december 11.
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Ha fenyõfa – Mérnök-orvos a neurológia élén
akkor Jávorka

A karácsonyra készülõdõ kecskemétiek körében, ma
már fogalom Jávorka Endre neve. Vacsi Dísznövény
Árudája – a Budai és a Csíksomlyói út keresztezõ désétõl karnyújtásnyira, a Penny Markettel szemben
– a fenyõfák hatalmas választékát kínálja ilyenkor,
az év legszebb ünnepét váró polgároknak.
– Még csak december eleje van, és máris sokan felkeresik az árudáját. Nem túl
korai még karácsonyfának
valót vásárolni?
– A tõlünk nyugati országokban régen bevált szokás,
hogy az emberek valóban az
advent kezdetétõl készülõdnek a karácsonyra. És ez
egyre inkább így van nálunk
is – magyarázza Jávorka
Endre. – A cégek, üzletek, intézmények, illetve a települések önkormányzatai, már
december elején fát díszítenek. Mi nekik is kínálunk fenyõt, hiszen itt az 50 centistõl
az ötméteresig, van mibõl
válogatni.
– Úgy tûnik, nem csak a
méreteket, de a fajtákat tekintve is bõséges a kínálatuk.
– Valóban, hiszen a népszerû luc, normand és fekete fenyõk mellett, ezüst,
donglas, pinsabo, sõt con-

color fajták között is válogathatnak vásárlóink. Az
utóbbi éveket tekintve
egyébként, egyre többen
kérik gyökerestõl a fákat,
hogy az ünnep multával kiültethessék.
– Ön otthon milyen fenyõfát állít?
– Én a normandot szoktam választani. Ugyanis ennek a fajtának nagyon szép
a formája, és nem hullajtja
tûleveleit.
Jávorka Endrérõl egyébként, mint adományozóról,
templomokat, gyermekintézményeket, szociális otthonokat, kórházakat segítõ vállalkozóról is sokat hallhattunk
az elmúlt években. Most sem
feledkezett meg arról, hogy
adni csak az tud, akinek van
mit, van mibõl. Hogy valamennyiünk karácsonya valóban kellemes, szép és boldog lehessen.

Névjegy – Dr. Kondákor István
1984-ben diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki
Karán, 1990-ben pedig általános orvosi diplomát szerzett Pécsett. Ezt követõen a pécsi Neurológiai Klinikán kezdett el dolgozni. 1994-ben szakvizsgázott neurológiából, 1998-ban PhD fokozatot szerzett, 2005-ben
habilitált.
1992-ben a Freiburgi Egyetemen tanulmányozta a különbözõ típusú
beszédzavarok természetét, 1995-96-ban pedig a Zürichi Egyetemen a
kognitív funkciókhoz kapcsolódó EEG-jeleket dolgozta fel számítógépes
módszerekkel. Ezek a vizsgálatok alkották késõbb a PhD fokozat megszerzéséhez készült tanulmányok és publikációk alapjait.
Szorosabb érdeklõdési köre a klinikai neurofiziológia és az epileptológia. Folyamatos kapcsolatot tart fenn több kül- és belföldi kutatócsoporttal, az MTA Pszichológiai Intézetével, és egyéb EEG laboratóriumokkal. A
Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnöke, a Neurológiai Szakmai Kollégium tagja.
Õsszel szerzett diplomát a SOTE Egészségügyi Szakmenedzserképzõjén. Szeptember 1-jétõl a Kecskeméti Megyei Kórház
neurológiai osztályát vezeti.

– A középiskolás évek
alatt ugyan orvosnak készültem, de a matematika és a
fizika is a szoros érdeklõdési
körömbe tartozott, mindkettõben nyertem középiskolai
tanulmányi versenyeket –
nyilatkozta lapunknak dr.
Kondákor István. – Ezek a sikerélmények, valamint egyik
közeli mérnök rokonunk rábeszélése hatására érettségi
után a Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára jelentkeztem. Azonban bármenynyire érdekelt is ez a szakterület, egyre nyilvánvalóbbá
vált számomra, hogy hoszszútávon mégiscsak az okozna számomra igazi örömet,
ha embereket gyógyíthatnék. Amikor elvégeztem a
Mûszaki Egyetemet, miniszteri külön engedéllyel felvételiztem az orvosira, ahol
hamar bekapcsolódtam az
Élettani Intézet kutatómun-

