
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

BBoorrlloovvaaggrreenndd  
KKeecceelleenn 88..  oollddaall

MMeeggyyeeii  
PPrriimmaa--ddííjjaassookk  66..  oollddaall

SSzzeenntt  MMiikkllóóss  ééss  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  aasszzttaallaa ccíímmmmeell  kkeezzddttee  mmeegg  1100
aallkkaallmmaass  eebbééddoosszzttáássii  aakkcciióójjáátt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  aa
mmiinnaapp..  SSzzeerrvveezzéésséébbeenn  mmiinnddeenn  vvaassáárrnnaapp  ééss  aa  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnnee--
ppeekk  aallaatttt  iiss  mmeelleegg  eebbéédd  vváárrjjaa  aa  rráásszzoorruullóókkaatt,,  sszzeeggéénnyyeekkeett,,  bbeettee--
ggeekkeett  aa  BBaarrááttookk  tteemmpplloommaa  eellõõtttt  ffeelláállllííttootttt  ffõõttéérrii  ssááttoorrbbaann..

AA  sszzoolliiddaarriittááss  ééss  aazz  öösssszzeeffooggááss  rreennddeezzvvéénnyyee  eezz,,  hhiisszzeenn  aazz  eeggyyee--
ssüülleett  hhíívvóó  sszzaavváárraa  nnaaggyyoonn  ssookk  vváállllaallkkoozzóó,,  mmaaggáánneemmbbeerr,,  kköözz--
ttiisszztteelleettbbeenn  áállllóó  sszzeemmééllyy  áálllltt  aa  nneemmeess  üüggyy  mmeelllléé..  IInndduulláásskkéénntt
mmiinntteeggyy  440000  eemmbbeerr  jjuuttootttt  aa  GGaarraacczzii  JJáánnooss  ééss  KKeeccsskkeemmééttii  KKrriisszz--
ttiiáánn  mmeesstteerrsszzaakkááccssookk  áállttaall  kkéésszzíítteetttt  kkiittûûnnõõ  kkaakkaass--  ééss  mmaarrhhaa  gguu--

llyyáásslleevveesshheezz..  EElljjöötttt  sseeggíítteennii,,  sszzoollggáállnnii  aa  rráásszzoorruullóókkaatt  ddrr..  ZZoommbboorr
GGáábboorr,,  KKeeccsskkeemméétt  ppoollggáárrmmeesstteerree,,  aa  rreennddeezzvvéénnyy  ffõõvvééddnnöökkee,,  ddrr..
BBaaggóó  ZZoollttáánn,,  aa  mmeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  aalleellnnöökkee  vvaallaammiinntt  ddrr..  SSáárrkköözzyy
IIssttvváánn,,  aallppoollggáárrmmeesstteerr  iiss..  EEzz  aa  pprrooggrraamm  HHoovváánnyy  MMáárrttoonn  nnaaggyy--
lleellkkûû  ttáámmooggaattáássáávvaall  vvaallóóssuullhhaattootttt  mmeegg..  
TToovváábbbbii  ttáámmooggaattóóiinnkknnaakk  iiss  eezzúúttoonn  mmoonndduunnkk  kköösszzöönneetteett!!  NNéévv
sszzeerriinntt::  TTaannyyaaccssáárrddaa,,  VVöörröösskkeerreesszztt,,  FFeerreenncceess  VViilláággii  RReenndd,,  KKiiss--
kkuunnfféélleeggyyhháázzii  MMaalloomm,,  FFoorrnneettttii,,  BBááccss--ZZööllddéérrtt,,  GGéénniiuusszz  ÉÉtttteerreemm,,
RReennddeekk  ÖÖkkoocceennttrruumm  ((VVéégghh  MMiihháállyy  ttéérr))..  IIsstteenn  áállddáássáátt  kkéérrjjüükk  jjóó--
ssáágguukkéérrtt,,  öönnzzeettlleenn  áállddoozzaattvváállllaalláássuukkéérrtt!!

Az elmúlt években elköltöz-
tek a fõtérrõl a különbözõ
lapok szerkesztõségei, az új-
ságírók új törzshelyeket ta-
láltak. De a nosztalgia né-
ha, még erre vezeti léptein-
ket. A minap szinte földbe
gyökerezett a lábam a meg-
lepetéstõl, amikor beléptem
kedvenc kávéházamba,
amit néhány hét alatt új
köntösbe öltöztettek. Fiata-
losan vidám színeket kaptak
a falak, megváltoztak a
bokszok térelválasztói, új
berendezések mindenütt…

A Delicatesse Eszpresszó
egyidõs a negyven eszten-
deje épült Lordok Házával –
mesélte a bájos üzletvezetõ,
Schullerné Gulyás Marcsi.
Akitõl megtudtam azt is,

hogy utoljára húsz évvel ez-
elõtt újították fel ezt a kávé-
házat, vagyis éppen itt volt
az ideje a csinosításnak, fia-

talításnak, hogy méltó ma-
radjon városunk patinás fõ-
teréhez. De nem csak a kül-
csínre gondoltak, hiszen je-
lentõsen gazdagodott e ven-
déglátóhely kínálata: a fi-
nom sütemények, szendvi-
csek és márkás borok tárhá-
za is.

Elmenõben még végigfu-
tott a tekintetem a kávéház
falait díszítõ képeken.
Amik a régi és a mai Kecs-

kemétrõl készültek, Tóth
Sándor fotóriporter kollé-
gánk tehetségét dicsérve, s
megannyi régi emléket fel-
idézve. Idõvel minden so-
kat változhat, a Deli-
catesse is. De a magam-
fajtának, ha bármikor be-
tér ide, kedvenc süteménye
mellé rakják a múlt egy-
egy édes szeletét, s ha itt
kortyol a borba, abban
mindig érzi a letûnt idõk
édes-fanyar zamatát is…

EEzzeerrnnyyii  ttaalláállkkaa  ttiittkkaaiitt  õõrrzzii  KKeeccsskkeemméétt  nnééppsszzeerrûû  ffõõttéérrii
pprreesssszzóójjaa,,  aa  DDeelliiccaatteessssee..  AA  sszzoommsszzééddooss  ssaajjttóóhháázzbbóóll
sszzáámmttaallaannsszzoorr  jjööttttüünnkk  áátt  iiddee,,  mmeeggbbeesszzééllnnii  aa  mmiinnddeenn--
nnaappookk  zzûûrrööss  ddoollggaaiitt  hhaajjddaannáánn..  IItttt  aaddttuunnkk  rraannddiitt  ttáá--
vvoollbbóóll  éérrkkeezzõõ  vveennddééggeekknneekk,,  kkeeddvveess  iissmmeerrõõssöökknneekk,,
iinntteerrjjúú  aallaannyyookknnaakk,,  ddee  ccssuuppáánn  eeggyy  ffoorrrróó  kkáávvéé  vvaaggyy
eeggyy  hhiiddeegg  ssöörr  kkeeddvvéééérrtt  iiss  ggyyaakkrraann  bbeettéérrttüünnkk  iiddee..  ÉÉss
bbiizzoonnyy  eellõõffoorrdduulltt,,  hhooggyy  vváárraakkoozznnuunnkk  kkeelllleetttt,,  mmeerrtt
nneemm  ttaalláállttuunnkk  sszzaabbaadd  aasszzttaalltt,,  eebbbbeenn  aa  mmééllttáánn  nnéépp--
sszzeerrûû  kkáávvééhháázzbbaann..

Kedvenc kávéházam
DDeell ii ccaa tteessssee  EEsszzpprreesssszzóó
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Cégek esetében a kére-
lem összege 400 ezertõl
200 millió euró összegha-
tárig terjed. A
hitel folyósítá-
sa szempont-
jából döntõ
s z e m p o n t ,
hogy a kérel-
mezõ stabil lá-
bakon álljon –
tudtuk meg
Berta Tibortól,
a pénzügyi tanácsadó vál-
lalkozás munkatársától.
Mint hozzáfûzte: az osztrák
pénzintézetekkel is kapcso-
latban álló Kft. lakossági
ügyfelek részére is folyósít
lakás, illetve szabad fel-
használású jelzáloghitele-
ket. Utóbbiak összege
többnyire 20-40 ezer euró. 

A projektfinanszírozásra,
illetve adósságrendezésre is
kiterjedõ pénzügyi szolgál-
tatások vállalati, illetve la-
kossági igénybevétele mel-
lett, a kedvezõ fizetési
konstrukciók is szólnak. A
gyõri székhelyû, pénzügyi
tanácsadással foglalkozó
cég ugyanis – amelynek
munkatársai személyesen
keresik fel az ügyfeleket –
csak egyszeri alkalommal,

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

lesztõ részleteket kell az
ügyfélnek fizetnie – tájékoz-
tatta lapunkat Berta Tibor.

HHiitteellvviilláágg  KKfftt..
KKeelleett--MMaaggyyaarroorrsszzáággii  
RRééggiióó::  
22773300  AAllbbeerrttiirrssaa,,  
TTeemmeessvváárrii  uu..5544..  
((LLáánngg  RRóóbbeerrtt  0066  7700  3322--3322--110066))
BBuuddaappeesstt::  
11113322  BBuuddaappeesstt,,  
VViiccttoorr  HHuuggoo  uu..1111--1155..  
((BBeerrttaa  TTiibboorr  0066  3300 555533--7788--0000))
99220000  GGyyõõrr,,  ÁÁrrppáádd  uu..88..
EE--mmaaiill::
rroobbeerrtt..llaanngg@@ffrreeeemmaaiill..hhuu
iillll..  bbeerrttaattiibboorr@@nneeww--llaann..hhuu

Csekk helyett virgácsot
kaptak a megengedettnél
gyorsabban hajtó autó-
sok december 6-án. Az
egyszeri akcióra a Bács-
Kiskun megyei fõkapi-
tányság és a Füredi Au-
tósiskola közös, Mikulás
napi rendezvényének ke-
retében került sor a
S z é c h e n y i v á r o s b a n ,
amely településrész lakó-
pihenõ övezeteiben – ezt
kevesebben tudják – leg-
feljebb 20 kilométeres
sebességgel hajthatná-
nak a gépjármûvek. 

A közlekedési kultúra
fejlesztésére irányuló to-
vábbi, tematikus progra-
mok keretében a gyere-
kek KRESZ-teszteket töl-
töttek ki, kipróbálhatták
a motor szimulátort, míg
a felnõttek a népszerû
kecskeméti autósiskola
Homokbányán található
vezetéstechnikai pályáján
tehették próbára – tét
nélkül – gyakorlati tudá-
sukat.

Karácsonyi hangverseny
Vezetõ szerepben

Közlekedési
Mikulás

A Porta Közhasznú Egyesület
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját az Aurin Le-
ánykar, az Aurin Nõikar,  az
Anonymus Énekeggyüttes és
Fülei Balázs karácsonyi
jótékonysági koncertjére December 22., 18.30. Barátok temploma

Az év borásza
A Magyar

Borakadé-
mia az idén
FFrr ii tt ttmmaannnn
JJáánnoossnnaakk
ítélte az év
borásza díjat, mely a legran-
gosabb elismerés a szakmá-
ban. Hatalmas elismerés ez a
kunsági borvidéknek is, hi-
szen ezáltal a rangos borvi-
dékek sorába emelkedtünk.
Gratulálunk a kiváló solt-
vadkerti szakemberek sikeré-
hez, mellyel a Bács-Kiskun
megyei borok elismertségé-
hez hozzájárultak. A
Frittmann testvérekkel készült
interjúnkat következõ lapszá-
munkban közöljük.

JJee ll zzáá lloogghh ii tt ee lleekk   aa  HHii ttee ll vv ii lláágg  KKff tt .. -- ttõõ ll

A Magyar Hivatalos Köz-
lönykiadó Lajosmizsei
Nyomdája tisztelettel vár
minden érdeklõdõt a ha-
gyományos adventi kon-
certjére, amit december
12-én (szerdán) 18 órakor
rendeznek. A hangverse-
nyen a Roma Virtuózok
Kamrazenekar elõadásá-
ban Vivaldi, Bach, Pachel-
bel, Albinoni örökzöld dal-
lamai varázsolják a hallga-
tók köré a közelgõ ünnep
meghitt hangulatát. Hely-
szín: Lajosmizse, Szabad-
ság tér 2. Római katolikus
templom.

Adventi hangverseny

A Birkás Pincészet 1998-
ban kezdett komolyabban mi-
nõségi borkészítéssel foglal-
kozni. Azóta 12 minõségi faj-
taborral jeleskednek a piacon.
Ezek közül a pincészet csúcs-
bora jelenleg a presztízs cuvée
borként is említhetõ „BIRKÁS
EKLÉZSIA”, – a Kékfrankos &
Cabernet 50 %-50 %-os háza-
sítása –, amely 24 hónapos
barrique-érleléssel vált testes
vörösborrá lett.

BBiirrkkááss  MMeennyyhhéérrtt,, fõborász:
(felvételün-
kön) „A Bir-
kás Pincé-
szetnél el-
s õ d l e g e s
s zempon t -
ként mindig
A TRADÍCIÓ
TISZTELETE szerepelt. Boraink-
ban saját stílust, egyedi ízvilá-
got képviselünk. A jövõben új

címkecsaládunkon nagy
hangsúlyt kap a Birkás névfel-
irat, 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 hagyo-
mányok felkutatása új SECRE-
TUM borcsaládunkhoz, min-
dent elárul próbálkozásaink-
ról. Ha tehetem, mindenkit az
alföldi borok kóstolására buz-
dítok. Az alvó óriás kezdi meg-
mutatni mire is képes! Várom
pincészetünkbe azokat az
ínyenceket, akik egy pincelá-
togatás vagy borkóstolás al-
kalmával szeretnék megismer-
ni boraink üzenetét.”

