ARANY HÉTVÉGE
A SKÁLÁBAN!
December 20-án
szombaton 9-19 óráig
December 21-én
vasárnap 9-19 óráig
December 24-én
szerdán 9-14 óráig
TALÁLKOZZUNK A SKÁLÁBAN!

II. évfolyam, 14. szám 2008. december


Sokan kizarándokoltak a
Csalánosi Parkerdõbe, a
Sasfészek Vendéglõhöz a
napokban, ahol dr. Bábel
Balázs, Kalocsa-Kecskemét
érseke megáldotta a Gon dolkodó Jézus néven ismert
szakrális köztéri alkotást.
A Fellegi Tamás mûhelyében újraálmodott, újraformázott szobor az elmúlt
húsz évben vándorútra indult - tudtuk meg a históriáját Farkas P. Józseftõl, a
Porta Közösségek Szövetségének alapítójától.
Elõbb az autópálya mérnökei, majd a közeli bevásárló központ beruházói
helyezték át ezt az alkotást,
ami végül a kadafalvai útra
került.
A Porta Egyesület aktivistái döntöttek az igen rossz
állapotban lévõ szobor
megmentése mellett. A
Gondolkodó Jézus alakja,
most felújítva visszakerült
Kecskemét kapujába. Vagyis a támogatók, segítõk

Felavatták a felújított
Gondolkodó Jézus-szobrot

jóvoltából, ismét méltó helyet kapott, hiszen Szilvási
József csárdatulajdonos otthont, biztonságot adott a
visszatérõnek. Dr. Bábel Ba-

lázs metropolita a szentelõ
beszédében, mindenek elõtt
Rodin hasonló alkotásáról,
a Gondolkodóról szólt.
Megemlékezett a Szabad-

szállási család tagjairól,
akik egykoron különös fogadalom beteljesítéseként
szobrot emeltek a mindenhatónak. Azt kívánta, hogy

a városból ki- és befelé
közlekedõk, egy pillanatra, ha ránéznek az alkotásra, gondoljanak Jézusra, és arra, hogy mi az

Adventi ebédet osztott Kecskeméten
a lengyel nagykövet

„A város szívében,
gondoljon a szívére!”

KUKAC Növényvédõszer,
Vetõmag és Vasedénybolt
Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6.
(a Piac csarnok mögött)
Tel:76/477–351, Nyitva tartás:

Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V:7-12-ig.

Dr. Hajkó Erik
Ajánlatunk:
vetõmagok, növényvédõszerek, mûtrágyák,
tápoldatok, kerti szerszámok, ezer apró cikk,
amire a kertben szükség lehet!Kertészeti és
növényvédelmi tanácsadás!
Profi kertészeknek
– profi vetõmag!
„Jöjjön ki a piacra, rátalál a Kukacra!”

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

KARÁCSONYI
VÁSÁR
Nyitva:
H–P: 7:30–18:00,
Sz: 9:00–12:00
Kecskemét,
Petõfi S. u. 11.
Tel.: 76/320-558

a Szalagházi
Papír-Írószerben
Képeslapok, díszcsomagolók, ajándék
tasakok, naptárak – határidõnaplók,
ajándéktárgyak és faliképek
széles választékban kaphatók.

10.000 Ft felett
5% kedvezmény!

életük célja, lényege, vezérlõcsillaga. És találjanak a szenvedõ emberben, a tövissel koronázott
Jézusban lelki társat.
A Porta Egyesület és a Karol
Wojtyla Barátság Központ hagyományos Szent Miklós-napi
terített asztallal várta a betérõket Kecskemét centrumában. A
fõtéri sátort és a rendezvényt
dr. Zombor Gábor polgármester nyitotta meg. A lakoma
mesterszakácsai Garaczi János, Hovány Márton és Kecskeméti Krisztián voltak, s aki az
elsõ adagot kimérte: Joanna
Stempinska a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A jeles
vendég Kecskemétbõl is kapott
egy kicsi kóstolót a nap folyamán: a Cifrapalota, a városháza, a Barátok temploma és a
Kodály Intézet megtekintése
fért bele a programjába.

Ilda Biobolt
Szívből jövő örömmel értesítem kedves törzs −és
leendőbeli vásárlóimat, hogy folyamatosan bővülő
áruválasztékkal

újból megnyílt a biobolt!
Kecskemét, Végh Mihály tér 3.
Nyitva tartás: h−p: 9–18−ig, sz.: 9–12−ig
Tel.: 06−70/6000−567
ildikomizsei@deltanet.hu

Ildi
Fehérnemû
Szaküzlet
KARÁCSONYI AKCIÓ!
Törölközõk és ágynemûgarnitúra huzatok
10% kedvezménnyel!
Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig:
10 -18-ig,
szombaton: 10 - 13-ig
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Kellemes karácsonyt!
A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
JANUÁR HAVI MÛSORA
Kecskemét, Katona József tér 5. Tel.: 501-170
E-mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu
www.kecskemetikatona.hu

NAGYSZÍNHÁZ
január 1. csütörtök
január 2. péntek
január 3. szombat
január 4. vasárnap
január 5. hétfõ
január 6. kedd
január 7. szerda
január 8. csütörtök
január 9. péntek
január 10.szombat
január 11.vasárnap
január 12. hétfõ
január 13. kedd
január 14. szerda
január 15. csütörtök
január 16. péntek
január 17. szombat
január 18. vasárnap
január 19. hétfõ
január 20. kedd
január 21. szerda
január 22. csütörtök
január 23. péntek
január 24. szombat
január 25. vasárnap
január 26. hétfõ
január 27. kedd
január 28. szerda
január 29. csütörtök
január 30. péntek
január 31. szombat

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
–
19.00 ó
15.00 ó
17.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
–
15.00 ó
19.30 ó
15.00 ó
–
–
19.00 ó
–
–
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
–
15.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
–
–
15.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó

ÚJÉVI KONCERT
HAJMERESZTÕ Németh L. b.
HAJMERESZTÕ Csortos Gy. b.
HELLO, DOLLY! Gombaszögi E. b.
HELLO, DOLLY! Gózon Gy. b.
A PADLÁS Kodály Z. b.
A PADLÁS Petõfi S. b.
HELLO, DOLLY! Bessenyei Gy. b.
HELLO, DOLLY! Arany J. b.
HELLO, DOLLY! Jászai M. b.
A PADLÁS Bartók B. b.
JÁTÉK A KASTÉLYBAN - bérletszünet
A PADLÁS Jókai M. b.

SZÍNÉSZ - KARNEVÁL és MERCÉDESZ BÁL

KOMÉDIÁS HAD, AVAGY THESPIS KORDÉJA Dajka M. b.
KOMÉDIÁS HAD, AVAGY THESPIS KORDÉJA Törzs J. b.
A PADLÁS Weöres S. b.
A PADLÁS - bérletszünet
A PADLÁS - bérletszünet
HELLO, DOLLY! - bérletszünet
JÁTÉK A KASTÉLYBAN - bérletszünet

ÁGACSKA Szabó L. b. - bemutató
HELLO, DOLLY! Ódry Á. b.
A PADLÁS - bérletszünet
A PADLÁS - bérletszünet

Interjú Szemereyné Pataki Klaudiával

A választók és a Mercedes
A Daimler-Benz német autóipari konszern júniusi bejelentése
után, a Mercedes beruházás segítésére választotta meg a Kecskeméti Közgyûlés alpolgármesternek Szemereyné Pataki Klaudiát. Az ezzel járó feladatok, a frakcióvezetõi tisztség és az egyéni
képviselõi munka azonban, egyenként is teljes embert kíván.
– Hogyan sikerül mindent kerékpárút egyensúlyban tartva, a válasz - fejlesztési pátókerület érdekeit is érvényesí - lyázat is, ami
teni? – kérdeztük az alpolgár- ugyancsak jömester asszonyt.
võre
épül
– Módszeresen haladok meg. Ezen a
végig azon a programon, környéken a közbiztonság
amit a választás során meg- ugyancsak régóta napirenhirdettem, annak ellenére, den szereplõ probléma. Ebhogy a feladatom és a szere- ben új fejezet nyílt a térfigyepem lényegesen összetettebb lõ kamerák kihelyezésével,
lett idõközben. Ígéretet tet- 2009-ben pedig, a játszótér
tem a játszóterek felépítésére is megújulhat. Elõkészítés
és felújítására. A Kiskert téren alatt áll a villanegyedben léez már megtörtént, ahol a võ járdák állapotának megkörnyezetet is sikerült rendez- nyugtató rendezése, és akad
ni. A sort jövõre a Gyenes té- még arrafelé néhány burkoren folytatjuk, amit egyébként latlan utca is. Ezekben idén
– a Sétatér utcával együtt – megtörténik a csapadékvíz
érint a város által megnyert elvezetése és a vízhálózat re-

Adventi programok

A Szenteste Alapítvány a
Porta Egyesület és a Ferences Imaközösség szervezésében javában tartanak az
adventi programok. December 17 - 20-ig Élõ Betlehem várja az érdeklõdõket a város fõterén, a Barátok temploma melletti

romkertben, élõ szereplõkel és állatokkal.
December 20-án 19 órakor
az Aurin énekegyüttes karácsonyi hangversenyét hallgathatják meg a zenekedvelõk a
Szent Miklós templomban.
December 24-én 16 órakor a
Barátok temploma hittanosai

kedveskednek, gyermekeknek
és felnõtteknek egyaránt, hagyományos pásztorjátékukkal
(felvételünkön). A Porta Egyesület szervezésében továbbra
is várják a rászorulókat a fõtéren felállított sátorban az
alábbi napokon: December
24, 25, 26, 27, 28.

Terjedelmi okok miatt nem
tudunk minden szerkesztõ ségünkben készült cikket
közölni, de ezeken a hasá bokon is hírt adunk arról,
hogy az internetes honla punkon - sok más egyéb
mellett - az alábbi érdekes,
izgalmas interjúkat olvas hatják. Mi több, a honla pon megtalálható Charitas
Rádió mûsora is 5-10-20
perces szerkesztett beszél getésekkel, a közélet iránt
elkötelezett hallgatóink ér deklõdésére számítva.
Nap, mint nap újabb és
újabb csomagokkal megrakott autók érkeznek a
Porta Egyesülethez. A Mikulás állandó vendég a
Portánál? Többek között
errõl is beszélgetett a
Charitas Rádió riportere
Farkas P. Józseffel, az
egyesület vezetõ szervezõjével, alapítójával.
Kereskedelmi és befektetési kapcsolatok Magyarország és Japán kö-

konstrukciója, azt követõen
pedig, szilárd burkolatot
kapnak.
– A lakossági panaszok újra
és újra felmerülõ témája a szórakozóhelyek és a fõtéri rendezvények kérdése.
– Az éjszakai szórakozóhelyek környékén a rendõrség bár létszámhiánnyal küzd - folyamatosan jelen van. A környék lakóinak nyugalma érdekében, az önkormányzat mindent rendelkezésére álló eszközzel él, de ezek sok esetben
gyakorlatilag eredménytelenek. Ha a zajterhelési határértéket nem lépik túl az üzletek,
a jegyzõ nem tud intézkedni.
Mindamellett e kérdésben a mi
felelõsségünk is kettõs, hiszen
– miközben nekem elsõsorban
a lakosokat kell képviselnem –
nem feledhetjük el, hogy a fiataloknak is biztosítani kell a

szórakozás lehetõségét. A
rendbontókat természetesen ki
kell szûrni. A probléma megoldása tehát rendkívül összetett,
amit egy lépésben nem lehet
kezelni. A fõtér rendezvényeit,
programjait illetõen magam is
örülnék, ha ezek kikerülnének
a vasútállomás parkjába. Ezzel
megoldódna a fõtéren lakók
régi gondja is.
– Milyen tapasztalatokat
szerzett a Mercedes-beruházás
elõkészítése kapcsán? Varázsszóként megnyit minden ajtót?
– Sajnos nem így van. A magyar jogszabályrendszer teljesen alkalmatlan egy ilyen nagy
beruházás lebonyolítására. A
méretet nem ismeri, a rendeletek közötti ellentmondások
uralkodnak, a jogszabályi környezet zûrzavaros. Sajnos az
adminisztrációs háttér naponta
vet fel új és új problémákat.