kájába, igen jól kamatoztatva mérnöki diplomámat. Állatokon
végzett
elektrofiziológiai
vizsgálatok
mélyelektródás adatait dolgoztam fel számítógépen. Ez

ran meghibásodott, a hatalmas háttértárolókat ma mindenki megmosolyogná, de
ennek ellenére igen értékes,
nemzetközileg is elismert
eredményeket tudtunk felmutatni. Az idegélettani
alapkutatások során egyre
jobban kezdett érdekelni a
központi idegrendszerrõl elvezetett elektromos jelek természete és információtartalma. Soha nem bántam
meg, hogy villamosmérnökként szereztem meg elsõ
diplomámat. Az informatikai
háttér és a digitális jelfeldolgozás ismerete olyan eszközök a kezemben, amelyek a
napi kutatói és gyógyító
munkában egyaránt nagy
elõnyt jelentenek. A hatékony munkaszervezésben, a
csapatépítésben, és a finan-

Vizit a neurológián – balra dr. Kondákor István
akkor, a 80-as évek informatikai hátterét tekintve,
nem volt olyan egyszerû,
mint ma. Az általam használt PDP-számítógép egy
egész szobát betöltött, gyak-

szírozási rendszerben történõ
eligazodásban a menedzserképzõ igen jól hasznosítható
ismeretanyagot
adott.
– A neurológiai osztály ve-

zetõjeként, mindenképpen
szeretném az osztály eddigi
fõ szakmai profilját, a
stroke-betegek színvonalas
ellátását tovább folytatni és
lehetõség szerint fejleszteni.
Már elõdöm, Csornai Márta
fõorvos vezetése alatt beindult az osztályon a thrombolysis, ami a jelenlegi legkorszerûbb terápiás lehetõség akut stroke kialakulása
esetén, és ami jelenleg még
csak kevés helyen érhetõ el
Magyarországon.
Mivel a kórház kiemelt regionális intézmény, a teljes
neurológiai hátteret kell
mind magasabb szakmai
színvonalon biztosítanunk a
lakosságnak. Ezért a strokeellátás mellett feltétlenül
szükségét érzem annak,
hogy az egyéb, már meglévõ szakambulanciák tovább
mûködjenek, így a fejfájásban, epilepsziában, Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvedõ betegek
speciális gondozását továbbra is igen fontos szakmai feladatnak tartom. A
megbízható és teljes körû
neurológiai diagnosztika érdekében fejleszteni szeretném a neurofiziológiai vizsgálati lehetõségek választékát és elérhetõségét, ami
egy komplex labor-fejlesztést
igényel, helyiség- és mûszerpark-fejlesztést egyaránt.
Igen biztatónak érzem, hogy
a kórház vezetése támogatja
az ilyen irányú elképzeléseimet.

ISPA – A LEGNAGYOBB BERUHÁZÁS VOLT KECSKEMÉTEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Indokolt a büszkeség A többség rákötött
A kivitelezés során semmiféle nehézség nem merült fel,
mindvégig jól tudtunk együtt dolgozni a mérnökkel, a kivitelezõvel és az érintett önkormányzatokkal – mondja az
ISPA projektrõl Benkó István, a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. ügyvezetõje, a munkák fõtervezõje.
A vállalkozás
által korábban
tervezett beruházásokhoz képest a
Kecskemét és környékére kiterjedõ
csatornázási munkálatok megtervezése méretében és
léptékében különbözött.
– Az ISPA projekt révén
közel 300 kilométernyi csatornát fektettek le. Emellett
huszonhat körzeti átemelõ
összehangolását
kellett
megterveznünk, miközben
máshol – Heves, Pest, Zala
és Somogy megyében – az
általunk tervezett és sikerrel
megvalósult, hasonló csatornahálózatok 3-8 ilyen
mûtárggyal mûködtethetõk.
Benkó István három évtizede Kecskeméten kezdte
mérnöki pályáját, s most
méltán lehet büszke a megyeszékhely új közmûrendszerének megtervezésére.

