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A kecskeméti Wojtyla Barátság Központ ifj. Kõ Ferenc festõmûvész által készített, II. János Pált áb-
rázoló festményét a krakkói érsek segédpüspöke, Jan Szkodon szentelte meg a napokban rende-
zett wadowicei ünnepi szentmisén, több mint négyezres tömeg elõtt. A nagyszabású rendezvényen
a Porta Egyesület delegációja képviselte Kecskemétet, amirõl a 5. oldalon olvasható bõvebb be-
számoló. 

Rendhagyó környezetismereti
órán vehettek részt a napok-
ban a Ménteleki Általános Is-
kola diákjai. Bodor László
vezetõ- fõtanácsos és Markó
Zoltánné, az Egészségneve-
lési Központ munkatársa a
parlagfû-mentesítés fontos-
ságára hívta fel a figyelmü-
ket. A 6–14 éves gyerekek
szemmel láthatóan érdeklõ-

déssel hallgatták az ismeret-
terjesztõ elõadást, amely
egyszerre szolgált elméleti in-
formációkkal és hasznos
gyakorlati tanácsokkal.
– Elsõsorban a környezeti
nevelésre és a megelõzésre
szeretnénk helyezni a hang-
súlyt. Az óvodától a fõiskolá-
ig kívánjuk népszerûsíteni
akcióink és az efféle elõadá-

sok formájában a környezet-
tudatos viselkedést – nyilat-
kozta lapunknak Bodor
László, aki tavasztól felel a
Porta Egyesület pollenprog-
ramjáért.
Mint megtudtuk: a vakáció
elõtti hetekben tíz alap-, kö-
zép- és felsõfokú oktatási in-
tézmény adhat otthont ha-
sonló rendezvényeknek.

Az ING Csoport, a világ 9. legnagyobb
vállalata, Magyarországon is vezetõ

pénzügyi szolgáltató,
Bács-Kiskun megyei irodáját új helyre

költöztette:
6000 Kecskemét, Tatár sor 6.

Tel.:76 577 464 
mobil: 06 30 944 7731

Új irodánk kirendeltségvezetõt és 5 fõ
pénzügyi tanácsadót keres.

Kecskemétiek a pápa szülővárosában

Rendhagyó órákkal a parlagfű ellen

Chefakadémia 88..  oollddaall

A pillanatok mûvésze 22..  oollddaall

Fejlesztés és fegyelem 44..  oollddaall
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– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás 
– okmányok pótlása

– hitelügyintézés 
– személyes okmányok ügyintézése
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– Õk most Szegeden van-
nak – magyarázza a szír
származású mûvész. – Õk
az unokáim, a lányom két
gyönyörû iker fia. Sajnos
ezen a hétvégén nem tudtak
hazajönni, a nejem utazott
el hozzájuk. Nekem az az
igazi boldogság, amikor itt
van körülöttem az egész
család. Meg amikor tele van
a kertem, a házam sok-sok
jó baráttal. Mert a jó társa-
ság, az értelmes együttlét és
a szeretet, valljuk be: min-
dennél fontosabb.  

Körbevezet a házban. Az
igényesség és a praktikus-
ság megnyugtató kelleme
árad a szobákból. A fala-
kon festmények, grafikák,
de semmi meghökkentõ,
hivalkodó absztrakt. A tech-
nikailag jól felszerelt mûte-
remben nagyméretû, beke-
retezett Iskander-fotók min-
denütt. Többségüket isme-
rem kiállításokról, prospek-
tusokból, újságokból, még-
sem tudom megállni, hogy
ne csettintsek elismerõen,
kicsit elidõzve elõttük.

– Valójában a fotók tettek
magyarrá – jegyzi meg ven-
déglátóm, de ezt csak ké-
sõbb fejti ki bõvebben, a te-
raszon, egy kávé mellett. El-

mondása szerint nagy tu-
dásvággyal érkezett Szíriá-
ból Magyarországra 1967-
ben; s azzal az elhatározás-
sal, hogy mérnöki diplomát
szerezve hasznos, sikeres
polgára lesz majd szülõha-
zájának. De minden más-
ként alakult, miután az ösz-
töndíjából vett egy fényké-
pezõgépet.

– Mesélni akartam vele.
A magyar nyelvet még rosz-
szul beszéltem, ezért a fotók
segítségével próbáltam el-
mondani mindazt, amit ér-
zek, gondolok errõl a világ-
ról. Szíriában a szülõi há-
zunk a tengerpart közelé-
ben volt. Esténként egy
nagy fa alatt gyûltek össze
az öregek, én meg, ha csak
tehettem, odasomfordáltam
már mezítlábas lurkóként
is, és ámulva hallgattam az
elbeszéléseiket. Munkában
megfáradt, ám nyugodt,
bölcs aggastyánok voltak,
akik hiányoztak, miután el-
szakadtam otthonról. De
végül itt is rájuk találtam, az
alföldi tanyavilágban, amit
a fényképezõgépemmel be-
barangoltam. És mennél
többet beszélgettem velük,
annál inkább azt éreztem,
hogy itt is otthon vagyok.

Közben rájöttem, hogy a jó
szociofotó nemcsak jó ma-
sina kérdése. Elõbb meg
kell ismerned az embert,
akirõl képeiddel mesélni
akarsz. Különben hogyan
kaphatnád el azt a mozdu-
latot, azt a pillanatot, ami-
ben egy egész élet összesû-
rûsödhet olykor?

– Nem csak a fényképe-
zõgépet, de az óvszert is
azért találták fel, mert néha
valóban minden egy pilla-
naton múlik – összegzem

tréfásan a hallottakat, mert
a magamfajta firkászok
tényleg képesek a lelküket
is eladni egy jó poénért. A
másét meg pláne. Lényeg a
lényeg: egy Zenit névre
hallgató masinának kö-
szönhetõen a fotózás örök
szerelem lett Iskander szá-
mára, amit gyorsan követett
egy másik, ám õ már egy
szép kecskeméti lányként
toppant az életébe. (Ugye,
hogy valahol minden össze-
függ?)  

– Amikor a feleségemmel
összeházasodtunk, már tud-

tam, hogy nem térek vissza
Szíriába. Arról nem is be-
szélve, hogy az iszlám régen
tiltotta az emberábrázolást,
mondván, hogy az Isten dol-
ga. Vagyis a fotográfusi am-
bícióimat kockára tettem
volna, ha hazamegyek.
Amikor pedig megszületett a
lányom, majd a fiam, vég-
leg eldõlt minden, mert én
nemcsak hûséges férj, de
gondoskodó, jó apa is akar-
tam lenni. Igaz, állami ösz-
töndíjjal jöttem ide tanulni,

de szerencsére nem szerzõd-
tem egyik otthoni céggel
sem, amely követelhette vol-
na, hogy menjek vissza és
dolgozzam le nála a tanulá-
somhoz nyújtott támogatá-
sát. A katonaság sem jelen-
tett problémát, ugyanis Szíri-
ában az a törvény, hogy az
egyedüli családfenntartó fér-
fit nem sorozhatják be. Már-
pedig az édesapám még
kisgyerekkoromban meg-
halt, s mint egyetlen fiú, én
számítottam családfenntar-
tónak. Drága édesanyám
szerencsére még él, szinte

hetente hívjuk egymást tele-
fonon. Az, hogy március 15-
én kitüntettek a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovag-
keresztjével, hírként szere-
pelt a szíriai televízióban.
Azonnal felhívott, s pityereg-
ve mondogatta, mennyire
büszke rám… 

– A kezdõ mérnöki fizeté-
sem igen szerény volt, arról
pedig még nem is álmod-
tam, hogy a fotóimért pénzt
kaphatok. Jobbra fordult a
helyzetünk, amikor a mun-

kahelyem, a kecs-
keméti Mezõgép
kiküldött Algériá-
ba, ahol siló
rendszereket épí-
tettek, s csak én
voltam a cégnél,
aki tudott arabul.
Az akkori rende-
letek szerint, ha
valaki három évig
külföldön dolgo-
zott, vámmente-
sen hazahozha-
tott egy autót.
Vettem is egy
BMW-t, de egy
percig sem ültem

a volánjánál, mert nekem
sokkal fontosabb volt, hogy
saját otthonunk legyen. Ak-
kor kezdtük el építeni ezt a
házat, s ahogy a lehetõsé-
geink engedték, folyamato-
san bõvítgettük, szépítettük.   

Sok minden szóba kerül
még, így vendéglátómtól azt
is megtudom, hogy nem
csak a kertészkedést szereti,
de valójában minden há-
zimunkára kapható, fõz,
mosogat, takarít is, ha kell,
mert rend a lelke minden-
nek. De bármirõl beszélünk,
újra meg újra visszatérünk a

fotózáshoz. És jó ideig el is
idõzünk a legkorszerûbb di-
gitális technikánál, annak
elõnyeit és hátrányait latol-
gatva. Majd megtudom,
hogy a tájképektõl az akto-
kig, a sajtófotótól a csoport-
képekig, sok mindent pro-
dukál ma is Bahget Iskan-
der, de legjobban változat-
lanul a szociofotók vonzzák.