BBiirrkkááss  PPiinnccéésszzeett  
66008800  SSzzaabbaaddsszzáállllááss,,  

BBeemm  uuttccaa..  66..
TTeelleeffoonn::  7766//555588--115522

2200//331177--66005599
wwwwww..dduunnaa--vvoollggyyee..hhuu

dduunnaavvoollggyyee@@  tt--oonnlliinnee..hhuu

A minõségi borok kézmûvese

Kecskemét képviselõ-testüle-
te a legutóbbi közgyûlésen
nem tudott dönteni arról, hogy
2008. augusztus 1-jétõl – öt
éven át – ki legyen a kecske-
méti Katona József Színház di-
rektora. A legtöbb igen szava-
zatot (13) végül Bodolay Géza
kapta, a több fórumon is favo-
ritként – illetve Orbán Viktor
kebelbarátjaként – emlegetett
Cseke Pétert pedig, szinte sen-
ki sem támogatta. Mivel az 5
pályázó közül egyik sem kapta
meg a többség támogató vok-
sát, érvénytelennek nyilvánítot-
ták a pályázatot, ezért a követ-
kezõ közgyûlésen újat  ír ki az
önkormányzat. 

Direktori
pályázat
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Mi készül a fõtéren és mi
történik, hogy nem történik
semmi? Egy ekkora város-
ban nyilván a városvezetés
megfontoltan fog neki a fej-
lesztésnek, így meg tudja
indokolni, hogy mi miért
történik. Baj van, vagy mu-
lasztások történtek? Mi in-
dokolta ezt a fejlesztést, mi-
lyen értéket és költséget je-
lent? Kellett-e ennek kap-

csán közbeszerzést lefoly-
tatni? Milyen pályáztatás
elõzte meg a munkálato-
kat? Kik ajánlották fel az
anyagot és kik végzik a kivi-
telezést? Mi a befejezési
határidõ? Mikor vált jog-
erõssé az építési engedély?
Rendelkezésre állnak-e a
jóváhagyott kiviteli tervek?
Milyen szerzõdés készült a
kivitelezõkkel? Miért áll az
építkezés még ma is? (A hí-
rek szerint október 2-a volt
az átadás tervezett idõpont-
ja.) A történeti fõtér átalakí-
tásához kell-e mûemléki
hatóság véleményezése?
Meddig õrzi meg a fõtér
történeti jellegét ilyen átala-
kítások mellett?

Az MSZP kihelyezett saj-
tótájékoztatóján dr. Nádas-
di Miklós az interpellációjá-
ra kapott választ elemezte.
Mint mondta, abból kide-
rül, hogy egy komplex, kü-
lönleges figyelmet érdemlõ
beruházást valósít meg a
város a Bácsvíz Zrt.-vel, il-
letve a Betonút Zrt.-vel kö-
zösen. Az átépítést négy hó-
napos tervezõmunka elõzte
meg, de ez úgy tûnik nem
volt elegendõ arra, hogy a
városvezetés eldöntse,
szükséges-e építési enge-

dély az itt folyó munkákhoz.
Egy olyan medence lebon-
tásához, mint amilyenben a
korábbi szökõkút volt, bon-
tási engedély szükséges, a
csobogó építéshez pedig,
építési engedély kell. 

A jegyzõ asszony bejelen-
tette érintettségét az ügyben
és így a Regionális Közigaz-
gatási Hivatal más szervet
kért arra, hogy az építési

kérelmet elbírálja. Ez csak
néhány hónapon belül vár-
ható. A munkákat a sza-
bálytalanságok miatt, több
hónapja fel kellett függesz-
teni, 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 fejlesz-
tését, hogyan kezeli majd a
városvezetés. Az MSZP sze-
rint a polgármesternek és
csapatának sokkal na-
gyobb felelõséggel, figye-
lemmel kellene ilyen ügyek-
ben eljárni.

A gödröt körülvevõ, drót-
háló elõtti sajtótájékoztató-
ján dr. Brúszel László, az
MSZP helyi elnöke azt
mondta: Miközben a város-
vezetés politikai marketin-
get folytat az iparûzési adó
csökkentése kapcsán és kü-
lönféle lázas álmokat szõ a
Rákóczi út átalakításáról,
sajnos a város fontos terü-
leteit elhanyagolja, meg-
kezdett építkezéseit abba-
hagyja. 

Kedves Szülõk, Pedagógu-
sok, Diákok, Gyerekek! Sze-
retettel hívunk és várunk
benneteket december 18-
19-én az élõ állatokkal be-
népesített betlehemnél Kecs-
kemét fõterén  a Barátok
temploma melletti romkert-
ben. 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. osztályosai-
nak mûsora, majd a Zrinyi
Ilona-iskola 4.osztályosainak
produkciója.

Málladozó a vakolat, töre-
dezett a burkolat, a falakat
aládúcolták, s a tetõzet ele-
meit itt-ott már valóban csak
az imádság tartja a kecske-
méti piaristák hajdan patinás
templomában. De egy ala-
pos renoválás évek óta ráfér-
ne a város jelképének számí-
tó, hírös Nagytemplomra is. 

A valóság egyik oldalát
nézve, szomorú látni, milyen
állapotban vannak építészeti
remekeink, a minden jó érzé-
sû ember számára becses
épületeink. A valóság másik
oldalára tekintve azonban,
nehezen érthetõ, hogy a vá-
rosatyáink, akik ott pózolnak
minden nagyobb egyházi
eseményen, valójában a kis-
ujjukat sem mozdítják, hogy
segítsenek megállítani temp-
lomaink pusztulását.

A rendszerváltozás óta el-
telt, csaknem két évtizedben,
a kecskemétiek többsége
mindig a jobboldal mellett
voksolt a választásokon. Ahol
ugyebár, a polgári értékren-
den a hangsúly, annak pedig,
egyik erõs alappillére az egy-

ház. Ezért nincs
is azon mit cso-
dálkozni, hogy
vá la s z tá sok
idején ugyan-
csak megnõ a
templomba já-
ró politikusaink
száma. Pláne,
ha egy-két ne-
ves, magas
rangú egyházi
személyiség is
a városba láto-
gat, akikhez
szívesen dör-
gölõznek, saját
közéleti meg-
ítélésüket fé-
nyesítgetve. Ál-
szent módon,
ígérnek is ilyen-
kor gyümöl-
csözõ együttmûködést, köl-
csönösen elõnyös kapcsola-
tokat, ígérgetnek fût-fát. Paro-
lával edzett kezüket azonban,
csak sajnálkozva tárják szét,
amikor valóban segítéshez
kellene nyújtaniuk.

Persze, tudja mindenki,
hogy a mai gazdasági hely-

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 ve-
zetõi többmilliárdos átalakítá-
sokat terveznek a Rákóczi
úton, kivágva a fákat, leszû-

kítve kétszer egy sávosra a
forgalmat, de létesítve ott új
kávéházakat, napozót, me-
dencét meg sok minden
mást, amit az úri huncutság
megkíván. Azt, hogy az ilyen
és ehhez hasonló terveken,
kivitelezéseken és üzemelteté-
seken kik gazdagodnak majd
tovább, butaság lenne firtatni.
Hiszen templomjáró, Istent fé-
lõ városatyákról van szó, akik
csak a választóik érdekeit tart-
ják szem elõtt. Akik pedig, eb-
ben kételkednek, azok olvas-
sák rendszeresen és alaposan
azokat a helyi kiadványokat,
amik ugyancsak számolatla-
nul nyelik a közpénzt, méltat-
va vezetõink nagyszabású ter-
veit és mérhetetlen bölcsessé-
gét.

Persze, bármennyire böl-
csek a mi elöljáróink, azért õk
is megtévedhetnek, vétkezhet-
nek. De, oda se neki! Hiszen
ezekre megvan a gyógyír:
Majd leteszik a bûnt a
romosodó templomainkban,
ha rájuk nem dõl.

FF..PP..JJ

A decemberi adásban a
Rákóczi út tervezett revitalizá-
ciója volt a téma, civil oldal-
ról. Vendég volt Székelyné
Kõrösi Ilona, a Bács-Kiskun
Megyei Honismereti Egyesület
elnöke, Király József, a Kecs-
keméti Városszépítõ Egyesület
elnöke, és Farkas P. József, a
Porta Egyesület alapítója. 

Mindannyian egyetértettek
abban, hogy a Rákóczi út
nagyszabású felújítására szük-
ség van, a városvezetés revi-
talizációs terveit azonban,

több ponton is vitatták.   A
Bács-Kiskun Megyei Honis-
mereti Egyesület például a je-
lenlegi, az ország legszebb
sugárútjának a megváltozta-
tását ellenzi, mint mondják az
aszimmetrikus elképzelések
nemcsak látványban, hanem
funkciójában is megbontják a
jelenlegi utcaszerkezetet. A
megújítás fontos – hangsú-
lyozták, de csak úgy, ha meg-
mentjük az építészeti öröksé-
get. 

A Kecskeméti Városszépítõ

Egyesület néhány hete kétol-
dalas állásfoglalást tett a vá-
rosvezetés asztalára, javasla-
taik különböznek attól, amit
a jelenlegi tervekbõl ismer-
hetünk. A mostani elképzelés
az összes fa kivágásával szá-
mol, õk csak a több éven át
tartó faleváltást tudják elfo-
gadni. A városszépítõk is a
szimmetrikus, kétoldali köz-
lekedést támogatják, a jár-
dákat a parkolósáv elvételé-
vel szélesítenék meg. Fontos-
nak tartják a Városi mozi új
funkciójának megtalálását,
az épület elõtti terület beépí-
tését azonban nem támogat-
ják.  

A Porta Egyesület is üdvöz-
li a Rákóczi út megújításának
szándékát, elképzeléseik

több ponton egyeznek más
civil szervezetekével. Farkas P.
József a téma kapcsán a vá-
rosvezetés és a lakosság kö-
zötti párbeszéd hiányát emel-
te ki. – A rossz elõkészítés bi-
zalmatlanságot 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 la-
kosság meghallgatása nélkül
valósuljanak meg.

A Civiliáda szerkesztett vál-
tozatát most is meghallgathat-
ják a www.civilnaplo.hu hon-
lapon, a Rádió Napló menü-
pont alatt.

Gödröt kaptunk
karácsonyra

Kecskemét a romos templomok városa

Mi lesz a Rákóczi úttal?

SSaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóótt  ttaarrttootttt  aa  nnaappookkbbaann  aazz  MMSSZZPP  kkeeccss--
kkeemmééttii  sszzeerrvveezzeettee  aa  ffõõttéérrii  ééppííttkkeezzééss  üüggyyéébbeenn,,  aa  hheellyy--
sszzíínneenn,,  aa  ggööddöörr  mmeelllleetttt..  TTööbbbbsszzöörr  tteetttt  mmáárr  ffeell  kkéérrddéé--
sseekkeett  aa  ffrraakkcciióó  aazz  üüggyybbeenn,,  ookkttóóbbeerrii  iinntteerrppeelllláácciióójjuukk--
rraa  aa  lleegguuttóóbbbbii  kköözzggyyûûlléésseenn  kkaappttaakk  vvaallaammiiffééllee  vváá--
llaasszztt..  KKoorráábbbbaann  kkéérrddéésseeiikkeett  ííggyy  ffooggaallmmaazzttáákk  mmeegg::

CCii vv ii ll iiááddaa  aa  GGoonngg  RRááddiióóbbaann

HHaavvoonnttaa  eeggyysszzeerr,,  hhééttffõõkkéénntt  1111  óórrááttóóll  hhaallllhhaattóó  aa  9966,,55
MMHHZZ--eenn  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  ééss  aa  GGoonngg  RRááddiióó  kköözzööss
mmûûssoorraa..  AA  3300  ppeerrcceess  mmaaggaazziinn  ––  aahhooggyyaann  aazztt  aa  ccíímm  iiss
eelláárruulljjaa  ––  cciivviill  üüggyyeekkrrõõll,,  sszzeerrvveezzeetteekkrrõõll,,  aakkttuuaalliittáássookkrróóll,,
rreennddeezzvvéénnyyeekkrrõõll,,  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  ééss  mmáárr  mmeeggvvaallóóssuulltt
tteerrvveekkrrõõll  sszzóóll..  AA  CCiivviilliiááddaa  sszzeerrkkeesszzttõõ--mmûûssoorrvveezzeettõõjjee
BBuukkoovviinnsszzkkyy  ZZssoolltt..

Élõ betlehem

Íz-Party Fõzõstúdió Telefon: (76) 507-342
Mobil: (70) 380-60-66 E-mail: izparty.info@gmail.com

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:

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.



22000077..    ddeecceemmbbeerr  1111..44 Keresse fel honlapunkat: – www.civilnaplo.hu

Az év elején egészségügyi
mûszereket – vérnyomás- és
vércukormérõket – adomá-
nyoztak a Platán Otthon idõ-
seinek, és egy kecskeméti
szórakozóhely segítségével a
megyei kórház alapítványán
keresztül, az újszülött osztály-
nak segítettek egy inkubátort
vásárolni. Az év folyamán
többször szerveztek véradást
a Magyar Vöröskereszttel kö-
zösen. Sikerült összegyûjteni-
ük azt a több mint 2 millió
forintot is, amit egy nagyon
beteg ballószögi kislány, Sza-
bó Krisztina õssejt-beülteté-
sére fordíthatnak majd. 

Segítõ kezet nyújtottak a
mozgássérült Sárközy Sza-
bolcsnak is, aki az orrával
készít festményeket és hálá-
ból 20 képet küldött a Gon-
gosoknak. A rádió vezetõsé-
ge úgy döntött, hogy ezeket
a mûveket az Erdei Ferenc
Kulturális és Konferencia
Központban kiállítja, és ott
azok megvásárolhatóak lesz-
nek. A képekért kapott pénzt
természetesen a fiú számlájá-
ra utalják. Már több helyi
vállalkozó, közéleti személyi-

ség is jelezte vételi szándé-
kát. 

A kecskeméti rádiósok
hozzájárultak a mûkertvárosi
kápolna felépítéséhez, szep-
temberben 800 hátrányos
helyzetû rászoruló gyermek
tanszereinek megvásárlásá-
hoz, valamint a Táncsics Kol-
légiumban tanuló 11 gyer-
mek kollégiumi elhelyezke-
déséhez is.

Az év utolsó hónapjának
kiemelkedõ rendezvénye volt
a 12 éves rádió mikulás na-

pi ünnepségsorozata. Aján-
dékot vittek munkatársaik az
S.O.S. Gyermekfalu, a Fara-
gó Béla Gyermekotthon, a
Platán Otthon, az Idõsek Át-
meneti Szállója, a Napsugár
Gyermekotthon, a Gyógype-
dagógiai Intézet és a Hajlék-

talanszálló lakóinak, Moz-
gáskorlátozottak Egyesületé-
nek, a Juhar utcai állami
gondozottaknak, az autisták-
nak, valamint a megyei kór-
ház gyermekosztályán tartóz-
kodó beteg gyermekeknek. 

Ez alakalommal is remekül
sikerült a Gong Rádió fõtéri
mikulás ünnepsége, amelyen
remek mûsorokkal kedves-
kedtek a lurkóknak. Persze
volt csoki és szaloncukor is,
amit a Nagytemplom tornyá-
ból leereszkedõ Mikulásuk
osztogatott.

Gondoskodó Gongosok
AA  GGoonngg  RRááddiióó  vveezzeettõõii,,  mmuunnkkaattáárrssaaii  nneemmccssaakk  aa  ttééll
bbeeáállllttáávvaall,,  kkaarrááccssoonnyykkoorr  vvaaggyy  hhúússvvééttkkoorr  ggoonnddooll  aazz
iiddõõsseekkrree,,  bbeetteeggeekkrree,,  aa  sszzoocciiáálliissaann  rráásszzoorruulltt  ggyyeerr--
mmeekkrree,,  hhaanneemm  eeggéésszz  éévvbbeenn..  AA  22000077--eess  éévveett  aazz
„„ÖÖtteezzrreenn  SSzzeenntt  MMiikkllóóss  ééss  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  aasszzttaalláánnááll””
ccíímmûû  pprrooggrraammssoorroozzaattttaall  kkeezzddttéékk,,  aammeellyyeenn  aa  rrááddiióó  aa
ppeerriifféérriiáárraa  ssooddrróóddootttt,,  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettûû  eemmbbeerreekk--
nneekk  kkeeddvveesskkeeddeetttt  eeggyy  kkiiaaddóóss  eebbééddddeell..  ––  AA  MMeeggaa--SSppeedd  KKfftt..  sszzáámmáárraa

nneemm  úújj  eezz  aa  ffeellaaddaatt..  
– Cégünk 2001. óta vesz részt

a város hó- és síkosság-mentesí-
tésében. Két évig a VG Kft. alvál-
lalkozójaként, majd közös kon-
zorciumban végeztük a munkát,
azt követõen pedig, a Lián Kht-
val közösen. Ez az elsõ esztendõ,
amikor a Mega-Sped Kft. önál-
lóan nyerte el a megbízást. Hoz-
záteszem: az egyetlen érvényes
pályázat volt a mienk. 

––  VVáállttoozzttaakk--ee  aa  ffeellttéétteelleekk??
– A feltételek szigorodtak, de

ennek ellenére bízom benne,
hogy helyt fogunk állni. A pá-
lyázat kiírásának az volt a cél-
ja, hogy egy jobban átlátható,
ellenõrizhetõ és számon kérhe-
tõ rendszer alakuljon ki. A ré-
gebbi gyakorlatban ugyanis,
lehetetlen volt nyomon követni
az ellátott feladatokat. Ezért
most feltételül szabták, hogy a
munkálatokhoz használt esz-
közökben, jármûvekben legyen
GPS. Így – mivel számítógép
rögzíti az adatokat – bármikor
visszaellenõrizhetõ, hogy me-
lyik kocsi mikor merre járt, te-
hát valóban teljesült-e az elõírt
feladat. Az önkormányzattal a
szerzõdés egyébként határo-
zatlan idõre köttetett, a fel-

mondási idõ mindkét fél részé-
rõl fél év.

– KKii  tteehheett  bbeejjeelleennttéésstt  öönnöökknnééll??
– Minden jelzést, segítséget

megköszönünk, érkezzen az civil
egyesülettõl, vagy magánsze-
mélytõl. A korábbi években nagy
segítséget kaptunk a mezõõri
szolgálatoktól, most erre nem tá-
maszkodhatunk. Bármilyen
problémát észlelnek, kérem, je-
lezzék ügyeleti telefonszámain-
kon, mi pedig, a legrövidebb
idõn belül megpróbáljuk azt or-
vosolni.

––  MMiikkoorr  ééss  mmiillyyeenn  sszzáámmoonn  éérr--
hheettõõ  eell  aazz  üüggyyeelleett??

– A nap 24 órájában hívható
mindhárom telefonszámunk:
7766//441177--888800,,  8800//220044--554400,,
3300//225511--99330011..  

––  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  aa  ssííkkooss--
ssáágg--mmeenntteessííttééss  kkoommoollyy  ffeellaaddaattoott
jjeelleenntteetttt  vváárrooss  sszzeerrttee,,  aazzoonnbbaann  aa
hhóó  nneemm  ookkoozzootttt  ssookk  pprroobblléémmáátt..
EEnnnneekk  eelllleennéérree,,  ffeell  vvaannnnaakk  kkéé--
sszzüüllvvee  rreennddkkíívvüüllii  hheellyyzzeetteekkrree  iiss??

– Természetesen, és a ka-
tasztrófavédelem számon is tart-
ja a teljes eszközparkunkat. A
hó- és síkosság-mentesítésre
használt hótolók és sószórókon
kívül, rendelkezésre állnak nagy
teljesítményû rakodógépek és
dózerek is. 

––  MMiillyyeenn  ttééllrree  sszzáámmííttaannaakk??
– Számítgatás helyett, a

Meterológiai Szolgálatra hagyat-
kozunk. November 15-étõl heti
két alkalommal ad idõjárási elõ-
rejelzést számunkra Kecskemét-
rõl és vonzáskörzetérõl a szolgá-
lat, s a több éves tapasztalat
alapján mondhatom, hogy jó
megközelítéssel. Minden szezon-
ra igyekszünk maradéktalanul
felkészülni, de elõre nem látható
problémák bármikor felmerül-
hetnek. Ezért is kérjük a lakosság
aktív közremûködését. 

––  ÉÉrrvvéénnyyeessüüllnneekk--ee  aa  kköörrnnyyee--
zzeettvvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttookk  aa  mmuunn--
kkáájjuukkbbaann??

– Három új sószórót vásárol-
tunk ennek érdekében. Mindhá-
rom új technológiát képvisel,
ami azt is jelenti, hogy a korábbi
gépeknél lényegesen kevesebb
anyagot bocsát ki. Az egyik só-
szóró az ország legmodernebb
gépei közé tartozik, és nedvesí-
tett hószórásra is alkalmas. A ré-
gebbi gépeket, amelyeken a
mennyiséget még nem lehet
olyan pontosan szabályozni,
meghagytuk tartaléknak, és erre
a három új sószóróra alapozunk
a szezonban.

KKeeccsskkeemméétt  hhóó––  ééss  ssííkkoossssáágg--mmeenntteessííttééssii  mmuunnkkáállaattaaiitt  ––  aa
vváárrooss  áállttaall  kkiiíírrtt  ppáállyyáázzaatt  aallaappjjáánn  ––  aa  MMeeggaa--SSppeedd  KKfftt..  vvéégg--
zzii..  SSzzaabbaaddsszzáálllláássii  MMiihháállyy üüggyyvveezzeettõõtt  aarrrróóll  kkéérrddeezzttüükk,,  hhoo--
ggyyaann  kkéésszzüülltteekk  ffeell  aazz  aakkttuuáálliiss  mmuunnkkáállaattookkrraa..

Felkészültek a télre
MMeeggaa--SSppeedd  KKff tt

TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  üüggyyvveezzeettõõ  eeggéésszz  éévvbbeenn  ggoonnddooll  aa  rráásszzoorruullttaakkrraa  iiss
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Húsz évvel ezelõtt nyitott
meg a város elsõ vállalko-
zásként mûködõ kortárs
mûvészeti kereskedése, E-
Galéria néven. Azóta szá-
mos hasonló vállalkozás je-
lent meg és tûnt el, azon-
ban a jelenleg Farkas Edina
által vezetett üzlet a Piramis
Udvarban ma is várja a
mûértõ és mûkedvelõ kö-
zönséget. Szerinte a hírne-
vet a húsz év sorozatos kiál-
lításai alapozták meg, a
hullámvölgyek túléléséhez
pedig, a türelmen és kitar-
táson kívül a tapasztalat és
a mûvészet szeretete adott
erõt édesanyjának, akitõl
az üzletet átvette. 

A folyamatosan megújuló
árukészlet mintegy 70 kép-
zõ- és iparmûvész munkája,
de ez a kör állandóan bõ-
vül újakkal is. Mint Farkas
Edina mondja, folytonos tö-
rekvésük felkutatni a leg-
jobbakat. Így az ország je-
les kortárs iparmûvészeinek
üveg, bronz, kerámia, bõr
dísztárgyai mellett a legne-
vesebb hazai felsõmûvé-
szek olaj, akvarell, pasztell,
rézkarc és vegyes techniká-
jú alkotásai is megtalálha-
tók. Az E-Galéria Kecske-
méten egyedüli, kizáróla-
gos joggal forgalmazza a
német Goebel porcelán-
gyár termékeit, amely világ-
hírû festõk – például Mo-
net, Klimt, Van-Gogh – is-
mert képeit különbözõ szá-
mozott porcelán használati

tárgyakon megjelenítve vi-
szik elérhetõ közelségbe
mindenki számára. Ezek
között vannak csészék, tá-
lak, vázák, gyertyatartók és
ékszerek. 

A galéria különbözõ szol-
gáltatásokkal is igyekeznek
megkönnyíteni vásárlóik
számára a választást. 

– Internetes honlapunk
segítségével bárki otthonról

is megismerkedhet kínála-
tunkkal, a www.editgale-
ria.com címen. A házasu-
landóknak nászajándék
szolgáltatásunkkal segítünk
listát összeállítani, cégek-
nek, vállalkozásoknak pe-
dig, külön ajándék kataló-
gust szerkesztettünk, ami
ugyancsak megtekinthetõ
az említett honlapon.
Gyakran kapunk megbízást

komplett lakás, vagy iroda
díszítésre is, illetve mûvé-
szeink megrendelésre a la-
kás stílusához igazodva a
kívánt méretben is készíte-
nek mûalkotásokat. 

– Karácsony közeledtével
az emberek igénylik az al-
kalomhoz illõ kínálatot,

amit igyekszünk kielégíteni.
A forgó, zenélõ porcelán
angyalkától a különbözõ
mûvészei kifejezési formák-
ba öntött karácsonyi csen-
gõkig és festményekig szé-
les választékot kínálunk.
Különösen az idegenforgal-
mi szezonban keresettek a
Kecskemétrõl szóló mûtár-
gyak: akvarell sorozat, réz-

karc és tûzzo-
mánc munkák.

– Már ezer fo-
rinttól találhat-
nak apró aján-
déktárgyakat a
vásárlók, igyek-
szünk minden
réteg igényeit
kielégíteni. Azt
t apa s z t a l j u k ,
hogy a rend-
szerváltás utáni
óriási árukínálat
felett érzett má-
mor kezd le-
csendesedni, és
egyre többen kí-

vánkoznak a kisebb, érté-
kesebb árukat kínáló bol-
tokba. Nagyon sok olyan
látogatónk van, aki nem
feltétlenül vásárol minden
alkalommal, egyszerûen
csak betér idõnként a sze-
mét és a lelkét gyönyörköd-
tetni.

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-

nak nézõtere, és akik eljöttek
erre a nagyszerû rendezvény-
re, bizonyos, hogy nem bán-
ták meg. A majdnem négy-

órás mûsor keretében mint-
egy ötszáz álltalános iskolás
és középiskolás fiatal lépett a
színpadra, hogy tehetségüket

is megmutatva segítsenek rá-
szoruló társaikon. A gála be-
vételébõl ugyanis, a fõ szer-
vezõ, a Városi Szociális Köz-

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

got, amelyet december 19-
én 13 órakor adnak át a vá-
rosháza dísztermében. A jóté-
konysági est mûsorát ezúttal
is Sirkó László színmûvész állí-
totta össze, több hétig tartó
válogató, elõkészítõ munka
után.

Szemet és lelket gyönyörködtetve
KKeeccsskkeemméétt ii   EE--GGaalléérr iiaa

Gyermekek a gyermekekért

AAzz  öösssszzeeáállllííttááss  mmeeggjjeelleennéésséétt  ttáámmooggaattttáákk::  
BBoowwlliinngg  CCeenntteerr,,  ZZssiiggóó  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..
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Príma-díjat kaptak  legkiválóbbak

Ünnepélyes keretek között átadták az
idei Príma Primisszima Alapítvány Bács-Kis-
kun megyei Príma díjait az Erdei Ferenc
Mûvelõdési Központban. A gála résztvevõ-
it Versegi János, a Vállalkozók Országos
Szövetségének megyei elnöke köszöntötte.
A jelölteket bemutató kisfilmek vetítése
után került sor a díjátadó ünnepségre, me-
lyet a Fortissimo Együttes, illetve Malek
Andrea színmûvész színvonalas, zenés pro-
dukciói színesítettek. 

Területi Príma díjban részesült: Sirkó
László színmûvész, Szávay Ágnes sportoló,
dr. Bozóky Géza tüdõgyógyász fõorvos. Ju-
nior Príma díjban részesült a Kiskunfélegy-
házi Mazsorett Együttes. Közönségdíjat
Magyar Lajosné tanárnõ kapott. A Príma
díjasok egyenként egymillió forintos anya-
gi elismerésben részesültek. A díjak átadá-
sa után dr. Szili Katalin, az országgyûlés el-
nöke köszöntötte a kitüntetetteket.

Mi lehet a közös a kecs-
keméti VER-BAU Építõipari
Kft. és a soltvadkerti Kévés
Autócent Kft. márkakeres-
kedés között? Egyrészt egy
jól mûködõ, bizalmon ala-
puló együttmûködés, más-
részt az, hogy mindkét cég
forgalma idén is növeke-
dett a nehéz piaci viszo-
nyok mellett is. 

A két cég több éve tartó
üzleti kapcsolata újabb állo-
másához érkezett: a VER-
BAU három, jól felszerelt VW
Craftert vásárolt dolgozói
részére a kényelmesebb
munkavégzés, és a szolgál-
tatási színvonal emelése ér-
dekében. Az építõipari cég

mindig is kiemelt hangsúlyt
fektetett arra, hogy munka-
társainak megfelelõ munka-
környezetet alakítson ki, ez-
zel is megbecsülve munkáju-
kat. Az autókat a napokban
állíthatták munkába. 

Ez  a beruházás is a VER-
BAU üzletpolitikájának szer-
ves részét képezi, miszerint a
folyamatos fejlesztések elen-
gedhetetlenek a sikerhez.

Az építõipari cég azonban
nem elõször vásárolt sze-
mély- és haszongépjármûve-
ket a Kévés Autócent Kft.-tõl,
így jól tudta, hogy megbízha-
tó autókkal bõvíti gépjármû-
parkját, és a megszokott ma-
gas szintû ügyfélkiszolgálás-
ban lesz része. s

VOSZ: Jelentõs vállalkozói erõ

Újabb Kévés–VER-BAU együttmûködés

AA  hhaasszzoonnggééppjjáárrmmûûvveekk  kkoommffoorrttooss  kkéénnyyeellmmeett  nnyyúújjttaannaakk  vveezzeettõõiikknneekk..

SSOOLLTTVVAADDKKEERRTT//KKEECCSSKKEEMMÉÉTT AA ffoollyyaammaattooss  ffeejjlleesszzttéésseekk  eelleennggeeddhheetteettlleenneekk  eeggyy  vváállllaallkkoozzááss  ssiikkeerrééhheezz

WWeenniinnggeerr  RRiicchháárrdd,,  aa  VVEERR--BBAAUU KKfftt..  ccééggvveezzeettõõjjee  áállttaall  ááttvveetttt  VVWW CCrraafftteerreekk  aa  mmaaggyyaarr  ééppííttõõiippaarrbbaann  ááttllaagg  ffeelleettttii  sszziinntteett  kkééppvviisseellnneekk..

AA  VVEERR--BBAAUU  ddoollggoozzóóii  mmuunnkkáájjáátt  aa
mmeeggffeelleellõõ  mmuunnkkaaeesszzkköözzöökk  ééss  mmuunn--
kkaakköörrüüllmméénnyyeekk  bbiizzttoossííttáássáávvaall  iiss
mmeeggbbeeccssüüllii..

– A Prima Primissima díjki-
osztása nem csak azért
örömteli esemény, mert te-
hetséges embereket ünne-
pelhetünk, hanem azért is,
hogy a mai gazdasági viszo-
nyok között van még szán-
dék és képesség a vállalko-
zókban áldozni ezekre a cé-
lokra. Fontosnak tartjuk,
hogy ki-ki a saját lehetõsége
szerint támogassa a mûvé-
szet, a kulturális élet, a tu-
domány azon képviselõit,
akiknek az államtól nem sok
jut. 

––  MMeekkkkoorraa  vváállllaallkkoozzóóii  eerrõõ
áállll  aa  VVOOSSZZ  mmööggöötttt  BBááccss--KKiiss--
kkuunn  mmeeggyyéébbeenn??

– Taglétszámunk 600-700
közé tehetõ. Ebben lényeges
emelkedés nem tapasztalha-
tó. A gazdasági potenciál
66 százaléka tagja a szövet-
ségünknek, vagy benne van
a VOSZ egyik tagvállalatá-
ban, tagszervezetében. 

––  EEnnnneekk  mmeeggffeelleellõõeenn
rreessppeekkttáálljjaa--ee  aa  VVOOSSZZ  vvéé--

lleemméénnyyéétt  aa  kkoorrmmáánnyy,,  aa
ddöönnttéésshhoozzóókk??

– Új és új kezdeményezé-
seket továbbítunk folyama-
tosan a kormányzat felé. A
napokban többször lehetett
hallani Krizsán Lászlót, aki
arról beszélt, hogy a tényle-
ges kereskedelmi tevékeny-
séget folytatókat állandóan
vizsgálják és büntetik, a fe-
ketén kereskedõket pedig,
meg sem tudják fogni. Ma-
gyarázatokat nem kapunk a
kormányzat részérõl. 

––  SSookkaatt  hhaalllljjuukk::  aa  ggaazzddaa--
ssáágg  aa  ffööllddöönn  ffeekksszziikk,,  aa  vvááll--
llaallkkoozzóó  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  kkoo--
mmoollyy  ggoonnddookkkkaall  kküüzzdd..  EEzz
hhooggyyaann  jjeelleenniikk  mmeegg  aa  sszzeerr--
vveezzeettii  éélleettbbeenn??  

– Most mindenkinek nehe-
zebb a gazdasági éltben, ez
alól a saját vállalkozásom
sem kivétel. Látható, hogy az
építõipar recesszióban van,
nagyon nehéz a piacon ma-
radni, a gazdasági élet
mélyponton van. Tagjaink

hozzánk fordulnak segítsé-
gért, de úgy érzik, hogy hiá-
ba, mert nem jut el a sza-
vunk 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 ar-
ról, hogy miért kell most eny-
nyire meghúzni a nadrágszí-
jat. A legnagyobb problé-
ma, hogy nem látszódik
merre megyünk.

––  MMiillyyeenn  aa  VVOOSSZZ  kkaappccssoo--
llaattaa  aa  ttáárrsssszzeerrvveezzeetteekkkkeell??

– Példaértékû a kereske-
delmi kamara és a VOSZ
együttmûködése a megyé-
ben, és országos szinten is.
A kisebb szervezetekkel na-
gyon kevés kapcsolatunk
van, de nyitottak vagyunk
minden együttmûködésre.

––  MMii  aa  hheellyyzzeett  aa  hhaattóóssáá--
ggookkkkaall??  

– Az utóbbi idõben az az
ember érzése, hogy szinte
tudatosan és kizárólag a
büntetni akarnak. Nincs
azonban más eszköz a ke-
zünkben, mint a tiltakozás.
Úgy tûnik, mint ha az üres
államkasszát bírságokkal
szeretnék megtölteni.

ÖÖtt  éévvvveell  eezzeellõõtttt  aallaappííttoottttaa  mmeegg  DDeemmjjáánn  SSáánnddoorr aa  PPrríí--
mmaa  PPrriimmiissssiimmaa  AAllaappííttvváánnyytt,,  ééss  hháárroomm  éévvvveell  eezzeellõõtttt  aaddttaa
mmeegg  aa  lleehheettõõssééggéétt  aannnnaakk,,  hhooggyy  aa  mmeeggyyéékkbbeenn  iiss  mmeegg--
rreennddeezzzzéékk..  VVeerrsseeggii  JJáánnooss  aazz  eellssõõ  kkiittüünntteetteetttteekk  kköözzöötttt
vvoolltt..  AAzz  iiddeeii  ddííjjkkiioosszzttááss  aapprrooppóójjáánn  kkeerreessttüükk  mmeegg,,  hhooggyy
aa  VVáállllaallkkoozzóókk  OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettssééggéérrõõll  kkéérrddeezzzzüükk..  
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Ennek az az egyszerû
oka, hogy ez a hely olyan
törzsvendég körrel rendel-
kezik, amely egy jó halász-
léért, kitûnõ rántott csuká-
ért, ropogósra sütött törpe-
harcsáért akár több száz ki-
lométert is
megtesz .
Így aztán
nem szá-
mít ritka-
s á g n a k ,
hogy akár
miskolc i ,
felvidéki,
dunántúli
t á r s a s á -
gok jár-
nak ven-
d é g s é g -
ben a
P á p i c s
családnál.
Persze szí-
vesen hoz-
zák ide látogatóikat a me-
gyei multinacionális cégek,
kis- és nagyvállalkozások
is. Mert aki akár csak egy-
szer is járt már itt, az tudja:
legyen esõ vagy hó, ünnep,
vagy hétköznap, bizonyo-
san az épület udvarán, a
bográcsban gõzölgõ délvi-
déki, 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 lépés-
rõl lépésre, egy magánház-
ból alakítottak, fejlesztet-
tek. A bõvítést megkövetel-
te a folyamatosan gyara-
podó vendégsereg, a fej-
lesztést pedig – a legkor-
szerûbb konyha- és szel-

lõzéstechnika kialakítását –
saját igényük és a vendég-
látás iránti tisztelet.  

A magyar irodalom szá-
mos alakja vetette már pa-
pírra, hogy milyen egy
„családi étterem”. Nem

csak arról
szól, hogy
családok
ülnek itt
asztalhoz,
mert elfo-
g a d h a t ó
áron ott-
honi, fi-
nom íze-
ket kóstol-
h a t n a k ,
h a n e m
egy család
áll a ma-
ga nevé-
vel, tradí-
c ió jáva l ,
e lkö te le-

zettségével, jövõbelátásá-
val az ételnevek, árak, spe-
cialitások mögött. 

Minden, a Pápics ven-
déglõben felkínált étel mö-
gött – ha kritika vagy elis-
merés van – konkrét em-
bert talál a vendég. Akik jó
hírükkel állnak helyt min-
den egyes forintért, falatért.
Ez adja azt a bizonyos
nyugalmat, hogy aki ide
betér, pontosan tudja,
hogy mire számíthat. Ami-
kor az ember egy ételt ki-
választ az étlapról, az ízét
már a szájában érzi, mert
biztos lehet abban, hogy a
megszokott minõséget és
kiszámítható mennyiséget
kap. Ez a Pápics-féle Sug-
ovica halászcsárda leg-
fõbb értéke.

A hatékony mûködés érdeké-
ben létrehozták a HHeelliibboorr  KKfftt-t,
melynek feladata a szõlõfeldol-
gozástól a marketing-tevékeny-
ségen át, az értékesítés koordiná-
lása és lebonyolítása. Az együtt-
mûködés elsõ lépéseként a Sike-
res Magyarországért vállalkozás-
fejlesztési hitelprogram segítségé-
vel a három termelõi csoport
megvásárolta Közép-Európa
egyik legnagyobb borászati és
pezsgõgyártó komplexumát Izsá-
kon. Ma olyan nagyszerû termé-
kekkel vannak jelen a hazai pia-
con, amilyen a nagykereskedel-
mi láncoknak gyártott márkater-
mékek, 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, me-
lyet 2007-ben a fehér borok kö-
zül a megye borának választot-
tak, a Cserszegi fûszeres félédes
bor, a Helibor rozé bor, a MUR-
CI, az alkoholmentes MUST. Ez
az elsõ borászati termék Magyar-
országon, amely idén elnyerte az
AMC Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegy használati jogát. A bio

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

képesztõen gazdag kínálatukat
méltatva.

Az eladást követõen a Helibor
Kft. az üzemmel együtt jogutód-
jává vált a korábbi Hungasekt Rt,
Walton Rt, Cavern Zrt.-nek, s ez-
zel együtt a birtokában lévõ meg-
maradt márkaneveknek is. A ko-
rábbi 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 érté-
kesítette. Ezért a cég stratégiájá-
ban az új sajátmárkák kialakítása
a cél, alapozva a térség tradicio-

nális hungarikum szõlõfajtáira és
a szövetkezésben rejlõ lehetõsé-
gekre.

A Helibor Szövetkezeti Pincé-
szet elsõsorban a minõségi kate-
góriában kíván pezsgõivel meg-
jelenni, ezen belül is kiemelt
hangsúlyt helyezve a szigorúan
ellenõrzött extra dry Chardonnay
biopezsgõre, ami az idén elnyer-
te a VIII. Pannon Bormustra
csúcspezsgõ címet, a VIII. Orszá-
gos Bio Borversenyen pedig,
aranyérmet szerzett, az új Szent
István és Muscat d’or pezsgõkre.

––  MMaaggyyaarr  aasszzttaallrraa  mmaaggyyaarr
bboorrtt!! Nekünk ez az elsõdleges

célunk, látva, hogy néhány kül-
földi cég milyen gyenge minõsé-
gû termékeket igyekszik eladni
nálunk bornak, pezsgõnek cím-
kézve – mondja Oreskó Imre, a
Helibor ügyvezetõje. – Mi a saját
termelõink szõlõjébõl készült ne-
dûket kínáljuk, amibõl akár évi
20 millió palack is piacra kerül-
hetne, ha lenne elég üveg, és
nem „vonultunk” volna ki a kele-
ti piacokról. A konkurens külföl-
diek, gondoskodtak arról is,
hogy a magyar és az európai
üveggyárak megfelezõdjenek, és
részben tönkremenjenek. Konku-
rens, magyarnak álcázott, 100
%-ban külföldi tulajdonban lévõ
boros és pezsgõs cégek a Kos-
suth címert és a nemzeti színein-
ket sem restek termékeikre cím-
kézni, bár azoknak semmi közük
a magyar és köztük az alföldi
szõlõtermelõ emberek gondos
kezemunkájához.

Hosszú a panaszlista, de saj-
nos nem indokolatlan a Helibor
Kft-nél sem. Egy csodásan mo-
dern, hatalmas üzemrõl van szó,
de Oreskó Imre szerint, ezernyi
döccenõje van az uniós piaci ter-
jeszkedésnek. Ezért Kelet felé is
próbálnak nyitni, bár erõsödõ re-
ménynek tartja, hogy a magyar
vásárlók magyar termékek iránti
kereslete és hûsége a nagyszerû
termékeik iránt is rövidesen meg-
mutatkozik.

Hamisítatlan mûhelymunka
keretében folynak a szõlészeti-
borászati munkálatok a Kecs-
keméttõl 15 kilométerre talál-
ható Varga birtokon. A mint-
egy 60 hektáros szõlõterülettel
rendelkezõ családi vállalkozás
külterületi székhelyén egy
pontban összpontosul a fel-
dolgozó-üzem, a pincerend-
szer, valamint a manufakturá-
lis 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-

darka, ezerjó, kövidinka,
arany sárfehér – újra vissza-
nyerjék régi, mára talán kissé
megkopott rangjukat. Ennek
érdekében jártuk a környéket,
és kerestük többek között
Kaskantyú és Fülöpszállás kör-
nyékén azokat a vesszõket,
amelyekre alapozva kialakítot-
tuk az ültetvényeket – magya-
rázza Varga Árpád borász.

Úgy tûnik, a táj jelegû fajták
egyetemi szaktudásra alapo-
zott termesztése mostanra ko-
moly eredményeket mutat.

– Az induló termelést mára
megduplázta vállalkozásunk.

A 60 ezer
p a l a c k
között fe-
l e - f e l e
arányban
oszlanak
meg a
vörös és
a fehér
n e d û k .
Különö-

sen a fiatalok körében örven-
denek nagy népszerûségnek
rozé boraink – mondja Varga
Ildikó üzletvezetõ.

A családi borászat számos
országos sikert, szakmai elis-
merést is mondhat magáé-
nak. Idén például, a pincészet
borai arany minõsítést kaptak
az Országos Cserszegi Verse-
nyen, az újborok Gerbaudban

rendezett viadalán, valamint a
Nemzetközi Nõi Borbírálók ál-
tal lebonyolított soproni meg-
mérettetésen.