A Kecskeméten
kialakult, sokak
által áldatlannak
tartott közlekedési
helyzetet lapunk
kérdésére a mérnök szükségszerûnek és elkerülhetetlennek nevezte. – Ugyanis a város
több pontján egyidejûleg
érzékelt közlekedési zavarok
azért állhattak elõ, mert a
kivitelezési munkálatokat
egyidejûleg kellett elindítani, hogy a vállalás teljesíthetõ legyen.
Mára azonban, ismét
helyreállt a rend, sõt, a projekt maradványpénzeibõl
több helyen teljes szélességében újulhatott meg az útfelület.
Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt.
6000 Kecskemét,
Nagykõrösi utca 12.
Tel.: (76) 485-927

Helvécia örül
Elkészült a csatornahálózat, és a helvéciai háztartá sok többségét az október 31-i határidõig rá is kötötték a rendszerre, ami egyelõre kiválóan mûködik
– mondta el Magó István az Alföldi aplónak.

Eddig 6500 tulajdonos
kötött rá az ISPA projekt keretében elkészülõ csatornahálózatra – tájékoztatta lapunkat
a
Kecskeméti
Víziközmû Társulat elnöke,
Fekete László.
– A Kecskeméti Vízközmû
Társulat fõ feladata a lakossági önerõ megszervezése a
vizes közmûvek építéséhez,
így az ISPA projekt keretében
megvalósuló fejlesztésekhez
is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szervezet látja el
az önerõ megfizetésével
kapcsolatos teendõket, illetve tartja a kapcsolatot a tulajdonosokkal.
Fekete László hozzáfûzte:
az önállóan értékesíthetõ ingatlannal rendelkezõ tulaj-

donosoknak elõször a társulat munkatársait kell felkeresni a hozzájárulási költségek rendezése végett. Ezt követõen pedig, a Bácsvíz Rt.
Izsáki út 13. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltsége az
úti cél, ahol a szolgáltatói
szerzõdés megkötésére kerülhet sor.
– A két ünnep között a
Kecskeméti Víziközmû Társulat mûkertvárosi irodái zárva
tartanak. Addig is – hétfõnként 2-tõl 6 óráig – a Gizella tér 1/B, illetve a Segesvári
utca 20. szám alatt található
kirendeltségeken
várják
mindazokat, akik eddig még
nem rendezték az önerõ befizetésével kapcsolatos kötelezettségeket.

A település elöljárója szerint, a
Kecskeméttõl néhány kilométerre
fekvõ község lakói
nagy várakozással
tekintettek a helyi
ISPA projekt elé,
amelynek keretében – az érintett utcákkal és a gerincvezetékkel együtt – nyolc kilométernyi csatornát fektettek le
Helvécián.
– Az itt élõ emberek részérõl
érzékelhetõ igény mutatkozott
a kommunális fejlesztés iránt,
amelynek tervezése még az
elõzõ önkormányzati ciklusban kezdõdött el, ám mind a
korábbi, mind pedig, a tavaly
megválasztott önkormányzati
testület teljes mellszélességgel
a projekt mellé állt. Szerencsére a munkálatokkal szükségszerûen együtt járó útfelbontás kevéssé nehezítette meg a
helvéciai hétköznapok mene-

tét, s így csak múló
bosszúságot okozott
a helyiek számára –
magyarázta lapunknak Magó István.
Néhány útszakasz
kivételével
egyébként, az ISPAprojektben érintett utcák
többségén már megtörtént az
eredeti állapotok helyreállítása, a megbontott aszfalt sávos pótlása. Ráadásul, a tartalékkeret terhére, valamint
önkormányzati források bevonásával lehetõség nyílt arra
is, hogy közel egy kilométernyi szakaszon teljes szélességében megújulhatott az aszfaltburkolat.
– A helyi úthálózat minõségi fejlesztésében nagy segítségünkre voltak a Betonút Zrt.
pontosan és precízen dolgozó
munkatársai – jegyezte meg
érdeklõdésünkre a polgármester.
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Nyugdíjba készül egy remek szakember

Rákos betegek reménysége
Névjegy
Dr. Szûcs Miklós 1944. július 19-én született Tótkomlóson.
Középiskolai tanulmányait Békésen végezte, ezt követõen vették
fel 1963-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, ahol diákkörös volt az I. sz. Sebészeti Klinikán. A diploma megszerzését
követõen a bajai kórház szülészeti-nõgyógyászati osztályán helyezkedett el.
1977-ben áthelyezését kérte a kórház radiológiai osztályára.
Itt találkozott a gyakorlatban elsõ ízben sugárkezeléssel.
1980- ban radiológiai szakképesítést szerzett.
1984-ben került a kecskeméti megyei kórház radiológiai osztályára. 1986-ban sugárterápiából, majd 1988-ban klinikai onkológiából szerzett szakképesítést.
1991-ben az újonnan kialakított onkoradiológiai részleg vezetõje lett, 1997-ben pedig az Onkoradiológiai Központé.
Szakmai munkája elismeréseként 1999-tõl 2007-ig tagja a
Magyar Onkológiai Társaság vezetõségének, 2004-tõl pedig, a
Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium vezetõje.
2006-ban kitüntették a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével is Szûcs Miklóst, akit az elmúlt években a BácsKiskun Megye Egészségügyéért és Kecskemét Város Egészségügyéért elismerésekre is érdemesnek találtak.