– Egy alkalommal, amikor
nagy hó esett, útnak indul-
tunk Walter Gábor festõmû-
vész barátommal a téli tája-
kat megcsodálni. Orgovány
felé autóztunk, amikor meg-
láttam egy idõs nénit, lapát-
tal a kezében. Gondold el,
a tanyája jó 300 méterre
volt az úttól, s ezen a távon
végig utat vágott a hatalmas
hóban, ez a hetvenvalahány
éves anyóka. Amikor meg-
kérdeztem, miért gyötri ma-
gát ezzel az embertelen
munkával, azt felelte, hogy
így van ez rendjén. Mert ha
netalán jönne hozzá valaki,
ne kelljen térdig gázolnia a
hóban, míg a tanyájához ér.
Néztem a lilára fagyott, be-
dagadt kezét, ahogy a lapá-
tot szorongatta, meg lábán
a lyukas gumicsizmát, ami
tele volt tömködve újságpa-
pírral, és elszorult a torkom.
Pontosan éreztem, melyik
pillanatban kell elkattinta-
nom a fényképezõgépet.
Ahogy azt is tudtam, hogy
visszajövök hozzá karácsony-
kor, meg amikor kitavaszo-
dik, hogy újra szót váltsak ve-
le, megtudva hogyan alakul
a sorsa, és meglesve hogyan
enyhülnek meg arcvonásai
az ünnep melegétõl vagy a
márciusi napsütéstõl…

Koloh Elek

A napokban tartották
meg a „Lakóhelyünk és
környezetünk szép vagy le-
hangoló képei” címmel ki-
írt rajzpályázat eredmény-
hirdetését Kecskeméten, a
Mátyás Király Általános Is-
kolában. A díjakat Bodor
László, a Porta Egyesület
pollenprogramjáért felelõs

szakembere adta át a ki-
emelkedõt alkotó óvodá-
soknak és általános iskolá-
soknak. 

A legjobb mûvek június
6-ig tekinthetõk meg az in-
tézmény aulájában. A kiál-
lítást dr. Vajna Tamásné, a
Kiskunsági Nemzeti Park
igazgatója nyitotta meg,

aki örömét fejezte ki, hogy
az idén több mint ötszáz, a
különbözõ technikák széles
palettáját felhasználó pá-
lyázat érkezett Bács-Kiskun
megye egész területérõl,
minden korcsoportból. Az
általános iskola tanulóinak
színvonalas mûsora zárta
az ünnepséget.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és
a helyi Drámapedagógiai Mû-
hely által szervezett Versmondók
Találkozójára 491 fiatal jelentke-
zett a meghirdetett öt korcsoport-
ban. A 21 válogató forduló után,
a május 24-i döntõn 95 verselõ
diák állt a pódiumra, színvonalas
produkciókkal lepve meg a zsû-
rit, egymást és az érdeklõdõ kö-
zönséget.

A dohányzás a világon az elsõ számú halá-
lok, hiszen a cigaretta rendszeres fogyasztói-
nak több mint felét megöli. Magyarországon
mintegy 2,6 millió ember rabja ennek a ká-
ros szenvedélynek, s közöttük egyre több 
a fiatal.

Ezért az Országos Tisztifõorvosi Hivatal és az
ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézet Egészség-
fejlesztési Osztálya a 2007–2008-as tanévre
meghirdette a Füstmentes Osztály programot,
mely május 31-én a Nemdohányzó Világnap-
pal zárul. A verseny célja az volt, hogy meg-

elõzzék a rászokást, illetve a már dohányzó
gyermekek körében elõsegítsék a leszokást.

A program célcsoportja a régió iskoláinak 
7-8. osztályos tanulói, mivel ez az a korosztály,
ahol hirtelen sokan kezdenek el dohányozni. 

A Füstmentes Osztályok versenyén nyolc
Bács-Kiskun megyei iskola vett részt, ahol a diá-
kok havonta kreatív feladatokat oldottak meg a
pedagógusok és védõnõk segítségével. Az osz-
tályok a beküldött feladatokért pontokat gyûjt-
hettek. A verseny gyõztese a Kunadacs–Ladány-
bene Általános Iskola 7. osztályos csapata lett.
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Biztos vagyok abban, hogy
Szent Ferenc, a mû-
kertvárosi templom név-
adója elnézõ mosollyal
szemlélné a vasárnap dél-
utánonként rendre megis-
métlõdõ jelenetet a róla el-
nevezett kápolnában. Az
egyébként rendre zsúfolá-
sig telt templomban szokat-
lan jelenet
tanúja a hí-
võ sereg: a
s z e n t m i s e
közepén be-
vonul egy
kutya, név
szerint Folti,
elmegy az
oltárig és
helyet foglal
a papi szé-
kek mellett.
És a hívek
között nincs,
aki kételked-
ne abban,
hogy ennek
a kutyának
itt helye van. 

A közked-
velt Folti ugyanis már bizo-
nyított. Õ õrizte a templom
helyét, majd az építkezés
során az építõanyagokat.
Konkrét történetek szólnak
arról, amikor egy-két érté-
kesebb darab eltûnését
meg is akadályozta. 

Az eb egyébként minden
tekintetben tisztességesen
viselkedik, sõt, fura módon
pontosan tudja, hogy kik
tartoznak a közösséghez.
Megismeri õket, még csak
nem is ugat rájuk. Úgy tud-

juk, hogy otthona a 
mûkertvárosi mûvésztelep-
nél van. Onnan jár át va-
sárnapi miselátogatására,
s mintha pontosan tudná,
hogy Szent Ferenc, az álla-
tok védõszentje garantálja
számára a belépésre feljo-
gosító különleges és tá-
madhatatlan státuszt.

Nemrég a hívek és külö-
nösen a gyerekek legna-
gyobb örömére, Folti gon-
dos anyaként magával
hozta a misére utódait is.
Nem volt ugyan mind a
hatnak bátorsága bemenni
vele a kápolnába, de kettõ
közülük némi gondolkodás
után besomfordált az anya
után.  

Az imádkozók között ta-
lán egy sem akadt, akik ne
hatódott volna meg ezen a
bájos jeleneten.

A Mosolygó Gyer-
mekek III. Nem-
zetközi Fesztivál-
ján idén is a
Dunavecsei Gyer-
mekotthon Ha-
gyományõrzõ Ci-
gánytánc Cso-
portja képviselhet-
te Magyarorszá-
got a közelmúlt-
ban, Törökország-
ban.  A 14 fõs
csapat  ízelítõt
mutatott be a ma-
gyarországi cigány kultúrá-
ból, melyet vastapssal és
hangos ujjongással köszönt
meg a közönség. Emellett

számtalan felejthetetlen
program részesei lehettek a
vecsei fiatalok. A Szenteste
Alapítvány kurátorai is bol-

dogok, hogy támogatásuk-
kal hozzájárulhattak a ma-
gyar diákok sikeres bemu-
tatkozáshoz. 

A szeánszokon többek
között a szellem eredetérõl
és fejlõdésérõl, a minket
körülvevõ energiatérrõl, az
emberi egészségre káros
sugárzásokról éppúgy szó
esett, mint a reinkarnáció-
ról, a gyógyító energiákról
vagy az agykontrollról.

– A spiritulizmus egy átfo-
gó holista tudományterület,
ami számos további irány-
zatra oszlik. Csak akkor van
értelme, ha méréseken ala-

pul és az ellenpróbák is
visszaigazolják az eredmé-
nyeket – mondta el lapunk
érdeklõdésére dr. Burián
Miklós, a Kecskeméti Fõis-
kola nyugalmazott oktatója. 

A tudós szerint a spirituá-
lis szemléletmód révén más
megvilágításba helyezhetõ
a magyarság eredetének
problematikája is. Ottjár-
tunkkor éppen Árpád feje-
delem alakja jelent meg,
aki a szellemidézés kereté-

ben megüzente: nem bánta
meg, hogy Nyugat felé vet-
te az irányt. A nagy honfog-
laló a kíváncsi hallgatóság
tudtára adta azt is, hogy
Szent István koronája Isten
áldását hordozza, s hogy a
magyarság szebb jövõjé-
nek alapja a szeretet és a
hit.

– Az Istenrõl, illetve a
Bibliáról alkotott eszméink
egyelõre gátját képezik,
hogy nézeteink pozitív fo-
gadtatásra találjanak a ke-
resztény egyházon belül.
Szerencsére azonban van-
nak olyan egyházi szemé-
lyek, akik nyitottak a párbe-
szédre – mondta dr. Burián
Miklós.

Az üvegkalitkát a Nulla
kilométerkõ körül állítja fel a
versenyt kezdeményezõ
Sportért és Sportolókért
Egyesület, valamint az Etalon
Kecskeméti Szabadidõsport
Egyesület. Így naponta több
százan követhetik az izgalmas
mérkõzéseket – megcsodálva
a megyeszékhelyre érkezõ

világsztárok játékát, valamint
együtt buzdítva a verseny világ-
ranglista 52. helyén tanyázó
Krajcsák Márkot.

– A látványos újdonsággal
a hasznos szabadidõ-eltöltést
és sportolást szeretnénk nép-
szerûsíteni, ezért választottuk
helyszínül városuk legfrekven-
táltabb helyét. Bízunk abban,

hogy ily módon megteremt-
hetjük az alapjait egy késõbb
évente megrendezésre kerülõ
versenysorozatnak – mondta
el az Alföldi Naplónak Lázár
Zoltán, szervezõ.