Kedves Olvasók!
zött címmel tartott elõadást Kecskeméten Takahashi Koji, a Japán
Nagykövetség másodtitkára.

ami a városrészben élõ
gyermekek számára legalább akkora boldogság,
mint amekkora örömet a
térségben kiépült körforga-

Alig néhány héttel a körforgalmi csomópont átadása után, újabb létesítménnyel gazdagodott a
kecskeméti Petõfiváros, egy
közpark által övezett játszótérrel (felvételünkön),

lom jelentett az autósoknak.
Bemutatkozik a Bács-Kiskun Megyei Bíróság új elnöke is, akit a Charitas Rádió munkatársa kapott
mikrofonvégre.

Imaközösségi ajándék

Mr. Senator

Bensõséges összejövetel helyszíne volt a napokban a Karol Wojtyla Barátság Központ népkonyhája, ahol a Szent
Ferenc Imaközösség tagjai megajándékozták a szegény
sorsú kecskeméti nagycsaládokat. A ruhanemûk és édességek mellé, saját kezûleg készített adventi koszorúkat is
adtak a közösség aktivistái. Vezetõjük, Mikusné Marika
elmondta, hogy szeretettel várnak mindenkit december
22-én a Kecskemét fõterén, ahol meleg ebédet osztanak
a rászorulóknak.

Ínyencségek és különleges italok üzlete
Kecskeméten a Kápolna utcában található Mr. Senator
Ital és Édesség Szaküzlet,
igen népszerû az igényes
ajándékokat kedvelõ, és a
különleges italokat elõnyben
részesítõ ínyenc vásárlók körében egyaránt. Jámbor
Zoltánné üzletvezetõ, szinte
már a belépés pillanatában
kitalálja a vevõk gondolatát.
– 1988-ban hoztuk létre a
vállalkozásunkat, az idén ünnepeltük a fennállásának a
20. évfordulóját. Korábban
egy másik helyen mûködött
az akkor még csak minõségi
italokat forgalmazó szaküzletünk. Az évek elteltével termékeink palettája is szélese-

dett, ma már édességeket és
ajándékokat is forgalmazunk. Két éve költözött át az
üzletünk a frekventáltabb helyen lévõ, Kápolna u. 9. alá,
ahol igényes környezetben,
kibõvített árukészlettel és új
szolgáltatásokkal várjuk kedves vásárlóinkat. Márkás italaink között mindenki találhat

az egyéni ízlésének megfelelõt, ugyanis csak whiskybõl
30 félét forgalmazunk, melyek közül a malátából készült ital igazi csemege az
ínyencek számára. Különleges boraink, söreink mellett,
valódi pálinkát is árusítunk, a
Szicsek-féle párlat pedig,
egyenesen kuriózumnak szá-

mít. Külföldrõl származó kiváló minõségû csokiktól
kezdve a kristálypoharakig,
sokféle terméket kínálunk
megvételre.
– Egyedi kívánságokat is
teljesítve, bármit meghozunk
vásárlóink számára. Karácsony közeledtével megemlíteném, hogy igény szerinti ízléses ajándékkosarakat is készítünk, és kérésre házhoz is
szállítjuk azokat.
Mr. Senator
Kecskemét, Kápolna u. 9.
Tel.: 76/ 483-252
Mobil: 30/ 853-69-72
Web: www.mrsenator.hu
E-mail:
mrsenator@mrsenator.hu
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Hírös Hírháttér

Mottó: „A tények az õket körülvevõ hallgatás ellenére is jelt adnak magukról…” (Sophokles)

Fõtéri giccsparádé

A régi pogány ünnepek vigasságokkal voltak tele, mivel a
téli napforduló a régi földmûvesek körében az újjászületést, a reményt táplálta. Számukra fontos volt a meleg eljövetele, mivel a létük függött tõle. A meleg idõszak a bõség idõszaka volt, míg a hideg a sötétségé és a nélkülözésé, ezért ilyenkor az isteneket igyekeztek jókedvre deríteni.
Az ókori Rómában decem- rülményeket. Kecskemét törber 17 és 24 között tartották ténelmi fõtere különösen láta földmûvelés istenének, ványos, méltóságteljes, tehát
Szatumusznak nagy ünne- joggal büszkék rá polgárapét, táncos vigadalmakat ink. Az idei karácsonyhoz
rendezve országszerte. A közeledvén, a város önkorszolgák megajándékozása is mányzata úgy érezte, hogy
elterjedt volt, s a házakat ezen a patinás fõtéren, a laörökzöld borostyánokkal dí- kosság számára biztosítja a
szítették. Ennek helyét vette megfelelõ körülményeket. A
át a keresztény karácsony, szándék nemes és dicsérenmely Jézus születésének tör- dõ, a centrumba vetõdõket
ténetére épül, s a keresztény azonban, lehangoló és szokultúrkörbe tartozók számá- morú látvány fogadja. A jó
ra, általában a szeretet ün- szándékból sátortábor, bennepét jelképezi. Éppen ezért, ne és körülötte giccs, gagyi,
karácsonykor elterjedt szo- középszer és szocreál lett.
kás a keresztény és a nem
Tudom, hogy ízlések és
vallásos családokban egy- pofonok különböznek. De itt
aránt, megajándékozni sze- már jó ízlésnek nyoma sincs,
retteinket.
csak az arculcsapásának.
Az önkormányzatok is Ennél azért Kecskemét fõtere
igyekeznek ez idõ tájt ünne- és lakossága sokkal többet
pélyessé tenni a település fõ- érdemelne.
terét, biztosítva a lakosságMarczi Albert
nak az ünnephez méltó köképviselõ

Kodályos kitüntetettek
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének
tanácsa az idén is odaítélte
az 1990-ben alapított „A
Kodály Intézetért” elnevezésû kitüntetést. Ezt olyan személyek vagy testületek kaphatják, akik az intézet kere-

tében, illetve érdekében
több éven át kiemelkedõ tevékenységet folytattak. Az
idei elismeréseket most adták át Erdei Péter nyugalmazott igazgatónak, Hartyániné
Szarka Katalin gazdasági
ügyintézõnek és dr. Kokas
Klára zenepedagógusnak.

Sajtóközlemény

Hamar megkedvelte a
másfél éve Kecskemétre
kerülõ Yannickot a lelkes
hazai publikum. Mindenki
„Janikája” kiismerhetetlen
cseleivel, élményszámba
menõ góljaival, vidám
hangulatával
gyorsan
megszerettette magát a
KTE igényes szurkolóival.
Csak gyakori sérülései
akadályozták meg abban,
hogy többször találjon az
ellenfelek kapujába, s remélhetõleg a téli szünetet
követõen – ami mindig tartogat meglepõ fordulatokat
a támadó életében – viszszatér a csapathoz.
– Érzem a szurkolók szeretetét és ez végig arra ösztönzött, hogy jobban telje-

A napokban tisztújító küldöttgyûlést tartott az MSZP
Kecskemét Városi Szervezete. Elnökének dr. Brúszel
Lászlót választotta, alelnökeinek pedig dr. Csonka
Pétert, Dobos Józsefet és
Molnár Tibort. A küldöttgyûlés egyhangúlag támogatta, hogy az MSZP
elnökének a párt kongresszusa Gyurcsány Ferencet válassza meg. A pártszervezet köszöni választóinak az eddigi bizalmat.
MSZP Kecskemét Városi
Szervezet Elnöksége

A Rudolf laktanya darázsfészke
Jó nagy darázsfészekbe nyúlhattunk, amikor legutóbbi lapszámunkban a kecskeméti Rudolf laktanya kiárusítását feszegettük. Nem értettük, hogy a Közép-Európai Nemzetközi Egyetem
Alapítványának 18 éve ingyen odaadott, 11.5 hektáros területet, miért adogathatják el más célokra. Az köztudott, hogy
az alapítvány semmiféle egyetem létrehozására nem volt képes eddig, ezen a gyönyörû belvárosi ingatlanon. Ugyanakkor
azt az információt kaptuk, hogy a Rudolf laktanya egy részét
átjátsszák a multiknak, egy újabb szupermarket építésére. A
köztulajdon ily módon való kiárusításáról azonban, csak nagyon szûk kör tudott, semmiféle nyilvános fórumot nem adtak
a terveknek, jobban bízva a hallgatásban és a ködösítésben.
Egészen addig, amíg lapunk nem szólította fel a civil szervezetek nevében az illetékeseket, hogy öntsenek már végre tiszta
vizet a pohárba.

Gyorsan felgyorsultak
Na, ezzel felbolydult a darázsfészek. Gyorsan összehívták a városrendezési bizottságot, Dr. Zombor Gábor polgármester pedig – aki a KENE
Alapítvány elnöke is –, gyorsan aláírt egy megállapodást
Kopek Gáborral, a MoholyNagy Mûvészeti Egyetem rektorával, hogy az oktatási intézmény a jövõben kialakít
egy kutatási-fejlesztési célokat
szolgáló inkubátorházat a Rudolf laktanya területén. Minden gyorsan ment, mint a futás, ha felbolydul egy darázsfészek. Még sebtiben egy sajtótájékoztatót is rittyentettek,
amire csak a mi lapunkat „felejtették el” meghívni.
Lényeg a lényeg: A Rudolf
laktanya körüli hallgatás végre megszûnt, de nem úgy a
ködösítés. Ez az alapítvány
ugyanis, arra a célra kapta
meg ingyen ezt a belvárosi területet, hogy a nemzeti kultúrák kölcsönös megismerését,
megbecsülését, a tudományokat és a mûvészeteket
szolgáló, az Universitas eszméjét követõ közös mûhely
legyen ez az itt létesülõ egyetem, különbözõ nemzetbeli
oktatókkal és hallgatókkal.
Ebbe a gondolatkörbe, még

úgy ahogy beleszuszakolható
– persze erõsen plasztikázva –
a mûvészeti egyetem inkubátorháza. De mit keres majd (a
sok-sok pénzen kívül) ezen a

területen egy bevásárlóközpont? – Erre az a válasz érkezett, hogy majd a beruházó
Consol-Trade Kft. a laktanya
területének feléért, a mûemlék jelleget megtartva, felújítaná az épületeket. Milyen
színvonalon és mikor? Milyen
részletes, mindenre kiterjedõ
garanciák vannak – vagy
lesznek – erre? S egy környezetidegen szupermarkettel mit
kezdenek, ha már mûködik
(lásd Malom Center), az ígéretek viszont, csak ígéretek
maradnak?

Tényleg példaértékű?
– A ködösítésnek riasztóbb
példája az a nyilatkozat, amit
polgármesterünk a helyi napi-

lapnak adott nemrég –
mondja Király József, a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület
elnöke. – Idézem: „A felújítási tervet azóta már az Országos Tervtanács is elbírálta, (az
épület mûemlék jellege miatt
ugyanis ez kötelezõ), és példaértékûnek találta. Ott volt
Ráday Mihály is, aki osztotta
ezt a véleményt…” Nos, ez
egyszerûen nem igaz. Én
ugyanis felhívtam Ráday urat,
és sikerült megszereznünk az
Országos Tervtanács állásfoglalását is. Ez ellentmondásosnak tartja a bevásárlóközpontokat jellemzõ temérdek
gépkocsi felszíni elhelyezését,
felhívja a figyelmet a zöldfelület, a ligetes jelleg megtartá-

sára, az Izsáki út mentén már
elkezdõdött kisvállalkozói célú beépítés sávjában a tervezett épületek közötti átláthatóságra, a túlzónak tervezett
reklámfelületekre… Elveti a
lapostetõket, más anyaghasználatú nyeregtetõs, a meglévõ épületekhez hangulatában
is alkalmazkodóbb megoldást javasolva. De íme az
állasfoglalás egy-két pontja
szó szerint: „A csarnok árufeltöltése, gazdasági útvonala
zavarja a volt legénységi épületek késõbbi megfelelõ hasznosítását… A lovarda jövõbeni hasznosítását a tervtanács
a csarnoktere egységes látványának megõrzésével, lehetõleg a város számára közcélú
funkcióra (például korcsolya-,