– A ’80-as évek végén már
közismert tény volt, hogy a
rosszindulatú
daganatos
megbetegedések a leggyakoribb halálokok közé sorolhatók hazánkban, s hogy
Bács-Kiskun megye helyzete
az országos mutatóknál is
kedvezõtlenebb. A kor döntéshozói az úgynevezett közel
besugárzó készülék beszerzésétõl remélték, hogy az elavult felületi és mélyterápiás
készülékeket korszerûre cserélhetik, és elindulhat a betegek adekvát kezelése Kecskeméten is - idézi a hõskort
Szûcs Miklós.

a PET/CT és az ultrahang
vizsgálati eredményeinek felhasználásával. A felületi
közelbesugárzó készüléket is
számítógép vezérli.
A gyógyítás folyamatában
megkülönböztetett szerep jut
az onkoteam-eknek. E szakmai csoport tagjai az érintett
szakterületek magasan kép-

gye egésze, valamint JászNagykun-Szolnok, Csongrád
és Békés megye egy része
volt. A legutóbb megjelent
beutalási rend szerint jelenleg
Bács-Kiskun megye az ellátandó terület sugár- és kemoterápiában.
A központ fejlõdésével párhuzamosan Bács-Kiskun megyében példaértékû eredmények mutatkoztak a daganatos betegek halálozási mutatóiban. 1996. és 2001. között folyamatos javulás állt be
a statisztikákban, a tendencia
azóta is tart.

ségének és közérzetének javítására.
A kecskeméti központban
mûködõ „Természetes anyagok az onkológiában” nevû
munkacsoport gyógynövények és gyógyhatású készítmények, táplálék-kiegészítõk
klinikai vizsgálatában vesz
részt.
A központban pszichés támogatást is kapnak a betegek. A pszichiáter mellett kórházlelkész-lelkigondozó segít
ebben.

Mindent megtesznek

– A daganatos betegek kivizsgálása és kezelése során
számos szakterület dolgozik
együtt. Közülük hárommal
azonban szinte valamennyi
beteg találkozik. Ez pedig a
sebészet, a klinikai onkológia
(kemoterápia) és a sugárterápia. A komplex ellátás ma
már nélkülözhetetlenné teszi
e diszciplinák képviselõi számára, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek
egymás munkájáról. Ezért
rendezzük meg minden évben Kecskeméten a Fiatal Sebészek és Onkológusok Fórumát, amelyen az ifjú szakemberek számolnak be szakmai és kutatási eredményeikrõl – mondja a fõorvos.
Az ÁNTSZ adatai szerint
daganatos betegségekben
2003-ban a Dél Alföld régióban annyian haltak meg,
mint ahány újszülött látta meg
a napvilágot Bács-Kiskun
megyében.
A daganatos halálozás az
esetek 23 százalékában, a
légzõ rendszer, ezen belül is a
tüdõ és a légcsõ daganatos
megbetegedésének következménye. Igen gyakoriak az
emésztõrendszer daganatok,
a tüdõrákos halálozás pedig
– például a dél-alföldi régióban 65 év alatti nõk körében
– 1985-tõl napjainkra megháromszorozódott.
A nõk korai, a 65. életév
elõtt bekövetkezõ halálozását
az emlõ és méhnyak rák alakulása befolyásolja. A két betegséget korai stádiumban,
szûrõvizsgálattal felfedezve
magas hatékonysággal lehet
gyógyítani. A halálozás mind
országosan mind régiós szinten kisebb ingadozás mellett
a 90-es évek közepén érte el
a maximumát, azóta egy lassú csökkenés mutatkozik.
A férfiak körében emelkedik az emésztõrendszer szerveit érintõ daganatos halálozás, amit az ajak, a szájüreg,
a vastagbél, végbél daganatai idéznek elõ. A régióban a
férfiak ajak és szájüreg daganatainak halálozása kétszeresére emelkedett 15 év alatt.