A verseny megtekintése
ingyenes, míg a 250 fõs
rögtönzött lelátóra szóló
jegyek a Városháza Tour-
inform irodájában valamint a
Malom jegypénztárában
válthatók.

Egy kerekegyházi tanyán
szállt meg ez év januárjá-
ban F. Krisztina, akit rablás-
sal vádol a Kecskeméti Vá-
rosi Ügyészség, s ügye a na-
pokban került a bíróság elé.

Vendéglátója, a többszö-
rösen büntetett B. Pál elõtt
nem titkolta a 30 éves ama-
zon, hogy minden áron
pénzt akar szerezni. Elkép-
zelései között valószínûleg
szóba sem került a becsüle-
tes munka, mert a gazda
hamar elõhozakodott azzal,
hogy a szomszédos tanyán
élõ idõs hölgynek sok meg-
takarított pénze van, azt
könnyen megszerezheti. 

A tippnek megörülve,
Krisztina fel is kerekedett, s
azzal a mesével állított be a
közelben lakó nénihez, hogy
albérletet keres. A késõbbi
sértett barátságosan fogad-
ta, ebéddel, majd késõbb
vacsorával is megvendégelte
az idegen nõt. Aki egy óvat-
lan pillanatban olyan erõvel
lökte be hajlott korú vendég-
látóját a spájzba, hogy az a
zuhanástól fej-, láb- és
combsérüléseket szenvedett.

Miután rázárta a nénire az
éléskamra ajtaját, közölte
vele, hogy csak akkor enge-
di szabadon, ha elárulja,
hová rejtette el a megtakarí-
tott pénzét. Nos, ez volt az a
kérdés, amire máig haszta-
lan várja a választ. És máig
nem érti, hogy egy arany-
láncon kívül miért csak 600
forintot talált a felforgatott
tanyában. Hiszen Pál ban-
kókötegrõl mesélt neki, de
azt a feltört szekrényben sem
találta. Pedig – ahogy a
vádiratból kiderül – ott volt.
Pontosan 300 ezer forint la-
pult a szekrényben elrejtve.

A kedvességéért, a vendég-
szeretetéért miért durvaság a
hála? – Ezen a kérdésen pe-
dig a bezárt néni tûnõdhetne
még ma is, ha olyan fából fa-
ragták volna, mint támadóját.
Ám õ fittyet hányva a sérülése-
ire, meg a fölötte elmúlt több
mint 80 évre, a spájzból fel-
küszködte magát a padlásra,
onnan meg kimászott a tetõ-
re. Akrobatikus szabadulásá-
nak is köszönhetõ, hogy a tá-
madója gyorsan rendõrkézre
került.
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HHééttrrõõll  hhééttrree  iizzggaallmmaass  iissmmeerreetteekkeett  hhaallllhhaattttaakk  mmiinnddaazzookk,,
aakkiikk  kkeedddd  eessttéénnkkéénntt  eellllááttooggaattttaakk  aa  nnééppsszzeerrûû  NNeekkeemm  88
tteeáázzóóbbaa..  DDrr..  BBuurriiáánn  MMiikkllóóss  eellõõaaddáássaaii  ––  mmiinntt  aarrrróóll  ccíí--
mmüükk  iiss  áárruullkkooddootttt  ––  ssppiirriittuuáálliiss  sszzeemmmmeell  iiggyyeekkeezztteekk  úújjsszzee--
rrûû,,  ss  eellssõõrree  ttaalláánn  sszzookkaattllaannnnaakk  ttûûnnõõ  mmeeggvviilláággííttáássbbaa  hhee--
llyyeezznnii  aazz  eemmbbeerrii  lléétteezzééss  lléénnyyeeggéétt..

IImmppoozzáánnss  kköörrnnyyeezzeett,,  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerree  aadd  ootttthhoonntt  aa
jjúúnniiuuss  99––1144--iigg  lleebboonnyyoollííttáássrraa  kkeerrüüllõõ  PPRRIIMMAAVVEERRAA
OOPPEENN  22000088  pprrooffii  ffaallllaabbddaa--vveerrsseennyy  kküüzzddeellmmeeiinneekk..

Rablás 
a tanyán

A kápolna kutyája

Árpád nem bánta meg

Tisztelt Farkas Úr! Intézményünk tan-
testülete és tanulói nevében szeretném
megköszönni Önnek és a Porta Egyesü-
letnek a segítségét, hogy a Dunavecsén
2008. május 10-én rendezett Ki mit tud?

vetélkedõre tanulóink az Önök által biz-
tosított autóbusszal tudtak elutazni.

KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzaa,,  22000088..  0055..  2211..
FFiiccssóórr  JJóózzsseeffnnéé  iiggaazzggaattóó

Köszönet a Portának

Üvegkalitkát emelnek a főtéren

Turnén a törököknél

Aranykehely Patika
Kecskemét , Rávágy tér 3. 
Telefon/Fax: 76/508-853

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  
Hétfõ-péntek: 8-18 óra

Mielõbbi gyógyulást 
kívánunk!

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6.
(a Piac csarnok mögött)

Tel:76/477-351
Nyitva tartás: 

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

Ajánlatunk: 
tavaszi vetõmagok,

növényvédõszerek, mûtrágyák,
tápoldatok, kerti szerszámok,
ezer aprócikk, amire a kertben

szükség lehet!
Kertészeti és növényvédelmi ta-
nácsadás! Profi kertészeknek -

profi vetõmag!

„Jöjjön ki a piacra, rátalál
a Kukacra!”
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A borász végzettségû Ár-
pád és a marketingért fele-
lõs Ildikó 2000-ben telepí-
tette az elsõ tõkéket, ame-
lyek két éve fordultak termõ-
re. Családi vállalkozásuk cé-
lul tûzte ki, hogy az alföldi
fajták – kadarka, ezerjó, kö-
vidinka, arany sárfehér – új-
ra visszanyerjék régi, mára
talán kissé megkopott rang-
jukat. Ennek érdekében szá-
mos helyen megfordultak
Bács-Kiskun megyében, ke-
resve azokat a vesszõket,
amelyekre alapozva kialakí-
tották a hamisítatlan alföldi
ültetvényeket.

A tájjellegû fajták egyete-
mi szaktudásra alapozott ter-
mesztését már tavaly is bizta-
tó eredmények és arany mi-
nõsítések sora igazolta visz-
sza. A sikerek – amelyek
egyike kovácsa Knábel Lász-
ló borász – nem bizonyultak
múlékonynak. Néhány hete
például Szeged legfiatalo-

sabb borának választották a
pincészet arany sárfehérjét.
Ráadásul az sem sokon
múlt, hogy a nedû diadal-
maskodjon a Kecskemét bo-
ra választáson. A Vargáék
által nevezett arany sárfehér

ugyanis a legmagasabb
pontszámot kapta a bírálók-
tól, akik végül mégis a
kövidinkának ítélték oda az
elismerõ címet.

– Egyelõre nem Kecske-
mét a fõ piacunk, ám cél,
hogy mind komolyabb híd-

fõállásokat építsünk ki a
hírös városban. Már jelenleg
is több boltban kaphatók
palackjaink, és a nagy nyári
borfesztiválokon szintén je-
len leszünk – mondta el la-
punknak Varga Ildikó.

A házaspár további, nem
titkolt célja a helyi borturiz-
mus felélénkítése. Ezért
nemrég 50 fõs kóstoló helyi-
séget alakítottak ki az Izsák-
tól 10 kilométerre fekvõ bir-
tokon, ahol egy pontban
összpontosul a feldolgozó-
üzem, a pincerendszer, vala-
mint a manufakturális palac-
kozó részleg és a raktárak.
Azóta folyamatosan jelent-
keznek be ide a csoportok.

– Ha nem jön fagy, illetve
jégesõ, akkor az idén jó szü-
ret elé nézünk – mondja zá-
rásként a tavaly 60 ezer pa-
lacknyi minõségi nedût – fe-
hér, vörös és rozé borokat –
elõállító pincészet tulajdo-
nos-asszonya.

VVaarrggaa  BBiirrttookk  KKfftt..
66007700  IIzzssáákk,,  

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

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

– Volt kint egy kicsi gyá-
runk, amibe az itthon leve-
tett gépeket telepítettünk át,
felvettünk néhány tucat em-
bert, 90-95 ezer forintos ha-
vi bérrel, miközben itthon
170 ezer forint volt az átla-
gos fizetés, és a mi kiutazós
irányításunkkal termelget-
tünk, évi egymilliárd forint-
nyi értékben. Ennyi a képlet.
Az új beruházásunkkal vi-
szont a cégcsoportban ke-
vesebb lesz az élõmunka
költsége. Az ottani beruhá-
zással egykor a magas ro-
mán vámokat tudtuk meg-
takarítani. Ma erre – Romá-
nia EU-csatlakozása után
– már nincs szükség, az itt-
honi termelésbõl az ottani
piacot is ellátjuk néhány lo-
gisztikai bázissal.

– Szerencsére az elmúlt
évek sikeresen zárultak, a
HVG Top 500-as listáján
például a csoport a 250.
helyet érte el 2006-ban.
Ezért a bankok, az önrész
felmutatása után, szívesen
álltak rendelkezésünkre.
Most Romániában is lezajlik
az, amit itthon már megél-
tünk: a nagy áruházláncok
sorra nyitják szupermarket-
jeiket, s az ottani meg-
növekedett keresletet a kor-
szerû kecskeméti gyárunk-
ból jobban tudjuk biztosíta-
ni, mintha ott bõvítettünk
volna. 