Kedvenc a kameruni gólvágó
sítsek. A mûtétem után kevés idõ maradt a felkészülésre, már indult is a bajnokság. Az élvonalban nagyobb szerep jut a taktikának, szûkebb a helyem a
cselezésre, és a védõk is
rendesen
faragnak
a
meccseken, ezért nem volt
szerencsém a góllövéssel.
A Gyõr és a Debrecen elleni gólom a leginkább emlékezetes a számomra. Tavasszal remélem sikerül
többször is mattolni az ellenfél kapusát. Megnyugtatok mindenkit, hogy visszajövök, és nyárig mindenképpen maradok a csapat-

görkorcsolya, tenisz stb.) javasolja. Ugyanakkor a lovarda terének ilyen hasznosításához kiszolgáló terekre is szükség lesz, a bemutatott terv ezt
nem biztosítja, a tereket felhasználja…”

Kérdőjelek
A Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület elnökének szavaiból kitûnik, hogy az Országos
Tervtanács állásfoglalása tele
van kifogásokkal. És nem érti, hogy ennek ellenére a polgármester miért nyilatkozta
mégis azt, hogy példaértékûnek tartotta ez a testület a terveiket. – Mi sem értjük.
Annál inkább megértjük
Vörös Tibornak, a KISOSZ
helyi vezetõjének az aggodalmát, miszerint egy újabb
szupermarket létesítésével teljesen lehetetlen helyzetbe
hozzák a belváros kiskereskedõit. És minden józaneszû
polgár is azt kérdezi – persze, ha anyagilag nem érdekelt ebben a furcsa bizniszben –, hogy a Szil-Coop, az
új Tesco és az Auchan szomszédságába, minek egy
újabb bevásárlóközpont?
Csak azért, hogy még elviselhetetlenebb legyen a közlekedés ezen az iszonyatosan
leterhelt útszakaszon? Nem
az lenne a normálisabb
megoldás, ha ezt a gyönyörû
– Lechner Ödön és Pártos
Gyula tervei alapján épült –,
de egy tehetetlen alapítvány
által romosodni hagyott laktanya, oktatási célra nem tervezett területeit, inkább
egészségfejlesztõ és sportlétesítmények létrehozására
hasznosítanák? – Ennek a
kérdésnek – mint a többi
megválaszolatlan kifogásnak
is – a válaszát kedves olvasóinkra bízzuk...
nál. Jó a közösség, szeretem a várost is, csak a focira kell koncentrálnom.
– A kameruni szövetségi
kapitány jövõre ellátogat
majd Magyarországra, és
lehet, hogy megnézi az akkori meccsemet. A hazámban voltam már gólkirály,
az utánpótlás - válogatottban pedig szerepeltem.
Személyesen ismerek néhány világsztárt a felnõtt
keretbõl, óriási megtiszteltetés lenne már a közelükben lenni is. Afrikában elsõ
számú sport a labdarúgás,
mindenki ezt érzi kitörési
pontnak. A családom kíváncsian követi a pályafutásomat, szeretnék nekik is
bizonyítani.

Rovatunk megjelenését támogatja: a kecskeméti BALANSZ Baráti Kör
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Új igazgató a KKK élén
Nemrég nevezték ki a Kecskeméti Regionális Képzõ Központ igazgatójának Palotás
Józsefet, mivel a korábbi direktor, Sajtos Géza a közelmúltban nyugdíjba vonult.

– Harmincöt évesen pályázta
meg az igazgatói posztot. Mekkora kihívás ez a feladat?
– Nagyon nagy. Szerencsére
ismerem az intézményt, a KKKba most harmadjára tértem visz
-sza. Korábban dolgoztam itt
oktatóként és középvezetõként
is. Ismerem a partnereket, az
álláskeresõk problémáit, a
szakma örömeit és a gondjait
is. Három szakmai diplomám
van, a negyediket most szerzem
– mondta az új igazgató, Palotás József.
– Más tapasztalatok?
– Dolgoztam Szegeden, az
Országos Közoktatási Értékelési Vizsgaközpontban (OKÉV), a
Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Fõosztályán is. Az
elmúlt tíz évben nagyon sok oktatásfejlesztési programban vettem részt a munkakörömnél
fogva, illetve mint szakértõ.
Most az jelenti a kihívást, hogy

ismereteimet egy intézményen
belül tudjam kamatoztatni.
– Mit mondott munkatársainak, amikor az elsõ napon
belépett?
– Azt, amit szlogenként le is

írtam a
pályázatomban.
Az értékekben folyamatosságot képzelek el, a közösen meghatározott fejlesztendõ területeken
pedig megújulást. Változik a
környezet, erõsíteni kell a szolgáltatási szemléletet a munkánkban. Erõteljesebben kell
nyitni az önkormányzatok, a
cégek és a munkaügyi kirendeltségek felé.
– Jön a Mercedes autógyár
Kecskemétre, 2500 dolgozót
kell ki- vagy átképezni. Nincsenek álmatlan éjszakái?
– Nincsenek. A napokban
ugyanis, a KKK is tagja lett a
megyei kamara által gesztorált
Hírös Képzõ Konzorciumnak,
ami a német vállalat számára
képezi ki a munkatársakat. Ez

egy olyan hálózati rendszer,
ahol nem egymással versenyezve, hanem közösen oldjuk
meg a feladatokat.
- Idehaza más területen is ki
kellene építeni a hálózati rendszereket.
– Magam is így gondolom.
A Miniszterelnöki Hivatalban
azon dolgoztam egyebek mellett, hogy egy Kárpát-medencei felnõttképzési hálózatot
alakítsunk ki. A Pannonforrás
Hálózat segítségével ott vagyunk a Felvidéken, Kárpátalján, a Partiumban, a Székelyföldön, a Vajdaságban és eddig több száz, fõként magyar
anyanyelvû személy képzését
segítettük elõ. Ennek a hálózatnak a gesztora a Békéscsabai
Képzõ Központ, de brit, olasz,
spanyol partnerek is részt vesznek a munkában.
– Miért jött vissza, a fõvárosban nem könnyebb karriert csinálni?
– Lokálpatrióta vagyok. Fontos világot látni, de a tudással
illik visszatérni. A bátyám is hazajött egy világcégtõl az Univerhez, az öcsém is hazatért
Kecskemétre.
– Az ön édesapja Palotás József, a kecskeméti M. Bodon
Pál Zeneiskola legendás igazgatója. Összejön idõnként a
család házi muzsikálásra?
– Ma már nem, gyermekkorunkban is csak leginkább karácsonykor zenéltünk közösen.
A muzsika szeretetét azonban,
édesapánk örökre belénk oltotta.

Virágfesztivál után gazdaesték

– Kitûnõen sikerült az idei
keceli virágfesztivál is, a
visszajelzések alapján elmondható, hogy nagyszerû, színvonalas rendezvényen vagyunk túl – mondta
el lapunknak Téglás András, a TG Virágdekor Szakképzõ Iskola és Kollégium
igazgatója, a fesztivál megálmodója. – Ennyi idõt
megélt kiállítás nem sok ta-

lálható hazánkban, pedig
általában sok akadály nehezíti az ünnepség lebonyolítását. Az idei évben a
cserepes növények képviseltek nagyon jó minõséget, de csodálatos látványt
nyújtottak a kötészeti alkotások, hiszen a legújabb
trendeket is felvonultatták a
versenyzõk. Mindig elfogultan szemlélem a fiatalok

Sötét árnyalatú,
9 db-os nappali

szekrénygarnitúra
jó állapotban eladó.
Érdeklõdni:
20/ 9626 -279
Vállaljuk pályázati támogatásokhoz
kapcsolódó kiadványok elkészítését,
a nyilvánosságot biztosító közlemények
megjelentetését a fejlesztések megkezdésétõl, az üzemeltetési kötelezettség végéig.

Tel.: 76/505−041

munkáit, az a legfontosabb, hogy a tudásomat, a
virágok, növények szeretetét átadjam nekik.
– Egyedülálló, Magyarországon eddig még nem látott pálinkaünnepet is rendeztünk a napokban, amely
szintén kedvezõ fogadtatásra talált. A jövõ esztendõ
alapmintái ezen a fórumon
lettek meghatározva.
Az országos téli gazdaesték megnyitóján a vidékfejlesztésrõl, agrárhitelekrõl és
minden, a gazdákat érintõ
témáról eszmét cseréltek az
egybegyûltek, de lovagavatás és a keceli borok bemutatója is emelte az összejövetel rangját.
Nyomtatványok teljes körû
választéka
 festékpatronok, tonerek,
 leporellók, másolópapírok,
 az irodai munkához szükséges
eszközök széles
választéka,
 kisdiákoktól az
egyetemisták
igényei szerinti
iskolaszerek.


Minden, ami papír,
minden, ami író− és irodaszer!

Díjtalan házhoz−
szállítással!
Tel.: 30/978−4508
Tel./fax: 76/320−806
Tisztelettel várjuk Önt üzletünkben
Kecskeméten, a Horváth Döme krt.
2. szám alatt.
Telefonon vagy faxon történõ
rendelését rövid idõn belül díjtalanul
házhozszállítjuk!

Árukészletünket kedvezõ árakkal és
díjtalan házhozszálíltással kínáljuk!

Autó Univerzál

Eredményes évet zárnak
Sikeres esztendõre tekinthet vissza a több mint 15 éve Kecskeméten mûködõ Autó Univerzál Kft., mely a nagyszabású
fejlesztéseknek köszönhetõen, megõrizte a partnereit, sõt más
területek felé nyitva, új megrendelõkre is szert tett. A kitûzött
célokat elõreláthatólag teljesíteni tudják – errõl is tájékoztatta lapunkat Kovács Lajos, a cég ügyvezetõje.
– Teljesen új környezetvédelmi – vizsgálóállást hoztunk létre, ami augusztus
óta funkcionál a cégünknél.
Az autóbuszmosó – berendezésünket
is
sikerült
újabbra cserélnünk, néhány
napon belül már üzembe is
helyezzük. Egy korábbi hiányunkat is maradéktalanul
pótoltuk, mert sikerült beszereznünk egy minden
igényt kielégítõ hibaleolvasó mûszercsaládot, ami eddig nem állt rendelkezésünkre. Most már az összes
felmerülõ hibát ki tudjuk
szûrni. A kéziszerszámaink
cseréje, beszerzése is folyamatos, törekszünk arra,
hogy a legjobb minõségû
és felszereltségû eszközökkel végezzük a feladatainkat.
– Megvalósítottuk azt az
elképzelésünket is, hogy nyi-

tunk a külsõ munkák felé,
mivel a Kunság Volánnak –
akik a legfõbb megrendelõink maradtak – csökkent a
buszállománya, így a cégünknek is kevesebb feladat
jutott. A BKV autóbuszainak
felújítására eredményesen
pályáztunk, és magánszemélyek is egyre gyakrabban veszik igénybe a szolgáltatásaink. Ezek közé tartozik a mûszaki vizsgáztatás, a környezetvédelmi igazolólap(zöld-

kártya) kiállítása, és minden
autójavítással kapcsolatos
teendõ ellátása is.
– A gazdasági válság tünetei nálunk abban nyilvánulnak meg, hogy sok fuvarozó vagy kamionos cég, mivel kevesebb megrendelést
kap, kevesebb gépjármûvel
képes elvégezni a munkáját,
így hozzánk is kisebb igény
fut be tõlük. De bízom abban, hogy cégünk ügyfelei
továbbra is elégedettek lesznek a munkánkkal, és megtisztelnek ezentúl is a bizalmukkal.
Autó Univerzál Kft.
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.
Tel.: 76/ 506-783
Mobil: 30/ 99-89-734

AUTÓ UNIVERZÁL JÁRMÛJAVÍTÓ,
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KFT.

Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.(5. számú fõút mellett)
Telefon: 76/485-202 Fax:76/506-781
Nyitva tartás: autómentés, mosás, szerviz: 0-24 óráig;
javítómûhely: 6-17 óráig.