A minõségi borok termelé-
sén túlmenõen a dinamikusan
fejlõdõ vállalkozás nem titkolt
céljai között szerepel a helyi
borturizmus felélénkítése is. A
fiatal házaspár vallja: ahhoz,
hogy az alföldi borok vissza-
nyerjék megérdemelt rangju-
kat, szükség lehet a gasztronó-
miai kóstoltatás intézményé-
nek elterjesztésére. Ehhez pe-
dig – teheti hozzá a külsõ
szemlélõ – egy efféle, minden
elemében családi hangulatot
árasztó borászat valóban ide-
ális helyszín lehet.

VVaarrggaa  BBiirrttookk  KKfftt..
66007700  IIzzssáákk,,    GGeeddeeoonn  ddûûllõõ

220044..
TTeell..::  ((7766))  772222--775500  

MMaaiill::  iinnffoo@@vvbbppiinnccee..hhuu  
WWeebb::  wwwwww..vvbbppiinnccee..hhuu

Finomságok sokasága Magyar  asztalra magyar  bort !
HHeell iibboorr   KKff tt ..SSuuggoovv ii ccaa  HHaalláásszzccssáárrddaa

EEggyy  éévvee  úúggyy  ddöönnttöötttt  880000  sszzõõllõõtteerrmmeellõõ,,  hhooggyy  mmeeggsszzüünntteettiikk
kkiisszzoollggáállttaattoottttssáágguukkaatt,,  kköözzöösseenn  ddoollggoozzzzáákk  ffeell  aallaappaannyyaa--
gguukkaatt,,  ééss  kköözzöösseenn  sseeggííttiikk  ppiiaaccrraa  tteerrmméékkeeiikkeett..  HHáárroomm,,  ááll--
llaammiillaagg  eelliissmmeerrtt  tteerrmmeellõõii  ccssooppoorrtt  ––  aa  hheellvvéécciiaaii,,  aazz  iizzssáákkii
ééss  aazz  oorrggoovváánnyyii  ––  öösssszzeeffooggootttt,,  2211  tteelleeppüüllééss  22550000  hheekkttáá--
rroonn  ggaazzddáállkkooddóó  sszzõõllõõ--  ééss  bboorrtteerrmmeellõõiitt  ttöömmöörrííttvvee,,  MMaa--
ggyyaarroorrsszzáágg  lleeggnnaaggyyoobbbb  bboorrvviiddéékkéénn..

Tradíció és fiatalos lendület
VVaarrggaa  BB ii rr ttookk   KKff tt ..

EEggyyrree  kkoommoollyyaabbbb  ppiiaaccii  ppoozzíícciióókkaatt  ttuuddhhaatt  mmaaggááéénnaakk  aazz
iizzssáákkii  VVaarrggaa  BBiirrttookk  KKfftt..  AA  ccssaallááddii  bboorráásszzaattoott  ffeennnnttaarrttóó  ffiiaattaall
hháázzaassppáárr  ssiikkeerreeiinneekk  ttiittkkaa  aa  rrééggii,,  ttáájj  jjeelleeggûû  mmaaggyyaarr  ffaajjttáákk
kköövveettkkeezzeetteess,,  ccssaallááddii  hhaaggyyoommáánnyyookkoonn  aallaappuullóó  ááppoolláássáábbaann
ééss  aa  mmooddeerrnn  sszzaakkttuuddááss  aallkkaallmmaazzáássáábbaann  rreejjlliikk..

KKíínnáállaattuunnkk  eeddéénnyyeess  ééss  vváággootttt  ffeennyyõõkk::  
EEddéénnyyeess  ffeennyyõõffáákk;;

EEzzüüssttffeennyyõõ 11880000,,--  FFtt--ttóóll
LLuuccffeennyyõõ 11880000,,--  FFtt--ttóóll
DDuugglláásszzffeennyyõõ  33000000,,--  FFtt--ttóóll

VVáággootttt  eezzüüssttffeennyyõõ  ééss  lluuccffeennyyõõ  nnaappii  áárraaiinnkk--
rróóll  éérrddeekkllõõddjjöönn  tteelleeffoonnoonn  aa  

7766//550011--662288--aass  tteelleeffoonnsszzáámmoonn!!

EElléérrhheettõõssééggeeiinnkk::  
KKeeffaagg  ZZrrtt..  JJuunniippeerruuss  PPaarrkkeerrddéésszzeett

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  KKiissffááii  228855..((MMáárrttíírrookk  úúttjjaa  vvééggéénn))
TTeell..::  7766//550011--662255,,  FFaaxx::  7766//441144--777722  EE--mmaaiill::  jjuunniippeerruuss@@kkeeffaagg..hhuu    

wweebb::  wwwwww..jjuunniippeerruuss..hhuu



22000077..    ddeecceemmbbeerr  1111..88 Kellemes ünnepeket kíván a ZZeebbrraa  TTaaxxii  TTeell..::  444444--444444

– Mi komoly nemzetközi
kapcsolatokkal rendelke-
zünk, a térségbeli boroknak
viszont jelentõs értékesítési
problémái vannak. Tény,
hogy Kecelrõl és környéké-
rõl nehezen jutnak külpiac-
ra boraink, de még belföld-
ön 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 ver-
senyt, van helyük a piacon.
Ebben szeretnénk segíteni.
Az elmúlt három-négy év-
ben hozzávetõlegesen 50
külképviselet járt nálunk, és
mindenki elismeréssel nyi-
latkozott a keceli borról. A

francia 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 borlo-
vag – közöttük cégvezetõk,
borászok, Kecel város volt
és jelenlegi polgármestere
– elkötelezte magát az ügy
mellett. Szeretnénk megmu-
tatni, hogy egy kicsit más-
ként gondolkodva, össze-
fogva meg lehet változtatni
azt a kedvezõtlen ázsiót,
ami körüllengi a térségbõl

származó borokat. Egyrészt
az idegenforgalom oldalá-
ról próbáljuk megközelíteni
a kérdést: térségi turisztikai
központot szeretnénk az is-
kola területén kialakítani.
Stratégiai jelentõségû fel-
adatnak tartom emellett, a
fiatalok bevonását – ami-
ben választott borkirály-
nõnk várhatóan nagy segít-
ségünkre lesz – és az infor-
mációk áramoltatását.  

Haszilló Ferenc, Kecel vá-
ros polgármestere szerint
azzal, hogy a borászok, a
bor ügyének pártolói között
kapcsolatot teremt ez a kez-

deményezés, máris sokat
tesz annak ázsiójáért. 

– Ez a vidék sok mindent
megtesz azért, hogy bebizo-
nyítsa: Kecel nemhiába a
szõlõ és a bor városa, itt is
vannak jó minõségû borok.
De sajnos az elmúlt évek-
ben ennek az ágazatnak a
folyamatos leépülésének
vagyunk tanúi. A régi idõk
rossz emlékei újra és újra
visszaköszönnek. Az esetle-
ges régebbi hibákat kijaví-
tani nagyon nehéz, de úgy
érezzük, hogy jó úton hala-
dunk. Ebben a folyamatban
van meghatározó szerepe a
most megalakult borrend-
nek. Segíthet a piacok fel-
derítésében, a jó kapcsola-
tok ápolásában, és nem
utolsó sorban a tájékozta-
tásban. Nagyon fontos,
hogy ilyen csoportosulások
jöjjenek létre, hogy hiteles
emberek vigyék magukkal
és terjesszék az alföldi bo-
rok pozitív sugallatát. Min-
denek elõtt azonban ne-
künk kell elhinnünk, hogy
komoly borászati üzemeink,
borászataink termékeink al-
kalmasak arra minõsében,
tartalomban, hogy orszá-
gos, vagy akár nemzetközi
szintre is kilépjenek.

Felvételeink a borlovag-
avatás emelkedett pil-
lanataiban készültek.

AA  kkeecceellii  TT..GG..  VViirráággddeekkoorr
SSzzaakkkkééppzzõõ  IIsskkoollaa  ééss  KKooll--
llééggiiuumm  bboorrmmúúzzeeuummáábbaann
aallaakkuulltt  mmeegg  ddeecceemmbbeerr
11--jjéénn  aa  TT..GG..  PPiinnccee  BBoorr--
lloovvaaggrreenndd..  AAzz  iisskkoolláákk
kköörréébbeenn  mmeegglleehheettõõsseenn
sszzookkaattllaann  kköözzöösssséégg  llééttrree--
hhoozzáássáánnaakk  aallaappggoonnddoo--
llaattáárróóll  ééss  mmoottiivváácciióóiirróóll
TTééggllááss  AAnnddrráásstt,,  aazz  iinnttéézz--
mméénnyy  iiggaazzggaattóójjáátt,,  ééss  aa
ttéérrssééggii  bboorr  nnééppsszzeerrûûssííttéé--
sséérree  ffeelleesskküüddtt  lloovvaaggrreenndd
aallaappííttóójjáátt  kkéérrddeezzttüükk..    

Borlovagrend alakult Kecelen

KKuurrddii  VViikkttoorrtt  eeggyyhhaannggúú
ddöönnttéésssseell  vváállaasszzttoottttaa  aa
BBááccssvvíízz  ZZrrtt..  kköözzggyyûûllééssee  aa
nnyyuuggddííjjbbaa  vvoonnuulltt  SSzzeekkeerreess  IIsstt--
vváánn uuttóóddjjááuull..  EEzz  sszzáámmííttootttt  aazz
eellmmúúlltt  éévv  lleeggjjeelleennttõõsseebbbb  eessee--
mméénnyyéénneekk  aa  BBááccssvvíízz  ZZrrtt..  ééllee--
ttéébbeenn,,  aammii  sszzeerrvveezzeettii  ááttaallaakkíí--
ttáássookk,,  ééss  eeggyy  úújj  vveezzeettééssii
ssttrruukkttúúrraa  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  iiss  aa
kkeezzddeettee  vvoolltt..

Kurdi Viktor 33 éves, 11
éve dolgozik a Bácsvíz Zrt-
nél. Két éves gyakornoki idõ
után a víztermelési üzem ve-
zetését bízták rá, ahol több
mint négy évet töltött. Ezt kö-
vetõen a csatornaszolgálta-
tási ágazatnál üzemmérnök-
ség vezetõi megbízást kapott,
két év elteltével pedig, a fej-
lesztési és informatikai terü-
letre helyezték át. Így lehetõ-
sége volt átfogó gyakorlati
tapasztalatokat szerezni a
társaság szolgáltatási tevé-
kenységérõl.  

Átszervezett 
mindennapok

––  MMeeggvváállttoozzttaakk--ee  aa  ccssaalláádd
hhééttkköözznnaappjjaaii  aa  kkiinneevveezzéésséé--
vveell??

– Augusztus óta felborult a
korábbi napirend, de bízom
benne, hogy néhány hóna-
pon belül közösen megtalál-
juk azt az egészséges életvi-
telt, ami megfelelõ egyen-
súlyt teremt a család és a

munkahely között – nyilatkoz-
ta lapunknak Kurdi Viktor, aki
feleségével és két fiával Hel-
vécián él.

––  RRöövviidd  éélleettrraajjzzáábbóóll  úúggyy
ttûûnniikk,,  hhooggyy  aa  ttáárrssaassáággnnááll
sszzáámmoollttaakk  öönnnneell,,  mmiinntt  lleehheett--
ssééggeess  vveezzeettõõvveell,,  hhiisszzeenn  eeddddii--
ggii  ppáállyyaaffuuttáássaa,,  mmiinntt  hhaa  tteerrvvee--
zzeetttteenn  aazztt  aa  ccéélltt  sszzoollggáállttaa  vvooll--
nnaa,,  hhooggyy  kkeellllõõ  rráállááttáásstt  sszzee--
rreezzzzeenn  aa  ttáárrssaassáágg  ssttrraattééggiiaaii
ffeellaaddaattaaiirraa..    

– Úgy érzem, hogy ezek a
tapasztalatok nagy segítsé-
gemre vannak abban, hogy
a társaság ügyvezetõjeként a
felmerülõ problémák megol-
dását könnyebben meg tud-
jam szervezni. 

––  MMiinnddeenn  bbiizzoonnnnyyaall  eezzeekkeett
aa  ttaappaasszzttaallaattookkaatt  iiss  ffiiggyyeelleemm--
bbee  vveettttee,,  aammiikkoorr  vveezzéérriiggaazzggaa--
ttóóii  kkiinneevveezzéésséétt  kköövveettõõeenn,,
hhoozzzzáállááttootttt  aa  bbeellssõõ  sszzeerrvveezzeettii
ffeellééppííttééss  ááttaallaakkííttáássááhhoozz..  MMii--
llyyeenn  ssttrruukkttúúrráátt  kkééppzzeell  eell  aa  jjöö--
vvõõbbeenn??

A hatékonyságon 
a hangsúly

– Elsõ lépésként a felsõ ve-
zetés struktúráját alakítottuk
át. A két fõágazat irányítása,
valamint az értékesítési üzem

a szolgáltatási vezérigazgató-
helyettes közvetlen irányítása
alá került. Ezt az új státuszt
azért hoztuk létre, hogy az
alaptevékenységeink, vala-
mint az értékesítés összefüg-
gõ feladatai hangsúlyosab-
ban legyenek megszervezve.
Szeptembertõl megkezdõdött
az alkalmazott állományra
vonatkozó munkakörök felül-
vizsgálata is, és a tapasztala-
tok alapján januártól újabb

szervezetfejlesztés lép életbe.
A változások elsõsorban a
hatékonyság növelését, a
döntési mechanizmus fel-
gyorsítását és a döntési szin-
tek csökkentését szolgálják.
Ennek során megszûnik négy

osztályvezetõi szintû pozíció.
A létszám vonatkozásában
jelentõs változás nem lesz, hi-
szen az utóbbi öt évben a
víz– és csatornaszolgáltatás
területén a korábbi cégveze-
tés komoly létszám-racionali-
zálási programot hajtott vég-
re. Ennek egyik eredmény az,
hogy nem kecskeméti üzem-
mérnökségek veszteségei az
idén már lényegesen alatta

maradnak a korábbi adatok-
nak és az idei tervnek. 

––  EEzzzzeell  eeggyyüütttt  mmiillyyeenn  éévveett
bbúúccssúúzzttaatt  aa  BBááccssvvíízz  ZZrrtt..??

– Idén az ivóvíz értékesítési
adatok négy-hat százalékkal
meghaladják a tervezettet,

így jelentõs árbevétel többlet-
tel zárjuk ezt az esztendõt.
Cégünk gazdálkodása ki-
egyensúlyozott, üzleti ered-
ményünk várhatóan kima-
gasló lesz.

Az ISPA jegyében

––  AAzz  iiddeeii  éévv  aazz  IISSPPAA  pprroogg--
rraamm  jjeeggyyéébbeenn  tteelltt..  HHooggyyaann
aallaakkuulltt  eennnneekk  kkaappccssáánn  aa  bbee--
kkööttéésseekk  sszzáámmaa??

– 2007. novemberében
fejezõdtek be az ISPA prog-
ram keretein belül a csator-
nahálózat és a szennyvíz át-
emelõk építési munkálatai.
11 ezer ingatlan elõtt épült
meg a közüzemi szennyvíz-

csatorna, ezeken a területe-
ken lehetõség van a házi be-
kötések elkészítésére, és a
csatornára történõ csatlako-
zásra. Ez jelentõs környezet-
védelmi elõrelépés. Azonban
a tényleges rákötési arány a
várakozásokkal ellentétben
még mindig alacsony. Fon-
tos tudni arról az EU elõírás-
ról, hogy megépült szenny-
vízcsatorna esetében rövid
idõn belül a 95 százalékos
rákötési arányt kell felmutat-
ni. Ehhez kapcsolódóan
meg kell jegyeznem: várha-
tóan 2008 közepétõl életbe
lépnek azok az önkormány-
zati rendeletek, amelyek a
nem rákötött ingatlanok ese-
tében az elfogyasztott víz-
mennyiség szerint települési
folyékonyhulladék fogadási
díjat állapítanak meg,
amelynek mértéke hozzáve-
tõlegesen 8-10-szerese lesz
a csatornadíjnak.

––  MMiillyyeenn  ffeejjlleesszzttéésseekkeett  tteerr--
vveezznneekk  22000088--bbaann??

– Továbbra is elõtérbe kí-
vánjuk helyezni a víz- és
csatornahálózatok rekonst-
rukcióját, valamint azokat a
technológiai fejlesztéseket,
amelyek már rövidtávon is
energia megtakarítást ered-
ményeznek. Tervezzük az
ügyfélfogadási rend meg-
változtatását a fogyasztói
elégedettség növelése ér-
dekében, valamint központi
ügyfélhívó és irányító rend-
szer telepítését. 

Az új vezér változtatásai
BBááccssvv íí zz   ZZrr tt ..

AAzz  ööttvveenn  éévveess  jjuubbiilleeuummii  üünnnneeppssééggeenn  ––  ffééll  éévvsszzáázzaaddaa  kkéésszzüülltt  eell  aazz  eellssõõ  hhaattsszzáázz  mméétteerr  vvíízzhháállóózzaatt  
KKuunnsszzeennttmmiikkllóóssoonn  ––  öösssszzeeggyyûûlltteekk  aazz  aallaappííttóókk,,  aa  ttöörrzzssggáárrddaattaaggookk,,  aa  BBááccssvvíízz  eeggyykkoorrii  ééss  mmaaii  vveezzeettõõii



– A középiskolás évek
alatt ugyan orvosnak készül-
tem, de a matematika és a
fizika is a szoros érdeklõdési
körömbe tartozott, mindket-
tõben nyertem középiskolai
tanulmányi versenyeket –
nyilatkozta lapunknak dr.
Kondákor István. – Ezek a si-
kerélmények, valamint egyik
közeli mérnök rokonunk rá-
beszélése hatására érettségi
után a Mûszaki Egyetem Vil-
lamosmérnöki Karára jelent-
keztem. Azonban bármeny-
nyire érdekelt is ez a szakte-
rület, egyre nyilvánvalóbbá
vált számomra, hogy hosz-
szútávon mégiscsak az okoz-
na számomra igazi örömet,
ha embereket gyógyíthat-
nék. Amikor elvégeztem a
Mûszaki Egyetemet, minisz-
teri külön engedéllyel felvé-
teliztem az orvosira, ahol
hamar bekapcsolódtam az
Élettani Intézet kutatómun-

kájába, igen jól kamatoztat-
va mérnöki diplomámat. Ál-
latokon végzett elek-
trofiziológiai vizsgálatok
mélyelektródás adatait dol-
goztam fel számítógépen. Ez

akkor, a 80-as évek infor-
matikai hátterét tekintve,
nem volt olyan egyszerû,
mint ma. Az általam hasz-
nált PDP-számítógép egy
egész szobát betöltött, gyak-

ran meghibásodott, a hatal-
mas háttértárolókat ma min-
denki megmosolyogná, de
ennek ellenére igen értékes,
nemzetközileg is elismert
eredményeket tudtunk fel-
mutatni. Az idegélettani
alapkutatások során egyre
jobban kezdett érdekelni a
központi idegrendszerrõl el-
vezetett elektromos jelek ter-
mészete és információtartal-
ma. Soha nem bántam
meg, hogy villamosmérnök-
ként szereztem meg elsõ
diplomámat. Az informatikai
háttér és a digitális jelfeldol-
gozás ismerete olyan eszkö-
zök a kezemben, amelyek a
napi kutatói és gyógyító
munkában egyaránt nagy
elõnyt jelentenek. A haté-
kony munkaszervezésben, a
csapatépítésben, és a finan-

szírozási rendszerben történõ
eligazodásban a mene-
dzserképzõ igen jól haszno-
sítható 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 bein-
dult az osztályon a throm-
bolysis, ami a jelenlegi leg-
korszerûbb terápiás lehetõ-
ség akut stroke kialakulása
esetén, és ami jelenleg még
csak kevés helyen érhetõ el
Magyarországon. 

Mivel a kórház kiemelt re-
gionális intézmény, a teljes
neurológiai hátteret kell
mind magasabb szakmai
színvonalon biztosítanunk a
lakosságnak. Ezért a stroke-
ellátás mellett feltétlenül
szükségét érzem annak,
hogy az egyéb, már meglé-
võ szakambulanciák tovább
mûködjenek, így a fejfájás-
ban, epilepsziában, Parkin-
son-kórban és sclerosis mul-
tiplexben szenvedõ betegek
speciális gondozását to-
vábbra is igen fontos szak-
mai feladatnak tartom. A
megbízható és teljes körû
neurológiai diagnosztika ér-
dekében fejleszteni szeret-
ném a neurofiziológiai vizs-
gálati lehetõségek választé-
kát és elérhetõségét, ami
egy komplex labor-fejlesztést
igényel, helyiség- és mûszer-
park-fejlesztést egyaránt.
Igen biztatónak érzem, hogy
a kórház vezetése támogatja
az ilyen irányú elképzelései-
met.
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Ha fenyõfa –
akkor Jávorka

––  MMéégg  ccssaakk  ddeecceemmbbeerr  eellee--
jjee  vvaann,,  ééss  mmáárriiss  ssookkaann  ffeellkkee--
rreessiikk  aazz  áárruuddáájjáátt..  NNeemm  ttúúll
kkoorraaii  mméégg  kkaarrááccssoonnyyffáánnaakk
vvaallóótt  vváássáárroollnnii??  

– A tõlünk nyugati orszá-
gokban régen bevált szokás,
hogy az emberek valóban az
advent kezdetétõl készülõd-
nek a karácsonyra. És ez
egyre inkább így van nálunk
is – magyarázza Jávorka
Endre. – A cégek, üzletek, in-
tézmények, illetve a települé-
sek önkormányzatai, már
december elején fát díszíte-
nek. Mi nekik is kínálunk fe-
nyõt, hiszen itt az 50 centistõl
az ötméteresig, van mibõl
válogatni.  

––  ÚÚggyy  ttûûnniikk,,  nneemm  ccssaakk  aa
mméérreetteekkeett,,  ddee  aa  ffaajjttáákkaatt  ttee--
kkiinnttvvee  iiss  bbõõssééggeess  aa  kkíínnáállaattuukk..

– Valóban, hiszen a nép-
szerû luc, normand és feke-
te fenyõk mellett, ezüst,
donglas, pinsabo, sõt con-

color fajták között is válo-
gathatnak vásárlóink. Az
utóbbi éveket tekintve
egyébként, egyre többen
kérik gyökerestõl a fákat,
hogy az ünnep multával ki-
ültethessék.

––  ÖÖnn  ootttthhoonn  mmiillyyeenn  ffeennyyõõ--
ffáátt  áállllíítt??

– Én a normandot szok-
tam választani. Ugyanis en-
nek a fajtának nagyon szép
a formája, és nem hullajtja
tûleveleit.  

Jávorka Endrérõl egyéb-
ként, mint adományozóról,
templomokat, gyermekintéz-
ményeket, szociális otthono-
kat, kórházakat segítõ vállal-
kozóról is sokat hallhattunk
az elmúlt években. Most sem
feledkezett meg arról, hogy
adni csak az tud, akinek van
mit, van mibõl. Hogy vala-
mennyiünk karácsonya való-
ban kellemes, szép és bol-
dog lehessen. 

Eddig 6500 tulajdonos
kötött rá az ISPA projekt ke-
retében elkészülõ csatorna-
hálózatra – tájékoztatta la-
punkat a Kecskeméti
Víziközmû Társulat elnöke,
Fekete László.

– A Kecskeméti Vízközmû
Társulat fõ feladata a lakos-
sági önerõ megszervezése a
vizes közmûvek építéséhez,
így az ISPA projekt keretében
megvalósuló fejlesztésekhez
is. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a szervezet látja el
az önerõ megfizetésével
kapcsolatos teendõket, illet-
ve tartja a kapcsolatot a tu-
lajdonosokkal.

Fekete László hozzáfûzte:
az önállóan értékesíthetõ in-
gatlannal rendelkezõ tulaj-

donosoknak elõször a társu-
lat munkatársait kell felke-
resni a hozzájárulási költsé-
gek rendezése végett. Ezt kö-
vetõen pedig, a Bácsvíz Rt.
Izsáki út 13. szám alatti ügy-
félszolgálati kirendeltsége az
úti cél, ahol a szolgáltatói
szerzõdés megkötésére ke-
rülhet sor.

– A két ünnep között a
Kecskeméti Víziközmû Társu-
lat mûkertvárosi irodái zárva
tartanak. Addig is – hétfõn-
ként 2-tõl 6 óráig – a Gizel-
la tér 1/B, illetve a Segesvári
utca 20. szám alatt található
kirendeltségeken várják
mindazokat, akik eddig még
nem rendezték az önerõ be-
fizetésével kapcsolatos köte-
lezettségeket.

A vállalkozás
által korábban
tervezett beruhá-
zásokhoz képest a
Kecskemét és kör-
nyékére kiterjedõ
csatornázási mun-
kálatok megterve-
zése méretében és
léptékében különbözött. 

– Az ISPA projekt révén
közel 300 kilométernyi csa-
tornát fektettek le. Emellett
huszonhat körzeti átemelõ
összehangolását kellett
megterveznünk, miközben
máshol – Heves, Pest, Zala
és Somogy megyében – az
általunk tervezett és sikerrel
megvalósult, hasonló csa-
tornahálózatok 3-8 ilyen
mûtárggyal mûködtethetõk.

Benkó István három évti-
zede Kecskeméten kezdte
mérnöki pályáját, s most
méltán lehet büszke a me-
gyeszékhely új közmûrend-
szerének megtervezésére.

A Kecskeméten
kialakult, sokak
által áldatlannak
tartott közlekedési
helyzetet lapunk
kérdésére a mér-
nök szükségsze-
rûnek és elkerül-
hetetlennek ne-

vezte. – Ugyanis a város
több pontján egyidejûleg
érzékelt közlekedési zavarok
azért állhattak elõ, mert a
kivitelezési munkálatokat
egyidejûleg kellett elindíta-
ni, hogy a vállalás teljesíthe-
tõ legyen.

Mára azonban, ismét
helyreállt a rend, sõt, a pro-
jekt maradványpénzeibõl
több helyen teljes szélessé-
gében újulhatott meg az út-
felület.

BBeennkkóó  MMéérrnnöökkii  SSzzoollggáállttaattóó  BBtt..
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  

NNaaggyykkõõrröössii  uuttccaa  1122..
TTeell..::  ((7766))  448855--992277

A település elöl-
járója szerint, a
Kecskeméttõl né-
hány kilométerre
fekvõ község lakói
nagy várakozással
tekintettek a helyi
ISPA projekt elé,
amelynek keretében – az érin-
tett utcákkal és a gerincveze-
tékkel együtt – nyolc kilomé-
ternyi csatornát fektettek le
Helvécián.

– Az itt élõ emberek részérõl
érzékelhetõ igény mutatkozott
a kommunális fejlesztés iránt,
amelynek tervezése még az
elõzõ önkormányzati ciklus-
ban kezdõdött el, ám mind a
korábbi, mind pedig, a tavaly
megválasztott önkormányzati
testület teljes mellszélességgel
a projekt mellé állt. Szerencsé-
re a munkálatokkal szükség-
szerûen együtt járó útfelbon-
tás kevéssé nehezítette meg a
helvéciai hétköznapok mene-

tét, s így csak múló
bosszúságot okozott
a helyiek számára –
magyarázta lapunk-
nak Magó István.

Néhány útsza-
kasz kivételével
egyébként, az ISPA-

projektben érintett utcák
többségén már megtörtént az
eredeti állapotok helyreállítá-
sa, a megbontott aszfalt sá-
vos pótlása. Ráadásul, a tar-
talékkeret terhére, valamint
önkormányzati források be-
vonásával lehetõség nyílt arra
is, hogy közel egy kilométer-
nyi szakaszon teljes szélessé-
gében megújulhatott az asz-
faltburkolat.

– A helyi úthálózat minõsé-
gi fejlesztésében nagy segítsé-
günkre voltak a Betonút Zrt.
pontosan és precízen dolgozó
munkatársai – jegyezte meg
érdeklõdésünkre a polgár-
mester.