––  IItttthhoonn  aazz  éélleellmmiisszzeerriippaarr
nnyyöögg  aa  nnaaggyy  lláánnccoollaattookk  áárr--
lleesszzoorrííttóó  ppoolliittiikkáájjaa  mmiiaatttt..
MMoosstt  mmaajjdd  ootttt  iiss  eezzzzeell  sszzeemm--
bbeessüüllnneekk? 

– Ebbõl a szempontból
tényleg nem könnyû a hely-

zet. Gond
az is, hogy
megszûnt
a szá-
m u n k r a
legfonto-
sabb alap-
anyag, a
p a r a d i -
csom itthoni, kilónként 8 fo-
rintos ártámogatása. Ezt
váltotta fel a földalapú tá-
mogatás, vagyis hektáron-
ként 40 ezer forintot kapnak
most a gazdák, ha megmû-
velik a földet. Az eszesebbek
kétszer végigkergetik a trak-
toraikat a földön, megtár-
csázzák a területet, nem vet-
nek, nem mûtrágyáznak,
nem öntöznek, szóval nem
fektetik be a pénzüket, nin-
csen költségük, s felveszik a
40 ezer forintot. Vagyis a
gazdák a maguk szempont-
jából okosan döntenek, ne-
künk viszont nincs mit felvá-
sárolni. Még szerencse,
hogy az Univer termékek
népszerûsége miatt a 
költségeink növekedésébõl
adódó áremelést az áruház-
láncolatok is elfogadják. Jö-
het ide bármelyi szupermar-
ket, a Piros Arany, az Erõs
Pista ott lesz a polcaikon. A
McDonald’s is már 20 éve
kitart mellettünk, állandó
beszállítók vagyunk, hála az
egyenletes, megbízható mi-
nõségnek.

––  DDee  nneemmccssaakk  jjóóll  ccsseennggõõ
mmáárrkkááss  tteerrmméékkeekkeett  áállllííttaannaakk
eellõõ..

– Amikor 1976-ban átvet-
tem a hetényegyházi üzem
vezetését, 8 terméket gyár-
tottunk, ma mintegy 560 fé-

lét állítunk elõ. A bébiétel-
piacon a 2–3. helyen állunk
az országos kereskedelem-
ben, miközben termékeink
felét exportáljuk. Még újító
koromból tudom, hogy egy
új terméknél az elsõ év
nyögvenyelõs, a második
sem hoz még nyereséget, a
harmadikban meg már szép
bevételeket eredményez. 

––  AAzz  UUnniivveerr  eeggyyiikk  lláábbaa  aa
tteerrmmeellééss,,  aa  mmáássiikk  aa  kkeerreesskkee--
ddeelleemm..  VVaaggyyiiss,,  aammii  aazz  eeggyyiikk
oollddaalloonn  ffáájj,,  aazz  aa  mmáássiikkoonn
öörröömmeett  sszzeerreezz..

– Ezért szoktam mondani,
hogy minél több embert
foglalkoztatunk Kecskemé-
ten és környékén, annál
többnek lesz pénze vásárol-
ni a boltjainkban. Az Univer
Szövetkezeti Zrt. alá tartozó
cégekben 1350 ember dol-
gozik, ebbõl 750 a kiskeres-
kedelemben. Mi is igyek-
szünk a beszállítókon taka-
rékoskodni. A Co-op be-
szerzési társulásának va-
gyunk tagjai. Onnan szerez-
zük be az áru 70-75 száza-
lékát. Kár, hogy korábban
felszámolták az ipari hátte-
ret, amely az áfészek erõssé-
ge volt. A nagy láncok azért
tudnak olyan olcsók lenni,
mert Európa-szerte termel-
tetnek, kikapcsolnak egy sor
szemet a láncból, s a logisz-
tikai bázisaik segítségével
mindent optimalizálnak. A
Co-op is felállította a maga
logisztikai központjait. Ezzel
javul a versenyképességünk.

– Az itt dolgozók számá-
ra a mostani 2,7 milliárdos
fejlesztés a munkahely biz-
tonságát is jelenti. Persze
semmi sincs ingyen. Cseré-
be rendet, fegyelmet követe-
lünk. Gondolom, ez korrekt
ajánlat, sokan elfogadják, s
ez adja meg az „alapanya-
got” a menedzsment bátor-
ságához. Ma ugyanis, nem
túl sokan bõvítenek, fejlesz-
tenek Magyarországon. BM

Bevenni a hírös várost Fejlesztés és fegyelem
VVaarrggaa  BB ii rr ttookk   KKff tt .. UUnnii vveerr   PPrroodduucc tt   ZZrr tt ..

A napokban jelent meg a Por-
ta Könyvek legújabb két kötete. 

Szabó Bence Adalékok Izsák
történetéhez címû, 184 oldalas
tanulmánya a török kortól 1945-
ig  tartó idõszakról olyan doku-
mentumokat dolgoz fel, amelyek
bepillantást adnak a város életé-
be. A gazdag tényanyagot felvo-

nultató munkát grafi-
konok, táblázatok, és
korabeli fotók teszik
teljessé. (Ára: 2200
Ft)

Ujlaki István A tör-
ténelem butává tesz
címû könyvében ré-
gebbi és kortárs gon-
dolkodók írásaiból állított össze

idézetgyûjteményt,
több téma köré cso-
portosítva. (Ára:
1200 Ft) 

A kiadványok már
kaphatók a könyves-
boltokban. A kiadó-
nál megvásárolt
könyvek árából 20%

kedvezményt adunk. 

Porta Könyvek

AA  kkiiaaddvváánnyyookk  mmáárr  kkaapphhaattóókk  aa  kköönnyyvveessbboollttookkbbaann..  AA  kkiiaaddóónnááll  mmeegg--
vváássáárroolltt  kköönnyyvveekk  áárráábbóóll  2200%%  kkeeddvveezzmméénnyytt  aadduunnkk..  CCíímmüünnkk::  PPoorrttaa
EEggyyeessüülleett  KKeeccsskkeemméétt,,  VVéégghh  MMiihháállyy  ttéérr  55..  TTeell..::  7766//  550055--004411,,  550055--004422  

AA  kköönnyyvveekk  bbeemmuuttaattáássáárraa  jjúúnniiuuss  1111--éénn  1177  óórraakkoorr  kkeerrüüll  ssoorr  aa  
KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  KKöönnyyvvttáárrbbaann..

AA  kkeeccsskkeemmééttii  ppiiaacc  mmeegghhóóddííttáássaa  aazz  eeggyyiikk  lleeggffõõbbbb  ccéélljjaa
aazz  iizzssáákkii  VVaarrggaa  BBiirrttookknnaakk,,  aammeellyy  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  aa  sszzee--
ggeeddii  bboorrffeesszzttiivváálloonn  zzsseebbeelltt  bbee  rraannggooss  sszzaakkmmaaii  eelliissmmee--
rréésstt..  KKeezzddeettttõõll  ffooggvvaa  aa  ttrraaddíícciióótt  ééss  aa  ffiiaattaallooss  lleennddüülleetteett
ööttvvöözzii  aa  6600  hheekkttáárrooss  iizzssáákkii  sszzõõllõõtteerrüülleetteenn  ggaazzddáállkkooddóó
VVaarrggaa  hháázzaassppáárr..

SSzzookkaattllaann  aa  hhíírr::  aazz  UUnniivveerr  PPrroodduucctt  ZZrrtt..  RRoommáánniiáábbóóll  hhaa--
zzaatteelleeppííttii  aazz  éétteellíízzeessííttõõkk  ggyyáárrttáássáátt..  EEllbbooccssáátt  4400  eemmbbeerrtt
ootttt  ––  iitttthhoonn  llééttsszzáámmbbõõvvííttééss  nnééllkküüll,,  22,,55  mmiilllliiáárrddooss  bbeerruu--
hháázzáássssaall  ppóóttoolljjaa,,  ssõõtt  nnöövveellii  aa  tteerrmmeelléésstt..  SSzzaarrkkaa  BBaalláázzsstt,,
aa  ccéégg  vveezzéérriiggaazzggaattóójjáátt  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aarrrróóll  iiss  kkéérrddeezzttüükk,,
hhooggyy  vviisssszzaavvoonnuullnnaakk--ee  aazz  úújj  EEUU--ttaagg  2233  mmiilllliióóss  ppiiaaccáá--
rróóll,,  mmiikköözzbbeenn  mmáássookk  kkeezzüükkeett--lláábbuukkaatt  ttöörriikk  aa  rroommáánniiaaii
bbeeffeekktteettéésseekkéérrtt..

Kovács képkeret
Kép-és tükörkeretezés, 

Kasírozás, 
Többszáz képkeret és 
paszpartu választék.

6000 Kecskemét,
László Károly u. 16. 

TTeell:: 76/497-125
MMoobbiill::  30/2488-508

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  ––

JJAACCUUZZZZII  ––  SSZZAAUUNNAA    ––  IINNFFRRAA--
SSZZAAUUNNAA

SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   
PP IIHHEENNJJ!!