A Cseh Pékség finomságai
A Cseh Pékség 1985 óta mûködik magáncégként és már
18 éve a vállalkozás egyik
ügyvezetõje Cseh Zoltán, akirõl kevesen tudják, hogy borászként, mikrobiológusként,
valamint kutatóként is dolgo-

zott, és családi okok miatt tért
át erre a pályára. Döntését
nem bánta meg, pedig csúcsok és mélypontok is egyaránt jellemzik ezt a szép hivatást.
Néhány éve drasztikusan
megemelkedtek a közüzemi
számláink, a szállítás költsége
is jelentõsen megnõtt és a járulékok mértéke is az eget
ostromolja.
Örömmel tölt el azonban,
hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is tudunk
még 50-60 alkalmazottunknak munkát-, és „kenyeret adni”, bár folyamatosan változunk, alakulunk mi is, ahogyan a világ változik körülöttünk.
Így például a gasztronómiai
szokások is erõteljesen megváltoztak, a nemzetközi kony-

hák egyre inkább tért hódítanak, s ezek nem a kenyér fogyasztására ösztönzik a lakosságot, illetve az egyre kisebb
tömegû termékek felé változtatták meg a fogyasztói szokásokat. Kevesebb az élelem-

re jutó pénz is, így inkább a
kiflit, a zsemlét részesítik
elõnyben a vásárláskor. Annak viszont örülök, hogy továbbra is a mi termékeinket
igényli az a 60 üzlet, ahová
eddig is szállítottunk Kecskeméten és vonzáskörzetében.
Hasonló a helyzet Lajosmizsén is, az ott mûködõ telephelyünkrõl minegy 40 boltot látunk el kifogástalan minõségû termékeinkkel. Egyre
népszerûbbek az egészségesebb táplálkozást jelentõ termékeink a magvas barna kenyér, a teljes kiõrlésû kenyér
és a rozskenyér különbözõ
változatai.
Hagyományos
technikával készülnek termékeink, de modern géppark áll
a rendelkezésünkre. A jövõ
évben a lajosmizsei üzemünkben hajtunk végre rész – re-

konstrukciót, ami az egyik kemencénk cseréjét jelenti.
Igyekszünk racionálisan kihasználni a kapacitásainkat,
sajnos fejlesztésre a nyomott
árak mellett ritkán van lehetõség.
Büszkén említhetem meg,
hogy a rapszodikus gazdasági helyzetben is megõriztük
ügyfeleinket.
A következõ esztendõben
formailag és ízében is megújulva, jó néhány kedvelt terméket láthatunk viszont.
Minden kedves vásárlónknak kívánom, hogy továbbra
is jó egészséggel fogyasszák
termékeinket.
Békés, boldog Karácsonyt,
sikeres Újesztendõt mindenkinek.
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Csaknem húsz esztendeje
mûködik Kecskeméten az elsõ kortárs mûvészeti kereskedés, az E- Galéria. Az év eleje óta a város frekventált
pontján, az Alföld Áruház utcafronton lévõ helyiségében
található üzlet tulaj donosa, továbbra is várja
régi és új mûértõ, mûkedvelõ vásárlóit.
– Örömmel közölhetem, hogy
rengeteg újdonsággal
bõvült a galéria repertoárja. Elsõként Stella
Miklós kézzel készített, zsûrizett
technikájú ikonjait említeném, de
új, festett bõrképek is
érkeztek hozzánk, valamint
most már szinte minden színben és fazonban megvételre
kínálunk kis szériában, iparmûvészek által gyártott bõrtáskákat is – nyilatkozta lapunknak a galéria tulajdonosa – Igazi kuriózumnak
számítanak a tûzzománcból
készített ékszereink, amelyek
minden jeles ünnepnapra
méltó ajándékok lehetnek.
Új szolgáltatásaink közé tartozik, hogy Vámos Miklós
festõmûvész fényképek alapján gyermekekrõl fest “bo-
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Kecskeméti E-Galéria

Mûtárgyak gazdag választéka
hócképeket”, így – a falakra felkerülõ alkotásoknak köszönhetõen
– személyesebbé varázsolja a szobák hangulatát.
– Egyedüli, kizárólagos joggal
forgalmazzuk a német
Goebel porcelángyár
termékeit,
amelyeken
világhírû festõk – Van
Gogh,
Monet,
Klimt – ismert képei, külön-

bözõ használati tárgyakon
jelennek meg. A csészéken,
vázákon, gyertyatartókon
megtalálható csodálatos alkotások elérhetõvé válnak

így mindenki számára. Jelenleg pedig Dali-motívumokkal díszített vázákkal, mécsesekkel, tálakkal gazdagodott ez a gyûjteményünk. A
folyamatosan megújuló kínálatunkban a legjelentõsebb hazai ipar- és képzõmûvészek olaj, akvarell,
pasztell és rézkarc alkotásai,
valamint üveg, kerámia, bõr
és bronz dísztárgyai is megtalálhatóak. Folyamatosan
törekszünk arra, hogy az ország legjobb kortárs mûvészeit felkutassuk, mert törzsvevõink el is várják az újdonságokat. A kecskeméti közönségnek igyekszem elhozni
a fellelhetõ tárgyak legjavát,
így mindenki képet kaphat a
mai mûvészetrõl, a klasszi-

kustól a legmodernebb
irányzatig.
Karácsony közeledtével az
emberek igénylik az alkalomhoz illõ kínálatot, amit
igyekszünk teljesíteni. A különbözõ kifejezési formákba

öntött angyalkáktól kezdve
karácsonyi csengõkig és festményekig széles választékot
kínálunk. Az idegenforgalmi
szezonban pedig, a Kecskemétrõl szóló mûtárgyaink a
népszerûek.
Igyekszünk mindenki igényeit kielégíteni, már néhány
ezer forinttól találnak nálunk
ajándéktárgyakat a vásárlók,
akiket szeretettel várunk a
galériában.

Beszélgetés Csáky Lajos festõmûvésszel

Egzisztenciális szorítás nélkül kevés érték születik
Bizonyára sokan emlékeznek még arra, hogy a Kecskeméten
élõ Csáky Lajos remek grafikusnak indult, ma pedig festõmûvészként emlegetjük, akinek képeit a misztikus pátosz épp úgy
jellemzi, mint a romantikus és szürreális elemek jelenléte. Mûvészeti útja a Gulácsy Lajos és Mednyánszky László által jelzett
festészeti hagyományaihoz kapcsolódik szorosabban. Mi vezette a festészet felé? - Egyebek mellett, erre a kérdésre is választ
kapunk az alábbiakban, a ma már külföldön is sikeres alkotótól.
– Furcsa fintora a sorsnak, zetett sehova se – nyilatkozta
hogy a Tanárképzõ Fõiskola lapunknak Csáky Lajos. –
elvégzése után kialakítottam Látva, hogy a grafikának nemagamnak egy grafikai vilá- vezett intellektuális izgalom
got, aminek sok szép szak- az embereket már nem érmai elismerés volt a vége, de dekli, nemhogy a vásárlás,
összességében visszhangta- de a kiállítás szintjén sem,
lan maradt. Egy szûk réteg megpróbáltam a nyolcvanas
körében értõ közönségre ta- évek közepén utat törni maláltam, de az út, amit 15 gamnak a festészetben.
– Sokan vádoltak is, hogy
évig jártam, mûvészi egzisztencia tekintetében nem ve- aprópénzre váltva a tehetsé -

Átadták a „Bács-Kiskun
Építészetéért” díjat
A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara tavaly alapította a Bács-Kiskun Építészetéért díjat. A kitüntetés létrehozásának célja az építészet barátainak, valamint a környezet alakításában kimagasló
teljesítményt nyújtó nem szakmabeli személyek elismerése volt. A
díj az Építészet Hónapja alkalmából került átadásra, melyet Borbély Lajos, a Kamara Elnöke nyújtott át dr. Csatári Bálintnak, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet fõmunkatársának, a következõ indoklással: „A megye épített
környezetének újragondolásáért, a megye táji kultúrájának megõrzéséért, a tanyavilág feltárásában végzett tevékenységéért.”

gedet, megélhetési mûvész
lettél…
– Én meg azt mondom,
hogy egzisztenciális szorítás
nélkül, nagyon kevés érték
születik. S ez igaz az élet más
területein is. Nézz csak körbe! Anyagi ösztönzés nélkül
nincs se mûvészet, se tudomány, se kõmûves munka.
Ha létkérdésrõl van szó, az
felelõsséget ad minden alkotásnak, minden munkának.
– Miért éppen a tájképfes tészet felé fordultál?
– Aki még nem próbált tájat festeni, annak fogalma
sincs róla, milyen szakmai kihívást jelent. Sorolhatnám
Cézanne-tól Van Gogh-ig a
legközismertebb festõket, azt
látjuk, hogy mindenkinek kellett a primér benyomás. A táj
érzéki inspirációja nélkül, tájat nem lehet festeni. Nagyon
sokat köszönhetek a tájfestésnek, mert nagyon sokat
tanultam belõle.
– Ez nem úgy lenne kerek,
hogy sokat tanultál és profi táltál belõle?
– Egyik sem ment egyik
napról a másikra. Csak a
döntés, hogy otthagyva a
grafikai és a tanári pályát,
belevágtam a festészetbe.
Gyakorlatilag minden napom szabaddá vált, ugyanakkor egy huszonnégy órás

megélhetési kötelességgé is.
Csak évek múltán derült ki,
hogy ez az egzisztenciális
kényszer, milyen munkafegyelemre, szakmai felkészülésre, mennyi gyakorlatra és
milyen eredményekre tud
ösztönözni. És tudott! Ami az
elsõ 15 grafikusi évben nem
sikerült, az a rákövetkezõ
15-20 esztendõben, úgy tûnik, az ellenkezõjére változott. Ami addig sikertelennek
bizonyult, az itt sikeressé vált, és
egy
folyamatos
építkezõ munkát
tett lehetõvé. Igaz,
8-10 esztendõn
keresztül, minden
év minden napján
14-16 órán át festesz, óriási gyakorlatot szerzel.
– Képeidet néz ve, csak a tájfestés
nem elégített ki tel jesen.
– Így igaz, s jött
több éven át a mindennapi
élõ modell utáni rajzolás.
Ebbõl nõtt ki a krétarajzok
mûfaja, és aztán ezeket fokozatosan figurás kompozíciókba rendeztem. Ehhez hozzájött a tájfestészeti tapasztalat,
ami egy magabiztos háttérépítést tett lehetõvé. Innen
már könnyû volt az eszközö-

ket redukálni, hiszen nem
kellett az ecsettel bíbelõdni,
mert az már tudta a maga
dolgát…
– Mi a Csáky-féle romanti ka titka?
– Ahogy a festõi tudásom
gazdagodott, mindig bonyolultabb és nehezebb feladatokra vállalkoztam, és évrõlévre sikerült ezt a kört bõvítenem, egyre nagyobbat merítve, egyre jobban kicsiszolni a

érzések. Tehát én egy ilyen
metafizikus romantikában hiszek.
– Legutóbb, a bécsi kiállí tásodon, a két ország kul tuszminisztere mondott be vezetõt, illetve megnyitó be szédet. A népszerûséged, a
sikereid nehezen vitathatók.
Mi az, amit még el szeretnél
érni?
– Ezen az úton akarok tovább haladni, és azt szeret-

Pillanatfelvétel Csáky Lajos mûtermérõl
mûveket, egyre jobban hasznosítani azt az európai tradíciót, ami többek között a romantikához is köthetõ. Az
emberi belsõ tartalmakat
megjelenítõ érzés- és formavilág az, amit én romantikusnak neveznék, az emberi léleknek a sóhajai, vágyódásai, amik örök metafizikus

ném elérni, ahová vezet. Azt
pedig pontosan, még én
sem tudom. Kérdés, hogy a
meglévõ eszköztáramat és a
látásmódomat mennyire tudom kitágítani, vagy menynyire tudom áthangolni,
hogy mindig új formát, új
tartalmat tudjak megjeleníteni.
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Varázslatos pillanatok
a Libertében

Joanna Stempinska lengyel nagykövet (balról a második) Kecskemétre látogatott
a napokban. Felvételünk a Liberté Étteremben készült.
Az ünnepi idõszakban már új –
lendületes, családias, vidám és
elegáns – stílussal, valamint új
élményekkel várja kedves vendégeit Kecskemét fõterén a Liberté Étterem. Örömmel mondhatjuk, hogy a tradicionális ételek, a modern és friss gasztronómiai ötletek, a szép borok és
mennyei kávék kedvelõinek birodalmává vált az utóbbi idõkben ez az étterem. Az ünnepi
programjaik megszervezésénél,
az egész családra gondolnak.
Itt már Mikuláskor együtt örültek a gyerekekkel, igazi télapóval, krampuszokkal, szaloncukorral, finom süteménnyel és kifestõkkel várva õket.
– Kiemelt feladatnak tekintjük
a rendezvények teljes körû szervezését - nyilatkozta lapunknak
a Liberté Étterem vezetõje,
dr. Palkovics András –, legyen szó céges karácsonyi, évzáró
partiról,