csökkenõ tendenciát mutatott.
A központ nem pusztán
egészségügyi intézmény. Az
évek során a daganatos betegek testi és lelki kezelését
átfogóan szolgáló egységgé
forrt össze, amelynek fõ értékei a komplexitás, a kezdeményezõ készség, az új lehetõségek iránti nyitottság.
Nagy figyelmet fordítanak itt
az életminõség javítására. A
rászorulók számára elérhetõ
a hospice ellátás, a kórházlelkész, az önkéntes segítõk.
A központot már a kezdet
kezdetén 100 ágyasra tervezték, de csak egy újabb jelentõs beruházás: az épület
emeletráépítésével, 2006-

Magyarországon egyedülálló módon egyedi gyógyszerkészítés történik a központban. Az Országos
Gyógyszerészeti Intézet elõírásaihoz igazodva teljesen
aszeptikus, steril körülmények
között, kiválóan felszerelt laboratóriumban, helyben készítik el minden betegnek.
Ma már a daganatos betegek nagy része meggyógyul.
Az onkológiai gondozó legfontosabb feladata, hogy a
daganatos betegeket megfi-

ban bõvülhetett 97 ágyasra a
fekvõbeteg kapacitás.
A címzett támogatásból
megvalósult fejlesztés orvosi
mûszerek beszerzésével is
együtt járt. A kivitelezési munkák során kialakították a PETCT diagnosztikai részleget is,
és nem sokkal késõbb ide telepítették a 480 millió forintos
berendezést.
Az intézmény munkatársai
számára folyamatos kihívást
jelent megfelelni az új feladatoknak, lépést tartani az orvostudomány új és új kihívásaival. Az Országos Onkológiai Intézet irányítása mellett,
a hazai elvárásoknak megfelelõen az egységes szakmai
protokollok alapján kezelik a
daganatos betegeket.
A regionális feladatokat ellátó intézmény hatóköre a
közelmúltig Bács-Kiskun me-

gyelje, amikor azok már túl
vannak az aktív kezelésen
(kemoterápia, sugárterápia)
az esetleges kiújulás, vagy
rejtett áttét felfedezése miatt.
A daganatos betegek
kemo- és sugárterápiájának
kiegészítõ kezeléseként használják például a hipertermiát,
ami a test hõterápiás kezelését jelenti. Két formája létezik,
a lokális (helyi) hipertermia a
daganatos testrészt helyileg
melegíti, valamint a teljestesthipertermia, amely során az
egész testet melegítjük.
A hagyományos gyógymódok mellett nagy szerepe
van a kiegészítõ, úgynevezett
komplementer kezelési módszereknek. Ezekkel lehetõség
nyílik a gyógyulás elõsegítésére, a daganat- illetve tünetmentes túlélés meghosszabbítására, a betegek életminõ-

Európai szinten
Az új, korszerû, 60 ágyas
Onkoradiológiai Központot
1997. június 27-én vették
birtokba a betegek. Felszereltsége európai színvonalú
volt, lineáris gyorsítóval, szimulátorral, önálló tervezõ
rendszerrel. Ettõl a naptól a
régió betegei számára európai szintû sugár- és kemoterápiás ellátás vált elérhetõvé,
magas színvonalú rehabilitációs és onko-pszichológiai
profillal kiegészítve. Az átadást követõ évben, 1998ban újabb lineáris gyorsítót
helyeztek üzembe.
A fejlesztés azóta is folyamatos. A diagnosztikát, a szûrést és a megelõzést ma már
önálló ultrahang illetve genetikai labor szolgálja, valamint
a teljes test és a lokális hypertermiás kezelés is hozzáférhetõ Kecskeméten.
A központ „lelke” a két lineáris gyorsító, melyek a daganatos sejteket pusztítják el
egy méter távolságról bevitt
külsõ energiával. A kezeléshez szükséges beállításokat a
szimulátoron végzik a központ munkatársai, a CT, MR,

zett specialistái. A team a beteg vizsgálata és dokumentációi alapján testre szabott
onkoterápiás tervet készít.
Kezdetekben fej-nyaki, a
nõgyógyászati-urológiai, valamint a sebészeti (emlõ-colorektális) onkoteamet hoztunk létre, ami késõbb tovább
bõvült tüdõ és légzõszervi,
valamint a teljestest hypertermiás kezelésekrõl és a speciális
esetekrõl
döntõ
onkoteamekkel.