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

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
99--2200  óórrááiigg

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  
sszzeerrzzõõddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!
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A kecskeméti Porta Egye-
sület Katolikus Munkacso-
portjának háromtagú kül-
döttsége (Csontos Tamás,
a Wojtyla Barátság Köz-
pont külügyi munkatársa,
Irena Lesnikowska, a len-
gyel-magyar testvéri kap-
csolatokért felelõs aktivis-
ta, és Farkas P. József, az
egyesület alapítója) vett
részt Wadowicében azon
az ünnepségen, amit Karol
Wojtyla – vagy ahogy a vi-
lág ismeri: II. János Pál pá-
pa – születésének 88. év-
fordulójára rendeztek. A
csoport kettõs céllal tett
eleget Ewa Filipiak polgár-
mester asszony meghívá-
sának. Különbözõ fórumo-
kon bemutatták a kecske-
méti Wojtyla Barátság Köz-
pontot és annak misszióját,
valamint zarándokútra vit-
ték ifj. Kõ Ferenc II. János
Pált ábrázoló festményét.
Az intézmény hivatalos pá-
pa képét a krakkói érsek
segédpüspöke, Jan
Szkodon a központi ünnepi
szentmisén, több mint né-
gyezres tömeg elõtt szen-
telte fel. 

A delegáció vezetõje,
Farkas P. József a 220 fú-
vószenekart felvonultató

zenei fesztiválon adta át a
wadowiceieknek városunk
üdvözletét, egyházi közös-
ségekben, civil szervezeti
fórumokon számolt be a
kecskeméti szociális köz-
pont és emlékmúzeum ter-
veirõl, a csendes szegé-
nyek felkutatásáról, segíté-
sérõl és ellátásáról, vala-
mint a jelenleg folyó felújí-
tás fontosabb állomásai-
ról. 

A küldöttség Bozsaky Ka-
talinnal, a Magyar Köztár-
saság krakkói fõkonzuljá-
val közösen látogatást tett
a pápai örökséget ápoló
Stanislaw Dziwisznél, aki
40 évig állt Karol Wojtyla
közvetlen titkári szolgálatá-

ban. A baráti
hangulatú ta-
lálkozón átad-
ták a bíboros-
nak a kecske-
méti intézmény
alapító doku-
m e n t u m a i t ,
valamint a fej-
lesztésére vo-
natkozó elkép-
zeléseket. A bí-
boros ígéretet
tett arra, hogy
személyes be-

folyásával segíti a tervek si-
kerét, és a tervezett ma-
gyarországi utazása során
ellátogat Kecskemétre, ele-
get téve dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek
meghívásának is.

A kecskeméti kezdemé-
n y e z é s
sze l lemi-
ségét min-
den tár-
g y a l ó f é l
méltónak
találta Ka-
rol Wojtyla
nevéhez .
Elismeré-
süket és
pártfogá-
sukat töb-
ben konk-
rét fel-
ajánlások-
kal is kife-
jezték. A
p o l g á r -
m e s t e r
a s s z o n y
személyes
adományként készítteti el a
központ fõbejárati ajtaját.
A wadowicei Karol Wojtyla
Emlékmúzeum a kecske-
méti bemutató berendezé-
séhez, kiállítási anyagának
gazdagításához ajánlott fel

segítséget. Több civil szer-
vezet és helyi cég képvise-
lõje tett ígéretet anyagi se-
gítségre, nemcsak a szük-
séges felújítási munkálato-
kat illetõen, hanem a folya-
matos mûködtetést is 
segítve. 

A wadowiceiek egy facse-
metével küldték el üdvözle-
tüket Kecskemétre. A pápa
kertjébõl származó tölgyet a
Katona József parkban ültet-
te el a napokban a
kecskeméti közösség. 

Korábban már értesülhet-
tek a kedves olvasók ar-
ról, hogy a Wojtyla Barát-
ság Központ tetõszerkeze-
te a Molnár Fatelep közre-
mûködésével megújult. A
cserepeket a Tondach
Magyarország Rt. ajánlot-
ta fel, amelynek vezér-
igazgatója, Kató Aladár  a
héten meglátogatta a köz-
pont Egressy utcai épüle-
tét, ahol többek között
Bárkányi Ernõ atya, a Por-
ta Egyesület elnöke, Far-
kas P. József alapító, szer-
vezõ és Molnár Ferenc, a
Molnár Fatelep tulajdono-
sa fogadta.

Farkas P. József beszélt a

Wojtyla ház eddigi törté-
netérõl és a kitûzött célok-
ról, amelyekbõl kiemelte,
hogy az aktív korú rászo-
rulók képzését és munká-
hoz való jutását is igyek-
szik az egyesület segíteni.
Ennek érdekében jó kap-

csolatot ápolnak a Bács-
Kiskun Megyei Munkaügyi
Központtal. Kató Aladár
elmondta, hogy a Ton-
dach örömmel segített, hi-
szen nem ez az elsõ eset,
hogy jótékonysági tevé-
kenységet fejt ki hazánk-

ban. Hangsúlyozta, hogy
mindenki felelõsséggel
tartozik azért a társadalo-
mért, amelyben érvénye-
sül. Attól nem lesz gazda-
gabb, ha ezt az erkölcsi
kötelességet megtagadja
a rászorultaktól.

Portások a pápa szülővárosában

Tető alá hozott találkozó

KKeeccsskkeemméétt ii   kküü llddöött tt sséégg  jjáárr tt   WWaaddoowwiiccéébbeenn

MMoollnnáárr  FFeerreenncc  kkeeccsskkeemmééttii  vváállllaallkkoozzóó,,  ccssaallááddjjáávvaall  eeggyyüütttt  aa  WWoojjttyyllaa
BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  tteettõõccsseerrééjjéénneekk  ffõõsszzeerrvveezzõõjjee,,  mmoozzggaattóójjaa  ééss  ttáámmoo--
ggaattóójjaa  vvoolltt..  EErrrrõõll  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  ddeelleeggáácciióójjaa  aa  IIII..  JJáánnooss  PPááll  ppáá--
ppaa  eemmlléékkéétt  ffééllttõõnn  õõrrzzõõ,,  kkrraakkkkóóii  DDzziiwwiisszz  bbííbboorroossnnaakk  iiss  bbeesszzáámmoolltt,,
aakkii  eeggyy  rróózzssaaffûûzzéérrtt  kküüllddöötttt  aajjáánnddéékkbbaa  aa  kkeeccsskkeemmééttii  vváállllaallkkoozzóónnaakk..

AA  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  kkééppvviisseellõõii  hhoozzttáákk  eell  KKeeccsskkeemméétt  tteessttvvéérrvváárroossáábbóóll,,
WWaaddoowwiiccéébbõõll  aazztt  aa  ttööllggyyffáátt,,  mmeellyyeett  aa  mmúúlltt  hhéétteenn  aa  lleennggyyeell--mmaaggyyaarr
bbaarrááttssáágg  jjeellkkééppeekkéénntt  üülltteetttteekk  eell  aa  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff    ttéérreenn..  AA  ffaaüüllttee--
ttééssbbeenn  kköözzrreemmûûkkööddöötttt  SSiippooss  LLáásszzllóó  aallppoollggáárrmmeesstteerr,,  NNaaggyy  ÁÁggnneess
ffõõkkeerrttéésszz,,  ddrr..  GGõõbbööllööss  AAnnttaall  nnyyuuggddííjjaass  eerrddõõmméérrnnöökk,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyee--
ssüülleett  aakkttiivviissttááii  ééss  aa  HHíírröössggaazzddaa  KKfftt..  mmuunnkkaattáárrssaaii..  

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.
VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::
6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.
TTeell..:: 76/ 505-041, ffaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss::
Közlönynyomda, Lajosmizse 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  Burján Norbert igazgató
IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  

––  MMeeggjjeelleenniikk  3300  000000  ppééllddáánnyybbaann

A 120 éves Kecskeméti 
Kodály Zoltán Kórus a 
mûkertvárosi Assisi Szent
Ferenc templomban egyhá-
zi énekekbõl és Kodály-
mûvekbõl álló mûsorát ad-
ja elõ június 2-án, hétfõn
16 órakor. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak.   

EEmmcc..  SSttaanniissllaaww  
DDzziiwwiisszz  bbííbboorrooss,,
kkrraakkkkóóii  éérrsseekk  aa
PPoorrttáánnaakk  ddeeddiiáállttaa
kköönnyyvvéétt..  

AA  ddeelleeggáácciióó  ttaaggjjaaii..  BBaallrróóll  aa
mmáássooddiikk  EEwwaa  FFiilliippiiaakk,,  WWaaddoowwiiccee
ppoollggáárrmmeesstteerr  aasssszzoonnyyaa..
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Kültéri fitneszeszközeivel
egy külföldön már jól bevált
modellt terjesztene el a He-
tes Kft., amely udvari játé-
kok, kert- és parkberende-
zési tárgyak tervezésével és
kivitelezésével foglalkozik.

Tavasztól új termékekkel
bõvítette áruskáláját a
kecskeméti vállalkozás. Az
akácfából és fenyõfából ké-
szült játszóeszközök mellett
ugyanis a kínálatában
megjelentek a tartós fém-
szerkezetû, fém fellépõvel
rendelkezõ játékok.