AA  kkaarrááccssoonnyyrraa  kkéésszzüüllõõddõõ  kkeeccsskkeemmééttiieekk  kköörréébbeenn,,  mmaa
mmáárr  ffooggaalloomm  JJáávvoorrkkaa  EEnnddrree nneevvee..  VVaaccssii  DDíísszznnöövvéénnyy
ÁÁrruuddáájjaa  ––  aa  BBuuddaaii  ééss  aa  CCssííkkssoommllyyóóii  úútt  kkeerreesszztteezzõõ--
ddééssééttõõll  kkaarrnnyyúújjttáássnnyyiirraa,,  aa  PPeennnnyy  MMaarrkkeetttteell  sszzeemmbbeenn
––  aa  ffeennyyõõffáákk  hhaattaallmmaass  vváállaasszzttéékkáátt  kkíínnáálljjaa  iillyyeennkkoorr,,
aazz  éévv  lleeggsszzeebbbb  üünnnneeppéétt  vváárróó  ppoollggáárrookknnaakk..

Mérnök-orvos a neurológia élén
Névjegy –  Dr. Kondákor István

1984-ben diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki
Karán, 1990-ben pedig általános orvosi diplomát szerzett Pécsett. Ezt kö-
vetõen a pécsi Neurológiai Klinikán kezdett el dolgozni. 1994-ben szak-
vizsgázott 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 meg-
szerzéséhez készült tanulmányok és publikációk alapjait. 

Szorosabb érdeklõdési köre a klinikai neurofiziológia és az epileptoló-
gia. Folyamatos kapcsolatot tart fenn több kül- és belföldi kutatócsoport-
tal, az MTA Pszichológiai Intézetével, és egyéb EEG laboratóriumokkal. A
Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnöke, a Neurológiai Szak-
mai Kollégium tagja. 

Õsszel szerzett diplomát a SOTE Egészségügyi Sza-
kmenedzserképzõjén. Szeptember 1-jétõl a Kecskeméti Megyei Kórház
neurológiai osztályát vezeti.

A többség rákötöttIndokolt a büszkeség Helvécia örül
EEllkkéésszzüülltt  aa  ccssaattoorrnnaahháállóózzaatt,,  ééss  aa  hheellvvéécciiaaii  hháázzttaarrttáá--
ssookk  ttööbbbbssééggéétt  aazz  ookkttóóbbeerr  3311--ii  hhaattáárriiddõõiigg  rráá  iiss  kköö--
ttööttttéékk  aa  rreennddsszzeerrrree,,  aammii  eeggyyeellõõrree  kkiivváállóóaann  mmûûkkööddiikk
––  mmoonnddttaa  eell  MMaaggóó  IIssttvváánn aazz  AAllffööllddii  aappllóónnaakk..

AA  kkiivviitteelleezzééss  ssoorráánn  sseemmmmiiffééllee  nneehhéézzsséégg  nneemm  mmeerrüülltt  ffeell,,
mmiinnddvvééggiigg  jjóóll  ttuuddttuunnkk  eeggyyüütttt  ddoollggoozznnii  aa  mméérrnnöökkkkeell,,  aa  kkii--
vviitteelleezzõõvveell  ééss  aazz  éérriinntteetttt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkkkaall  ––  mmoonnddjjaa  aazz
IISSPPAA  pprroojjeekkttrrõõll  BBeennkkóó  IIssttvváánn,,  aa  BBeennkkóó  MMéérrnnöökkii  SSzzoollggáállttaa--
ttóó  BBtt..  üüggyyvveezzeettõõjjee,,  aa  mmuunnkkáákk  ffõõtteerrvveezzõõjjee..

II SSPPAA  ––   AA  LLEEGGNNAAGGYYOOBBBB  BBEERRUUHHÁÁZZÁÁSS  VVOOLLTT  KKEECCSSKKEEMMÉÉTTEENN  ÉÉSS  KKÖÖRRNNYYÉÉKKÉÉNN

VViizziitt  aa  nneeuurroollóóggiiáánn  ––  bbaallrraa  ddrr..  KKoonnddáákkoorr  IIssttvváánn



– A ’80-as évek végén már
közismert tény volt, hogy a
rosszindulatú daganatos
megbetegedések a leggya-
koribb halálokok közé sorol-
hatók hazánkban, s hogy
Bács-Kiskun megye helyzete
az országos mutatóknál is
kedvezõtlenebb. A kor dön-
téshozói az úgynevezett közel
besugárzó készülék beszerzé-
sétõl remélték, hogy az el-
avult felületi és mélyterápiás
készülékeket korszerûre cse-
rélhetik, és elindulhat a bete-
gek adekvát kezelése Kecske-
méten is - idézi a hõskort
Szûcs Miklós.

Európai szinten

Az új, korszerû, 60 ágyas
Onkoradiológiai Központot
1997. június 27-én vették
birtokba a betegek. Felsze-
reltsége európai színvonalú
volt, lineáris gyorsítóval, szi-
mulátorral, önálló tervezõ
rendszerrel. Ettõl a naptól a
régió betegei számára euró-
pai szintû sugár- és kemote-
rápiás ellátás vált elérhetõvé,
magas színvonalú rehabilitá-
ciós és onko-pszichológiai
profillal kiegészítve. Az át-
adást követõ évben, 1998-
ban újabb lineáris gyorsítót
helyeztek üzembe.

A fejlesztés azóta is folya-
matos. A diagnosztikát, a szû-
rést és a megelõzést ma már
önálló ultrahang illetve gene-
tikai labor szolgálja, valamint
a teljes test és a lokális hyper-
termiás kezelés is hozzáférhe-
tõ Kecskeméten.

A központ „lelke” a két li-
neáris gyorsító, melyek a da-
ganatos sejteket pusztítják el
egy méter távolságról bevitt
külsõ energiával. A kezelés-
hez szükséges beállításokat a
szimulátoron végzik a köz-
pont munkatársai, a CT, MR,

a PET/CT és az ultrahang
vizsgálati eredményeinek fel-
használásával. A felületi
közelbesugárzó készüléket is
számítógép vezérli.

A gyógyítás folyamatában
megkülönböztetett szerep jut
az onkoteam-eknek. E szak-
mai csoport tagjai az érintett
szakterületek magasan kép-

zett specialistái. A team a be-
teg vizsgálata és dokumentá-
ciói alapján testre szabott
onkoterápiás tervet készít.

Kezdetekben fej-nyaki, a
nõgyógyászati-urológiai, va-
lamint a sebészeti (emlõ-col-
orektális) onkoteamet hoz-
tunk létre, ami késõbb tovább
bõvült tüdõ és légzõszervi,
valamint a teljestest hyperter-
miás kezelésekrõl és a speci-
ális esetekrõl döntõ
onkoteamekkel.

Csökkenõ halálozás

A korrekt szakmai munka
eredményeként elõször az el-
hanyagolt, elõrehaladott ese-
tek aránya csökkent a térség-
ben, majd – miközben a da-
ganatos megbetegedések
elõfordulása nõtt Bács-Kiskun
megyében – a halálozás

csökkenõ tendenciát muta-
tott.

A központ nem pusztán
egészségügyi intézmény. Az
évek során a daganatos be-
tegek testi és lelki kezelését
átfogóan szolgáló egységgé
forrt össze, amelynek fõ érté-
kei a komplexitás, a kezde-
ményezõ készség, az új lehe-
tõségek iránti nyitottság.
Nagy figyelmet fordítanak itt
az életminõség javítására. A
rászorulók számára elérhetõ
a hospice ellátás, a kórházlel-
kész, az önkéntes segítõk.

A központot már a kezdet
kezdetén 100 ágyasra tervez-
ték, de csak egy újabb jelen-
tõs beruházás: az épület
emeletráépítésével, 2006-

ban bõvülhetett 97 ágyasra a
fekvõbeteg kapacitás.

A címzett támogatásból
megvalósult fejlesztés orvosi
mûszerek beszerzésével is
együtt járt. A kivitelezési mun-
kák során kialakították a PET-
CT diagnosztikai részleget is,
és nem sokkal késõbb ide te-
lepítették a 480 millió forintos
berendezést.

Az intézmény munkatársai
számára folyamatos kihívást
jelent megfelelni az új felada-
toknak, lépést tartani az or-
vostudomány új és új kihívá-
saival. Az Országos Onkoló-
giai Intézet irányítása mellett,
a hazai elvárásoknak megfe-
lelõen az egységes szakmai
protokollok alapján kezelik a
daganatos betegeket.

A regionális feladatokat el-
látó intézmény hatóköre a
közelmúltig Bács-Kiskun me-

gye egésze, valamint Jász-
Nagykun-Szolnok, Csongrád
és Békés megye egy része
volt. A legutóbb megjelent
beutalási rend szerint jelenleg
Bács-Kiskun megye az ellá-
tandó terület sugár- és kemo-
terápiában.

A központ fejlõdésével pár-
huzamosan Bács-Kiskun me-
gyében példaértékû eredmé-
nyek mutatkoztak a dagana-
tos betegek halálozási muta-
tóiban. 1996. és 2001. kö-
zött folyamatos javulás állt be
a statisztikákban, a tendencia
azóta is tart.

Mindent megtesznek

Magyarországon egyedül-
álló módon egyedi gyógy-
szerkészítés történik a köz-
pontban. Az Országos
Gyógyszerészeti Intézet elõ-
írásaihoz igazodva teljesen
aszeptikus, steril körülmények
között, kiválóan felszerelt la-
boratóriumban, helyben ké-
szítik el minden betegnek.

Ma már a daganatos bete-
gek nagy része meggyógyul.
Az onkológiai gondozó leg-
fontosabb feladata, hogy a
daganatos betegeket megfi-

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 hasz-
nálják például a hipertermiát,
ami a test hõterápiás kezelé-
sét jelenti. Két formája létezik,
a lokális (helyi) hipertermia a
daganatos testrészt helyileg
melegíti, valamint a teljestest-
hipertermia, amely során az
egész testet melegítjük.

A hagyományos gyógy-
módok mellett nagy szerepe
van a kiegészítõ, úgynevezett
komplementer kezelési mód-
szereknek. Ezekkel lehetõség
nyílik a gyógyulás elõsegíté-
sére, a daganat- illetve tünet-
mentes túlélés meghosszab-
bítására, a betegek életminõ-

ségének és közérzetének javí-
tására.

A kecskeméti központban
mûködõ „Természetes anya-
gok az onkológiában” nevû
munkacsoport gyógynövé-
nyek és gyógyhatású készít-
mények, táplálék-kiegészítõk
klinikai vizsgálatában vesz
részt.

A központban pszichés tá-
mogatást is kapnak a bete-
gek. A pszichiáter mellett kór-
házlelkész-lelkigondozó segít
ebben.

Magas hatékonyság

– A daganatos betegek ki-
vizsgálása és kezelése során
számos szakterület dolgozik
együtt. Közülük hárommal
azonban szinte valamennyi
beteg találkozik. Ez pedig a
sebészet, a klinikai onkológia
(kemoterápia) és a sugárterá-
pia. A komplex ellátás ma
már nélkülözhetetlenné teszi
e diszciplinák képviselõi szá-
mára, hogy naprakész infor-
mációkkal rendelkezzenek
egymás munkájáról. Ezért
rendezzük meg minden év-
ben Kecskeméten a Fiatal Se-
bészek és Onkológusok Fó-
rumát, amelyen az ifjú szak-
emberek számolnak be szak-
mai és kutatási eredményeik-
rõl – mondja a fõorvos.

Az ÁNTSZ adatai szerint
daganatos betegségekben
2003-ban a Dél Alföld régió-
ban 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 követ-
kezménye. Igen gyakoriak az
emésztõrendszer daganatok,
a tüdõrákos halálozás pedig
– például a dél-alföldi régió-
ban 65 év alatti nõk körében
– 1985-tõl napjainkra meg-
háromszorozódott.

A nõk korai, a 65. életév
elõtt bekövetkezõ halálozását
az emlõ és méhnyak rák ala-
kulása befolyásolja. A két be-
tegséget korai stádiumban,
szûrõvizsgálattal felfedezve
magas hatékonysággal lehet
gyógyítani. A halálozás mind
országosan mind régiós szin-
ten kisebb ingadozás mellett
a 90-es évek közepén érte el
a maximumát, azóta egy las-
sú csökkenés mutatkozik.

A férfiak körében emelke-
dik az emésztõrendszer szer-
veit érintõ daganatos halálo-
zás, amit az ajak, a szájüreg,
a vastagbél, végbél dagana-
tai idéznek elõ. A régióban a
férfiak ajak és szájüreg daga-
natainak halálozása kétszere-
sére emelkedett 15 év alatt.

Furcsa fordulat

A fenti adatok is mutatják,
hogy a kecskeméti Onkora-
diológiai Központ szakértõ
csapatának még hosszú ideig
lesz tennivalója. Azonban
már nem Szûcs Miklós veze-
tésével. Az elismert szakem-
ber ugyanis 2008. január 1-
jétõl nyugdíjba megy.

––  MMiillyyeenn  tteerrvveeii  vvaannnnaakk??
– Én nem készültem erre a

fordulatra. S mivel váratlanul
ért, egyelõre terveket sem
szõttem.

––  KKaappccssoollaattbbaann  mmaarraadd--ee  aa
sszzaakkmmáávvaall??

– A Sugárterápiás és On-
kológiai Szakmai Kollégium
vezetõi posztja nem kötõdik a
központ vezetéséhez, azt to-
vábbra is ellátom. Mindamel-
lett úgy érzem, hogy az elmúlt
években sok olyan tapaszta-
latot sikerült szereznem az
egészségügyben, és azon be-
lül is elsõsorban az onkológi-
ában, amit szeretnék a jövõ-
ben kamatoztatni. Ezért, ha
találok megfelelõ lehetõsé-
get, szeretnék még dolgozni.

––  EEllééggeeddeetttt--ee  aazz  iinnttéézzmméénnyy--
nnyyeell,,  aammiitt  mmaaggaa  mmööggöötttt
hhaaggyy??

– Voltak még terveim a
központ továbbfejlesztésével
kapcsolatban, amelyek talán
meg is valósulnak az elkövet-
kezõ néhány hónapban. Ha
bekövetkezik az (amire min-
den reményünk megvan),
hogy Magyarország onkoló-
giai térképén Kecskemét regi-
onális központként elfoglalja
méltó helyét, akkor nyugodt
szívvel elmondhatom: én le-
tettem az asztalra mindazt,
amit letehettem. Sok sikert, jó
egészséget, és az együtt töl-
tött tíz évhez hasonlóan ered-
ményes jövõt kívánok minden
munkatársamnak.

––  AA  ssaajjáátt  „„ggyyeerrmmeekkéénneekk””
éérrzzii  aammiitt  mmoosstt  iitttthhaaggyy??

– 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 felsze-
reltséggel, egyedülálló
komplexitásával – PET-CT,
genetikai laboratórium,
onkoteamek - már komoly
felnõtt korba ért. Igen, büsz-
ke vagyok rá, ahogy egy szü-
lõ is büszke a gyermekére.
Úgy távozom, hogy megte-
remtettük az egyénre szabott
terápia alapjait, ami a jö-
vendõ fejlõdés ívét meghatá-
rozza. Sok munkám, sok
energiám van abban – ter-
mészetesen más kollégáim-
mal együtt –, hogy ez az in-
tézmény az ország egyik
meghatározó onkológiai
központja lett.
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NNéévvjjeeggyy

Dr. Szûcs Miklós 1944. július 19-én született Tótkomlóson.
Középiskolai tanulmányait Békésen végezte, ezt követõen vették
fel 1963-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, ahol diák-
körös volt az I. sz. Sebészeti Klinikán. A diploma megszerzését
követõen a bajai kórház szülészeti-nõgyógyászati osztályán he-
lyezkedett 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 osz-

tályára. 1986-ban sugárterápiából, majd 1988-ban klinikai on-
kológiából szerzett szakképesítést.

1991-ben az újonnan kialakított onkoradiológiai részleg veze-
tõje 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 Lo-
vagkeresztjével is Szûcs Miklóst, akit az elmúlt években a Bács-
Kiskun Megye Egészségügyéért és Kecskemét Város Egészség-
ügyéért elismerésekre is érdemesnek találtak.  

Rákos betegek reménysége
NNyyuuggddíí jjbbaa  kkéésszzüü ll   eeggyy   rreemmeekk  ss zzaakkeemmbbeerr



Viszonylag kevéssé ismert,
hogy az italos dobozok mint-
egy 75 %-ban papírból áll-
nak, így újrahasznosítva kivá-
ló alapanyagot szolgáltatnak
a papírgyártás számára. A
feldolgozás során a rostszála-
kat leválasztják a többi
anyagtól (a mûanyagtól, az
alumíniumtól), majd az újra
pépesítés után nyert rostszá-
lakból megannyi új papírter-
mék készül – többek között
papírzacskó, kartondoboz,
toalettpapír, jegyzetfüzet, to-
jástartó.

Noha az eljárás gyorsan
megtérülõ energia- és anyagi
ráfordítást igényelne, a dobo-
zok visszagyûjtési és újrahasz-
nosítási aránya még mindig
csekélynek tekinthetõ Ma-
gyarországon. Hogy ez ne így
legyen, három piacvezetõ ita-
los karton gyártó cég összefo-
gásával – német, angol, bel-
ga és holland mintára –
2004-ben megalakult a non-
profit Italoskarton Környezet-
védelmi Szolgáltató Egyesü-
lés.

– Szervezetünk célja az ita-
los kartonok jelenleg ala-
csony újrahasznosításának
ösztönzése. Szeretnénk elérni,

hogy 2010-re a hazánkban
forgalomba hozott italos kar-
tonok 25 %-a újrahasznosul-
jon – nyilatkozta lapunknak
Baka Éva, ügyvezetõ igazga-
tó.

E törekvés szellemében az
egyesülés számos akciót, illet-
ve interaktív napot szervezett,
továbbá újsághirdetésekben,
reklám-spotokban hívta fel a
lakosság figyelmét a dobozok
szelektív gyûjtésének és újra-
hasznosításának fontosságá-
ra. A környezetvédelmi ügy
fontosságát jelzi, hogy ez év
tavaszán immáron a Parla-
mentben is külön edényben
gyûjtik az italos karton hulla-
dékot.

IIttaallooss  KKaarrttoonn  
KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  EEggyyeessüüllééss
11008855  BBuuddaappeesstt,,  RRiiggóó  uu..  33..

TTeelleeffoonn  //  ffaaxx::  
((++3366))  11  221155--99994444

WWeebb::  wwwwww..iikksszznneett..hhuu

Az egyszerûen összeállít-
ható installációs elemei
mellett, a Terbe Design Kft.
különleges formájú, exkluzív
foteleket, asztalokat, vala-
mint lámpákat is tervez és
készít. A formatervezett bú-
torok – amelyek anyaga ki-
vétel nélkül 100%-ban újra-
hasznosított, minõségi kar-
tonpapír – mindegyike jól
példázza, hogy milyen ötle-

tes, szemet gyönyörködtetõ
lakberendezési tárgyak ké-
szülhetnek természetes alap-
anyagból.

TTeerrbbee  DDeessiiggnn  KKfftt..
22004455  TTöörröökkbbáálliinntt,,  
SSzztt..  IIssttvváánn  úútt  110022..
TTeell::  0066  2233  333322  222222,,
FFaaxx::  0066  2233  333322  222233,,
EE--mmaaiill::  
iinnffoo@@kkaarrttoonnddeessiiggnn..ccoomm
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Hogyan hasznosul
az italos karton?

Újságból lakberendezési tárgy

KKéésszzííttssee  ffeell  iimmmmuunnrreennddsszzeerréétt  aa
ttééllrree!!  --  MMáássooddiikk  rréésszz..
AA  mmúúllttkkoorrii  sszzáámmbbaann  aa  mmaasssszzáázzss
sszzoollggáállttaattáássuunnkkrraa  hhíívvttuukk  ffeell  ffii--
ggyyeellmméétt,,  mmoosstt  aajjáánnlljjuukk  aa  sszzaauu--
nnáákk,,  ggõõzzffüürrddõõ  sszzoollggáállttaattáássuunnkkaatt!!

SSzzaauunnáákk::
Az emberi test felmelegítése
jótékony hatással van a szer-
vezetre. A vérellátás 
fokozódik, az anyagcsere és
a kiválasztási folyamatok
meggyorsulása követ-
keztében fokozódik a szerve-
zet salakmentesítése (izza-
dás), csökken a túlzott sava-
sodás. Testünk immun-rend-
szere aktivizálódik, védekezõ
és öngyógyító erõink növek-
szenek: a test melegének 
növekedése mozgósítja a fe-
hér- vérsejteket, védekezõ
anyagainkat és mechanizmu-
sainkat.

A vérkeringés gyorsulása
jótékony hatást gyakorol a
szív- és keringési rendszerre
is. 

Fájdalomcsillapító hatású 
Cellulit megszûntetése

Elégeti a kalóriákat és se-
gít a súlyellenõrzésben!

Eltávolítja a mérgeket és a
salakanyagokat!

Csökkenti a stresszt és a
fáradékonyságot

Javítja a vérkeringést, erõ-
síti a kardiovaszkuláris rend-
szert

Erõsíti az immunrendszert
Hatásos alacsony hõmér-

sékleten

SSzzaauunnáákk::
A gõzfürdõben a magas

70-100% páratartalmú me-
leg levegõ különösen pihen-
tetõ klímát teremt, míg a hõ-

mérséklet nem haladja meg
az 50-60 c fokot.
A gõzfürdõ segít megõrizni
egészségünket, szépségün-
ket, ill. megkönnyíti a felüdü-
lést, ellazulást. A gõzfürdõ
használatával kezelhetõ az
asztma, a reuma, a rekedt-
ség, az izomfájdalmak és
egyes keringési zavarok. A
meleg gõz hatására a póru-
sok kitágulnak és kitisztul-
nak, így a fáradt bõr nedves-
séggel telik meg. A gõzfür-
dõben eltöltött idõ 15-20
percnél ne legyen hosszabb,
A gõzfürdõzést megszakít-
hatjuk egy-egy frissítõ zu-
hannyal. Ideális esetben ezt
20-30 
perces pihenõ követi.

CCíímmüünnkk::
ZZööllddhháázz  NNõõii  FFiittnneessss  CCeenntteerr

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

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

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.

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

AA  HHuullllaaddéékkbbóóll  tteerrmméékk  ccíímmûû  kkiiáállllííttáásstt  kkíísséérrõõ  sszzaakkmmaaii  kkoonn--
ffeerreenncciiaa  ttaalláánn  lleeggnnaaggyyoobbbb  éérrddeekkllõõddéésstt  kkiivváállttóó  eellõõaaddáássáá--
nnaakk  kköözzééppppoonnttjjáábbaann  aazz  iittaallooss  kkaarrttoonnookk  úújjrraahhaasszznnoossííttáássaa
sszzeerreeppeelltt  aa  nnaappookkbbaann  KKeeccsskkeemméétteenn..

Újrahasznosítás & design

A Környezetvédelmi és Víz-
gazdálkodási Minisztérium
védnökségét élvezõ tárlat kö-
zel nyolcvan hazai cég újra-
hasznosított termékeit mutatja
be, s eddig – húsz nagyváros-

ban – közel negyvenezer ér-
deklõdõ tekintette meg. A lát-
ványos kiállítás már megjele-
nésében is kifejezi az újra-
hasznosítás gondolatiságát –
lévén: az installáció, azaz a

falak, az asztalok és a fotelek
maguk is kartonpapírból ké-
szültek.

A tárlat keretében bemuta-
tott – gumiból, mûanyagból,
vagy éppen készült alumíni-
um dobozokból készült – tár-
gyak és az újrahasznosítási
technikák, módozatok mind-
mind segíthetnek eloszlatni
azon tévhitet, hogy a több
ezer magyarországi gyûjtõszi-
geten felgyülemlõ szelektív
hulladék összeöntésre kerül-
ne. Mindeközben a látogató

azzal is szembesülhet, hogy
az egyén mennyire sok min-
dent tehet környezetének
megóvása érdekében a hét-
köznapok során. Aligha meg-
lepõ, hogy a kiállítás anyagát
bemutató DVD idén elnyerte
Comenius Edu-Media kitün-
tetést, amely a multimédiás
oktatási termékek egyik leg-
rangosabb elismerése – tájé-
koztatta lapunkat az ÖKO-
Pack Kht.

VINIL-MIX BT.
PVC -hulladék újrahasznosítása, 

kész áru gyártása,
hulladékból termék elõállítása!

irodai mappák, igazolványok, szõlõ-
kötözõk gyártása!

vinilmix@freemail.hu
Bp.,XV.KER.-1151

Károlyi Sándor u. 113.

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

DIVERTIS KFT.
Mûanyag feldolgozása,
meszes zsák, sittes zsák, 
reggranulátum-gyártás.

H-2141 Csömör,
Határ út 15.

Telefon: 06/28-446-591
divertis@invitel.hu

A legközelebbi használt-elem gyûjtõedényünket

megtalálja www.használtelem.hu honlapunkon!

Oktatási intézményeknek, Önkormányzati Intéz-

ményeknek, Iskoláknak, Üzleteknek...térítésmen-

tesen biztosítunk gyûjtõedényt!

1133-Budapest, Tutaj u. 6/A



22000077..    ddeecceemmbbeerr  1111..1122 Kellemes ünnepeket!

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

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

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

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

December 15-én szombaton 9,00 – 19,00-ig

December 16-án vasárnap 9,00 – 19,00-ig

December 22-én szombaton 9,00 – 20,00-ig

December 23-án vasárnap 9,00 – 20,00-ig

December 24-én hétfõn 9,00 – 13,00-ig

Kellemes ünnepeket kívánunk!

KKöösszzöönnttssee  aazz  ÚÚjjéévveett  aa  GGeerréébbii  KKúúrriiáábbaann!!  DDeecceemmbbeerr
3311--éénn  eessttee  66  óórrááttóóll  aappeerriittiiff  kkookkttééllllaall  ééss  íízzlleetteess  sszziill--
vveesszztteerrii  éétteellkküüllöönnlleeggeessssééggeekkkkeell  vváárrjjuukk  kkeeddvveess  vveenn--
ddééggeeiinnkkeett..  AA  ddíísszzvvaaccssoorraa  uuttáánn  ffeelllléépp  aa  GGrraappeevviinnee
TTáánncceeggyyüütttteess,,  mmaajjdd  kkeezzddeettéétt  vveesszzii  aa  rreeggggeelliigg  ttaarrttóó
ffeerrggeetteeggeess  bbuullii,,  mmeellyyhheezz  aa ttaallppaalláávvaallóótt  aa  mmééllttáánn
nnééppsszzeerrûû  PPrrooggrraamm  ZZeenneekkaarr  ((iissmmeerrtteebbbb  nneevvéénn  ""RRööffii""))
sszzoollggáállttaattjjaa..  ÉÉjjffééllkkoorr  úújjéévvii  ffiinnoommssáággookk,,  vvaallaammiinntt  iinn--
ggyyeenneess  ttoommbboollaa  éérrttéékkeess  nnyyeerreemméénnyyeekkkkeell!!  RRéésszzvvéétteellii
ddííjj::  1122000000,,--  FFtt//ffõõ..

IInnffoorrmmáácciióó  ééss  aasszzttaallffooggllaallááss::  7766//335566--555555;;
3300//99555599--005566;;  ggeerreebbii@@ggeerreebbii..hhuu

"A város szívében,
gondoljon a szívére"
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magasvérnyomás, szívritmusza-
varok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.

BBeejjeelleennttkkeezzééss::  SSaasssszzeemm  OOppttiikkaa
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  33..  
TTeell::  7766//550055--226688  ééss  7700//331111--6655--4488  

19 éves Ford Escort 
75 000 Ft-os irányárban 

sûrgõsen eladó: 20/442-63-58

Kmét, Széchenyiváros, Lóverseny ut-
cában, 2. szobás lakás kiadó. Kauciót

kérek! Érd.: 20/774-7996

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--2222  óórrááiigg!!

ÜÜnnnneeppii  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::
ddeecceemmbbeerr  2244--éénn  zzáárrvvaa

2255--éénn  1144--2222  óórrááiigg,,

2266--áánn  88--2222  óórrááiigg,,  

3311--éénn  88--1166  óórrááiigg,,  

jjaannuuáárr  11--jjéénn  1144--2222  óórrááiigg..

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  sszzeerrzzõõddöötttt

sszzoollggáállttaattóó..  HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!
KKeelllleemmeess  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett  ééss

bboollddoogg  úújj  éévvee  kkíívváánnuunnkk!!