üzleti reggelirõl, családi összejövetelrõl vagy éppen a szilveszterrõl. Azon dolgozunk,
hogy a vendégeink minden elképzelése, kívánsága megvalósulhasson.

kot, pompás kényelemben,
különleges kilátással!”
– A jövõ év elején jazz estekkel, farsangi bállal és Valentin
napi vacsorával, vidám estékkel szeretnék színesíteni a hét-

Szilveszteri menü
Hideg elõétel: Konyakos libamájpástétom, aszalt szilvás pulykagalantin,
zöldalmás zellersalátával, dióval és cumberland mártással. Leves: Dupla
vad erõleves erdei gombás raviolival, fürjtojással és zöldséges tojáskocsonyával. Fõétel: Tésztában sült borjúszûz és dijoni mustáros bélszín, vargányával töltött burgonyával, rakott zöldbabbal és forralt bor mártással, vagy
Posírozott lazac wasabival, gyömbéres zöldségekkel és mini sushival.
Desszert: Mousse trilógia Baileys, dió és étcsokoládé témára. Éjfélkor svédasztalon: Sörrel sült malac káposztás rétessel, kemencés burgonyával, lencseleves füstölt hússal és kolbásszal, fõtt virsli és sült debreceni kevert salátákkal, gyümölcstál. (A menü ára: 9900 Ft/fõ)

– Az év utolsó napján nosztalgia tánczenét kínálunk a
mulatni vágyó vendégeinknek,
egy csipetnyi jazz muzsikával
fûszerezve. Szilveszteri jelmondatunk: „Ünnepeljen nálunk,
élvezze közben a fõtéri tûzijáté-

köznapokat. Rendezvényekkel,
programokkal kapcsolatos, bármilyen kéréssel,
kérdéssel keressenek
bennünket, örömmel állunk rendelkezésükre!

Birkás Menyhért Pro Vino Érdemérme

Kitüntették a neves borászt
A kecskeméti Mathiász János Borrrend Pro Vino
Érdeméremmel tüntette ki a napokban Birkás
Menyhértet, a szabadszállási Birkás Pincészet vezetõjét, a „Borrendjében és a magyar borrendi
mozgalomban kifejtett sikeres tevékenysége, érdemei elismeréseként”. – Nos, ez az a hír, amin
a magyar szõlész és borász szakma berkein belül, valószínûleg nem lepõdött meg senki. Hiszen
Birkás Menyhértnek egész életét végigkísérte,
meghatározta az isteni nedû.
Már gyermekként ott szorgoskodott édesapja
orgoványi szõlõjében, s a tõkék mellõl egyenesen vezetett az útja a budafoki borásziskoláig, s
végül a Kertészeti Fõiskolán szerzett diplomát.
Három évtizedig dolgozott a Kecskemét-Vinnél,
majd 1994-ben alapította meg Szabadszálláson, családi vállalkozásként a Birkás Pincészetet.
– Tradíció nélkül nincs elegancia – vallja a neves szakember, akinek a cége az elmúl egy évtizedben a minõségi borokra specializálódott. A
Birkás Pincészet bebizonyította, hogy a homoki
szõlõbõl is lehet kiváló itókát készíteni, ha a

szorgalom, az eltökéltség nagyszerû szakértelemmel
párosul.
Két éve a Birkás
Pincészet Arany
Sárfehérje
lett
Bács-Kiskun megye legjobb fehér
A kitüntetett:
bora, s három terBirkás Menyhért
méke is ezüstérmet
nyert a VinAgora nemzetközi borversenyen.
Õszintén gratulálunk Birkás Menyhértnek a
mostani kitüntetéséhez, a Pro Vino Érdemérméhez is!
Birkás Pincészet/Birkas Winery LTD.
Hungary, 6080 Szabadszállás, Bem utca 6.
Tel/Fax:76/558-152
www.birkaspinceszet.hu info@birkaspinceszet.hu
Birkás Zoltán
borász, kereskedelmi menedzser
Mobil:+36-20/317-6059


Új, minõségi termékcsaláddal
jelentkezik a Zwack
Eredményes évet zárt a Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra, sikerült teljesíteni, sõt túlteljesíteni a kitûzött terveket. Az év folyamán piacra került új termékeik beváltották a hozzájuk fûzött reményeket, és a hamarosan forgalomba kerülõ legújabb produktumok is biztató jövõt vetítenek elõ. Somogyi József gyárvezetõ tájékoztatta lapunkat a sikeres termékcsaládról.
– Örömmel közölhetem
kedves
fogyasztóinkkal,
hogy két újdonsággal is
megjelentünk, megjelenünk
a hazai piacon. Az egyik az
egyedi kiszerelésû, elegáns,
öt tagból álló termékcsaládunk a Hírös Kecskeméti
Sor, amelynek tagjai a
komplex illat-ízvilágú barackpálinka, a mézes ágyas
barack, a mézes ágyas körte, a mézes szõlõ és a mézes ágyas áfonya. Ezzel elsõsorban a minõséget, a
sokszínûséget igénylõ, édesebb ízvilágot kedvelõ vásárlóinknak kedvezünk, so- fogyasztót, ami különleges ka jó irányú, a szakmaiság
kat várunk az italcsalád ja- és minõségi, ami értéket je- erõs, és ez elsõdleges szempont.
lent.
nuári megjelenésétõl.
– Összességében ered– Büszkén említhetem
– Másik újdonságunk,
ami már kapható is az üzle- meg, hogy néhány napja 6 ményes esztendõt zárt a
tekben, igazi kuriózumnak aranyérmet nyertek termé- manufaktúránk, teljesítettük
számít, hiszen Európában keink a hazai Hun Dest ver- a tervezett célokat, a minõegyedülálló "alapanyag- senyen, az év elején forga- ségi pálinka értékesítését
ból", szilvamagból készült. lomba hozott zamatos sza- pedig, túl is szárnyaltuk. Azt
Ezt a különleges párlatot, mócapálinkánk pedig, el- gondolom, hogy ebben az
melynek Szilvamag Specia- hozta a megmérettetés esztendõben is jól hasznosílitás a neve, bátran ajánlom nagydíját, amit az aranyér- tottuk a szellemi, technikai
az ínyenc fogyasztóink fi- mesek közül választva ítél- adottságainkat, így Csokogyelmébe. A mai piaci vi- nek oda. Ezek az eredmé- nai szavai – „Míg az eszköz
szonyok között fontos, hogy nyek egyfajta visszajelzések, megvan, addig kergessünk
fejlesztéseinkkel
mindig melyek azért is fontosak a célt” – most is szépek, mi
újat, egyedit kell produkál- számunkra, mert bizonyít- több, igazak. Célt értünk, és
junk, olyat, ami megfogja a ják, hogy a minõségi mun- ezt megpróbáljuk jövõre is!

Sugovica Halászcsárda

A halászlét szeretõk törzshelye
Kétségtelen, hogy a kecskeméti Sugovica Halászcsárda, elsõsorban a dunai halászlé szerelmeseinek közkedvelt találkozóhelye évek óta. Az elmúlt esztendõk során egyre több ínyenc
vendég fordult meg az étteremben, akik mára törzsvendégekké váltak. Az igazi családi vállalkozásként mûködtetett csárdában nagy hangsúlyt fektetnek a tradíciókra épülõ hamisítatlan bajai halászlé elkészítésére.
A kitûnõen felszerelt csárdába betérõ vendég itt minden olyan szolgáltatást megkap, ami egy finom étel elfogyasztásához elengedhetetlenül szükséges: kellemes
légkört, udvarias kiszolgálást, bõséges választékot.
– Büszkén említhetem
meg, hogy távolabb lévõ városokból is eljárnak hozzánk
baráti társaságok,
hogy egy ízletes halászlét elfogyasszanak – mondta
Pápics János halfõzõ mester, az étterem tulajdonosa. –
A megszokott és garantált minõség, és
kiszámítható menynyiség az egyik legfõbb érv mellettünk,
ami sokat nyom a
latban.
– Csárdánkban
megtalálhatóak a
hagyományos, ma-

gyaros konyha finomságai is,
sertésbõl, marhahúsból és
szárnyasból készült ételeink
elfogyasztása gasztronómiai
élményt jelent vendégeink
számára. Leginkább kedvelt
a két személyes Sugovica tálunk, melyen minden olyan
finomság megtalálható, ami
képes újra idecsalogatni a
kedves vendéget.

– Elõzetes egyeztetés alapján vállaljuk családok, cégek
rendezvényeinek lebonyolítását is. A közelgõ karácsonyra
tekintettel, igyekszünk a kedvében járni a vendégeinknek, s hogy ne kelljen az ünnepi készülõdés közepette
fáradozni a fõzéssel, elõzetes
megrendelés esetén vállaljuk
az ünnepi halászlé elvitelre
való elkészítését is. Minden
kedves vendégünknek ezúton is békés, áldott ünnepeket kívánok!
Sugovica Halászcsárda
Kecskemét Izsáki út 68.
Tel.: 76/ 494-038
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Vízellátás és kápolnafûtés
Dr. Fekete László, a Kecskeméti Víziközmû Társulat elnöke
tájékoztatta lapunkat az elõttük álló feladatokról és a mûkertvárosi kápolnával kapcsolatos hírekrõl.

Elkészült a kápolna fûtési rendszere
– Sajnos megtorpant az
ivóvízellátás kiépítése a külterületeken. Az ott történõ ingatlancserék, illetve az a
tény, hogy a lakók közül nem
mindenki Kecskeméten dolgozik, jelentõs szerepet játszott abban, hogy nem sikerült az összes tulajdonost elérnünk. 2007-ben önkormányzati beruházással elkészült a fejlesztés A és B üteme, ami 450 ingatlant érintett. Sajnos mintegy 40 he-
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lyen még nem történt meg a
beruházás. A projekt befejezõdött, az önkormányzat már
nem támogatja az utólagos
pótbekötést, így a teljes költséget az érintett lakóknak
kell állniuk – tudtuk meg Fekete Lászlótól.
– Alsószéktóval és Felsõszéktóval kapcsolatban
olyan információkhoz jutottunk, hogy a város közgyûlése felfüggeszti a település
rendezési tervet és így mégis

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
„SZÖVETKEZETI MINŐSÉGŰ” PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
Kiemelten ajánlott egyes betéti kamatok:

lehetséges lenne a beruházás azon utcákban, melyek
a TRT szerinti nyomvonallal
megegyeznek. Ez mintegy
120 ingatlant érintene.
Az önkormányzat adós
még a C és D ütem kivitelezésével, mely a MÁV-nyomvonalakkal érintett területekre vonatkozik (Hetényegyháza temetõi oldala, Katonatelep vasúton túli része és
Kisfái). Ígéretet kaptunk,
hogy ennek a munkának a
kivitelezése talán jövõre
megvalósul.
– A kápolnával kapcsolatban örömhírrõl számolhatok
be: pár héten belül elkészül
a fûtési rendszere, amely egy
új, környezetbarát technológiára épül. Az ESB hõszivatytyús rendszer, mely a levegõbõl szívja ki a hõt, és kizárólag villanyáramot használ fel
a mûködtetésre, ezáltal akár
a felére is csökkentheti majd
a fûtési számlát a gáztüzelésû megoldással szemben. A
templomba járó híveknek
ezután nemcsak a lelküket
melengeti majd az elhangzó
tanítás, hanem méltó körülményt is biztosít a fûtött kápolna.