Csökkenõ halálozás
A korrekt szakmai munka
eredményeként elõször az elhanyagolt, elõrehaladott esetek aránya csökkent a térségben, majd – miközben a daganatos megbetegedések
elõfordulása nõtt Bács-Kiskun
megyében – a halálozás

Magas hatékonyság

Furcsa fordulat
A fenti adatok is mutatják,
hogy a kecskeméti Onkoradiológiai Központ szakértõ
csapatának még hosszú ideig
lesz tennivalója. Azonban
már nem Szûcs Miklós vezetésével. Az elismert szakember ugyanis 2008. január 1jétõl nyugdíjba megy.
– Milyen tervei vannak?
– Én nem készültem erre a
fordulatra. S mivel váratlanul
ért, egyelõre terveket sem
szõttem.
– Kapcsolatban marad-e a
szakmával?
– A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium
vezetõi posztja nem kötõdik a
központ vezetéséhez, azt továbbra is ellátom. Mindamellett úgy érzem, hogy az elmúlt
években sok olyan tapasztalatot sikerült szereznem az
egészségügyben, és azon belül is elsõsorban az onkológiában, amit szeretnék a jövõben kamatoztatni. Ezért, ha
találok megfelelõ lehetõséget, szeretnék még dolgozni.
– Elégedett-e az intézménynyel, amit maga mögött
hagy?
– Voltak még terveim a
központ továbbfejlesztésével
kapcsolatban, amelyek talán
meg is valósulnak az elkövetkezõ néhány hónapban. Ha
bekövetkezik az (amire minden reményünk megvan),
hogy Magyarország onkológiai térképén Kecskemét regionális központként elfoglalja
méltó helyét, akkor nyugodt
szívvel elmondhatom: én letettem az asztalra mindazt,
amit letehettem. Sok sikert, jó
egészséget, és az együtt töltött tíz évhez hasonlóan eredményes jövõt kívánok minden
munkatársamnak.
– A saját „gyermekének”
érzi amit most itthagy?
– A sajátoménak érzem,
de hiszem, hogy túljutott már
a gyermekkoron. 60 ágyas
részlegként még serdülõ
volt, most viszont, a maga
97 aktív és 20 krónikus
ágyával, a meglévõ felszereltséggel,
egyedülálló
komplexitásával – PET-CT,
genetikai
laboratórium,
onkoteamek - már komoly
felnõtt korba ért. Igen, büszke vagyok rá, ahogy egy szülõ is büszke a gyermekére.
Úgy távozom, hogy megteremtettük az egyénre szabott
terápia alapjait, ami a jövendõ fejlõdés ívét meghatározza. Sok munkám, sok
energiám van abban – természetesen más kollégáimmal együtt –, hogy ez az intézmény az ország egyik
meghatározó onkológiai
központja lett.
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Hogyan hasznosul
az italos karton?

Újságból lakberendezési tárgy

A Hulladékból termék címû kiállítást kísérõ szakmai kon ferencia talán legnagyobb érdeklõdést kiváltó elõadásának középpontjában az italos kartonok újrahasznosítása
szerepelt a napokban Kecskeméten.
Viszonylag kevéssé ismert,
hogy az italos dobozok mintegy 75 %-ban papírból állnak, így újrahasznosítva kiváló alapanyagot szolgáltatnak
a papírgyártás számára. A
feldolgozás során a rostszálakat leválasztják a többi
anyagtól (a mûanyagtól, az
alumíniumtól), majd az újra
pépesítés után nyert rostszálakból megannyi új papírtermék készül – többek között
papírzacskó, kartondoboz,
toalettpapír, jegyzetfüzet, tojástartó.
Noha az eljárás gyorsan
megtérülõ energia- és anyagi
ráfordítást igényelne, a dobozok visszagyûjtési és újrahasznosítási aránya még mindig
csekélynek tekinthetõ Magyarországon. Hogy ez ne így
legyen, három piacvezetõ italos karton gyártó cég összefogásával – német, angol, belga és holland mintára –
2004-ben megalakult a nonprofit Italoskarton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés.
– Szervezetünk célja az italos kartonok jelenleg alacsony újrahasznosításának
ösztönzése. Szeretnénk elérni,