– Termékeink a legszigo-
rúbb uniós elõírások próbá-
ját is kiállják, áruk pedig jó-
val alacsonyabb, mint a
konkurens cégek hasonló
eszközei – mondta el az Al-

földi Naplónak Mozsárné
Náci Éva üzletvezetõ. – Tár-
saságunk az idén már külté-
ri fitneszeszközöket is for-
galmaz, amelyek jól ellen-
állnak a idõjárási viszontag-
ságoknak és az esetleges
rongálási szándéknak. El-

helyezésük iskolák, panziók,
üdülõk udvarába, ifjúsági
táborokba, közterekre, nem
utolsósorban pedig stran-
dok, élményfürdõk, szabad-
idõ-parkok területére aján-
lott. De természetesen –
akárcsak a játékok eseté-

ben – lehetõség van ma-
gánkerti telepítésre is.

– Szeretnénk, ha Kecske-
méten is mind több kültéri
fitneszeszköz elhelyezésére
nyílna lehetõség. Célunk
egy amerikai filmekbõl is-
mert modell elterjesztése,
amelynek lényege, hogy a
játszótéri felvigyázás köz-
ben a szülõk is aktívan
sportolhassanak. Ehhez
kapcsolódik egyik jelmon-
datunk is: Legyen a játszó-
tér közösségi tér!

HHeetteess  KKfftt..
66000000  KKeeccsskkeemméétt

AAllssóósszzéékkttóó  111122--111133..
TTeell..::  ((7766))  550088--994411,,  448811--

669966,,  ((7700))  331199--77880033
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Hiába a töménytelen pénz
és a márkás kozmetikai
termékek, ha az alapos,
elmélyült szépészeti tudás
hiányzik – vallja 30 éves
tapasztalattal a háta mö-
gött Farkasné Pintyõ, Kecs-
kemét egyik legismertebb
kozmetikusa, aki a hagyo-
mányos technológiai eljá-
rásokra és tapasztalatokra
esküszik.

–  A siker titka a mély és
hosszan tartó masszázs,
amelynek során közel egy
óra hosszáig masszírozzuk
az arcot. Ilyenkor nagy

mennyiségû hidratáló kré-
met használunk. Sokszor
nem a méregdrága,
agyonreklámozott kozmeti-
kumok a legjobbak. Egyet-
len gyûszûnyi tokaji aszú is
csodákra képes, akárcsak
a C-vitaminban gazdag

természetes készítmények –
állítja Farkasné Pintyõ, aki
pályafutása során Ázsiá-
ban is kivívta pályatársai
elismerését. Mint mondja:
– Hiba lenne lebecsülni a
hazai szépségipar tartalé-
kait. Magyarországon van-
nak ugyanis a legjobb koz-
metikusok, komoly elméle-
ti tudással és gyakorlati is-
meretekkel a hátuk mö-
gött. Erre alapozva került
kialakításra az a speciális
arctorna, amelyet bárki
megtanulhat, és otthon is
gyakorolhat.

A kecskeméti kozmetiká-
ban azt szeretnék megtaní-
tani a hölgyeknek, hogy
hogyan kell egyszerûen és
olcsón szépnek lenni.

– A csoda bennünk van.
Fontos, hogy ne kábítsuk a
vendégeket, akiknek cse-
rébe meg kell tanulni elfo-
gadni magukat és adottsá-
gaikat. Szerintünk minden
nõ lehetne szép, ha elsajá-
títanák az általunk átadott
egyszerû praktikákat.

BBuuddaaii  uuddvvaarr  11..
TTeelleeffoonnsszzáámm::  

7700//227711--1199--5566

Kívül-belül megújult Kecske-
mét egyik legpatinásabb
édesség árudája, a Nagykõ-
rösi utcai Fodor Cukrászat,
amely a megszokott, népszerû
süteményekkel és a közked-
velt fagylalt-különlegességek-
kel várja régi-új vendégeit.

A nemrég befejezett felújí-
tási munkálatok a külsõ

homlokzatot és a belsõ fala-
kat, valamint az enteriõrt és
a technológiát egyaránt
érintették. Az elegancia és a
minõség viszont változatlan
maradt az 1955-ben meg-
nyitott üzletben.

– Ragaszkodtunk ahhoz,
hogy megmaradjon a hely
hagyományos ünnepélyes-
sége, klasszikus megjelené-
se. Eközben pedig, a legkor-
szerûbb pultot szereztük be –
mondta el az Alföldi Napló-
nak ifj. Fodor István tulajdo-
nos-cégvezetõ.

A technológia miatt nem-
csak kötelesség, hanem
szükséges is a friss termékek
biztosítása.

– Nálunk a fagylalt min-
dig aznapi. Sajnos manap-
ság tendencia, hogy a cuk-
rászatok, fagylaltkimérések
megnyújtják az eladhatósá-
gi idõt, így próbálva fenntar-
tani a széles választékot. Mi
viszont továbbra sem hasz-
nálunk állományjavítókat,

habosító- és tartósítószere-
ket, stabilizálókat, emulgeá-
torokat, valamint konzerve-
ket sem. Helyette a hagyo-
mányos magyar receptek
alapján készítjük a fagylalto-
kat és a süteményeket, alap-
anyagként kizárólag cukrot,
tejet, vajat, tojást és lisztet
használva fel. 

Meglepõnek tûnhet, de
tény: mivel a cukrászdában
nem dolgoznak költséges
adalékanyagokkal, az elõál-
lítási költségek is alacso-
nyabbak. Így lehetséges az,
hogy miközben Kecskemét
legtöbb helyén 140 Ft-ért
mérik a fagyi gombócát, ad-
dig a Fodor Cukrászdában
120-ért kapható a hûsítõ
édesség.

Ráadásul ma már bizo-
nyított tény, hogy a külön-
féle tartósítószerek kombi-
nációja megannyi veszélyt
jelenthet az egészségre: a
gyerekeknél hiperaktivitást
okozhat, a felnõttek köré-
ben pedig szív- és érrend-
szeri betegségek kiváltója
lehet.

– Nem titkolt célunk, hogy
a mai gyerekek idõs korukra
is vendégeink maradjanak,
és több évtized múlva is
egészségesen keressék fel
cukrászdáinkat – állítja a tu-
lajdonos.

Legyen a játszótér közösségi tér!

A szépség lehetősége bennünk van

Kiváló minőség, 
klasszikus hangulat
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www.metroker.hu

metroker@metroker.hu

Érdeklõdjön a 76/410-181-es, valamint a

20/559-3184-ös telefonszámon, illetve sze-

mélyesen a helyszínen: Metróker Kft. –

Kecskemét, Talfája 308/B  (Ceglédi út)

Nyitva tartás: H-P: 7:30-16:30-ig, Szo.:7:30-12-ig
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Elmondhatjuk tehát, hogy
a jelenlegi városi önkor-
mányzat illetékeseivel ellen-
tétben, az érintett polgárok
részérõl a bizalom töretlen a
Kecskeméti Víziközmû Tár-
sulat vezetõivel szemben.
Kiderült, a küldöttek ponto-
san tudják, hogy az elmúlt
években mennyit tettek,
mennyit küzdöttek az érde-
kükben e közösség tisztség-
viselõi, hogy csatorna,
egészséges ivóvíz, gázveze-
ték és szilárd útburkolat ve-
zessen portáikhoz. Ám az
utóbbi másfél évben jóval
kevesebb támogatást kap-
tak munkájukhoz a várostól,
sokszor ütközve a politikai
hisztériák emelte falakba. 

Felelõtlen ígérgetések

– Elmondtam a küldöt-
teknek is, hogy a közmûfej-
lesztésekkel kapcsolatos
legnagyobb hibát a felelõt-
len választási ígérgetések-
kel követték el a város veze-
tõi – nyilatkozta lapunknak
dr. Fekete László. – A pár-
tok egymásra licitálva ígér-
tek irreális lakossági ked-
vezményeket a remélt vok-

sokért. Így történhetett,
hogy az országos átlagnak
megfelelõ, ingatlanonként
100-120 ezer forintos hoz-
zájárulást Kecskeméten
csak 45 ezer forintban ha-
tározták meg. Ezzel teljesen
komolytalanná vált az ügy,
hiszen 90 ezer alatt nem jár
a 33 százalékos állami tá-
mogatás sem. Ez 6800 in-
gatlanra vetítve több mint
200 millió forint bevételki-
esést jelentett, s a plusz ki-
adásokat a városnak kellett
vállalnia. Ellenkezõ esetben
ugyanis nem teljesülhet az
EU által támogatási feltétel-
ként kikötött 95 százalékos
rákötési eredmény sem,
márpedig akkor tragikus
helyzetbe sodródik Kecske-
mét.

– Sok problémát jelentett
a rászorultak 50 százalékos
önkormányzati támogatása
is, mert a gyakorlatban jó-
val többen gondolják ma-
gukat szegénynek, mint
ahányat a Családvédelmi
Osztály visszaigazolt. Az
egyesített csatornát haszná-
lók ügye ugyancsak ano-
máliát mutat. 618 ingatlan
tulajdonosa korábban en-

gedéllyel ráköthette az esõ-
vízcsatornára a derített
szennyvizet, és esetükben a
lakossági hozzájárulást 50
százalékos kedvezménnyel
határozták meg. Viszont a
közgyûlés a mai napig nem
rendelkezett a meglévõ 50
százalék pótlásáról a társu-
lat felé, ami több mint 13
millió forint. Ez az összeg, il-
letve a szerzõdést még nem
kötött 352 ingatlantulajdo-
nostól várható
bevétel, továb-
bá a szociális
támogatás hát-
raléka teszi ki
azt a 30 millió
forintot, ami a
társulatunk kö-
vetelése jelen-
leg. Hiszen ta-
valy a szenny-
vízberuházásra
320 millió fo-
rintnyi kedvez-
ményes kama-
tozású hitelt
nyújtottunk az
önkormányzat-
nak, miközben a készpénz-
zel és a lakástakarékkal fi-
zetõktõl befolyt összeg csak
290 millió volt.

Egyezkedés az utakról

– A mostani küldöttgyûlé-
sünk megtárgyalta az úgy-
nevezett útstabilizációs
programunkkal kapcsola-
tos változásokat is. Két éve
társulatunk a lakók egyez-
tetésével döntött úgy, hogy
az ISPA szennyvízcsatorná-
zás után, a Kecskemét bel-
területén található, össze-

sen mintegy 100 kilométer-
nyi földes utcát zúzott kõvel
leszórja, úgymond stabili-
zálja, javítva valamelyest az
esõzések után itt tapasztalt
áldatlan állapotokon. A vá-
ros illetékeseivel történt
egyeztetések ebben a tekin-
tetben eredményre vezettek,
hiszen abban állapodtunk
meg, hogy ahol az utcák
kétharmados többséggel
megszavazzák, ott ingatla-

nonként 180 ezer forintos
hozzájárulás fejében maga-
sabb mûszaki elvárásoknak
is megfelelõ, teljes értékû
aszfaltozott utak épülhet-
nek. Az ezzel kapcsolatos
szerzõdésmódosításokat a
küldöttgyûlésünk elfogadta,
a döntés viszont csak akkor
lép érvénybe, ha megszüle-
tik a város közgyûlésének
támogató határozata. Hi-
szen a jelzett lakossági hoz-
zájárulások mellé még mi-
nimum ugyanannyi pénzt
kell letennie az önkormány-
zatnak is, hogy ezek az utak

megépülhessenek. Mi szep-
temberre elkészíttetjük a
szükséges terveket, de a la-
kossági szerzõdések módo-
sítását közgyûlési garancia
nélkül nem kezdjük el.       

Úton a feloszlatás felé?

Lapzártánk elõtt kaptuk
az információt, hogy csü-
törtökön a városi képviselõ-
testület arról is dönteni

akar, hogy a nem „vizes”
közmûfejlesztések szervezé-
sét vonják meg a társulat-
tól. Ami butaság, hiszen
ilyen kedvezõ hitelfeltétele-
ket sehol a világon nem ta-
lálnak a kecskemétiek, mint
amilyet e társulat kínál
azoknak, akik gázt, villanyt
vagy szilárd útburkolatot
szeretnének. Akkor mivel
magyarázható ez az ellehe-
tetlenítés felé vezetõ újabb
lépés? Fekete László gyanú-
ja szerint a társulatuk fel-
számolása a cél.

– Mi a lakosság érdekeit

képviselve mindig azért
küzdöttünk, hogy minél ol-
csóbb és gyorsabb legyen
egy-egy közmûfejlesztés.
Ilyen megfontolásokból
készíttettük a terveket,
szerveztük a hiteleket. Az
önkormányzatnál ezekbe
már nem tudtak különö-
sebben belenyúlni, és az
esetleges ügyeskedésre,
korrupcióra sem hagytunk
esélyt senkinek. Talán ez
az oka, hogy ekkora had-
járatot indítottak ellenünk,
miközben kaptunk bõven
a hazug rágalmazásokból,
mocskolódásokból is az
utóbbi idõben. Persze, mi
a munka dandárját már
elvégeztük. Az elmúlt
években 17 844 kecske-
méti családhoz jutott el a
szennyvízcsatorna, a víz,
az áram, a gáz a mi hat-
hatós közremûködésünk-
kel, az útstabilizációkat
nem is említve. Vagyis vá-
rosunk összlakosságának
a felén segíthettünk, ami-
ért egy köszönömöt leg-
alább mondhatnának az
önkormányzat vezetõi is.
Akik ha nem kötik meg ve-
lünk az együttmûködési
szerzõdéseket a jövõben,
a feloszlatásba kényszerítik
társulatunkat.  

Itt tartunk jelenleg. A je-
lek szerint feláldozzák ezt
a polgárokat szolgáló, a
város fejlesztését segítõ ci-
vil szervezetet is. Hogy
mindez hová vezet, most
még nem tudjuk, de gya-
nítjuk, hogy nem jó irány-
ba. 

Töretlen a tagok bizalma és az önkormányzat bizalmatlansága
AA  kköözzmmûûvveekk  kkiiééppííttééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  llaakkoossssáággii  öönneerrõõ
mmeeggffiizzeettéésséévveell  öösssszzeeffüüggggõõ  tteeeennddõõkk  eellvvééggzzéésséérree,,  iilllleettvvee
aazz  éérriinntteetttt  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookkkkaall  vvaallóó  kkaappccssoollaattttaarrttááss--
rraa  sszzeerrvveezzõõddöötttt  éévveekkkkeell  eezzeellõõtttt  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû
TTáárrssuullaatt..  EEzz  aa  cciivviill  kköözzöösssséégg  jjeelleennlleegg  1111  eezzeerr  ttaaggoott
sszzáámmllááll..  VVáállaasszzttootttt  kkééppvviisseellõõiikk  kküüllddööttttggyyûûlléésstt  ttaarrttoottttaakk  aa
hhéétteenn,,  aammeellyyeenn  aa  sszzookkáássooss  éévveess  bbeesszzáámmoollóótt  kköövveettõõeenn
úújjrraa  mmeeggvváállaasszzttoottttáákk  ––  mmiivveell  mmaannddááttuummuukk  lleejjáárrtt  ––  aa
ttáárrssuullaatt  iinnttéézzõõ  ééss  eelllleennõõrrzzõõ  bbiizzoottttssáággáánnaakk  ttaaggjjaaiitt,,  vveezzee--
ttõõiitt..  EEggyyhhaannggúú  sszzaavvaazzáássssaall  úújjaabbbb  öött  éévvrree  ddrr..  FFeekkeettee
LLáásszzllóótt  sszzaavvaazzttáákk  mmeegg  eellnnöökknneekk  aa  kküüllddöötttteekk  eezzúúttttaall  iiss..  

KKüü llddöött ttggyyûû llééss   uu ttáánn  aa  KKeeccsskkeemméétt ii   VV íí zz ii kköözzmmûû  TTáárr ssuu llaa tt



Amint egy pillantást vetünk a
képekkel illusztrált étlapra,
máris átérezhetjük a hely vará-
zsát, sokoldalúságát. Az étla-
pon a magyaros fogások mel-
lett a nemzetközi konyha nép-
szerû remekei is helyet kaptak.
A finom ízekre garancia Varga
Pál szakácsmester és csapata,
akik számtalanszor bizonyítot-
ták már, hogy ha tényleg fino-
mat szeretnénk enni, a Liberté
garantáltan jó választás.

A Libertében az A’la Carte
mellett hétköznap délben me-
nüt is kínálnak. A hagyomá-
nyos menüfogások helyett
azonban több alkalommal is
különlegesebb, de ugyanak-
kor laktató ételeket tálalnak
fel a pincérek délidõben.

Hétvégén továbbra is nagy
népszerûségnek örvendenek a
hétvégi családi ebédek, me-
lyek ára 990 Ft/fõ.

A jó idõ beköszöntével, már
nemcsak az étterem belsõ te-
rében foglalhatunk helyet.
Megnyílt a külsõ, illetve a bel-
sõ udvarban található medi-

terrán terasz is, ahol meghitt
hangulatban tölthetjük el az
idõt.

Bár az étterem délelõtt 11
órakor nyit, az étteremhez tar-
tozó, szomszédos California
Coffee-ban már a kora regge-
li órákban finom kávé ad fel-
frissülést. Ebben a kávézóban,
a színek és formák vad forga-
tagának köszönhetõen, azon-
nal otthon érezhetjük magun-
kat. Ez egy olyan hely, ahol pi-
henhetünk, feltöltõdhetünk,
miközben igazi ínyencségeket
kóstolgatunk egyedi környe-
zetben, ahol lehetõség van ar-
ra is, hogy élve a wi-fi lehetõ-
ségeivel, laptopunkkal ingye-
nesen netezhessünk. 

Térjen be Ön is a hangula-
tos étterembe és kávézóba,
személyesen is élje át e ven-
déglátó helyek varázsát, és
kóstolja meg remek ételeiket,
italaikat!

LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm
KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  22//99..  

TTeell..::  7766//550099--117755
wwwwww..lliibbeerrtteeeetttteerreemm..hhuu

– A Frank által elmondot-
takban voltak persze olyan
dolgok is, amikkel sokszor
találkoztam az életben. De
az ismert fogások, az alap-
vetõ dolgok mellett volt
megtanulásra érdemes új-
donság is bõven. És itt a
francia iskola szemléletére
is gondolok. Mert ezt meg-
ismerve úgy érzem, hogy itt,
Magyarországon, a szaká-
csoknak egy picit a fejükben
is rendet kellene teremteni-
ük. Mert az iskolapadban
tanultak fölött késõbb hajla-
mosak vagyunk elsiklani.
Vagyis az apró fogásokat, a
precíz anyaghányadot, a
nyersanyagokkal való bá-
nást, a kellõ elõkészületet, a
tökéletes tárolást nem min-
dig követeljük meg, amit a

franciák viszont nagyon szi-
gorúan betartanak. Õk
mindig minõségi árut kap-
nak, minõségi húsokat,

zöldségféléket és egyebe-
ket, de ezeknek a tárolása is
nagyon lényeges, majd utá-
na az elõkészítésükre, és
minden apró momentumra
odafigyelnek. Minden
nyersanyagot  zacskóban
légmentesen lezárnak, mi-
közben minden precízen ki
van mérve. Az is, hogy mi-

nek milyen és meddig tar-
tó hõkezelés kell. A húsfé-
léket nem 180 fokon ége-
tik, vagyis nem engedik ki-

száradni a húst, hanem
akár 6-10 órán át is sütik,
csak benne maradjanak
az élvezeti értékeket, vita-
minokat és egyéb ásványi
anyagokat tartalmazó
húsnedvek. Az ezekhez
szükséges gépek Magyar-
országon is vannak már,
csak a már említett tech-
nológiai fegyelem hiányzik
olykor. 

– Az említettektõl függet-
lenül a magyar konyha ma
is ott van szerintem a világ
legjobb konyhái között. S
azok a hazai szakemberek
nem nélkülözik a sikert, akik
igazán jó szívvel mûvelik ezt
a szakmát, és a specialitá-
saikat tiszta szívvel, lélekkel
készítik el, odafigyelve a mi-
nõségi nyersanyagok be-
szerzésére és az apró részle-
tekre is. 

– A chefakadémia adott
egy diplomát, és valójában
az az elképzelés, hogy kur-
zusrendszerben tovább ad-
juk az ott tanultakat, tapasz-
taltakat a fiatal szakembe-
reknek. Vagyis örömmel
várjuk a jelentkezésüket
ezekre a kurzusokra.
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MMiinnõõsséégg,,  
mmeeggffiizzeetthheettõõ  áárroonn!!

SSzzeerreettnnéé  kkeeddvveesséétt  mmeegglleeppnnii  eeggyy  ffiinnoomm  vvaaccssoorráávvaall,,  vvaaggyy  kkéénnyyeezz--
tteettnnéé  éélleettee  ppáárrjjáátt??  AAkkkkoorr  aa  LLiibbeerrttéébbeenn  mmiinnddeennkkééppppeenn  jjóó  hheellyyeenn
jjáárrnnaakk..  AA  ffõõttéérreenn  lléévvõõ  éétttteerreemmbbeenn,,  eelléérrhheettõõ  áárraakkoonn,,  aa  hhéétt  mmiinn--
ddeenn  nnaappjjáánn  íízzlleetteess  éétteelleekk  ssookkaassáággaa  ffooggaaddjjaa  aa  vveennddééggeekkeett  bbaarráátt--
ssáággooss  hhaanngguullaatt  ééss  uuddvvaarriiaass  kkiisszzoollggáállááss  mmeelllleetttt..

AA  jjóó  sszzaakkááccss  iiss  hhoollttiigg  ttaannuull  ––  áállllííttjjaa  GGaarraacczzii  JJáánnooss,,  aa  mmiizzsseeii
TTaannyyaaccssáárrddaa  nneevveess  cchheeffjjee,,  sszzáámmooss  mmaaggyyaarr  ééss  nneemmzzeettkköözzii  kkii--
ttüünntteettééss  bbiirrttookkoossaa..  ––  EEzzéérrtt  ddöönnttöötttteemm  úúggyy  nneemmrrééggeenn,,  hhooggyy  bbee--
iirraattkkoozzoomm  aa  vviilláágghhíírrûû  ffrraanncciiaa  sszzaakkááccss,,  FFrraannkk  lleeggúújjaabbbb  eerreedd--
mméénnyyeeiirrõõll  ttaarrttootttt  eellõõaaddáássaaiirraa  iiss..  HHiisszzeenn  aazz  úújj  ttrreennddeekkeett  ffiiggyyee--
lleemmbbee  vvéévvee  kkeerreessnnii,,  kkuuttaattnnii  kkeellll  mmiinnddiigg  aazz  úújj  lleehheettõõssééggeett..
EEzzéérrtt,,  aammiikkoorr  BBuuddaappeesstteenn  iinndduulltt  aa  LLeennôôttrree  CChheeffaakkaaddéémmiiaa,,
nneemm  ssookkaatt  hhaabboozzttaamm,,  bbeeiirraattkkoozzttaamm..  AA  ffrraanncciiaa  iisskkoollaa  vveezzeettõõ
cchheeffjjee  ttaarrttoottttaa  aazz  eellõõaaddáássookkaatt,,  eeggyy  oollyyaann  nneevveess  sszzaakkeemmbbeerr,,
aakkii  eeggyy--eeggyy  vviilláágghhíírrûû  sszzáállllooddáábbaann  5500--8800  sszzaakkááccss  ffõõnnöökkee  vvoolltt..  

Enni−inni szeretnénk?
Válasszuk a Libertét! Francia fortélyokat figyelve

GGaarraacczz ii   JJáánnooss   aa  cchhee ffaakkaaddéémmiiáánn

FFrriissss  zzööllddsséégg  ééss  ggyyüümmööllccss,,  eellssõõ  oosszzttáállyyúú  hhúússáárruu  mmáárr  nnáálluunnkk
iiss  ttéélleenn--nnyyáárroonn  kkaapphhaattóó,,  ééss  GGaarraacczzii  JJáánnooss  ttuuddjjaa::  bbeesszzeerrzzéé--
ssüükkrree  nneemm  sszzaabbaadd  ssaajjnnáállnnii  sseemm  aa  ppéénnzztt,,  sseemm  aazz  iiddõõtt,,  sseemm
ppeeddiigg  aa  ffáárraaddttssáággoott..  

A közönségnek nemrég
átadott tágas teraszon va-
lódi ínyencségek várják a
vendégeket. Egyaránt meg-
kóstolásra érdemes ételkü-
lönlegesség a rostlapon el-
készített, citrommal és ha-
sábburgonyával tálalt bécsi
sertéssült, a Szõlõfürt mód-
ra grillezett szûzérmék,
csakúgy, mint a tenger gyü-
mölcseivel szervírozott sáf-
rányos spagetti. A fejedelmi
fogásokat a marcipános
mártással leöntött almás pi-
te koronázhatja meg.

Ezen túlmenõen, számos
további étel közül választ-
hatunk a többféle menü és
az étlap alapján, amely el-
sõsorban a magyaros ízek

dominanciájáról árulkodik.
A gazdag kínálatban
ugyanakkor wokban készült
remekek és vegetáriánus
fogások is találhatók. Hét-
végenként pedig a svédasz-
talon roskadozó 30-40 étel
hivatott gondoskodni a
gasztronómiai élvezetekrõl.

E szolgáltatás ára felnõttek-
nek 1700, gyerekeknek
1100 forint.

Az egyszerre 150 fõ befo-
gadására al-
kalmas, jól
szekc ionál -
ható belsõ ét-
terem nyáron
ideális hely-
színéül szol-
gálhat eskü-
võknek és
születésnap-
oknak, de
a d o t t s á g a i
osztálytalál-

kozók, üzleti rendezvények
lebonyolítására is alkalma-
sak. A házigazdák – mint
mondják – maximálisan
nyitottak az egyedi igényû
díszítési ötletek megvalósí-
tása iránt.

Aki pedig a jól sikerült
rendezvény után maradna,

az kedvére pihenhet meg a
17 kétágyas, fürdõszobás,
pótággyal kiegészíthetõ, té-
vével, hûtõvel felszerelt szo-
ba egyikében. A garantál-
tan nyugodalmas éjszaka
ára tartalmazza a reggeli
költségét is.

Az elérhetõ árakról és az
udvarias kiszolgálásról a ko-
ra nyári estéken szintén meg-
gyõzõdhetünk – akár a tera-
szon, akár a belsõ terem-
ben, ahol csütörtök, péntek
és szombat este nosztalgia
muzsika csendül fel, köny-
nyed kikapcsolódást és önfe-
ledt szórakozást biztosítva a
betérõ vendégeknek.

SSzzõõllõõffüürrtt  FFooggaaddóó
KKeeccsskkeemméétt,,  

IIssttvváánn  kkiirráállyy  kkrrtt..  2233..
AAsszzttaallffooggllaallááss::

7766//550055--449900
wwwwww..sszzoollooffuurrttffooggaaddoo..hhuu

Tágas terasz, fejedelmi fogások
MMeeggnnyyiittoottttaa  4400  ffõõ  bbeeffooggaaddáássáárraa  aallkkaallmmaass  kkeerrtthheellyysséé--
ggéétt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  SSzzõõllõõffüürrtt  FFooggaaddóó,,  aahhooll  ttoovváábbbbrraa  iiss
ggaazzddaagg  kkíínnáállaattttaall  ééss  bbaarrááttii  áárraakkkkaall  vváárrjjáákk  aa  ccssaallááddiiaass
vveennddééggllááttááss  kkeeddvveellõõiitt..

SSzzõõ llõõ ffüürr tt   FFooggaaddóó

„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magas vérnyomás, szívritmus-
zavarok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
BBeejjeelleennttkkeezzééss::  SSaasssszzeemm  OOppttiikkaa

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