Molnár Ferenc az Év Kereskedõje
Az nyerheti el a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rangos elismerését, az Év Kereskedõje Díjat, aki egész éves
tevékenysége alapján elismerést
váltott ki kereskedõi körében,
magas szakmai felkészültségrõl
és dinamikus fejlõdési készségrõl
tett tanúbizonyságot, és bõvülõ
vásárlói köre fogyasztói elégedettséggel párosul. Kétségtelen,
hogy a kecskeméti Molnár Faés Építõanyag Kft. tulajdonosa,
Molnár Ferenc maximálisan
megfelel a kiírás szerinti elvárásoknak. Így azután, senki sem
csodálkozott azon, hogy a napokban õ vehette át e rangos
kamarai elismerést.
Családi vállalkozásként jött
létre 1994-ben a Molnár Fatelep, amit ma már Kecskemét
legsikeresebb építõanyag-kereskedelmi cégeként emlegetnek.
Az alig 400 ezer forintos tõkével
induló kft., jelenleg cirka másfél
milliárdos évi forgalommal dicsekedhet. A kezdetekben csak
fával, fûrészárukkal kereskedõ
vállalkozás jelenlegi, Klebelsberg úti telephelyén, ma már
szinte minden kapható, ami egy
építkezéshez szükséges. Sõt, ez
év júniusában, remek termékek
újabb skáláit is kínálva, új áru-

Lekötés nélküli betétek kamata: éves 11%.
Induló betéti összeg:
10.000.000 Ft
Fél éves lekötésû betétek kamata: éves 12,1% Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
Egy éves lekötésû betétek kamata: éves 12,5 % Leköthetõ legkisebb összeg: 5.000.000 Ft.
Egy hónapos lekötésû lakossági betétek kamata: éves 9,7%
Három és négy hónapos lekötésû lakossági betétek kamata: éves 10 %
Hét hónapos lekötésû lakossági betétek kamata: éves 10,1 %
Gyámhatósági betétek kamata: éves 9,2 %
További kiemelt ajánlatok:
Lakossági számlákhoz „szimmetria” hitelkeret.
Vállalkozásoknak „Széchenyi-kártya” hitelkeret.
Kedvezményes „évzáró és ünnepi kölcsönök” a jegybanki alapkamat és
további 5% kamat szerinti hiteldíjjal.
JÓL SZÁMÍTANAK, HA RÁNK SZÁMÍTANAK RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEINK!
A részletes feltételekrõl tájékozódjanak kirendeltségeinken:
Kecskemét (76/500-150) Nagykõrös (53/550-150) Ágasegyháza (76/571-010)
Ballószög (76/573-020) Bugac (76/575-020) Helvécia (76/579-030) Izsák (76/568-000)
Jakabszállás (76/581-808) Orgovány (76/591-529)

Kellemes ünnepeket kívánunk ügyfeleinknek!

Rónasági
Takarékszövetkezet
www.ronasagi.hu

A PIACTÉRTÕL 100 m-re.
A BUDAI UTCA 6 sz. ALATT,
A SZÁLKA HALBOLTBAN.
A legfinomabb ízû biotechnológiával nevelt
SZIKI halak.
1 kg-tól 4 kg-ig 10 féle halból választhat
az ünnepi asztalra.
Élve – tisztítva – szeletelve – filézve
igény szerint.

Ponty – harcsa – busa – kárász
pisztráng – törpeharcsa – süllõ
tengeri halak stb.
Mindent kedvezõ, 2007-es áron.
Ezenfelül sokféle vadhús.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.
Elõrendelés a régi számon.

06-30/278-6969
Kellemes ünnepeket kívánunk!

Keressenek bennünket személyesen
vagy telefonon:
Fülöpszállás:
Kecel: 78/420-793
78/435-680
Imrehegy: 78/420-835
Soltszentimre:
78/445-295
Kecskemét,
Csengõd: 78/441-043
Kõhíd u. 6.
Akasztó: 78/451-102
76/328-898
Tabdi: 78/310-179
Kecskemét,
Páhi: 78/436-110
Horváth C. tér 1.
Kiskõrös: 78/311-180
76/504-419
Biztonságos mûködésünkkel és kedvezõ
ajánlatainkkal továbbra is VÁRJUK ÖNÖKET
k i ren d e lts é g e i n k b e n !
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kíván a Rónasági Takarékszövetkezet
minden kedves ügyfelének!

December 15-tõl december 24-ig minden kedves vásárló, aki 1 000 Ft felett vásárol nálunk, 10%-ra
feljogosító kupont kap ajándékba-melynek érvényességi ideje: 2009. január 1-tõl február végéig tart!

házzal gazdagodott a Molnár
Fa- és Építõanyag Kft.
– Olyan jelentõs visszaesés
mutatkozik most a hazai építõiparban, ami valóban sokakat
elriaszt a fejlesztésektõl, nagyobb beruházásoktól – jelentette ki a 900 négyzetméteres
szaküzletet avatását követõ pohárköszöntõjében Gaál József,
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke. –
Ám az a példa, amit Molnár Ferenc és családja mutat, mindenképpen reményre ad okot.
Ez olyan sikeres, ezernyi kihívást leküzdõ, a folyamatos fejlesztésekre törekvõ vállalkozás,
amilyenrõl sok település csak
álmodozik ma Magyarországon. A Molnár család szorgalmát, kitartó hitét, vállalkozói
bátorságát méltán ajánlhatjuk
követendõ példaként.
– Büszke vagyok erre a kamarai elismerésre – nyilatkozta
lapunknak a díjátadás után
Molnár Ferenc. – Különösen
azért, mert ezt már egy új szel-

lemben mûködõ, a vállalkozókat rengeteg hasznos információval, szolgáltatással segítõ
megyei kamarától kaptam. Nekem például, nagyon sokat jelentett, hogy tagja lehettem annak a csoportnak legutóbb,
amely a brüsszeli uniós parlament munkájába is betekintést
nyerhetett. Ezt a tanulmányi
utat is – pályázati támogatással
– a kamara szervezte. Elképedve láttuk, hogy a különbözõ
magyar pártok kint dolgozó
képviselõi között – az itthoni
parlamenttel ellentétben –,
semmiféle széthúzás nincs, vállvetve küzdenek, lobbiznak a
magyar érdekekért. Persze, a
kinti üzleti életbe is betekinthettünk. Alapvetõ különbség a hazaival szemben az volt, hogy ott
a hatóságok nem szabályoznak, nem adminisztrálnak
agyon mindent. Az a céljuk,
hogy szolgálják, segítsék inkább a kereskedõket, akik ezáltal egyre sikeresebbek, és egyre több adót fizetnek.
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Csengõd, ahol tudatos
településfejlesztés folyik
A 2400 lelket számláló Csengõd dinamikus fejlõdésen ment
keresztül az elmúlt évek során. Városi szintû infrastruktúrával
rendelkezik a falu, és többek között felújították a szociális központot, a községházát, a könyvtárat, az orvosi rendelõt, és az
óvodát is. A fejlesztésekben fontos szerepet játszott a köztiszteletnek örvendõ Baltás István polgármester, aki immár 14
éve vezeti a községet.

– Ez egy olyan hivatás, amit
félgõzzel nem lehet ellátni, ha
méltó módon szeretném végezni. Nem bántam meg,
hogy vállaltam ezt a megtisztelõ megbízatást, mert látom
a munkám eredményét, vagyis nem szélmalomharcot
kell vívnom – nyilatkozta la-

– Tudatos településépítést
folytatunk, illeszkednek egymáshoz a programjaink. Az
elgondolásunknak van eleje
és vége, látni lehet, hogy
honnan hová tartunk. Ki kell
találni az emberek gondolatait, az igényüket fel kell támasztani, mert az emberközeliséget fontosnak tartjuk.
Könyvtár nélkül például, talán sokan meglettek volna,
de így, hogy létrejött az intézmény, sokat gazdagodott
általa a községünk. Nagyobb vonzerõt jelent az
igényesen kialakított környezetben, számítógépes ellátottsággal használni a helyi-

döntéseket, sok jó ötlet kell,
aminek, ha a töredéke megvalósul, már megérte a fáradtságot. Ezek létrehozása
után jöhet majd mindezeknek a tartalmi fejlesztése is.
Sok elképzelés van még a
tarsolyomban, amit csak
ilyen kitûnõ csapattal lehet
megvalósítani, mint ami
körbevesz. Az egyik ezek közül, hogy a szlovákiai
Nagykérrel augusztusban írtuk alá a partner települési
kapcsolatról szóló megállapodást, amitõl szintén gyümölcsözõ együttmûködést
várunk.
– A csengõdi emberek

punknak a település elöljárója. – Azt csinálom, amit szeretek, így szinte a munkám a
hobbim is egyben. A mottóm
pedig, hogy „a szabadság a
felismert szükségszerûség”,
tehát ha felismerem a szükségszerûséget, megvan a kellõ szabadságom a megvalósításához. Olyan nézõpontból
– picit felülrõl – kell szemlélni
a világot, hogy az egész látszódjon.

séget, így ennek a fejlesztésnek köszönhetõen, egyfajta
minõségi változás is bekövetkezett sokak életében.
– Mostanra egy szakmává
vált a polgármesterség, mert
stabil gazdálkodást kialakítani nem könnyû feladat.
Megteremteni a szükséges
forrásokat, elõfinanszírozni
a beruházásokat, csak kellõ
koncentráltsággal
lehet.
Alaposan át kell gondolni a

egyik legjellemzõbb tulajdonsága az alkalmazkodó
képességük, mert itt ezen a
nem túl kedvezõ adottságokkal ellátott vidéken tudnak és akarnak talpon maradni. Ez az alkalmazkodni
tudás lehet a falu jövõje is
egyben. Európai szintû településünk van, a következõ
házi feladat elérni, hogy európai módon is tudjanak élni itt az emberek.

Feladatból gyûjtemény
Egy eredeti ötletet valósított
meg az iskola 2003-ban,
mikor a diákok azt a feladatot kapták, hogy a faluban
fellelhetõ régi, már-már a feledés homályába merülõ
használati tárgyakat gyûjtsenek össze. A legjobban teljesítõ osztálynak felajánlott kirándulás, még inkább ösztö-

nözte a nebulókat a munkára. A gyerekek leleményességének nem volt határa, minden zegzugból kerültek elõ
tárgyak a nagyszabású kutató akció során.
Még a feladat kitalálóit is
meglepte a verseny eredménye. Akadtak olyan eszközök
is, amit még nem sokan lát-

tak korábban, az iskola mögötti épület pedig, ideális
környezetet biztosított a kiállított tárgyaknak. A faluház
helytörténeti gyûjteményében
igazi kuriózumot jelent a szódakészítõ-eszköz, de gramofon, rádió, régi pénzek, kéményes vasaló és régi játékok is találhatóak a múzeumban. A történelem tanulásakor
többször is jönnek
ide az osztályok,
így jobban átélik a
tanult korszak mindennapjait.
Az akció ismét bebizonyította, hogy
értelmes célokkal,
milyen értékálló
munkára vehetõk
rá a gyerekek.

2008. december

Sikeres pályázatok lendületével
Csengõd, hasonlóan a legtöbb kis településhez, pályázatok mogatott
programokba
útján igyekszik elõteremteni a fejlesztésekhez szükséges pénz- nyújtsuk be az anyagainkat,
forrást. Az elmúlt évek során 11 benyújtott pályázatból 9-et mert az önerõ biztosítása, és
már megnyertek, és reménykednek a fennmaradó kettõ ked- a már megnyert forrás elõfivezõ elbírálásában is. Ebben a nem mindennapi sikerben nanszírozása is megterhelõ
oroszlánrészt vállalt Rádulyné dr. Petrányi Júlia, a falu jegyzõ- az önkormányzat költségvetéje, aki nemcsak hivatali munkáját látja el közmegelégedésre, se számára.
hanem kitûnõen felkészült kollégáival írja meg a pályázatok
– Jövõre két pályázatunk is
döntõ részét.
bírálat alá esik. Az egyik a
mûvelõdési ház teljes átalakí– Az idei esztendõ egyik fon- p á l y á z a tását célozza meg, míg a mátos pályázata a HEFOP (Hu- tunk a Fasik az oktatási intézményeinket
mán Erõforrás Operatív Prog- mília Szoérinti. Egy épületbe szeretram), melynek keretében 17,7 ciális Alapnénk integrálni az óvodát (az
millió forintot nyertünk, és szolgáltaeddigi három helyett), valaaminek a szakmai része már tási Közmint az általános iskola alsó
lezárult – mondta el a jegyzõ pont akatagozatát (ami jelenleg két
asszony. – A projekt célja volt a d á l y m e n szociális szférában dolgozó
szakemberek, illetve önkéntesek (különbözõ civil szervezetek munkatársai) képzése, ismereteik bõvítése. 37 résztvevõvel, hétmodulos képzéssel
zajlott a program végrehajtása, amelyre a környékbeli településekrõl is jártak Csengõdre
szociális területen dolgozó
munkatársak és önkéntesek. A
Felnõttképzési központ lett az egykori tûzoltószertár
pénz kisebb hányadából pedig, a korábban tûzoltószertár- tesítésére, belsõ felújítására épületben mûködik), a felsõ
ként funkcionáló épületet bõví- irányult, ahol a legfõbb célt – tagozat épületét pedig felújítettük, átalakítva felnõttképzési a szociális alapszolgáltatá- tanánk. Ez a beruházás több
központtá. A teljes körû felújí- sokhoz való egyenlõ hozzáfé- mint 180 millió forintból jötás lehetõvé teszi egyéb ren- rés esélyét – sikerült, mintegy hetne létre, ami óriási elõrelédezvények, tanfolyamok gör- 10 millió forintból megvalósí- pést jelentene az oktatási indülékeny lebonyolítását is. A tani. Ez a pályázat 95 száza- tézmény életében.
– Szeretek Csengõdön élni,
projekt keretében beszereztük lékos intenzitású volt, és azon
a képzéshez szükséges beren- kevesek egyike, amelynél a mert az emberek toleránsak,
dezéseket, valamint a képzést támogató hatóság elõre fi- elõítélet nélkül elfogadják
egymást, segítõkészek, és nyisegítõ eszközöket, projektort nanszírozta a megvalósítást.
– Csengõd Község Önkor- tottak egymás irányába. A seés laptopot. Ez a pályázat 100
százalékban támogatott volt, mányzata szenvedélyes pá- gítõkészség tükörképe a teleaz önerõt, a program elõfi- lyázó, de a benyújtásra kerü- pülés méretét meghaladó jelõ projekteknél mindig elsõd- lentõs szintû szociális ellátásnanszírozása jelentette.
– A másik, ugyancsak a szo- leges szempont, hogy lehetõ- rendszer mûködtetése, és fociális területet érintõ jelentõs ség szerint 90-100%-ban tá- lyamatos fejlesztése.