hogy 2010-re a hazánkban
forgalomba hozott italos kartonok 25 %-a újrahasznosuljon – nyilatkozta lapunknak
Baka Éva, ügyvezetõ igazgató.
E törekvés szellemében az
egyesülés számos akciót, illetve interaktív napot szervezett,
továbbá újsághirdetésekben,
reklám-spotokban hívta fel a
lakosság figyelmét a dobozok
szelektív gyûjtésének és újrahasznosításának fontosságára. A környezetvédelmi ügy
fontosságát jelzi, hogy ez év
tavaszán immáron a Parlamentben is külön edényben
gyûjtik az italos karton hulladékot.
Italos Karton
Környezetvédelmi Egyesülés
1085 Budapest, Rigó u. 3.
Telefon / fax:
(+36) 1 215-9944
Web: www.iksznet.hu

A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium
védnökségét élvezõ tárlat közel nyolcvan hazai cég újrahasznosított termékeit mutatja
be, s eddig – húsz nagyváros-

Az egyszerûen összeállítható installációs elemei
mellett, a Terbe Design Kft.
különleges formájú, exkluzív
foteleket, asztalokat, valamint lámpákat is tervez és
készít. A formatervezett bútorok – amelyek anyaga kivétel nélkül 100%-ban újrahasznosított, minõségi kartonpapír – mindegyike jól
példázza, hogy milyen ötle-

megtalálja www.használtelem.hu honlapunkon!
Oktatási intézményeknek, Önkormányzati Intézményeknek, Iskoláknak, Üzleteknek...térítésmentesen biztosítunk gyûjtõedényt!
1133-Budapest, Tutaj u. 6/A

45 000 példányban
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

Erõsíti az immunrendszert
Hatásos alacsony hõmérsékleten
Szaunák:
A gõzfürdõben a magas
70-100% páratartalmú meleg levegõ különösen pihentetõ klímát teremt, míg a hõ-

Decs-Plast Mûanyaghulladék
feldolgozó Kft
Betonacél távtartók gyártása
7144 Decs Széchenyi utca 14
Mobil: 06/20—9-424-711
Telefon:06-74/497-245
Emil:decsplas@tolna.net

azzal is szembesülhet, hogy
az egyén mennyire sok mindent tehet környezetének
megóvása érdekében a hétköznapok során. Aligha meglepõ, hogy a kiállítás anyagát
bemutató DVD idén elnyerte
Comenius Edu-Media kitüntetést, amely a multimédiás
oktatási termékek egyik legrangosabb elismerése – tájékoztatta lapunkat az ÖKOPack Kht.

DIVERTIS KFT.
Mûanyag feldolgozása,
meszes zsák, sittes zsák,
reggranulátum-gyártás.
H-2141 Csömör,
Határ út 15.
Telefon: 06/28-446-591
divertis@invitel.hu

Újrahasznosítás & design

Kiadja: Farkas Galéria Bt.

Szaunák:
Az emberi test felmelegítése
jótékony hatással van a szervezetre. A vérellátás
fokozódik, az anyagcsere és
a kiválasztási folyamatok
meggyorsulása
következtében fokozódik a szervezet salakmentesítése (izzadás), csökken a túlzott savasodás. Testünk immun-rendszere aktivizálódik, védekezõ
és öngyógyító erõink növekszenek: a test melegének
növekedése mozgósítja a fehér- vérsejteket, védekezõ
anyagainkat és mechanizmusainkat.
A vérkeringés gyorsulása
jótékony hatást gyakorol a
szív- és keringési rendszerre
is.
Fájdalomcsillapító hatású
Cellulit megszûntetése

falak, az asztalok és a fotelek
maguk is kartonpapírból készültek.
A tárlat keretében bemutatott – gumiból, mûanyagból,
vagy éppen készült alumínium dobozokból készült – tárgyak és az újrahasznosítási
technikák, módozatok mindmind segíthetnek eloszlatni
azon tévhitet, hogy a több
ezer magyarországi gyûjtõszigeten felgyülemlõ szelektív
hulladék összeöntésre kerülne. Mindeközben a látogató

VINIL-MIX BT.

A legközelebbi használt-elem gyûjtõedényünket

Elégeti a kalóriákat és segít a súlyellenõrzésben!
Eltávolítja a mérgeket és a
salakanyagokat!
Csökkenti a stresszt és a
fáradékonyságot
Javítja a vérkeringést, erõsíti a kardiovaszkuláris rendszert

ban – közel negyvenezer érdeklõdõ tekintette meg. A látványos kiállítás már megjelenésében is kifejezi az újrahasznosítás gondolatiságát –
lévén: az installáció, azaz a

PVC -hulladék újrahasznosítása,
kész áru gyártása,
hulladékból termék elõállítása!
irodai mappák, igazolványok, szõlõkötözõk gyártása!
vinilmix@freemail.hu
Bp.,XV.KER.-1151
Károlyi Sándor u. 113.

Alföldi Civil Napló – Megjelenik

Készítse fel immunrendszerét a
télre! - Második rész.
A múltkori számban a masszázs
szolgáltatásunkra hívtuk fel figyelmét, most ajánljuk a szaunák, gõzfürdõ szolgáltatásunkat!
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

mérséklet nem haladja meg
az 50-60 c fokot.
A gõzfürdõ segít megõrizni
egészségünket, szépségünket, ill. megkönnyíti a felüdülést, ellazulást. A gõzfürdõ
használatával kezelhetõ az
asztma, a reuma, a rekedtség, az izomfájdalmak és
egyes keringési zavarok. A
meleg gõz hatására a pórusok kitágulnak és kitisztulnak, így a fáradt bõr nedvességgel telik meg. A gõzfürdõben eltöltött idõ 15-20
percnél ne legyen hosszabb,
A gõzfürdõzést megszakíthatjuk egy-egy frissítõ zuhannyal. Ideális esetben ezt
20-30
perces pihenõ követi.

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

tes, szemet gyönyörködtetõ
lakberendezési tárgyak készülhetnek természetes alapanyagból.
Terbe Design Kft.
2045 Törökbálint,
Szt. István út 102.
Tel: 06 23 332 222,
Fax: 06 23 332 223,
E-mail:
info@kartondesign.com
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Kellemes ünnepeket!
"A város szívében,
gondoljon a szívére"
Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magasvérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48

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

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

Kukac növényvédõszer, vetõmag és
állateledel bolt

Õszi ajánlatunk:
kályhacsövek vesszõ- és cirokseprûk lombgereblyék
egér -és patkányirtók tápoldatok,
mûtrágyák virághagymák: tulipán,
jácint, nárcisz, krókusz… hobbiállat-tartáshoz kellékek, különféle állateledelek és még ezer apró cikk
a ház körüli munkához.
Kecskemét, Erdõs Imre u. 6.
Tel.: 76/477-351
19 éves Ford Escort
75 000 Ft-os irányárban
sûrgõsen eladó: 20/442-63-58
Kmét, Széchenyiváros, Lóverseny utcában, 2. szobás lakás kiadó. Kauciót
kérek! Érd.: 20/774-7996

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI –
SZAUNA – INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ! PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
8-22 óráig!

Ünnepi nyitva tartás:
december 24-én zárva
25-én 14-22 óráig,
26-án 8-22 óráig,
31-én 8-16 óráig,
január 1-jén 14-22 óráig.
Egészségpénztárakkal szerzõdött
szolgáltató. Használja ki Ön is!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új éve kívánunk!

gyönyörû strasszos nyakékek:
1690-2390ft-ig
strasszos karkötõk 1-7sorosig
690-2990ft-ig
straszos fülbevalók 890ft-ig

Köszöntse az Újévet a Gerébi Kúriában! December
31-én este 6 órától aperitif koktéllal és ízletes szilveszteri ételkülönlegességekkel várjuk kedves vendégeinket. A díszvacsora után fellép a Grapevine
Táncegyüttes, majd kezdetét veszi a reggelig tartó
fergeteges buli, melyhez a talpalávalót a méltán
népszerû Program Zenekar (ismertebb nevén "Röfi")
szolgáltatja. Éjfélkor újévi finomságok, valamint ingyenes tombola értékes nyereményekkel! Részvételi
díj: 12000,- Ft/fõ.
Információ és asztalfoglalás: 76/356-555;
30/9559-056; gerebi@gerebi.hu

kitûzõk mind 790ft
strassz köves pierchingek mind 990ft
strasszos gyûrûk: 490-1190ft-ig
mágneses nyakláncok, karkötõk:
590-990ft-ig

December 15-én szombaton
December 16-án vasárnap
December 22-én szombaton
December 23-án vasárnap
December 24-én hétfõn

9,00 – 19,00-ig
9,00 – 19,00-ig
9,00 – 20,00-ig
9,00 – 20,00-ig
9,00 – 13,00-ig

Kellemes ünnepeket kívánunk!
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