Hit az összefogás erejében
Paskay László bíboros elfogadva az evangélikus egyház hí - erõsödve lehet tovább lelvását, itt Csengõdön hirdette meg 1986-ban, katolikus rész - kileg táplálkoznunk, fejlõdrõl is az ökumenéhez való csatlakozást. Augusztus óta új plé - nünk.
bánosa van a falunak, Szaniszló Tibor személyében, aki szin – Örülök annak, hogy
tén hisz az ökumené erejében, a vallási felekezetek összefo - jó lélekkel lehet kiállni a
gásában.
hívõk elé, õszintén – va– Kitûnõ elõdök után jöt– Az elõdeim érdeme, lóságosan a valóságról –
tem ide, akik sok szempont- hogy megalapozták ezt a lehet prédikálni nekik. Bíból példát mutattak az itt lelki életet itt a községben. zom abban, hogy továbbélõknek – állítja az új plébá- Legfontosabb talán a ra is optimistán, a hitbõl is
nos. – Folytatni szeretném az számvetés: bûnbánatot kell erõt merítve élik az életüõ munkájukat, de hozzáten- tartanunk, és ettõl is meg- ket, a csengõdi emberek.
ni a magam sajátos részét
is. Azon igyekszem, hogy a
templomunkba betérõ emberek, mikor kilépnek az ajtón, úgy érezzék, hogy többek lettek, kaptak valamit,
és ezzel másokat is megajándékozhatnak.
– Kitûnõ a kapcsolatunk a
többi a településünkön
megtalálható felekezettel az evangélikusokkal, a baptistákkal, és a reformátusokkal egyaránt –, komolyan vesszük az ökumenét.
Közös imahetet és evangelizációt is tartunk. Az advent
idõszakát imádsággal, lelki
felkészüléssel töltöm, ráhangolódva karácsonyra.
Jó lenne, ha a saját lelkére
is jutna ideje mindenkinek a
Gyönyörû csengõdi imasarok
készülõdés közepette.

2008. december

Família központ –
családias légkör
1985-ben, az országban elsõként induló kis települési családsegítõ központ vált napjainkra Família Szociális Alapszolgáltatási Központ néven, hat tevékenységet végzõ intézménynyé. A falu vezetése kiemelten fontosnak tartja a központ mûködtetését, és azon igyekszik, hogy növelje minden Csengõdön élõ ember szociális biztonságát. Az idén megvalósult az
impozáns létesítmény felújítása, melyrõl dr. Jamrik Kiss Edit,
az intézmény vezetõje számolt be.

– Kívül-belül teljesen megújult
az épület, így még barátságosabb, ideálisabb környezet várja a hozzánk betérõ embereket. Az intézmény akadálymentesítése is megtörtént, ezáltal
megteremtõdtek az esély-
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egyenlõség feltételei a sérült és
egészséges emberek számára.
Olyan információs pultot is beépítettek, amiben az indukciós
hurok lehetõvé teszi a hallássérültek tájékozódását. Az élénk,
szép színek pozitív élményeket

nyújtanak a klienseink számára,
akik az esztétikus, komfortos
miliõben családias körülmények között érezhetik magukat.
– A tevékenységi körünk is folyamatosan bõvült, így mára
hat alapszolgáltatást vehetnek
igénybe a hozzánk látogatók:
étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idõsek klubja nappali ellátással, családsegítõ, gyermekjóléti -és tanyagondnoki szolgálat
szerepel a kínálatunkban.
Szakképzett dolgozóink fórumokon, továbbképzéseken való részvételekkel folyamatosan
bõvítik tudásukat. Örülök,
hogy az intézmény mûködése is
hozzájárult Csengõd egészségbarát település címének elnyeréséhez. Remélem, a jövõben
bõvül majd a szolgáltatásaink
köre, és továbbra is elégedettek lesznek velünk az itt élõ emberek.

Adventi készülõdés sok-sok ajándékkal

A Gong Rádió meglepetései
Több ezer ember ünnepét teszi fényesebbé az az adventi adományozási akció, amellyel a Gong Rádió munkatársai immár
hagyományosan készülnek a karácsonyra. A megye egyik
legnagyobb karitatív megmozdulásáról Tõzsér Judit ügyvezetõ igazgatóval beszélgettünk.
– Hányan tehették ki jelképes csizmájukat az ablakba a
Gong Rádió segítségében
bízva?
– Nagy örömmel mondhatom, hogy idén, amikor igen
sok családnak és közösségnek van szüksége segítségre,
a Gong Rádió Mikulása minden eddiginél több ajándék- gondozó - szolgálatnál élõ
kal a puttonyában indult idõseknek, a Máriavárosi
nagy útjára. Hosszú az intéz- Autista Iskolába, a Csongrádi
mények és magánszemélyek úti sajátos nevelést igénylõ
névsora, akikhez eljuttattuk nebulóknak, a Lajosmizsei
az adományokat. Az elmúlt Általános Iskolába, a Humán
hetek, hónapok kitartó szer- Rehabilitációs Egyesülethez,
vezõ munkájának köszönhe- valamint a megyei kórház
tõen, a Gong Mikulás a rá- gyermekosztályán tartózkodó
dió munkatársaival együtt vitt beteg gyermekeknek…

Fémszerkezetek specialistái
Geiger Ferenc 1997 óta dolgozik egyéni vállalkozóként, a
Stadler Stadiontól kezdve, a
kecskeméti Malomig sok kiválóan kivitelezett munka fûzõdik
a nevéhez.
– Mindig alvállalkozóként
veszünk részt a nagyobb volumenû beruházások kivitelezésénél, több másik vállalkozóval
karöltve, mintegy harmincan.
Szakmailag kiválóan felkészült
emberekbõl álló csapatommal
az acélvázas szerkezetû épületek, csarnokok, üvegházak,
üvegfalak építésére specializá-

lódtunk. Az egész ország területérõl kapunk megrendeléseket, szerencsére folyamatosan
el vagyunk látva felkérésekkel.
Referenciáink közé tartozik az
OBI áruházak és a Brico Stone
barkácsüzletek szerkezetének
megépítése is. Büszkén említhetem meg, hogy Kecskeméten a Malom Center látványosra sikerült üvegfalának egészét
mi építhettük be a helyére.
- Jelenleg Budapesten a Párizsi Nagyáruház impozáns
üvegkristály kupoláját is mi helyezzük fel. Mára telítetté vált

ez a pálya, csak az a cég képes talpon maradni, aki minõségi munkát végez, ami a mi
brigádunknál egyébként is
alapkövetelmény.
– Csengõdön születtem, szeretek itt élni, örömmel figyelem
a falu fejlõdését, talán csak
abban van hiányérzetem, hogy
régebben több idõ jutott az
összejövetelekre.
Geiger Ferenc egyéni vállalkozó
6222 Csengõd, Kodály Z. u. 9.
Telefon: 06/30-218-1667
06/78-441-225

Kétkeréken Európában
Hova juthat el egy tehetséges üzletember, ha a
rendszerváltás után nyit
egy 500- féle motorkerékpár- , kerékpár- és robogóalkatrészt kínáló
nagykereskedést
egy
mindössze 60 négyzetméteres alapterületû garázsban Magyarországon?!
Ezt lehet ellesni Csima
Bélától, a Moped 91 Kft.
ügyvezetõ igazgatójától.
Majd' 20 évvel késõbb egy
25 fõs csapat vezényli a több
mint 10 000- féle alkatrész terítését egy folyamatosan bõvü-

lõ 1700 négyzetméteres raktárból.
A vállalat szervezett túrajárattal, romániai leányvállalattal büszkélkedhet. A márkák rengetegébõl csak a
magas minõségi
kritériumoknak
megfelelõ termékeket választja ki, melyeket saját márkanév alatt Moped
Scooter Parts csomagolásban
forgalmaz. A magyar jelenlét
mellett a Moped91 Kft. fõleg
Kelet-Közép-Európa kereskedõit szolgálja ki, ahol szintén

ajándékot az S.O.S. Gyermekfaluba, a Faragó Béla
Gyermekotthonba és a Platán Otthon lakóinak, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Juhar és a Nyíri utcai
tartós nevelésben részesülõ
diákoknak, a Napsugár
Gyermekotthonba, az idõs-

– Kecskeméten kívül is sokan hallgatják a Gongot. Õk
is számíthattak meglepeté sekre?
– Igen, az idei karitatív akciónk már nem korlátozódott
Kecskemétre. Ezúttal a vidéki
stúdiók településein élõ idõseket, mozgássérülteket, bete-

geket is megajándékoztuk:
Kecelen 260, Gyömrõn 300,
Solton 160, Csongrádon 150
és Nagykõrösön 400 embernek szerezve örömet. A Gong
Mikulása az elmúlt évekhez
hasonlóan gyümölcsöt és
édességet osztott szét a kecskeméti és a vidéki helyszíneken, összesen 3000 gyermeknek és felnõttnek.
– Milyen meglepetések várhatók az adventi hónap második felében?
– Az elmúlt években szép
hagyománya alakult ki ennek
az idõszaknak is. A szentestét
megelõzõ napon, december
23-án, déli 12 órakor az
Aranyhomok Szálloda Kft.vel, a Fornetti Kft.-vel, illetve
az I. Kecskeméti Lions Klubbal közösen, a Gong Rádió
gulyáslevessel, friss kenyérrel,
süteménnyel, szaloncukorral és
meleg, téli ruhákkal kedveskedik a Táncsics utcai hajléktalanszállón
élõ embertársainak. Természetesen, mint az
év folyamán,
segítünk rászoruló, hátrányos helyzetû családokon is. A napokban
Szentkirályra egy 8 tagú családnak vittünk élelmiszer csomagokat, ruhákat, takarókat, a lajosmizsei tanyavilágban pedig, egy idõs,
egyedül élõ néninek segítettünk, szintén élelmiszerrel.

Ha karácsonyfa,
akkor Jávorka!
A Jávorka család
már harminc éve
foglalkozik fenyõkkel, a kecskemétiek
nagy örömére. A
gyönyörû
fákat
több éve változatlan áron kínálják –
ez az idén sem lesz
másképp –, így például a
nordmann fenyõ ára marad 4000 Ft/m, a luccé
pedig 1500 Ft/m. A régi
árak mellett megmaradt a
családias légkör is, ha kell,
segítenek belefaragni a fenyõt a talpba. Tehát idén is

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING
TISZAKÉCSKE

érdemes lesz benézni
Kecskeméten a Csíksomlyói út 20. szám alá, szeretettel várja a kedves érdeklõdõket a tulajdonos,
Jávorka Endre mindenkinek boldog, békés ünnepeket kívánva!

GYÓGYVÍZ – USZODA
– JACUZZI – SZAUNA
– INFRASZAUNA
S P O R TO L J ! GY Ó GY U L J !
PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva:
mindennap 9-22 óráig!

Ünnepi nyitva tartás:

Csengõdi
összeállításunkat
támogatta:
Dense GV Bt., és
a Bor-ászok Kft.
(Kalapos István)

CSATAI ÉS TÁRSA KFT
Csatai István
6222 Csengõd, Kiscsengõd 23.
(Dózsa Gy. u. 82.)
Tel.: 78/441-068,
06-20/9862-876

december 24-én zárva,
25-én 14-22 óráig,
26 - 30-ig 9-22 óráig,
31-én 9-16 óráig,
január 1-jén
14-22 óráig.
Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!
Kellemes karácsonyi
ünnepeket és
boldog új évet
kívánunk!

2008. december

Szilveszter
a Tanyacsárdában

Újévi akciók
a Gody Papánál

Köszöntse velünk az új évet!
Szilveszteri varázslat a Tanyacsárda konyhájából:
Vendégváró falatkák
Elõétel: Fogaspiramis folyami rákkal töltve, citromfûvel ékesítve
Hízlalt kacsamájterrine konyakos szederzselével
Málnaecetes retekcsírás salátacsokorral
Leves:
Gyöngytyúk erõleves Julienne módra
Fõételek: Ropogósra sütött malackaraj almás- káposztás rétessel
Sajtkéregben sült borjúszûz sütõtökszufléval, illatos jus-vel
Konfitált kacsamell aszalt szilvamártással, vargányás burgonyatortácskával
Desszert: Karamell-kocka
Mascarponés erdei gyümölcsszelet vanília-epertükrön
birsalmasajttal
Éjfél után: Lencseleves füstölt csülökkel és korhelyleves enyhén
füstölt Debrecenivel
Menü ára: 11.000 Ft/fõ

Hangulatfelelõsök:
Öreg Tanyacsárda:

Change zenekar
Új tanyacsárda

Dj. GaZsó

22.00 órától az Új,
23.00 órától az
Öreg Tanyacsárda
fellépõje
a „Csillag születik”
felfedezettje:

KOCSIS TIBOR

Tanyacsárda Kft. H−6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: +36/76/356-010 Fax: +36/76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu  www.tanyacsarda.hu

WARP ZONE árukészlet
az üzlet berendezésével
együtt eladó!
Érdeklõdni:
30/392-1141
Piramis udvarház belsõ
udvara Csányi J. út 1.
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Eladó lakást
vagy családi
házat keresek
Kecskeméten és
30 km-es
körzetében.
Horváth Mihály
30/ 640-1180

Rendkívüli téli akció
a hévízi Ágnes Panzióban!
2008. november 1-tõl 2009. március 1-ig
– karácsony és szilveszter kivételével –

20% kedvezményt adunk a szállásdíjból!
Térítésmentes wellness-használat,
uszoda, szauna, sókamra, pezsgõfürdõ.
AQUALAND CLUB KÁRTYATULAJDONOSOK
FIGYELEM! 2008. december 22-ig Bónusz
hetek, illetve Bónusz napok
50%-os szobaár-kedvezménnyel!
További információk:
06-83.540 139, 83-540 290, 83- 340 450
Fax:06-83-343 218
e-mail: agnespanzio@t-online.hu
www.agnespanzio.inf.hu  www.confhotel.hu

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA
Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,
regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.
Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött
kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!
Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470
weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu
titkarsag@hknyomda.hu

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

Jó szokásához híven, új akcióval várja kedves vendégeit a
Gody Papa Pizzéria az új esztendõben is, amikrõl az étterem tulajdonosa, Godó László tájékoztatta lapunkat.
– Január 1-tõl mindennap a
dátummal megegyezõ sorszámú 28 centis pizza (pl.5-én az
5.), fél áron lesz fogyasztható.
A következõ hónaptól pedig,
értelemszerûen folytatódik a
sor (február 1-jén a 32. számú Gody Papa pizza kerül feleannyiba, mint egyébként
szokott). Az akció egészen
március 17-ig tart, (a 76. rizses thai pizza az utolsó a sorban) és ez természetesen a
házhoz rendelt pizzákra is érvényes.
– Örömteli hír, hogy más folyamatos akciókkal is igyekszünk vendégeink kedvében
járni. Naponta 11 és 16 óra
között 20% kedvezménnyel
várjuk a diákokat, valamint
vasárnaponként az idelátogató családok fél áron lakhatnak
jól. Az étlapon széles a választék: a pizzák mellett tésztákat,
spagettit, rizses húst, házi palacsintát, salátát, kétféle sültet,
pizza-burgert is lehet rendelni.
– Karácsonykor és szilveszterkor zárva tartunk, a
www.godypapa.hu oldalunkon az étlapot és minden fontos információt megtalálnak
kedves vendégeink, akiknek
ezúton is áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendõt
kívánunk!
Gody Papa Pizzéria
Kecskemét, Arany J. u. 3.
Tel.: 76/415−515
Nyitva tartás:
H−Cs: 11−23
P−Sz: 11−24
V: 12−22

Fergeteges szilveszter
a Szõlõfürt Fogadóban
Kecskeméten a népszerû Szõlõfürt Fogadó is javában készül az elõttünk álló ünnepekre. December 24-én délután 3 óráig az étterem elõzetes megrendelés alapján, elvitelre is készít az
ünnepi vacsorához elengedhetetlen finomságokat. A halászlé 1300 forintba, a hidegtál és a
sültes tál egyaránt 1800 forintba kerül adagonként.
Szilveszterkor fergeteges
hangulatban lehet részük
azoknak, akik a Szõlõfürt Fogadót választják az óév elbúcsúztatására. Ínyenc falatok
és vidám, mulatságra kiválóan alkalmas zene várja a
kedves vendégeket. 19 órától jelmezben vagy jelmez
nélkül is welcome drinkkel
várják az érkezõ vendégeket.
21 órától „Azok a régi szép
napok” címmel operett és
musical örökzöldek csendülnek fel, a Madách Színház
két tehetséges mûvésze, Bednai Natália és Németh Gábor elõadásában.
Az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei szinte megállás nélkül gondoskodnak a
kitûnõ hangulatról, majd
nosztalgia sláger disco veszi
kezdetét.

A vacsoránál kétféle menübõl lehet választani:
„A” menü: libamájkrémes
palacsinta, konyakos erdei
gombamártással, ropogósra sült bõrös malackaraj,
fokhagymás pecsenyével,
pezsgõs párolt vörös káposztával, sült rüstivel, al-

HOTEL HÁROM GÚNÁR
Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Tel.: 76/483-611 mobil: 06-30/229-9231
www.hotelharomgunar.hu

Köszöntse velünk az új évet
a Három Gúnár Rendezvényház
fergeteges szilveszteri mulatságán!
koktél ❋ gálavacsora ❋ éjfél után svédasztal
A Bálteremben TAIFUN együttes,
a Picasso teremben a FÕNIX bulizenekar
gondoskodik a jó hangulatról
Mûsor: Moulin Rouge Táncszínház
az Akrobat Max elõadásában
Értékes tombolanyeremények!

Részvétel:
11.000 Ft
üdülési csekket
elfogadunk!

más rétes tejszínes karamell
mártással.
„B” menü: sonkás tojással
töltött szûzérmék Waldorf
salátával, aszalt szilvával,
bacon szalonnával sült pulyka steak, camembert sajttal
egybesütve, burgonyakrokettel, rokfortos salátával,
máktorta cherrys barackos
szósszal.
Éjfélkor újévi lencselevest
szolgálnak fel füstölt csülökkel, roppanós virslivel és
pezsgõvel. Tombola is lesz
értékes
nyereményekkel,
melyen a fõdíj egy wellness
hétvége két fõ részére.
A belépõ ára: 9500 Ft/fõ
Bõvebb információ és az
étlap a fogadó honlapján is
megtalálható.
Egyéb alkalmakkor üdülési csekket és étkezési utalványt is elfogadnak.
Szõlõfürt Fogadó
Kecskemét Sz. István krt.23.
Tel.: 76/ 505-490
e-mail:
etterem@szolofurtfogado.hu
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Cserszegi a megye bora
A Kecskeméttõl 15 kilométerre található, 60 hektáros szõlõterületen gazdálkodó Varga Birtok Kft. számos díjat nyert az
elmúlt évek során. A családi borászatot fenntartó fiatal házaspár sikereinek a titka a régi, tájjellegû magyar fajták következetes, hagyományokon alapuló ápolásában, és a modern
szaktudás alkalmazásában rejlik. Varga Ildikó, a cég egyik
vezetõje számolt be olvasóinknak az idei eredményeikrõl.
– Nagyszerû évet zártunk, h e l y i s é az eladás mértéke 40 száza- gek is.
– Leglékkal növekedett az idén, és
így összesen mintegy 150 n é p s z e ezer palack bort értékesítet- rûbb botünk. Örülök, hogy egyre runk a
többen ragaszkodnak hoz- rozé, de
zánk, keresik a termékeinket, egyre ins mivel csak a harmadik éve kább tért
vagyunk jelen a hazai pia- hódít a
con, ez az eredmény, biztató díjnyertes
a jövõre nézve. Fõleg CserszeCsongrád és Pest megyébõl gi, és felvannak megrendelõink, de tûnõ az
az idei esztendõben már szé- A r a n y
lesebb hazai terepen is felfi- Sárfehér elõretörése is. Somgyeltek ránk, miután az álta- merlierként bármelyik borunlunk gyártott és forgalmazott kat ajánlom a fogyasztóink
Cserszegi Fûszeres nyerte el figyelmébe, akár a közelgõ
a Bács-Kiskun megye bora ünnepekre is gondolva.
kitüntetõ címet. Ezúton is kö- Örömmel újságolhatom,
szönjük az elismerést! A kö- hogy Kecskeméten az Izsáki
vetkezõ években is szeret- úti Szil-Coopban minden fajnénk kiváló minõségû ter- ta borunk kapható.
– A cégünk indulásakor elmékekkel elõrukkolni a piacon. Elõnyt jelent a szá- sõszámú feladataink között
munkra, hogy egy helyen szerepelt elérni azt, hogy a
összpontosul a borászathoz táj jellegzetes borai – a kaszükséges minden részle- darka, az ezerjó, a kövidinka
günk, így a feldolgozóüzem, -újra régi fényéükben tündöa pincerendszer, a manufak- kölhessenek. A minõségi boturális palackozó és a raktár- rok termelése mellett, vállal-

kozásunk nem titkolt célja
még a helyi borturizmus fellendítése. Ahhoz, hogy az alföldi borok visszanyerjék
megérdemelt
rangjukat,
szükséges a gasztronómiai
kóstoltatás intézményének az

elterjesztése is.
egy hasonlóan
gulatot árasztó
lóban ideális
funkcionálhat.

Ehhez pedig
családi hanborászat vahelyszínként

Varga Birtok Kft.
6070 Izsák,
Gedeon dûlõ 204.
Tel.:76/ 722-750
www.vbpince.hu
www.caligarius.hu

NINETT DIVAT

– Lakásvásárlási célú és szabadfelhasználású jelzálog hitel
– Befektetések





Alkalmi ruhák

Életbiztosítások
Otthonbiztosítások
Vállalkozásbiztosítások
Gépjármûbiztosítások

széles választéka
üzleti vacsorákra, bálakra,
és egyszerûen,
ha szép akarsz lenni!

Allianz. Pénzügyi megoldások
A-tól Z-ig
Kecskemét, Lestár tér 2.
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8-13-ig, 14–17-ig
Tel./fax: 76/509-021, 20/928-7710,
30/619-9727

Telefon: 06-30/6800-718
Kecskemét, Hornyik J. krt. 7.
Válaszoljon helyesen kérdésünkre,
küldje be a válaszát SMS-ben
nevével, címével a 06−30/229−4858
telefonszámra (nem emelt díjas),
vagy vágja ki a kupont, és küldje be az
Avon 6001 Kecskemét, Pf.: 810 címre.
A helyes megfejtést beküldõk
Avon ajándékot kapnak.
A megfejtés: az Avon legújabb parfümje.

B

D G

L

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . .

