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Felavatták
a felújított
Utazásra készülõ csiperósok
4. oldal

Karol Wojtyla
Barátság Központot

A világbajnok tanfolyama
Kecskeméten 6. oldal

2. oldal
Koszorú Andrásné
vezérképviselõ
ügynökségi irodája
Biztosítások kötése
G

Lakásbiztosítás
Társasház-biztosítás
G
Mûtárgybiztosítás
G
Kötelezõ- és cascobiztosítás
G
Betegségbiztosítás
G
Élet- és nyugdíjbiztosítás
G
Baleset-, sí-, golf-, búvárbiztosítás
G
Extrém sport-, kerékpárbiztosítás
G
Utazási biztosítás
G
Vállalkozói vagyonbiztosítás
G
Szállítmány-fuvarozói biztosítás
G
Felelõsségbiztosítás (tervezõi,
könyvelõi, építés – szerelés)
G

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
Tel.: 76/504-111 Fax: 76/504-421
Mobil: 70/511-0703
e-mail: koszorune@microsystem.hu

Örökbefogadási kampány
Országos örökbefogadási kampány indult a kutyamenhelyek segítésére, a sanyarú sorsú állatok
megmentésére,
amelynek nagyköveti
tisztét a képen látható színésznõ, Hegyi
Barbara vállalta. Errõl és a kecskeméti
Mentsvárról is tudósítunk az 5. oldalon
található összeállításunkban.

Közmûvek és ketyegõ
kamatok 7. oldal

SZIGMA TRADE KFT. Járműalkatrész szaküzlet
G
G
G
G
G
G
G
G

Schwinn-Csepel kerékpárok nagy választékban
Kerékpár-alkatrészek
Motorkerékpár alkatrészek
Autóalkatrészek keleti típusokhoz
Nyugati autóalkatrészek
Autóápolási és felszerelési cikkek
Elektromos kerékpárok
Varrógépek és alkatrészeik
Kecskemét, Batthány u. 27. Tel.: 76/321−187 Tel./ fax: 76/418−036

H A B S Z I VAC S
BÚTORSZÖVET ÉS KÁRPITOSKELLÉKEK SZAKÜZLETE
Kínálatunkból: Mindenféle típusú és vastagságú habszivacs igény szerint
méretre vágva is!
Bútorszövetek óriási választékban.
G

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nullá ról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40
órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökélete sen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nemp találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres kö zépfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanu lással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanu lási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tan-

anyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette
sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól
mentesen! A két oktatócsomag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag,
a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Kecskeméten lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Ön nel személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk.
– Igen, 2009. június 3-án és 10-én (szerda) 17-19 óráig az Erdei Ferenc Mûvelõdési
Központban (32-es terem) a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Behring Balázs, www.kreativnyelv.hu

Kecskemét, Erdei Ferenc MK, 2009. június 3-án
és 10-én (szerda) 17-19 óráig

G

AKCIÓS BÚTORSZÖVETEK
KIVÁLÓ MINÕSÉG-KEDVEZÕ ÁR!
SZIVACS-TRADE kft. Szeretettel várjuk üzletünkben!
Kecskemét, Csíksomlyói u. 15. (az E5-ös út melletti Penny Market utáni 2. ház)
Tel.: 06/76-484-732; Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig.

Már Zagora felsõruházat
is kapható,
34–46-os méretig!
Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig
szombaton: 10–13-ig

LÁSZLÓ ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Ferencz Ablak Bt.
Bemutatóterem: Kecskemét, Akadémia krt. 65. Tel.: 76/410-254
Nyílászárók, árnyékolástechnikai termékek gyártása, redõny, reluxa,
szúnyogháló, napellenzõ, harmonikaajtó, garázskapu, könyöklõk,
párkányok, beltéri ajtók szerelése RÖVID HATÁRIDÕVEL!
Ingyenes felmérés, szaktanácsadás!

30% engedmény a hirdetés felmutatójának!
LÁSZLÓ ÁRNYÉK – Mobil: 30/224-36-50
laszloarnyek@mail.datanet.hu, ferenczablak@vivanet.hu
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Felavatták a felújított Karol Wojtyla Barátság Központot
A kecskeméti Szent Anna Porta
Kht., a katolikus egyház és az
önkormányzat támogatásával,
az elesett, elszegényedett emberek megsegítésére alapította
meg néhány éve az Egressy utcai Karol Wojtyla Barátság Központot. Az intézmény a szociálisan rászorulók étkeztetése mellett, különbözõ karitatív és kulturális programok otthona is lett.
Ám a régi, romosodó épület felújítása, már nem várhatott tovább. Farkas P. József a kecskeméti Porta Egyesülettel – mint
számtalan egyéb esetben az el-

Avatás elõtti ünnepi pillanat

Joanna Stempinska és Ewa Filipiak
múlt esztendõk során, ha nemes
ügyrõl volt szó –, most is a tettek
mezejére lépett, segítõ vállalkozókat, civil szervezeteket mozgósítva az intézmény felújítására.

A napokban nagyszabású ünnepség keretében adták át ismét
rendeltetésének az immár kívülbelül megszépült, II. János Pál
pápáról elnevezett létesítményt.

Dr. Zombor Gábor kecskeméti
polgármester köszöntõje után,
Karol Wojtyla szülõvárosának,
Wodowicének polgármester aszszonya, Ewa Filipiak méltatta
meleg szavakkal ezt a barátság
központot, Lengyelország budapesti nagykövetének, Joanna
Stempinskának társaságában.
Majd felszólalt Balázs Péter külügyminiszter és Gyenesei István
országgyûlési képviselõ is, aki
mint korábbi önkormányzati miniszter támogatta az intézmény
felújítását.
Végül dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke áldotta
meg a mintegy 60 milliós közadakozásból megszépített intézményt. Az avatás szalagvágó ce-

remóniájában részt vett a neves
keceli vállalkozó, Pintér József, s
a felújítási munkák vezetõje,
Molnár Ferenc építési igazgató
is.
Az ünnepi hangulatot emelte
a helyi Kuna Zenekar és a
Pusker Együttes elõadása, az
Aurin Leánykar produkcióját pedig, különösen a külhoni vendégek hallgatták meghatódva, hiszen lengyelül énekeltek el egy
szép dalt.
II. János Pál pápát a fél világ
emlegette a szegények, elesettek
gyámolítójaként. A róla elnevezett kecskeméti barátság központ az õ eszmeiségét, hitét és
emlékét is ápolni kívánja a jövõben. A vasárnapi ünnepségre

Balázs Péter és dr. Bábel Balázs

Molnár Ferenc és Pintér József
összesereglett tömegben reménykeltõ volt látni, ahogy neves közéleti személyiségek, poli-

tikusok pártállástól függetlenül,
együtt tapsoltak Karol Wojtyla
emlékének…

Dr. Bábel Balázs érsek szentelte fel a megújult épületet

Az Aurin Leánykar lengyelül énekelt

Megszépült a régi polgári ház

Másnap már birtokukba vették az étkezdét a rászorultak

Jókívánságok Lengyelországból
A megújult Karol Wojtyla Barátság Központ átadásának és felszen telésének ünnepére számos egyházi és világi méltóságtól érkezett
üdvözlet. Olyanoktól, akik bár szerettek volna személyesen is osz tozni az örömben, egyéb elfoglaltságaik ezt nem tették lehetõvé.
Ezért jókívánságaikat írásban juttatták el Farkas P. Józsefhez, a ba rátság központ megálmodójához, a felújítási munkák fõszervezõjé hez. Az alábbiakban néhány Lengyelországból érkezett üdvözlõ le vélbõl idézünk.
„Wadowicei barátainktól ér- hetek azzal a csodálatos kötesültünk a Karol Wojtyla Ba- zösséggel, amely egy ilyen nerátságház születésérõl, mun- mes ügyet éltet.
Jómagamat és munkatársaikájáról, szolgáltatásairól. Szerettem volna személyesen is mat is nagyon érdekli a magyar
jelen lenni a felszentelés ün- barátság minden megnyilvánunepén, de az állami ügyek lása, támogatjuk annak minnem tették lehetõvé a prog- den formáját. Nagy örömmel
ramváltoztatást.
Remélem fogadjuk az élõ együttmûködés
azonban, hogy a legközelebbi nemes példáit, hiszen e szolgámagyarországi utunkon – ha latok a két nép barátságát erõmeghívnak – eljutok Önök- sítik. Örömteli dolog, hogy az
höz, Kecskemétre, és megte- Önök szociális, kulturális intézkinthetem a Wojtyla-házban ményének hátterében segítõ táfolyó munkát, megismerked- maszként ott van Kecskemét vá-

ros és Wadowice önkormányzatainak barátsága. Biztos vagyok abban, hogy az Önök
munkájának hátterében ez a
szövetség garancia a sikerre.
E sorokkal és gondolatokkal
kívánok Önöknek erõt, kitartást
és egészséget a lengyel-magyar barátság ápolásához, valamint eredményes partnervárosi együttmûködést Wadowicével! E kapcsolat egyik legszebb és legméltóbb megnyilvánulása lehet a Karol Wojtyla
Barátság Központ.”
Lech Kaczynski
a Lengyel Köztársaság elnöke

„Szeretettel emlékszem krakkói látogatásukra, és baráti beszélgetésünkre. Nagyon örültem a hírnek, hogy ígéretük

szerint elkészült a nagy munka,
a széles körû összefogással
megvalósult Wojtyla Barátság
Központ.
Meggyõzõdésem, hogy ez a
kezdeményezés pontosan megvalósítja a II. János Pál pápa
testamentumában foglaltakat:
segíti a rászorulókat, az elesetteket. Így méltó, örök emléket
állít Karol Wojtylának. Nem véletlen, hogy ez a kezdeményezés baráttá, szövetségessé kovácsolta atyánk szülõvárosát,
és az Önök települését.
Ezúton küldöm áldásomat
népükre, támogatóikra, segítõikre, és természetesen a ház rászorultjaira. Adja isten, hogy a
szeretet szándékai valósággá
váljanak!”
Stanislaw Dziwisz
bíboros, Krakkó érseke

2009. május
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Interjú Borbély Lajos megyei fõépítésszel

A panelektõl a szakrális mûemlékekig
Kétségtelen, hogy térségünk építészeti arculatának alakításában,
mûemlékvédelmében, kiemelkedõ szakmai és koordinációs szere pet vállalt az elmúlt 35 évben Borbély Lajos, Bács-Kiskun fõépítésze,
a megyei építészkamara elnöke. Részt vállalt a nyolcvanas években
megfogalmazott rendezési, környezetépítési elvek megvalósításá ban, amelyek alapján megújultak a megye városközpontjai, épültszépült a hajósi és a császártöltési pincefalu, a Homokhátságon
funkciót váltó tanyavilág. Kezdeményezésére jött létre 1990-ben a
Bács-Kiskun környezetalakításában meghatározó jelentõségû
Falufelújítási és Mûemlékvédelmi Alapítvány. Számtalan szakmai el ismerés - köztük a Kós Károly-díj - mellett, érseki és pápai áldás jel zi az egyházi mûemlékek megmentéséért végzett sokszínû tevékeny ségét.
– Az elmúlt évtizedekben mi
jellemezte leginkább Bács-Kis kun építészetét?
– A hetvenes-nyolcvanas esztendõkben még javában tartottak a házgyári építkezések a
megye nagyobb városaiban, de
emellett jelentõs felújítási munkák is történtek a mûemléki közösségi épületeket illetõen.
Gondoljunk a kecskeméti Cifrapalotára, a színházra, a bajai
és apostagi zsinagógára, vagy
a kalocsai Nagyszemináriumra,
az érsekségi épületekre, hogy

csak néhányat említsek a jelentõsebb rekonstrukciók közül nyilatkozta lapunknak Borbély
Lajos. - Azután a házgyári uniformizált panelprogramok helyett, az egyedi lakásépítések
hódítottak teret, amelyek tervezése már a környezetet, a táj
jelleget is figyelembe vette, miközben igyekezett alkalmazni a
legújabb technológiákat és
technikai berendezéseket. A
környezettudatos építkezéseket
illetõen, némi kisiklást a rendszerváltozás utáni esztendõk

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

hoztak azokon a településeken,
ahol ezt nem akadályozta meg
alapos területfejlesztési, rendezési terv.
– Konkrétan mire gondol?
– Arra, hogy az építkezési
vállalkozók minél több lakást

szükségük van a normális élethez. Egy gondos városi vezetés
ezekrõl sem feledkezik meg,
amikor kiadja az építkezési engedélyeket. Ezzel együtt az a
véleményem, hogy Bács-Kiskun
megtartotta az agrár megyékre

Borbély Lajos tervei alapján épült a szép mûkerti kápolna
próbálnak egy tömbbe zsúfolni,
hiszen ez az anyagi érdekük.
Ugyanakkor a lakóközösségnek
parkolókra, parkra, játszótérre,
szolgáltató létesítményekre, jó
utakra és sok minden másra is

jellemzõ harmonikus építészeti
arculatát, vagyis a nagyobb
iparvidékekkel ellentétben, itt
semmiféle igazán káros létesítmény sem emeltetett az elmúlt
évtizedekben.

– Sok mûemléki, egyházi
épület megmentésében vállalt
szerepet az elmúlt három és fél
évtizedben. Ha visszatekint, s
ha ma körbenéz, milyen válto zásokat lát Bács-Kiskunban?
– A népesség alakulása jelentõs mértékben meghatározza egy település mûemlékeinek
sorsát. Mert ha ugrásszerûen
nõ a lakosság száma – mint a
hetvenes években –, több közösségi épületre van szükség, s
akkor megtehetik, hogy új iskola, egészségház építése helyett,
egy mûemléki kastélyt, vagy
kúriát újítanak fel és használnak oktatási, mûvelõdési, szociális célra. De ma sajnos nem
ez a jellemzõ, hiszen a kisebb
települések teljesen elöregedtek. Egyrészt kevesebb gyerek
születik, másrészt a munkalehetõségek a nagyvárosok felé
vonzzák a fiatalokat. A falvak
mûemlékeit ma már csak pályázati pénzek menthetik meg.
Vagy olyan példaértékû civil
szervezetek, amilyen a kecske-

méti Porta Egyesület, mely
számtalan kistelepülés szakrális létesítményeinek felújítását
szervezte meg az elmúlt években. Sõt új templomot építettek
Kisizsákon, meg a kecskeméti
Mûkertvárosban. Ez utóbbinak
a tervezésére én vállalkoztam,
és igyekszem az egyesület építõ, vagy megmentõ munkáját
azóta is támogatni. Én annyi
szeretetet ismeretlen emberektõl még soha nem kaptam,
mint a mûkerti kápolna kivitelezése, majd felavatása során.
De egy csoda volt a kunbaracsi harangtorony és sok más
szakrális hely felújítása, vagy a
most átadott Wojtyla Barátság
Központ megvalósítása is a
Porta Egyesülettõl. Ezek mind
reményt keltõ példák arra,
hogy válságoktól terhes, elvadult világunkban igenis vannak
még szép számmal olyan emberek, akik a nemes ügyekért
nem restek önzetlenül segítõ
kezet nyújtani.
Koloh Elek

Érseki látogatás a keceli alkotótelepen
töltött együtt egy délutánt a festõkkel, grafikusokkal, fotósokkal. Elbeszélgettek a kortárs
mûvészet irányzatairól, törekvéseikrõl, a szakrális produkciókról és a mecenatúra helyzetérõl.
A mûértõ fõpap a napi összefoglalójában, elismeréssel szólt
a keceli törekvésekrõl, az alkotótáborban folyó színvonalas
munkáról.

Az idén is benépesült a keceli
Bozsó János Alkotótelep. A napokban nyitottak is egy gyûjteményes, közösségi kiállítást a
táborban készült munkákból az
alföldi városka lakóinak, a Városi Könyvtár és Mûvelõdési
Házban. Jeles mûvészetpártoló
látogatója is volt ez alkalommal
az alkotótelepnek: Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke

Ajándék kirándulás nyugdíjasoknak
HU05/1628
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Kecskemét 22 nyugdíjas
klubjának félszáz tagja vett
részt azon a budapesti kiránduláson, melyet dr. Balogh
László országgyûlési képviselõ szervezett a napokban.
A honatya vendégeiként az
idõs emberek megtekintették
a Parlamentet és elidõztek a
Hõsök terén, végül a Mezõgazdasági Múzeum kiállításaiban gyönyörködtek. A
résztvevõk ezúton szeretnék
megköszönni a felejthetetlen
napot!
Alföldi Civil Napló
Megjelenik
30.000 példányban
Kiadja:
Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041
Fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás:
Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

Tiltakozás
a fakivágások
miatt

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését!
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

A Kecskeméti Városszépítõ Egyesület és az érintett terület lakói tiltakoznak a Békefasoron lévõ fák
újabb meggondolatlan kivágása
ellen. Kérik az illetékeseket, hogy
az ott lévõ faállományt ultrahangos vizsgálatnak vessék alá, és a
hibás növényeket a szabályoknak megfelelõen, azaz rügyfakadás elõtt – és ne zöldlombos
korában – vágják ki.
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Utazásra készülõ csiperósok
Az elmúlt két évtizedben az Európa Jövõje Nemzetközi Gyermek- és
Ifjúsági Találkozók jelentõsen öregbítették Kecskemét hírnevét, szerte az öreg kontinensen. Az emblémája miatt Csiperóként emlegetett
rendezvénysorozatot Farkas Gábor úgy álmodta meg, hogy az egyik
évben városunkban találkoznak a különbözõ népek gyermekei, akiket helyi családoknál szállásolnak el, majd a következõ esztendõben
megszervezik a vendégfogadók csemetéinek viszontlátogatását.
Nos, a legutóbbi, vagyis a tavalyi nagysikerû találkozó után, most ért
a finiséhez az a sokrétû, ezer apró dologra kiterjedõ szervezõmunka, amelynek köszönhetõen, ezen a nyáron is sok kecskeméti fiatal
ellátogathat Európa különbözõ országaiba.
– Ezek nem cserenyaraltatá- probléma adódik, azonnal insok, ahogy azt a kívülállók hi- tézkedünk.
– Az egyesület állja az utazá szik. A tavaly vendégül látott
csoportokhoz hasonlóan, a mi si költséget?
gyerekeink is visznek magukkal
– Csak egy részét, attól függõ
mûsorokat, bemutatva népünk mértékben, hogy milyen az
zenéjét, táncait, játékait – nyi- anyagi helyzetünk. Ebben döntõ
latkozta lapunknak Farkas Gá- az önkormányzati támogatás,

bor, az Európa Jövõje Egyesület
elnöke. – Bármilyen hihetetlen,
könnyebb megszervezni kétévente Kecskeméten a nagy
nemzetközi fesztivált, mint utána a cserelátogatásokat. Hiszen
most is csaknem félszáz csoportunk indul útnak a kontinens 26
országának 46 településére.
– Az elmúlt két évtizedben
több mint tízezer kecskeméti fia tal utazhatott az egyesületnek
köszönhetõen. Soha nem volt
semmi nagyobb probléma?
– Nem, és ezt most gyorsan
le is kopogom. Persze, igyekszünk gondosan megválogatni
a közlekedési eszközöket, az
autóbusztól a repülõig, a vonattól a kompig. A csoportnak
megtervezzük az egész utat.
Elõre ki vannak jelölve a pihenõ
és szálláshelyek, ahonnan jelentkezniük kell, hogy mindig
pontosan tudjuk, minden a tervek szerint alakul. S ha valami

amit az együttmûködési megállapodásunknak megfelelõen,
korrektül teljesítenek városunk
vezetõi. Ennek a támogatásnak
az ötven százalékát – mint Európa Díjjal kitüntetett egyesület –
minden alkalommal megkapjuk
Brüsszeltõl, mint meghívott pályázók. Ehhez jönnek még az
egyéb pályázatok útján elnyert
összegek. Így az idén például,
az utazási költségek mintegy 80
százalékát tudjuk fedezni, ami
azt gondolom, óriási segítség
az érintett családoknak, hiszen
a gyermekük kinti ellátását a
vendéglátók biztosítják.
– Tehát elmondhatjuk, hogy
a gazdasági válság nem jelent
különösebb problémát a kiuta zásokat illetõen?
– Az egyesületünk szempontjából nem. Viszont például a
lettek gazdasága teljesen összeomlott, és azt a visszajelzést
kaptuk, hogy valamennyi foga-

dó családnál munkanélkülivé
váltak a szülõk, képtelenek fogadni a hozzájuk készülõdõ 35
kecskeméti fiatalt. Ez az egy út
tehát kútba esett, majd valamit
kitalálunk, kárpótlásként a csalódott gyerekeknek.
– Melyik a legtávolabbi ország, ahová csoportot indíta nak?
– Nyugatra Portugália, egy
óceán parti város, ami 3800 kilométerre fekszik tõlünk. Hasonló távolságra, az északi
sarkkör szélén fekszik az a finn
városka, ahová ugyancsak
utaznak majd fiataljaink. Ha jól
emlékszem, csak három-négy
olyan európai ország van még,

amelyikkel nem kerültünk kapcsolatba a Csiperó jóvoltából.
– Mit tanácsol útravalóként a
kiutazóknak?
– Több alkalommal is személyesen találkoztunk az érintett
gyerekek szüleivel, és mindent
részletesen
megbeszéltünk,
egyeztettünk. Ennek ellenére,
mindig elõfordult, hogy valaki
otthon hagyta, vagy elfelejtette
megújíttatni az útlevelét, ami
nélkül az unión kívüli országokba nem engedik be. Nagyon
fontos az is, hogy biztosítást
kössenek, és egy kiutazás elõtti
orvosi vizsgálattal is sok kellemetlenség megelõzhetõ. Mert
nincs olyan vidéke a világnak,
amit a hurutos betegség, vagy a
fogfájás megszépítene. De a
legfontosabb: legyenek büszkék
arra, hogy magyarok, miközben népünk dalait éneklik, táncait ropják valahol Európában…

Kecskeméti Kodály Intézet

Hagyomány és megújulás
A Kéttemplom köz legszebb, leghangulatosabb és sokak számára nyeket, amelyek révén mind
legtitokzatosabb épülete a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet. Az szélesebb körben tudjuk eléregykori ferences kolostor évszázados falai mögül szinte mindig mu- hetõvé tenni Kodály zenepedazsikaszó szûrõdik ki, a kecskemétiek nagy része mégsem tudja, vajon gógiai életmûvét. Az intézetben
hová is jutna az üvegajtón keresztül, ha átlépne a hófehér hídon. fellelhetõ értékes hagyaték kuEzen is szeretne változtatni dr. Nemes László Norbert, akit tavaly ne- tathatóvá tétele jelentõs rendveztek ki az intézmény vezetõjének.
szerezõ, könyvtárosi munkát kí– Kecskeméten,
a Kodály Iskolában
érettségiztem. Negyedéves zeneakadémista voltam,
amikor felkérést
kaptam az intézettõl, hogy óradíjas
tanárként vegyek
részt az itt folyó oktató munkában –
emlékezik vissza
dr. Nemes László
Norbert. – Diplomám megszerzése
után néhány évet
Kanadában töltöt- Dr. Nemes László Norbert, s akiktõl rengeteg segítséget kap munkájához:
Kéri Laura és Erdei Péter
tem, majd visszatérve újra Kecskeméten, 2001-tõl
pedig, a Zeneakadémia budapesti tanárképzõjében oktattam.
– A Kodály Intézet tanfolyamai iránt a 70-es évektõl a mai
napig töretlen az érdeklõdés a
külföldiek részérõl. Az intézmény rangját jelzi az a felbecsülhetetlen szellemi tõke,
amelyet az oktatói testület képvisel. Kollektívánk tagjai nemzetközi hírû mestertanárok,
akik sokat járják a világot,
hogy részt vegyenek különbözõ
egyetemek és továbbképzõ
tanfolyamok tanárképzõ munkájában, amelyek a magyar
zenepedagógiai
gyakorlat
alapján mûködnek világszerte.
Mivel az intézet a felsõoktatáson belüli helykeresését úgy
véglegesítette, hogy 2005-tõl a
Zeneakadémia intézeteként
mûködik, lehetõségünk nyílt arra, hogy egyetemi szintû diploma-kurzusok indításával bõvít-

sük tanulmányi programunkat.
Minden újítás, ami az intézetben történik, összefüggésben
van a bolognai-folyamattal,
azzal a változással, amely az
egész magyar felsõoktatás
szerkezetét megváltoztatta.
– A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanszékeként,
2007-ben indítottuk egyéves
tanári mesterképzésünket, ami
jelenlegi formájában leginkább
a külföldiek számára vonzó.
Terveink között szerepel kétéves
mesterképzés indítása, amely
hosszú évek után elõször az
éves tanfolyamok vonatkozásában is megnyitja az intézet kapuit a magyar diákok elõtt.
Ezért is tartottunk nyílt napot
nemrég az érdeklõdõknek. Jövõre Bachelor of Arts, azaz
alapdiplomás képzést szeretnénk indítani külföldi hallgatók
számára angol nyelven.
– Célul tûztem ki, hogy megteremtsük azokat a körülmé-

ván, de elengedhetetlen a kor
elvárásainak megfelelõ infrastrukturális fejlesztés is.
– Fontos célom, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki Kecskemét más kulturális intézményeivel, mûvészeti mûhelyeivel. Ezt
jelzi, hogy a Bozsó Gyûjtemény
és a Nemzetközi Zománcmûhely kiállítást rendez, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió pedig, filmbemutatókat szervez a Kodály
Szeminárium ideje alatt intézetünkben. A következõ tanévben
tervezünk elindítani egy olyan
sorozatot, amely idecsalogatná
azokat a kecskemétieket, akik
számára ma is fontosak a kulturális értékek és a hagyományok. Bízunk abban, hogy sok
vendéget fogadhatunk az idei
Kodály Fesztiválon, amely július
20-án indul és egészen augusztus 6-áig kínál jó hangulatú nyári estéket a komolyzene
kedvelõi számára, igazi sztárvendégekkel.

Kodály szellemiségét õrizve

Tanyacsárda Kft.
Tel: 76/356-010, Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu

„Piros pünkösd napján mindenek újulnak,
A kertek, a mezõk virágba borulnak.”

2009. május 31–június 1.
10.00-tól kézmûves programok a kicsiknek,
virágfejdísz-készítés
G
Pünkösdi király- és királynéválasztás
G
Májusfa kidöntése
G
Ünnepi ebéd
G
Kocsizás, méneshajtás és lovasbemutató
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A magyar közoktatásban elsõként indított kecskeméti Ének-Zenei Általános Iskola elsõ diákjainak tablóján K. Udvari Katalin, a Psalmus
Humanus Mûvészetpedagógiai Egyesület alapító elnöke is szerepel. Kodály szellemiségét õrizve hozta létre az egyesületet, amely két éve a
Magyar UNESCO Bizottság tagja lett, s amelynek égisze alatt tavaly megalapították a Psalmus Humanus Konzultációs Központot. Ebbe a
nagy örökséget bemutató, kincseket érõ dokumentumokat, tárgyi emlékeket õrzõ intézmény-

be látogattak el az egykori elsõ évfolyam növendékei, a kecskeméti osztálytársak a napokban. Gyermeki csodálkozással ismerték fel
több mint ötven évvel ezelõtti önmagukat a kiállított képeken, s elragadtatással fogadták a
fiatalok mûsorát. A nap végén csodálattal
mondtak búcsút egykori osztálytársuknak, K.
Udvari Katalinnak, gratulálva neki áldozatos
munkájához, mellyel tovább viszi, s élõvé teszi
a mindannyiunk számára oly fontos kodályi
örökséget.
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Szörnyû
európai
állapotok

Mentsvár és országos kampány

Egész kontinensünkre kiter jedõ állatvédelmi törvény
megalkotásával próbál se gíteni a kóbor és a rossz
tartási körülmények között
elõ házi állatok sanyarú sor sán az Európa Parlament
három képviselõje: Hutchin son, Parish és Hammerstein.
Egy közös petíciót nyújtottak
be nemrég ebben az ügy ben, földrészünk vezetõ tes tületéhez.
Az elsõ pillanatban sokan
értetlenkedtek, hiszen a
legtöbb Eu-s tagállamban
létezik állatvédelmi törvény.
A legfrissebb felmérések viszont, elég szörnyû képet
festenek: Spanyolországban 100 ezer kutyát ölnek
le évente, Bulgáriában, Írországban és hazánkban
40-50 ezret, de a helyzet
Görögországban, Franciaországban, Romániában és
más államokban sem jobb.
És a módszerek elborzasztók. Van ahol egy vasrúddal addig verik az állatot,
amíg mozog, máshol éheztetéssel és szomjaztatással
várják meg, amíg szûk ketrecükben kilehelik a lelküket a befogott kóbor négylábúak. De az úgynevezett
altatásos módszer sem sokkal emberségesebb, hiszen
ezek nem narkózis alatt történnek, hanem olcsó méreggel, ami hosszadalmas
kínszenvedéssé teszi a halálukat.
Alapvetõ probléma, hogy
a tagállamok többségében
nincs államilag szervezett
és támogatott ivartalanitási
program, holott ez a kóbor
állatok túlszaporodásának
a legemberségesebb megakadályozása lenne. Az új
statisztikák szerint Portugáliában kétszáz-, Olaszországban hatszázezer sterilizálatlan ebet dobnak utcára
évente. Nem csoda, hogy
hatalmas a gazdátlan állatok szaporulata, de ez ellen
még ma is egyre több sintértelep létrehozásával, s az
állatok legyilkolásával próbálnak védekezni.
Tehát abszolút nem indokolatlan a három képviselõ
kezdeményezése. És ha az
Európa Parlament határozott fellépésével törvény garantálja majd kontinensünk
minden országában az állatvédelmet, az állami ivartalanítási programok végrehajtását, a menhelyek segítését, az állatkínzókkal
szembeni szigorú fellépést s ehhez jelentõs uniós támogatások is kapcsolódnak
–, néhány éven belül felszámolhatók lesznek ezek a
szörnyû állapotok.
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Pedigree program

Fogadj örökbe – örökre! Mindenünk a kutya
Kecskeméten 2003-ban hozták létre a Mentsvár az Állatokért Alapít ványt. Ma is ez a kiemelkedõen közhasznú szervezet mûködteti a
hírös város telefonügyelettel ellátott állatvédelmi központját, ahol
végre lehetõség van a gazdátlan kutyák kulturált befogadására,
akár hosszú távú humánus megõrzésére és ellátására, illetve örök befogadásuk megszervezésére, lebonyolítására. A Mentsvár egyik
megálmodója, létrehozásának fõszervezõje Tõzsér Judit volt, az ala pítvány elnöke, a Gong Rádió ügyvezetõje. Vele készült az alábbi be szélgetésünk.
– Három éve, a város közgyûlése határozatának értelmében, alapítványunk vette át
a Gyepmesteri Telep mûködtetését is, amely ma már
Ebrendészeti Telep néven mûködik a Mentsvár szomszédságában, a Kisfái 211. sz. alatt –
nyilatkozta lapunknak Tõzsér
Judit. – Az utcán talált,
ebrendészek által befogott, otthonról elszökött, kóbor kutyák
14 napos megfigyelésük (karantén) alatt várják gazdájuk
jelentkezését. Amennyiben ez
idõ alatt nem keresi õket senki,
átkerülnek az állatmenhelyre,
esélyt kapva arra, hogy egy új
gazdához kerüljenek.
– A gazdasági válság miatt,
gondolom, egyre többen vannak, akik anyagi megfontolásból
akarnak megválni állataiktól.
– Sajnos, ez így van országszerte. Egy új családi házba,
szinte mindenki szívesen fogadott be egy-két házõrzõt. Aztán
a devizaalapú lakáshitelek törlesztõrészletei váratlanul drasztikusan megemelkedtek, ezért
egyre többen kénytelenek
megválni az ingatlantól, viszszaköltözve a lakótelepre, és a
kisebb városi lakásba nem vihetnek magukkal nagytestû állatokat. Sokan pedig, a munkahelyüket vesztették el, és
már nem tudják vállalni a kutyatartással járó kiadásokat,
ezért kénytelenek megválni állataiktól. De a nyugdíjasokat
ért megvonások sem kecsegtetnek sok jóval. Mert az idõs
emberek közül, már most is
egyre többen vannak, akiknek
az árdrágulások, az infláció
miatt, nemigen telik ennivalóra. Elõfordul, hogy éppen a
házi kedvenceik iránti szeretet
irányítja a menhely felé õket,
remélve, hogy ott jobb ellátást
kapnak négylábú társaik. Ezért
fontos, hogy minéll több támogatót találjunk. S ezért jelentõs
az idei, Fogadj örökbe – örökre! elnevezésû, országos kampány.

Tõzsér Judit
– Igaz, hogy ön is tagja a
kampány országos sajtókabinetjének?
– Igaz. És számomra teljesen
természetes volt, hogy azonnal
csatlakozzak egy ilyen széleskörû, nemes ügyet szolgáló
mozgalomhoz. Az örökbefogadási kampány elsõdleges célja
a felelõs állattartási kultúra
magyarországi továbbfejlesztése. A Pedigree által elindított
mozgalomhoz hazánkban is
nagyon sok közismert személyiség kapcsolódott önzetlenül
eddig. Amelynek a „nagyköveti” teendõit Hegyi Barbara
színmûvésznõ vállalta, a sajtófõnöki munkát pedig, a népszerû tévés, Bayer Ilona. Egy
ilyen kampány sok megoldást
sürgetõ problémára – például
az államilag támogatott ivartalanítási program megvalósításának fontosságára – felhívja a figyelmet, ugyanakkor
egyfajta ötletbörzeként is mûködik.
– Konkréten mire gondol?
– Például arra, hogy az
örökbefogadáshoz nem feltétlenül kell hazavinni a kedves

négylábút. Hiszen vannak,
akik ezt boldogan megtennék,
de a lakáskörülményeik miatt
mégsem tehetik. Egyik állatvédõ aktivistánk felvetette,
hogy õk a virtuális örökbefogadással
segíthetnének
ügyünkön. Ami azt jelenti,
hogy az örökbefogadó rendszeresen látogatja a menhelyen élõ kedvencét és gondoskodik róla. De jó ötlet és lehetséges segítség az önkéntes
munka is, amellyel egy-egy
befogadó telep körülményein
lehetne jelentõsen javítani.
– Egyesek esküsznek rá,
hogy a törvények, illetve a szé les körû propaganda mellett, a
neveltetésnek alapvetõ szerepe
van abban, hogy a humánus
állattartási, állatvédelmi kultú ra milyen egy országban.
– Ez kétségtelen. Alapítványunk a kezdetektõl folyamatos munkát végez – szakértõk
segítségével – a szaktanácsadás és ismeretterjesztés különbözõ területein. Nemes Imre kollégánk, rendszeresen osztályfõnöki órákat tart a menhelyen, ami nagy élmény a gyerekeknek. Vagyis a szemléletformáló elõadások szervezésében
és lebonyolításában is szerepet
vállalunk óvodások, kisiskolások
számára. Mert õk még ösztönösen szeretnek minden állatot, azt
viszont meg kell tanulniuk, hogy
ez a szeretet milyen felelõsséggel, gondoskodással jár.
Mentsvár az Állatokért
Alapítvány
Kecskemét, Petõfi S.u. 1/B
Tel.: 06-20/524-7671
Honlap: www.mentsvar.hu
e-mail:
mentsvar@mentsvar.hu
Állatmenhely,
Ebrendészeti Telep
Kecskemét, Kisfái 211.
Tel.: 76/701-633,
20/ 577-5617

Az állateledelek forgalmazásában világszerte ismert Pedigree örökbefogadási programja három éve az USÁ-ból indult, s eddig négy
kontinens 11 országa csatlakozott hozzá, Közép-Európában elsõként hazánk is. A mozgalom mottója magáért beszél: Mindenünk a
kutya. Az ember-állat társkapcsolatának vizsgálata területén végzett
kiemelkedõ munkájáért, az amerikai anyacég már elnyerte a legrangosabb nemzetközi kitüntetést, a Pioneer Award-ot.

Az országos kampány nagykövete, Hegyi Barbara színmûvész,
imádott kutyusával, Ribizlivel
– Az állatvédelem és a kul- mány 10 millió forint értékturált állattartás terén, a ben. Ez az összeg a PePedigree már hosszú évek digree értékesítési bevételéóta vezetõ szerepet játszik bõl származik, azon elv alaphazánkban is. Az idén 10 ján, hogy április 1. és szepmillió forintot ajánlott fel a tember 31. között minden elcég a hazai kutyamenhelyek adott Pedigree eledel után,
támogatására - tájékoztatta kilónként 5 forintot ajánl fel
lapunkat Bayer Ilona, az or- a cég a menhelyi kutyák tászágos örökbefogadási prog- mogatására. A 10 millió garam sajtófõnöke. - Ez az elsõ rantált összeg, mely az értéalkalom, hogy a szélesebb kesítés alapján akár több is
közönséget szólítjuk meg, és lehet, s ezt egyenlõ aránya segítségnyújtás változatos ban osztjuk szét öt menhely
módjaira hívjuk fel a figyel- között, amelyeket 23 pályámet. A programmal szeret- zóból választott ki a függetnénk felhívni a figyelmet fele- len szakértõi bizottság, még
lõs állattartás, az állatokkal januárban. Partnereinknek
való helyes bánásmód sza- eledeleket és információs kibályaira, valamint a menhe- adványokat tartalmazó öröklyen élõ kutyák jelenlegi hely- befogadási csomagokat is
zetére, bátorítva mindenkit a felajánlunk, amiket azoknak
segítségnyújtásra (örökbefo- adhatnak, akik az adott
gadással, önkéntes munká- menhelyrõl befogadnak családjukba egy kutyát.
val, adománnyal stb).
– Aki bõvebben szeretne
– A projekt elsõ lépése egy,
a kutyamenhelyek számára megismerkedni a Pedigree
felajánlott közvetlen ado- Örökbefogadási Programmal, az keresse fel márciusban indult új weboldalunkat,
amely szándékunk szerint fõ
találkozási pontként kíván
szolgálni a menhelyek, a kutyák és a segíteni vágyó emberek számára, bemutatva,
milyen sokféle módon tehetünk valamit a gazdátlan
négylábúak megmentéséért.
A honlap címe:
www.pedigree.hu/
orokbefogadas

Népszerûek a Mentsvár kutyakiképzõ tanfolyamai

Levél az örök vadászmezõkrõl
Hathetes voltam, amikor magatokhoz vettetek. Sokat játszottam a gyerekekkel, és nagyon boldog voltam veletek.
Ahogy fejlõdtem, egyre nõtt a
mozgásigényem, és vele együtt
az étvágyam is. Nagy kutya
lettem, nem olyan aranyos,
mint pici koromban. A gyerekek már nem akartak játszani
velem. Ha odamentem hozzá-

juk egy simogatásért, sokszor
még belém is rúgtak…
Aztán egy nap beültettetek a
kocsiba. Nagyon boldog voltam. Végre! Hónapok óta elõször mást is látok a kennelen
kívül. Egy autópálya szélén álltunk meg. Eldobtátok a labdámat. Vidáman futottam utána,
de mire visszaértem, ti már sehol sem voltatok. Kétségbeesve

rohangáltam a kocsik között a
labdával a számban. Az autók
dudáltak, de olyan is volt,
amelyik rágyorsított... Ki akartam futni az út szélére, mert
nagyon féltem.
Hirtelen egy hatalmas ütést
éreztem az oldalamon. A fájdalomtól nem tudtam felállni.
Nagy nehezen kikúsztam az út
mellé. Körülöttem minden sö-

tét volt és véres. Féltem. Fáztam. Egyre jobban. A labdámat még mindig a fogaim között szorítottam. Biztos voltam
benne, hogy visszajöttök értem, de hiába nyüszítettem,
nem jöttetek. Sok idõ telt el,
amíg odajött hozzám valaki.
Nem törõdött a vérrel, betett
az autójába. Amikor megálltunk, egy fehérköpenyes férfi

szaladt a kocsihoz. Már csak a
fejét csóválta. Új gazdám, aki
csak 15 perce ismert, elfordította a tekintetét, és megölelt.
Csak azért engedtem el a labdát, hogy megnyaljam a kezét.
Ezzel tudtam "megmondani"
neki: köszönöm.
Aztán elaludtam. Már nem
félek. Nem is fázom. És már
semmi sem fáj…
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Mi a módi ezen a nyáron?
Nincs egy rongyom se, mit vegyek fel? Gyakran fakadnak ki így a szó sem lehet. A nyári vászonhölgyek, tanácstalanul állva ruhásszekrényük elõtt. De évszakváltás- nadrág, illetve a jeans viselet
kor, az új trendek, stílusirányzatok viharában zavarba eshetnek azok esetében, mivel az alapanyag
a férfiak is, akik szeretnének jól öltözöttek lenni üzleti tárgyalásai- nem elég reprezentatív, különkon, társasági összejöveteleken. Állandó designerünket, Kovács Ti- bözõ kombinációkkal igyekezbor kecskeméti úri szabót azért kerestük fel, hogy segítsen eligazod- nek mutatósabbá tenni az öltönunk a divat útvesztõiben.
zéket. Nagy korszakát éli pél– A hölgyeknél továbbra is
hódít a fekete-fehér, valamint a
lila, annak is a padlizsán árnyalata, amit a szürke helyett
most inkább drappal érdemes
kombinálni. Az egyik legkiválóbb designer, Christian Dior is
ezekkel a színekkel aratott nagy
sikereket a '30-as években. Divatos az idén a citromsárga és
az okker keveréke is, valamint a
zöld számos árnyalata. A vonalvezetés rendkívül letisztult,
az egyszerûség jellemzi, emellett szorosan követi a nõi formát. A blúzok minél merészebben dekoltáltak, a szoknyák pedig, pimaszul rövidek, vetekednek a most divatos short nadrágokkal. Az alkalmi öltözetek között újdonságként jelent meg a
Kovács Tibor, a Porta Egyesület designere szívügyének tartja, hogy
hölgyeknél a szmoking, amely
a civil közösség tagjai is jól öltözöttek legyenek. A szervezet
szintén a '30-as évek hangulaúj ingeit a napokban adta át.
tát eleveníti fel. Ezt gyakran mélyen kivágott toppal viselik elsõsorban a modell alkatú, magas szerepet, vagyis leginkább a dául a farmer és zakó összeállíhölgyek, akiken a legjobban komfort számít. Ezek az anya- tás, amely fõként a klubos meggok pedig, természetüknél fog- jelenés velejárója.
mutat.
– A zakók slájfoltak, azaz
– Az estélyik idén merészeb- va gyûrõdnek viselés közben,
bek. A fekete mellett idén nyá- ami most kifejezetten trendinek testre simulóak, reverjüket teron nagy szerepet kapnak a számít. Jó hír, hogy kényelme- kintve két irányzat tekinthetõ
legkülönbözõbb színû, szûk fa- sebbek lettek az ingek is: nyak- mérvadónak. Akik a '30-as
zonú modellek, amelyek nyak- kidolgozásuk sokkal puhább és évek divatját követik, az igen
része teljesen nyitott marad. A keskenyebb. Nagy szerepet ka- széles revert alkalmazzák, mákiegészítõk közül a sálak domi- pott a francia kézelõ, amit min- sok pedig – mint például Giornálnak, az ékszereket mintha den esetben mandzsettagomb- gio Armani vagy Valentino –
teljesen számûzték volna a bal hordanak. Az ing minden- keskenyeket formálnak a zakómeghatározó designerek. Nagy kor hosszú ujjú, s a melegben kon. Mivel a társasági élet egyritkán egy szép óra, esetleg egy inkább felhajtják az urak, akik re inkább megköveteli, ma már
jelzés értékû, cérnavékony követni szeretnék a divatot. Szí- egy igényes férfi ruhatárából
nyaklánc díszíti az estélyibe bújt nek terén teljes szabadságot nem hiányozhat egy jó szabású
hölgyeket. A cipõk közül a kaptak a férfiak. A rózsaszíntõl, szmoking. Az Oscar-díjátadó
rendkívül magas sarkú, minél a sárgán és a zöldön keresztül gálán, amely Európa számára
nõiesebb fazon divatos, fõként egészen a világoskékig bármi- fontos mérce, a sztárok kizárókerek orrkiképzéssel, természe- lyen színû inget választhatnak, lag egygombos szmokingban
ami illik az arckarakterükhöz, tûntek fel, amelyek spicces kitesen azonos színû táskával.
– Az idei nyár nagy változá- egyéniségükhöz. Merész nyak- képzésû reverje fekete tükörsesokat hozott a férfidivatban, el- kendõ variációk is elképzelhe- lyemmel van bevonva, a nadsõsorban az alapanyagok te- tõek ezekhez – akár a kockás a rág oldalvarrásánál fényes csík
rén. Míg 2-3 évvel ezelõtt elfo- pettyeshez is válaszható – ter- található.
– Mindezek mellett, sose fegadhatatlan volt, hogy egy jól- mészetesen a jó ízlés határain
ledjük: mindig csak szemezgesöltözött úr ruhája gyûrött le- belül.
– A szövet vagy az él nélküli sünk a divatirányzatok kínálatágyen, és az anyagválasztást is
elsõsorban ez határozta meg, nadrágok egyenes vonalúak, ból, csak azt vegyük át, amely
addig most a természetes anya- két svédzsebbel, ritkán egy far- illik egyedi stílusunkhoz, egyégok, a selyem, a len kapnak fõ- zsebbel készülnek, felhajtókáról niségünkhöz!

Kecskeméten a sztriptíz világbajnok

A nõiesség tanfolyama
Pirner Alma sztriptíz világbajnok Kecskeméten, a Trend Fitness Sport- haladó. A légkör egyébként baközpontban osztja meg sajátos mesterségének titkait azokkal, akik rátságosabb, mint a sima aerorészt vesznek az általa vezetett tanfolyamon. Alma egy dekoratív, bik órán, megbeszélhetjük az
trendi üzletasszony benyomását kelti a mindennapi életben, de a hi- edzés után a kételyeket, problévalkodó smink és öltözék nélkül is sugárzik róla a magabiztosság és mákat, így kicsit talán személyea nõiesség, amit reményei szerint a tanfolyamra jelentkezõk is elsajá- sebb az egész. Az Auchan árutítanak majd.
ház melletti Trend Fitness Sport– Kislány korom óta táncolok,
a mozgás mindig az életem része volt – meséli magáról. – Tíz
éve léptem színpadra, és azóta
eljutottam ugyan a csúcsra, de a
rendszeres gyakorlást továbbra
is nagyon fontosnak tartom.
– Vetkõzniük is kell a tanfolyamon résztvevõ hölgyeknek?
– Nem, itt nincs semmi ciki,
vagy szégyellni való dolog.
Csak mozogni kell és kész.
– Mirõl szól ez a tánc tulajdonképpen? Az egészségrõl? A
vitalitásról? Vagy csak hobbi?
– Az egész a nõiességrõl szól.
Nincsenek olyan helyek, ahol a
hölgyek tökéletesen megélhetnék a nõiességüket. Ez nyilván
azért van, mert összemosódnak
a nemi szerepek, néha a gyenPirner Alma sztriptíz világbajnok
gébbik nem a családfenntartó,
– Hogyan épül fel ez a tanfo- központban indult az elsõ tanfomi is karriert építünk, és bizony
lyam, május 12-tõl. Bérletek foháttérbe szorult a gyerekválla- lyam?
– A négyszer két és félórás lyamatosan válthatók a stúdiólás. Szerintem minden leánynak, asszonynak hiányzik, hogy edzésekbõl áll egy kurzus. El- ban, és Jäger Zsuzsa szervezõigazi nõ lehessen, hogy szexis- kezdjük az alapoknál, azután nél lehet érdeklõdni a részleteknek érezze magát, hogy kapjon jön egy kezdõ koreográfia, rõl, a 30/67-68-022-es telefonvisszajelzéseket.
majd egy középhaladó és egy számon.

Álmaink virágcsokrai
Sokan már kislányként arról álmodoznak, hogy egy szép napon szívük választottja az oltár elé vezeti õket. Szól a nászinduló, mesebeli ruhában lépkednek, minden szempár rájuk szegezõdik, kezükben
pedig, ott a világ legszebb csokra… - Tollasné Szemerédi Ida, a
Fantázia Virágbolt tulajdonosa már közel két évtizede segít a menyasszonyoknak abban, hogy valósággá váljon esküvõjükrõl szõtt álmuk. Kecskemét mûvészi igényességérõl ismert virágkötõjét az idei
trendrõl kérdeztük.

Tollasné Szemerédi Ida, a Fantázia Virágbolt tulajdonosa
„Szövetkezeti minõségû” hitelintézeti szolgáltatások.
KIEMELT SZERZÕDÉSES BETÉTI KAMATOK
féléves és egyéves lekötésnél, valamint lekötés nélkül is
1 éves lekötésû betétek kamata
12 %
Féléves lekötésû betétek kamata 11,5 %
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,5% ill. 2%.
1 éves lekötésû betétek kamata
11,6 %
Féléves lekötésû betétek kamata 11,1 %
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,1% ill. 1,6 %.
Lekötés nélküli betétek kamata 11%
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
Gyámhatósági betét kamata 8,2%.
Élenjáró kamatok összeghatár nélküli lekötésekre betétkönyvben és számlán 8,7-9,2%.

A Takarékszövetkezet preferált további szolgáltatásai
„SZIMMETRIA HITEL” LAKOSSÁGI SZÁMLÁKHOZ.
Vállalkozásoknak költségtakarékos hitelkeret és Széchenyi Kártya hitel.
Bankkártya magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. Házi-Bank szolgáltatás.
A Takarékszövetkezet várja a régi és új -gyfeleit kirendeltségein és központjában:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös Szabadság tér 6. (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)
ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL! JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

2009. május

- Mostanra a lila, annak is inkább a halvány árnyalata vált
uralkodóvá az esküvõi kreációkban. Örök divat a pasztell, a
földszín, a drapp, a fahéj, valamint a kávés árnyalat. A kiegészítõk terén háttérbe szorultak a korábban nagyon divatos gyöngyök; apró kövek, üveghatású
díszek váltották fel õket. Az idei
szezon virágkötészeti stílusára
leginkább az üdeség, a frissesség
jellemzõ. A közelmúltban egy
menyasszonynak hófehér tulipán
csokrot kötöttem, organzával lazán körültekerve, mintha csak
most szedték volna a kertben.

Egy másik hölgynek, aki enyhén
mályvás, ezüstös színû ruhában
állt az oltár elé, púderes lila rózsákból készítettem az esküvõi virágkompozícióját. Csokra csak
gyönyörû rózsafejekbõl állt, minden zöldet mellõzve, ami egyre
gyakoribbá vált az elmúlt idõszakban.
- A virágkompozíció színét, jellegét természetesen elsõsorban a
választott menyasszonyi ruha határozza meg. Ma már nagyon ritkán esküdnek a hölgyek hófehérben, szívesebben választanak a
tört fehér, ekrü, pezsgõ színû ruhaköltemények közül. Divatosak

a mályvás vagy padlizsán árnyalatok, valamint a barokkos stílusú, arannyal díszített menyasszonyi ruhák. Mi ezekhez igyekszünk
megtalálni az ideális csokrokat,
amelyek tökéletes összhangban
állnak a menyasszony megjelenésével, személyiségével. Ma
már legtöbbször nem csupán esküvõi csokrot rendelnek tõlünk, a
menyasszonyi virágkreáció része
lehet az élõ növényekbõl készült
kardísz, fejdísz, nyakék is.
- A régi hagyomány szerint a võlegény rendelte az esküvõi csokrot, amely meglepetés volt a
menyasszony számára. Bár ritkán, ma is elõfordul ilyen eset,
ilyenkor mindent megteszünk
azért, hogy ez a meglepetés valóban kellemes legyen. Természetesen kérünk fotót az aráról,
megkérdezzük a kedvenc virágát, ami sok mindent elárul róla.
Eddig minden esetben sikerült eltalálnunk a menyasszony ízlését,
errõl tanúskodnak az esküvõk
után érkezett köszönõlevelek,
amelyek mind-mind kedves emlékeim. Persze jóval könnyebb a
helyzet, ha alkalmunk nyílik
megismerni a menyasszonyt személyesen. Sokan jönnek vissza
hozzám már ifjú feleségként,
hogy elmondják, nem láttak még
a sajátjuknál szebb esküvõi csokrot. Számomra nincs jobb érzés
ennél, hiszen talán segíthettem
abban, hogy valóra váljon az
egyik legszebb álmuk.
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Közmûvek – és
ketyegõ kamatok
A Kecskeméti Víziközmû Társulat, a lakosság érdekeit kép viselve, mindig azért küzdött, hogy minél olcsóbbak és
gyorsabbak legyenek a közmûfejlesztések. Az elmúlt évek ben 18 ezer kecskeméti családhoz jutott el a szennyvízcsa torna, a víz, az áram, a gáz e civil szervezet hathatós köz remûködésével, az útstabilizációkat nem is említve. Vagyis
városunk összlakosságának a felén segítettek eddig, és a
küldetésük a végéhez közeledik.
– Feladatunk 95 százalé- úgynevezett Á-öblözet, ami
kát elvégeztük. Függõben 1500 bekötést jelent, 722
van még néhány terület milliós összköltséggel. Az
rendezése, mielõtt civil szer- önkormányzat úgy döntött,
vezetünk végleg befejezné, hogy az LTP-n (Lakástakaamire vállalkozott – nyilat- rék Betéten) keresztül támokozta lapunknak dr. Fekete gatják az érintetteket, nem
László, a társulat elnöke. – egy összegben, hanem
Katonatelepen és Heténye- részletekben, négy év alatt.
gyházán a vasúti sínek ha- Ez jó ötlet volt, hiszen az
tárolta területeken, illetve LTP-n jelentkezõ pénzekre
Alsó– és Felsõszéktó egy ré- jár a 33 százalékos állami
szén torpant meg a közmû- támogatás, ami sok lyukat
vek kiépítése. Továbbá a betömött volna. A bank viváros különbözõ részein szont 120 milliós elmaravan még 50-60 olyan ingat- dást jelzett a napokban,
lan, ahol igény mutatkozott ezért új tárgyalásokat süra segítségünkre. A függõ- get. A városházán arra hiben lévõ munkálatokkal vatkoznak, hogy közben
kapcsolatban, folyamato- változtak a törvények, már
san egyeztettünk a Bácsvíz nem lehet LTP-n keresztül
szakembereivel, de az ön- támogatást adni. Újakat vakormányzatnál sajnos eddig lóban nem, de a folyamatelakadtak a kivitelezési en- ban lévõ konstrukciók tudgedélyek.
tommal, minden érintett vá– Mint ismeretes, társula- rosban fennmaradtak. Így
tunk együttmûködése a vá- elõbb-utóbb arra kényszerosi vezetéssel igencsak rül az önkormányzat, hogy
megromlott az utóbbi évek- a társulatinál háromszorben. A közmûfejlesztésekkel négyszer magasabb bankkapcsolatos legnagyobb hi- hitellel egyenlítse ki az elbát a felelõtlen választási maradt 120 milliót, s közígérgetésekkel követték el. ben elúszik csaknem 40
Az országos átlagnak meg- millió állami támogatás. Ezfelelõ, ingatlanonként 100- zel egyébként a lakók felé
120 ezer forintos hozzájá- tartozik, akik szintén rosszul
rulást Kecskeméten csak 45 járnak, hiszen új LTP-t nem
ezer forintban határozták vehetnek fel, amíg ez az
meg a remélt voksokért cse- ügy elhúzódik.
rében. Ezzel teljesen ko– A személyeskedésekbõl
molytalanná vált az ügy, hi- eredõ kerékkötések vezetszen 90 ezer alatt, nem jár nek az ilyen helyzethez, ami
a 33 százalékos állami tá- – a bankon kívül, neki kemogatás sem. Ez 6800 in- tyeg a kamat – senkinek
gatlanra vetítve, több mint nem jó, s milliók úsznak el a
200 millió forint bevételki- közpénzbõl… Mindenesetesést jelentett, s a plusz ki- re, a kialakult anomáliák
adásokat a városnak kellett igen megnehezítik társulavállalnia. Azután ott van az tunk hátralévõ munkáit.

Ehetõ Virágok
Fesztiválja Kecelen
A T. G. Virágdekor Szakképzõ Iskola diákjai nagy intenzitással készülnek a város egyik jeles eseményét jelentõ, immár 14. alkalommal megrendezésre kerülõ, Ehetõ
Virágok Fesztiváljára, amelyet
május 29-e és 31-e között tartanak. Évrõl évre sokan látogatnak
el a kiállításra, hogy gyönyörködjenek az impozáns látványt nyújtó,
maradandó esztétikai élményt
adó kompozíciókban.
Idén szintén kiemelt figyelmet
kap a népszerû kísérõ program, a
Bor és pálinka szépségverseny. A
még mindig kuriózumnak számító
eseményen ezúttal hangsúlyt kap
a borral vagy pálinkával készült
ételek bemutatása, s ezeknek a fi-
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nomságoknak a kóstoltatása is.
Szombaton a lovagrendek találkozója vezeti fel a hétvége csúcspontjának számító gasztronómiai
versenyt. Itt párhuzamosan zajlik
a népi tájjellegû bográcsos, tárcsás ételek versenye, az ehetõ virágok viadala, a zöldségszobrászat, a házi sütemények megmérettetése, valamint az ifjúsági szabadtéri fõzõverseny. A kísérõprogramok között helyet kap a kedvezményes virágvásár, az autószalonok bemutatkozása, és a szabadtéri színpadon egész nap látványos mûsorok szórakoztatják a
nagyérdemû közönséget.A rendezvény szervezõi szeretettel várják a fesztiválra az érdeklõdõket!

Itt járt a japán hercegi pár
Akihito japán császár másodszülött fia, Akisino herceg és felesége, Kiko hercegné az
Aomori Baráti Kör és Kecskemét
meghívásának eleget téve érkezett városunkba a napokban.
Király Józsefet, a KecskemétAomori Baráti Kör elnökét mindenekelõtt arról faggattuk,
hogy hogyan valósulhatott meg
ez a megtisztelõ látogatás.
– A japán-magyar kapcsolatok kezdetének 140., újra felvételének pedig 50. évfordulóját ünnepeljük az idén. Ebbõl az alkalomból az Aomori
Baráti Kör és a Magyar-Japán
Baráti Társaság egy rendezvénysorozatot szervezett. Ennek megkoronázására küldte
el hazánkba Akihito császár a
másodszülött fiát, Akisino herceget, s a kecskeméti Hakkoda Dojo felavatását a látoga-

tása napjára idõzítettük.
Yoshinao Nanbu, a nanbudo
alapítója is eljött hozzánk erre
a napra, hogy életében elõször találkozhasson a hercegi
párral. Egyáltalán nem meg-

baráti kapcsolatunk, és ez a
létesítményünk nemcsak a
küzdõsportoknak, de a távolkeleti kultúra népszerûsítésének is otthont ad a jövõben.
– A látogatásnál felhívták a

ték, hogy a Kecskemét-Aomori
Baráti Kör is jelen legyen. Érdekes, hogy a civilség, illetve
az a munka, ami a politikán
kívül folyik, sokkal fontosabb
egy ilyen dinasztiának, mint

szokott, hogy a császári család valamelyik tagja egy harcmûvészeti központot avat fel,
de most minden együtt volt: a
140. és az 50. évforduló, az
Aomorival való 15 esztendõs

figyelmet arra, hogy ez a látogatás a kecskeméti civileknek
szól – tájékoztatta lapunkat Király József. – Nem véletlenül
tették be a programba a dojo
avatását, s nem véletlenül kér-

hogy politikusokkal találkozzanak. Õk ezt úgy fogalmazták meg, hogy a politikus jön
és megy. De a civilek, a polgárok mindig ott lesznek a városuknak…

Lajosmizsei Közlönynyomda

Húsz éve a megrendelõk szolgálatában
A Magyar Közlöny Lap -és Könyvkiadó Kft. lajosmizsei nyomdája
20 éve áll a megrendelõk szolgálatában. A közlönyök elkészítésén
felül, a nyomda rendelkezik szabad kapacitással, ami lehetõséget
biztosít egyéb kiadványok vállalására. A nyomda dinamikusan fejlõdõ cég, az elmúlt évek jelentõs beruházásainak, az új Cromoman tekercsnyomógépnek és a CTP-berendezésnek köszönhetõen gyors, biztonságos termeléssel, magasabb színvonalon tudja
kiszolgálni a megrendelõk igényeit.
– Most éppen egy új, minõségi felületkezelt papírok nyomtatására alkalmas gépet vásároltunk, amin szinte minden automata, a maga nemében csúcstechnológiának számít – nyilatkozta Burján Norbert ügyvezetõ
igazgató. – Az elmúlt 20 év
alatt megfigyelhetõ volt egy
egyenes vonalú fejlõdés a
nyomda méretére, a minõség
növekedésére, a munka menynyiségére vonatkozóan egyaránt. Folyamatos változáson
mentünk keresztül, jellemzõen
csökkent például a közlönyök
nyomása iránti igény, ugyanakkor folyamatosan nõtt a külsõ
piacról érkezõ megrendelések
aránya.
– Tavaly eredményes esztendõt zártunk, a termelésünk és
az árbevételünk is növekedett.
A folyamatos fejlesztések, az
egyre modernebb gépek miatt
sajnos csökkenteni kellett a
dolgozóink számát. Fõ profilunk, a nagy példányszámú te-

kercsnyomtatás. Elsõsorban
újságnyomó papírra, egyszerre 32 oldalra tudunk nyomtatni, 4 különbözõ színben. Fõleg
napi,- heti- és havilapokat, illetve könyveket állítunk elõ, a
teljesség igénye nélkül megemlítenék néhányat a referen-

ciáink
közül:
Népszava,
Express, Dél-Baranya Press,
RTV Mûsor Magazin, Szuperinfo, Határõr vagy a Régió Napló. Büszkén mondhatom, hogy
idén bennünket ért az a megtiszteltetés, hogy kinyomtathattuk az érettségi tételeket.
– Munkánk során mindig
nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a szûkebb és tágabb
környezetünket megóvjuk. A saját magunkkal támasztott követelményeknek eleget téve vállaltuk, hogy kiszûrünk minden
olyan káros befolyást, amely a
levegõ és a víz minõségére, illetve a dolgozóink egészségére
hatást gyakorol. Többek között
környezetbarát
anyagokat
használunk, szelektív hulladékgyûjtést végzünk, folyamatosan
ellenõrizzük a munkásaink
egészségi állapotát. Beruházásainknál is lényeges szerepet
játszik a környezetvédelem,
olyan EU-szabványos eljárással
mûködõ szárító gépet használunk, amely csak meleg levegõt
áraszt ki magából. Fontos idõszak elõtt áll a cégünk, mert közel kerültünk a privatizációhoz.
Remélem, hogy aki megvásárolja majd a lajosmizsei objektumot, továbbra is mûködõ
üzemként számít a nyomdára.
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Életmû-díjas csárdavezetõ
A magas szakmai elismerés a hazai vendéglátók körében az Életmûdíj, amit a Magyar Gasztronómiai Szövetség alapított, s azok kaphatják, akik 50 éven át kiemelkedõ eredményeket értek el a szakmában.
Idén hárman vehették át ezt az elismerést az országban, közöttük
Tóth József, a Bugaci Csárda ügyvezetõ igazgatója.
– A nyolc elemi után, 1957– Ennek majdnem 30 éve már.
ben kezdtem tanulóként a Ven- Idõközben letettem a mestervizsdéglátó Vállalatnál. A véletlen so- gát, elvégeztem a fõiskolát, kidort oda: más pályára vágytam, szolgáltam az angol királynõt, a
de miután átirányítottak, korán belga, a norvég és a svéd királyt,
megszerettem – nyilatkozta la- Diana hercegnõt, a tajvani trónpunknak a kitüntetett. – Olyan ki- örököst, a thaiföldi hercegnõt, a
váló helyeken dolgozhattam, perui elnököt, a cseh és a flamint például a Beretvás Szálló mand államfõt… Most, május
melletti Hírös Étterem, amely a 17-én pedig, a japán hercegpárt.

– Hogyan lehet 30 éven át
megtartani ugyanazt a színvonalat?
– Az embernek mindennap
meg kell újulnia, miközben ragaszkodik a hagyományokhoz.
Tudom, ez látszólag ellentmondás, de valójában nem az. A
Bugaci Csárda étlapján ugyanaz a választék szerepel kezdetektõl, és töretlen a gulyás és a
csirkepaprikás népszerûsége.
Kiránduló hazai és külföldi turisták mellett, kiterjedt a törzsvendégeink köre is. Kecskemétrõl,

A Bugaci Csárda remek ételei mellett, a pusztai programok is sok túristát vonzzanak
város egyik legszebb helye volt
akkoriban. 1962-ben kerültem
az Aranyhomok Szállodába, ahol
beosztott szakácsként kezdtem,
majd a konyhafõnöki rangig vittem. Azután a Bugaci Csárdát vezettem, és néhány évig tanítottam
a vendéglátóipari iskolában is,
de visszahúzott a szívem a konyhába. 1972-ben nyílt meg a Tanyacsárda, ahol 1976-ig dolgoztam. Akkor adták át az újonnan
épült strand emeletén az új, ex-kluzív éttermet, és a Vízmû akkori igazgatója, Benkó Zoltán felkért a vezetésére. Néhány évig
bírtam a Bugaci Csárda nélkül…
– Visszatért, és a mai napig ott
maradt.

– Mi a gyakorlat egy ilyen magas rangú vendég fogadásakor?
– Menü ajánlatot állítunk öszsze, természetesen magyaros
ételsorral. A bográcsban fõtt
gulyás szinte mindig szerepel a
kínálatban, ahogy libamáj, házi
rétes, sült kacsa, liba, házi sonka is. Elkészítéskor természetesen, egy kicsit szerényebben bánunk a fûszerekkel, mintha hazai vendégeknek készítenénk az
ételeket. Nagy gondot kell fordítani a viselkedési alapszabályokra is. Évek óta tagja vagyok a
Magyar Gasztornómiai Szövetség protokoll klubjának, ahol
minden szükséges információt
megkapunk.

Halasról, Félegyházáról rendszeresen betérnek ismerõsök
egy ebédre, vagy vacsorára a
„Tót Józsihoz”.
– Létezik még olyan szakmai
kihívás, amire vágyik?
– 66 éves vagyok, egyre kevesebb munkára vágyom. Büszke vagyok az elismerésekre,
amelyekre méltónak találtak: a
négyszeres Kiváló Dolgozó címre csakúgy, mint az Életmû Díjra. Amit lehetett, azt elértem,
ami járt, azt megkaptam. Van
egy fiam és egy lányom, egy 9
éves unokám, feleségem, és
egy tanyám, szép kerttel. Ott
szeretnék minél több idõt eltölteni a szeretteimmel.

2009. május

Mesteri virágkötõ – mestervizsgával
Boros Attila neve a virágkötészetben jártas emberek számára biztosan ismerõsen cseng. Ám azok is, akik kerestek már egyedi csokrot
Kecskeméten, vagy szerettek volna olcsóbban hozzájutni egy-egy
szál virághoz, biztosan megfordultak már az Attila Virágszalonban.
Ahogy Boros Attilára vártam, megcsodáltam a mestervizsgára készített alkotásait, sõt le is fotóztam õket. Az eladóhölgy gondosan válogatta ki a háttérhez a színeket, látszott, hogy szakértõ a témában.
Mint utóbb kiderült azért, mert Attila tanítja is a szakmát, nem csak
mûveli. Ahogy arra a teára is, amit saját recept alapján készít a tetõteraszi kávézóban (érdemes kipróbálni, tényleg finom), a virágcsokraira is az eredetiség a jellemzõ.
– Most tetted le a
mestervizsgát. Ho gyan vezetett idáig
a szakmai utad?
– 1993-ban végeztem el az elsõ
tanfolyamot,
és
1994-ben voltam
az elsõ ifjúsági virágkötészeti versenyen, amit meg is
nyertem. A virágkötõ
mestervizsgát
egy komoly felkészülés elõzte meg.
Jelenleg ez a szakmánk legmagasabb foka. Az gemre ötletek terén, így
Agrárkamara és a Magyar együtt törtük a fejünket.
Virágkötõk, Virágkereskedõk Olyan kompozíciókat szeretSzakmai Egyesülete szervezte tem volna készíteni, amik
a tanfolyamot. A Nagytétényi tükrözik és elõrevetítik a
Kastélymúzeumban, gyönyö- 2009-2010-es trendeket és
rû környezetben vizsgáztunk, technikai megoldásokat. Azt
ami már önmagában is ins- hiszem, sikerült egy igazi
piráló volt. A mestermunkák- „attilás” mestermunkát meghoz egy nagyon kedves ba- alkotni, mind színben, mind
rátomat, Pánczél Péter Euró- formában.
– Milyen gyakran indul
pa-bajnok virágkötõt kértem
meg, hogy legyen a segítsé- ilyen tanfolyam?

– Az utolsó öt éve volt. Nagyon kevesen vagyunk, és
ritkán gyûlik össze annyi
ember, hogy érdemes legyen
elindítani, pedig szükség
lenne rá, a szakma hígulása
miatt.
– Eredeti ötletek és mes tervizsga, ez a virágkötészet
magasiskolája. Mi a helyzet
az üzleteidben? Mennyire

köszön vissza a stílusod a
csokrokban?
– Mivel az egyik kolléganõ
nálam tanult, és én készítettem
fel versenyekre is, ezért õ teljesen az én stílusomban köti a
csokrokat. A másik kolléganõ
szintén, mivel õ már lassan tíz
éve dolgozik nálam. Sokan
azért járnak hozzánk, mert kimondottan ezt a stílust szeretik, ezt keresik. Ettõl leszünk
egységesek, mégis egyediek.

Csendes víz és támogatás
Prikkel Antal az ezredforduló óta vállalkozó. Lassan, de biztosan építgeti családjával az üzletet, és mára olyan szintre fejlõdött, hogy a
gazdasági válság hatásai ellenére is képes talpon maradni, sõt fejlõdni. A szódavíztõl a vízautomatákig azonban, hosszú az út, fõleg,
ha közben fõállásban is a maximumot kell teljesíteni. Prikkel Antal
ugyanis napközben az MH. 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázison
dolgozik, immár 22 éve.
– Hogyan jött az ötlet, hogy
– A vízadagoló automaták
saját vállalkozást indítson?
nagyon tetszetõsek, és pati – Mint sok más embernek, kákban találkoztam is velük.
nekem is vannak terveim,
– Nagyon praktikusak, keamiket szeretnék megvalósí- veset fogyasztanak, ráadásul
tani. Alkalmazottként nem hûtik és fûtik is a vizet, tehát
kerestem annyit, hogy elõre akár hideg limonádéra vátudjak lépni. 25 éve foglal- gyunk, akár forró teára, nem
kozom harcmûvészettel, taní- kell mikrót kapcsolgatni, vagy
tom is, és van egy saját klu- jeget gyártani. Lehet kapni
bom Szentkirályon. Szeretnék szénsavas és csendes vizes
saját dojót nyitni, ehhez pe- automatákat is. Takarékosak
dig sok pénz kell. A másik ok és környezetbarátok, hiszen a
a kihívás volt, szerettem vol- gallonokat újratöltjük, nem
na kipróbálni magam, és egy válnak hulladékká. Az áruk is
saját vállalkozás olyan do- versenyképes, nem csak közlog, amire igazán büszke le- intézményekben, hanem akár
het az ember, ha sikereket a családi háztartásban is gaztud vele elérni. 2000 óta daságosan üzemeltethetõk.
foglalkozom szódavízzel, és
mellette elkezdtem gondolkodni, hogy bõvíteni kellene
a termékpalettát. Így aztán
egy éve már a 19 literes ballonos csendes víz is szerepel
a kínálatunkban. Ez ugyanabból a többszörösen szûrt
és tisztított ivóvízbõl van,
mint a szódavíz. Bevizsgáltattam, és miután kiderült,
hogy milyen jó minõségû,
akkreditáltattam, így jutott a
vállalkozásom idáig.

– Különbözõ szervezeteket is
támogat tudtunkkal a vállalko zásuk.
– Valóban több szentkirályi
egyesületet és közhasznú
szervezettal van kapcsolatunk.
Ilyen például a helyi karate
egyesület, a Jitakyoei Sportklub, és helyi focicsapat is alakult tavaly novemberben a segítségünkkel. A Civil Naplóban
olvastam a kecskeméti Wojtyla
Barátság Központ megnyitásáról, és nagyon lenyûgözött,
hogy mennyi ember és cég fogott össze azért, hogy a szegényeken segítsenek. Ez nagyon
különleges dolog a mai világban. Én is szerettem volna tenni az ügyért, ezért kerestem
meg az aktivistákat, és ajánlottam fel a segítségemet.
Prikkel Antal
prikkel.antal@gmail.com
+36/30/278-43-38
6031 Szentkirály, Zrínyi u. 2.
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SZANKI NAPLÓ

Ahol édesebb a meggy, mint máshol a cseresznye

Hõközmû építését
tervezik Szankon
Az egyik beruházásunk az óvoda felújítására, akadálymentesítésére
irányult, mellyel egy régebb óta fennálló problémát sikerült orvosolni – nyilatkozta Patkós Zsolt, Szank polgármester. - A Szent István
parkot szintén felújítottuk, itt járdát, leállósávot építettünk és a
közterület rendbetételével esztétikusabbá tettük környezetünk egyik
fontos szegletét. Az Arany utcán 600 méternyi szakaszt új aszfalt
fedõréteggel láttunk el.
- Természetesen rövid és hosszú
távú tervekkel egyaránt rendelkezünk. Az idei esztendõben szeretnénk a mûvelõdési házat kívül- belül felújítani, az iskola mellett pedig, egy játszó és pihenõ parkot kialakítani, továbbá képtárunk megvilágítását megújítani. Bízom a
horgásztóra beadott pályázat sikerében, valamint az útpályázat kedvezõ elbírálásában. A katolikus
templomot és a parókiát, illetve a
Patkós Zsolt polgármester
református templomot és az imaTulajdonképpen
egy
teremet is szeretnénk szebbé vará- juk.
zsolni, támogatva az egyházak pá- hõközmûvet építenénk Szankon,
amely a közintézményeink fûtését
lyázatát.
- Jövõbe mutató fejlesztéseink a is megoldaná. Az elsõ lépés bizközségben meglévõ kedvezõ tatónak látszik, mert kutatásfejadottságok kihasználására irá- lesztési projekt keretében energianyulnak. Egyik jelentõs tervünk kút megvalósítására nyertünk páegy biogáz - kiserõmû telepítése, lyázati támogatást. Jelenleg olyan
ehhez keresünk befektetõt, mivel a befektetõket, vállalkozókat keretelepülésünk és tágabb környeze- sünk, akiknek az olcsóbb hõ és –
tünk elõállítani képes a folyamatos amennyiben a biogáz üzem is
mûködéshez szükséges alap- megvalósul – az olcsóbb villamos
anyag mennyiséget. További ter- energia biztosítása fontos szemvünk az, hogy a falu alatt lévõ ter- pont lehet a vállalkozás székhelymálenergiát hasznosítani próbál- ének meghatározásakor.

Szankot a Kiskunság egyik
gyöngyszemének tartom. Ha ismeretlenül betéved valaki hozzánk
látja azt, hogy jó itt élni, jó itt lakni.
Portalanított utakat, teljes körû
szennyvízelvezetést, külterületen is
vezetékes vizet, szinte teljes körû
oktatási, egészségügyi és szociális
ellátórendszert biztosítunk polgárainknak. Mindannyian nagy figyelmet fordítunk környezetükre,
arra, hogy ne csak esztétikus, hanem élhetõ legyen településünk.
- Rendezvényeink közül kiemelkedik a június 27 -én tartandó Méz
- és Meggyfesztivál, amit a
„Szankon édesebb a meggy, mint
máshol a cseresznye” szlogennel
hirdetünk. Különös kuriózumnak
ígérkezik a Guiness – rekord mézesmadzag – húzás, a mézbõl és
meggybõl készült finomságok kóstolása és a szépségversenyen a
Meggykirálynõ megválasztása.
Augusztus 9-én néptáncfesztivált
rendezünk francia, görög, olasz,
lengyel, litván és a Szanki Búzavirág Néptánccsoport fellépésével.
Augusztus 15 –én helyben fõzött
pörköltjeinket Maksa Zoltán fogja
dicsérni, és megasztáros fellépõk
színesítik majd hagyományos falunapi programjainkat. Rendezvényeinkre, településünkre hívunk és
várunk minden érdeklõdõt!

Magas színvonalú termékek készülnek
a TOOLTECHNIK Kft. üzemében
Cégünket, a TOOLTECHNIK Szerszám és Készülékgyártó Kft.-t 1990
-ben alapítottuk Szankon - nyilatkozta Rékasi László ügyvezetõ igazgató. Alapításkor a fõ tevékenységünk a lemezfeldolgozás, illetve a
mûanyagipar területén használatos gyártószerszámok tervezése és kivitelezése volt.
– Ehhez kapcsolódott 1993 - verzális
gyüban az élelmiszeripari - gép- mölcsmagozó
gyártás, valamint a préstechni- gépeket. A gép
kai üzletág. A szerszámgyártási c s e r é l h e t õ
üzletágunknak jelenleg elsõsor- adapterekkel alban lemezmegmunkáló (sajtoló, kalmas meggy,
kivágó, mélyhúzó, blokk, kombi- cseresznye, banált, stb.) tervezése és gyártása, rack és szilva
valamint javítása, karbantartása esztétikus maa feladata, különösen a saját gozására, felepréstechnikai üzletágunk számá- zésére, gyümölcsfajtától és beállíra, de külsõ megrendelésekre is.
tástól függõen 0,8 - 2,0 tonA szerszámüzemünk több – az na/óra teljesítménnyel. Ilyen pautóbbi években pályázatok és sa- raméterekkel rendelkezõ gyüját erõ keretében vásárolt –, a mölcsfeldolgozó -gépet Magyarlegkorszerûbb eszterga és maró országon csak a mi cégünk
megmunkáló központokkal is gyárt. A hazai konzervgyárak,
rendelkezik, amelyeken kis és hûtõházak többsége ilyen gépeknagy sorozatban gyártunk precí- kel végzi a gyümölcsök magvaziós alkatrészeket bérmunkában zását.
is a megrendelõink részére.
– Az alkalmazott technológiá– A préstechnikai üzletágunk- ink, gépeink és telephelyünk folyaban különféle bonyolultságú ipari matos korszerûsítésén ugyancsak
lemezalkatrészek sorozatgyártása dolgozunk, hogy vevõink, megtörténik, több mint 30 darab kü- rendelõink igényeihez, elvárásailönbözõ teljesítményû présgépen, hoz a lehetõ legnagyobb mértékilletve akár a kapcsolódó techno- ben alkalmazkodni tudjunk.
lógiákkal (szerelés, felületkezelés)
együtt.
Az élelmiszeripari - gépgyártás
keretében konzerv- és tartósítóipari felhasználásra gyártunk uni-

Kínai ruházati üzlet

TAKARMÁNY BOLT

Szank, Béke u. 48.

Szank, Béke u. 117.

férfi, nõi, gyermek ruhanemûk,
cipõk

G
G

Takarmányok: kukorica, árpa, búza, zab, borsó
MINDIG KEDVEZÕ ÁRON!

MINDEN EGY HELYEN!
Tel.: 20/989-0339

Goods market
Szank, Béke u. 53.

vegyi, háztartási, üvegáruk,
játék, bizsu, papíráru, írószer
Tel.: 20/989-0339

Tel.: 30/349-4060 Fax: 77/495-014

Csepi ABC

Nyitva: H-P: 9-22;
SZ: 9-02-ig; V: 9-22 óráig.
Tegye próbára szerencséjét!
Nyerje meg vacsoráját!
Szeretettel várunk mindenkit!

Éva kozmetika
(Ilcsi Referencia Szalon)
Szank, Béke u. 95.
Tel.: 20/346−48−08

G

Udvarias kiszolgálással várjuk
kedves vásárlóinkat!

BODZA PATIKA
Zséli Rudolfné

kéz− és lábápoló,
műkörömépítő

Szank, Béke u. 22.

TOOLTECHNIK Kft.
6131 Szank, Kiszsombos 8.
Tel.: 77/595-300, 495-137
Fax: 77/595-302
Mobil: 20/995-3000
e-mail:
tooltechnik@tooltechnik.hu
www.tooltechnik.hu

Szankon várja kedves vendégeit
– házias ételek
– kellemes környezetben
– szolid árakkal
– szombatonként zenével

Szank, Béke u. 68.
alapélelmiszerek
zöldségáru
G Fornetti termékek
G italok
G háztartási és vegyiáruk

MEBIR 28001:2003 minõségbiztosításokkal rendelkezik, amelyet
iintegrált rendszerben mûködtetünk. Továbbá részt veszünk a
szakmunkástanulók gyakorlati
képzésében is, cégünk tanúsított
gyakorlati képzési hely.

Korona Vendéglő

G

Kapásné Marton Betti

Esküvői smink N Ilcsi kezelések
N Testkezelések N Delejmasszázs

N

TIPP−TOPP MARKET
Szank, Béke u. 46.

Tel./fax: 77/595-130
Nyitva tartás: H: 8-12.30, 16-18
K-SZ-CS : 8-12.30, 13-18 P: 8-13

Tel.: 77/495-567
G Élelmiszer G Vegyi áru G Zöldség,
Gyümölcs G Fagyi G Üdítõk G Gázpalack
Új szolgáltatás:
bankkártyával való fizetési lehetõség!

Neti használt ruhák

Szanki összeállításunkat támogatta:

Szank, Akácfa u. 7.
Tel: 20/531−29−13, 77/495−263

VIRÁG−AJÁNDÉK

Tápok nagy választékban

- A TOOLTECHNIK Kft. jelenleg 35 fõ szanki és környékbeli
dolgozónak biztosít munkalehetõséget. Cégünk tanúsított ISO
9001:2000; ISO 14001:2004 és

Szank, Béke u. 78. Tel.: 30/380−64−63

(Seremeti Kft.)

Alkalmi csokrok
Ajándékok
Rendezvények dekorálása

Szank, Béke u. 35. (a Polgármesteri Hivatal mellett)
Tel.: 20/886-82-27

Nõi-férfi -gyermek ruházat
Cipõk, függönyök, abrosz, kabátok
G Ajándéktárgyak
G Fehérnemûk széles választékban!
G

G

– Mangary Kft., Szank, Kiszsombos dülõ 56.
– László Tibor
– Vincze János vállalkozó
– Tápai Attila és Tápai Dénes kacsanevelõk
– Füstös Lajosné kertészete
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Pusztaházi remények

Falumegújítási és örökségvédelmi tervek Bugacon
- Az elmúlt idõszak fejlesztéseibõl kiemelkedik, hogy agrár-információs központot alakítottunk ki, egy korábban alaposan elhasználódott épületbõl – nyilatkozta Szabó László, Bugac polgármestere. - A
temetõi út felújítását végrehajtottuk és egy parkolósávot is kialakítottunk mellette. Az iskola 6 tantermébe pedig, egyedi gyártású fa nyílászárók lettek beépítve.
– Jelenleg elbírálásra vár a
belterületi utcák aszfaltozására
beadott anyagunk, amely 1,7
kilométer hosszú szakaszt érint a
településen. A Leader–programban a falumegújítás és örökségvédelem keretében a központii
park teljes felújítását tervezzük,
sétálók, pihenõk és egy szabadSzabó László polgármester
téri színpad megépítésével. Szintén ebben a programban valósulna meg egy modern piaccsarnok építése, ahol a helyi gazdák
még inkább érvényesülhetnének.
Többek között hentesbolt és lacikonyha emelné a már meglévõ
szolgáltatások mellett a csarnok
színvonalát, a kamratúra programot tovább fejlesztve pedig, itt
helyben megvehetõk lennének a
finom házi ételek, magyar termékek. A Leader-programban 2
teljesen új játszóteret építenénk,
melyen a pusztaházi és alsómonostori gyerekek játszhatnának.
Az örökségvédelem keretében a
központ szépítését tûztük ki, itt a
régi iskola homlokzatát újítanánk meg.
Kiemelt projektünk a csatornázási pályázat szintén elbírálás
alatt áll, ez a beruházás azért

lenne lényeges, mert amíg nincs
megvalósítva a faluban a szennyvíz elvezetése, addig az idetelepülõ vállalkozások tekintetében,
nem áll fenn az esélyegyenlõség
más településsel szemben.
2008. októbere óta szelektív módon gyûjtjük a hulladékot, s befejezõdött a korábbi szeméttelep
rekultivációja.
A kistelepülések életében
rendkívül fontos, hogy a gyerekek helyben járjanak az oktatási,
nevelési intézményekbe. Büszkén
említhetem meg, hogy egy éve –
a fennálló igényeket kielégítve bölcsõdét üzemeltetünk, amely
nagy segítséget jelent a szülõknek, s a jövõ szempontjából
ugyancsak lényeges szempont,
mert a kicsik életében jobban kialakul a településhez való kötõ-

dés. Az iskolánkban magas színvonalú az oktatás, tavaly óta pedig, emelt szinten sajátíthatják el
tanulóink az idegen nyelvet és
informatikát. A nyelvi labor –
melyet a szmk segítségével vásároltunk – szintén elõsegíti a gyerekek fejlõdését.
– Az itt lakó emberek közvetlenek, jobban segítik egymást, a
gyönyörû környezet pedig, ideálissá varázsolja a bugaci életet,
szinte a nyugalom szigete érzést
biztosítja a helyieknek. A falu közel található a városokhoz, s ezt
az elõnyt kellene jobban kihasz-

A pályázaton nyert falugondnoki kisbusz
nálnunk. A puszta mellett kevés
a turisztikai attrakció, ami a jövõben a kitörési pontot jelentené, ide kell csalogatni az embe-

Family Coop Kft.
Elsõdíjas tenyészsüldõ állomány
A Városföldi Állami Gazdaságból megvásárolt sertéstelep feltöltésével, bõvítésével kezdõdött az 1992-ben alapított Family Coop Kft.
mûködése. Az elmúlt 16 év során rengeteget fejlõdött a kisvállalkozás, köszönhetõen annak, hogy a tulajdonosok markáns, a piaci igényeknek maximálisan megfelelõ vállalkozást akartak kiépíteni. A
cégben képzõdött forrásokon túl, az állami támogatásra benyújtott
pályázataik ugyancsak sikeresnek bizonyultak. Dr. Vidmann Mihály
ügyvezetõ igazgatónak fontos, hogy látszódjon a munka eredménye,
a három tevékenységi körrel üzemelõ cégnél.
– A törzstenyészetünkben, ahol
250 kocát és a hozzá tartozó
szaporulatot tartjuk, a saját állomány pótlására és a piaci igényeknek megfelelve lapály és
nagyfehér fajta keresztezésével,
úgynevezett „F1”-es süldõket állítunk elõ. A másik telephelyünkön
Dr. Vidmann Mihály
pedig 230 koca él a szaporulatával. A nálunk tenyésztett sertést gazdaságosabb, ha mi állítjuk
jó minõségûnek tartják a legna- elõ. Megépítettük a keverõüzegyobb húsipari vállalatok – köz- met a hozzátartozó raktárépülettük a Kométa és Hungarit –, tel, ahol a gyártáshoz szükséges
amelyek Europa minõsítéssel ve- alapanyagokat – kukoricát, búszik át tõlünk, s az 58-59 száza- zát, árpát és a fehérjehordozólékos húskihozatal nagyszerûnek kat – tároljuk. A saját kapacitászámít. Az évente értékesített ál- sunkra építve itt készítjük a tápolomány 8500-9000 darab, 110
kg átlagsúlyú hízósertést jelent.
- Büszkén említem meg, hogy
a Hódmezõvásárhelyi Állattenyésztõ napon rendezett kiállításon az „F1”-es tenyészsüldõ állományunkat, nagy erkölcsi elismerést jelentõ, 1. díjban részesíA kiállításon nyert díjak
tette a nemzetközi zsûri.
– A takarmányt kezdetben Vá- kat, melyek beltartalmát úgy
rosföldrõl szállítottuk ide, azon- alakítjuk ki, hogy a piaci igéban idõközben rájöttünk, hogy nyeknek megfeleljen és az álla-

reket, tematikus túraútvonalakat
létrehozva bejárni velük a környéket, megismertetni a táj szépségeit, bemutatni Bugacot, hogy
milyen is valójában.
– Legközelebb június 20-án
nyílik erre alkalom, hiszen ekkor
rendezzük a falunapot, ahol ismét színes program várja az érdeklõdõket. Többek között tanyaszínház, médiaválogatott-bugaci válogatott focimeccs, kaszkadõrök bemutatója, látványosnak ígérkezõ motoros esküvõ,
valamint az elmaradhatatlan
gasztronómiai élményeket biz-

tok szükségleteihez is maximálisan igazodjon. Az elkészült táp
nemcsak a telepeink sertésállományának részére biztosítja a
táplálékot, hanem kielégíti a térségben felmerülõ igényeket is.
Sõt más jellegû terméket – tojótápot, csirketápot – szintén készítünk.
– A harmadik tevékenységünk
a vetõmag-elõállítás, ahol a vetõmag tisztítását, csávázását korszerû gépeink használatával valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk a
több lábon állást, lényeges, hogy
ne legyünk teljesen kiszolgáltatva
a piaci változásoknak, mert ha
valamelyik ágazatunk rosszabb
periódusát éli, a másik sikere képes ellensúlyozni a hiányt. Célunk, hogy mindegyik ágazatunk
önfinanszírozó legyen, szolgálja
a cég fejlesztéseit, amelyre mindig és minden körülmény közepette hangsúlyt fektetünk.
– Örülünk, hogy a Family
Coop Kft. 32 embernek biztosít
állandó megélhetést. Azon fáradozunk, hogy dolgozóink úgy tekintsék, érdemes nálunk tevékenykedni. Terveink között szerepel, hogy új épületek létrehozásával komfortosabbá tegyük a
sertésállomány elhelyezését és
reményeink szerint ez a beruházás szintén hozzájárul majd,
hogy évi 10 ezerre növekedjen
az eladott hízósertések száma.

tosító fõzõverseny szerepel a kínálatban. Minden kedves vendégünket szeretettel várunk Bugacon.

– Bugacpusztaházán 2008 óta mûködik falugondnokság, és tavaly
decemberben vettük át a pályázat útján nyert falugondnoki kisbuszt,
amely megszerzése elengedhetetlen volt számunkra, rendkívül fontos szerepet tölt be a falu életében – mondta el lapunknak Berczeli
István polgármester.
– A kerékpárút,
melyet közösen építünk Bugaccal és
egészen
Erdõszéplakig halad, reményeink szerint nyár
közepéig elkészül.
Erre az útra nemcsak
turisztikai szempontok miatt van szükség,
hanem a közlekedés
biztonságát is nagyban elõsegítené. SoBerczeli István polgármester
kan járnak kerékpárral dolgozni Bugacra, s mama klub. Az elsõ körben
eddig sajnos minden évben címbirtokossá váltunk, elnyerelõfordult egy-egy súlyosabb tük az IKSZT-s rangot, ezután
baleset. Az sem elhanyagol- lehet a 2. fordulóval folytatni
ható tény, hogy így a felére a pályázatot. A megfelelõ kécsökkenhet a két település szültség a feltétel, ez rendelközötti távolság. Fontos meg- kezésre áll, hiszen az önerõ
említenem, hogy két éve isko- biztosított és jogerõs építési
labusz szállítja a gyerekeket engedéllyel ugyancsak renát Bugacra az oktatási intéz- delkezünk.
– A Leader-programon beménybe.
– Nagy reményeket fûzünk lül a hivatal körüli parkot
az Integrált Közösségi és Szol- szépítenénk meg, míg a bugálati Térrel kapcsolatos pá- gaci székhelyû Nagycsalályázatunkhoz, ahol az a cél, dosok Egyesületével egy játhogy egy több funkciós teret szótér megvalósítására páhozzunk létre. Itt a nagyobb lyázunk, amely az IKSZT-s
konferenciaterem
mellett épület és a park mellett épülmegtalálható lenne mozgó - ne meg. Rengeteg terv van
könyvtár, közigazgatási vég- még a tarsolyunkban, de kipont, informatikai és turiszti- zárólag pályázatok útján tukai központ, valamint baba- dunk csak elõre haladni.

TORMÁSI JÓZSEF egyéni vállalkozó

Asztalosipari termékek gyártása,
ajtók, ablakok, konyhabútorok,
lépcsõk, irodabútorok,
egyéb faipari termékek gyártása.

Tel.: 30/207-26-38
tormasijozsef@gmail.com

Karikás Csárda-Bugac Puszta Kft.
Május 1-tõl szeptember 30-ig mindennap
garantált lovasbemutató 12:15-kor
A fogatok 11 órakor indulnak a Karikás Csárda elõl.
Igény szerint délutáni (15:00) csikósbemutató
Pünkösdi napok Bugacpusztán (május 29–június 1.)
Exkluzív csikósbemutató a pusztatízes mûsorával, pünkösdi ételkülönlegességek
várják a vendégeket a csárdában!

Információ:
Tel.: 76/575-112
Mobil: 30/41-66-439
e-mail:
bugacpuszta@invitel.hu
www.bugacpuszta.info.hu
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Arzéntalanító berendezést
adott át a Kefag Zrt.
A Kefag Zrt. Bugaci Erdészete
gazdálkodási területét és árbevételét figyelembe véve az ország legnagyobb erdészete.
Bugacot és vonzáskörzetét
tekintve a legnagyobb foglalkoztatók közé is tartozik, mivel
a 80 fõs állandó munkavállalói létszám mellett kb. ugyanennyi alvállalkozásnak is folyamatos munkalehetõséget
biztosít. Sokat elárul az erdé-

szetrõl, hogy gyakorlatilag
nincs fluktuáció, csak az hagyja el a munkahelyét, aki nyugdíjba megy. Jelenleg fél év idõtartamban 28 fõ közmunkást is
alkalmaznak.
Fõ céljaink közé tartozik,
hogy szakmailag kifogástalan
munkát végezzünk, és a gazdasági válság ellenére eredményesen mûködjünk úgy,
hogy a munkahelyeket megõrizzük – nyilatkozta Fodor

Rengeteg megrendelés, elégedett partnerek
- Egész életemben Bugacon éltem és1990 óta dolgozom egyéni vállalkozóként – mondja Végh János. - A cégünk fõ profilja a mezõgazdasági takarmány kis- és nagykereskedelemben történõ forgalmazása, illetve ezeknek a termékeknek a szállítása.

Mihály, a Bugaci Erdészet vezetõje.
Cégünk széles körû tevékenységet folytat, nemcsak az
alapvetõ feladatokat – az állami erdõk kezelését, rakodólapgyártást, vadgazdálkodást, turisztikai vendéglátást – látja el,
hanem például a saját vízmûvünkrõl biztosítjuk Móricgát –
Erdõszéplak lakossága részére
is az ivóvizet. Az Alföldön lévõ
ivóvízkészlet nagy része az arzéntartalom miatt nem felel
meg az EU-s normáknak, ezért
– ebben a vonatkozásban úttörõ szerepet vállalva – arzéntalanító berendezést helyeztünk
üzembe vízmûvünkön.

- Fõleg a Dunántúlról és a
Tiszántúlról szerezzük be a kifogástalan minõségû alapanyagot, amelyet kizsákolunk
és a megye szinte egész területére – megrendelõink igénye
szerint – fuvarozzuk tovább. 8
darab 3,5 tonnás teherautóval

termékekbõl: tömõtápot, kukoricát, búzát és árpát ugyancsak
értékesítünk. Sok megrendelõnknél gondot jelent az átvételkor történõ fizetés – olykor
nekem sem egyszerû fizetési
haladékot biztosítani a számukra –, de megértem a nehéz

www.kefag.hu

Gépi földmunkák
kivitelezése
Sutus János 2001 óta dolgozik egyéni vállalkozóként, cége fõ tevékenységi körébe a
fuvarozás és gépi földmunkák tartoznak. Szakmájukban gyakorlott és kiválóan
felkészült brigádot irányít,
akikkel járják a megye egész
területét és megbízóik megelégedettségére precízen kivitelezett, határidõre elkészült
munkákat adnak át. A 21 tagú csapatban többségében a
környezõ településeken élõ
emberek
munkálkodnak,
emellett saját lakóhelyén is
több munkahelyet teremtett.
Gépparkjában vannak kotrógépek, vízszállító-seprûs autók, nyerges vontatók, a billenõ tehergépkocsik közül a

A jól végzett munka jutalma:

nyugati típusú teherautók helyett ragaszkodik a jól bevált
keleti gyártmányú Tatrahoz,
ebbõl 8 db áll kollégái rendelkezésére. Jelenleg alvállakozóként a Bugacpusztaházát Bugaccal összekötõ
kerékpárút és a kecskeméti
Mercedes gyár bevezetõ útjához tartozó földmunkák kivitelezésében vesz részt. Az
építõiparban tapasztalható
válságos idõszak ezt a vállalkozást sem kerüli el, volt már
sikeresebb periódusban a
cég, de igaz, hogy rosszabb
évet is zártak már korábban.
Az itt dolgozók hozzáállása
megegyezik abban, hogy ezt
az esztendõt túlélve optimistán kell a jövõbe tekinteni.

Sutus János, Bugacpusztaháza

rendelkezünk, ezek segítségével bonyolítjuk le a transzfert.
Ügyfeleink elsõsorban libatöméssel, kacsatöméssel vagy
sertéstenyésztéssel, szarvasmarhatartással foglalkoznak,
számukra elengedhetetlen a jó
minõségû takarmány, amit ha
kedvezõ áron kapnak meg,
csak úgy tudnak talpon maradni. Rendkívül lényeges, hogy a
partnereink részére megbízhatóan lássuk el a feladatunkat,
pontos, precíz szállítással segítsük a munkájukat. A teljesség
igénye nélkül felsorolnék néhányat az általunk forgalmazott

helyzetüket, hogy sokszor csak
akkor képesek átadni a pénzt,
mikor értékesítik az állataikat
vagy a tejpénzt megkapják.
Nem panaszkodhatom a
megbízásainkra, hiszen rengeteg munkánk van, alig gyõzzük
teljesíteni a rendeléseket. Itt
említeném meg, örülök, hogy
17 embernek tudunk megélhetést biztosítani – akik iránt felelõsséggel is tartozunk –, de a
sok szigorítás nem igazán kedvez a munkaadóknak. A jövõbeli terveink közé tartozik,
hogy szerencsére kinõttük az
1500 négyzetméteres magtá-

runkat és – mivel meg kell oldanunk a takarmány raktározását – mellé építünk egy 1800
négyzetméter területû tároló helyiséget. A bugaci lakosok
számára a vasút mellett egy
kiskereskedést üzemeltetünk,
amit úgy vélem, hogy kedvelnek a helyben élõ emberek.
Nem árulok el újdonságot,
hogy sajnos eléggé kedvezõt-

rengeteg szigorítás sem segíti
elõ a termelõk, állattenyésztõk
munkáját. A cégünk szinte
nem jut pályázati lehetõségekhez, pedig a fejlesztés, beruházás viszi elõre a vállalkozásokat. Az elmúlt 20 évben nem
volt ilyen nehéz a helyzet, de bízom abban, hogy helyes intézkedésekkel, kilábal belõle az
ország.

len helyzetben van a mezõgazdaság hazánkban, s ez nemcsak a válság számlájára írható, hanem az állatvédõk kemény fellépése, valamint a

Végh János
egyéni vállalkozó
6114 Bugac,
Felsõmonostor 578.
Tel.: 76/ 372-598

Szántó és Társa Faházkészítõ és
Kereskedelmi Bt.

Tóth és Társai Kft.

6114 Bugac, Felsõmonostor 80/A
Tel. /Fax: 76/362-190, 30/229-61-89
szanto_magdi@freemail.hu

Élelmiszer üzlet

közúti áruszállítás nagytömegû földmunkák
seprõ, locsoló, hókotró autók nehézgépszállítás
30/2537-626, 70/6025-944 Fax:76/720-946
G

Bugacpusztaháza, Csobolyó u. 1.

Élelmiszerek, vegyiáruk, ajándék

G

Tel.: 30/56-50-522

Csikós Sörözõ
BUGACPUSZTAHÁZA,
Csikós u. 19.
Tel.: 70/9-53-43-46

RÖVIDITALOK, SÖR, BOR.
Hangulatos helyen, kedves
kiszolgálással várjuk
vendégeinket.

Mini Vegyesbolt
Bugacpusztaháza, Csobolyó u. 2.

élelmiszerek, vegyiáruk, italok,
tejtermékek, húskészítmények.
Tel.: 76/ 720−491

A puszta kapuja
Bugacpusztaháza Bács-Kiskun
megye közepén, a Homokhátságon található. Megközelíthetõ
az 54-es sz. út felöl, vagy Kecskemét – Kiskunmajsa vasútvonalon. A II. világháború elõtt
Kecskemét város birtoka volt. Az
1900-as éves elejéig elsõsorban
a környék gazdáinak állatait legeltették itt.
Az I. és II. világháború között
a Szentkirályi major volt a térség gazdasági központja, virágzó gazdasággal. 1950-es évektõl, az állami gazdaság területén lévõ tanyákról beköltözõk itt
építettek. Vezetékes ivóvízhez jutott a lakosság. A gáz bevezetésére is lehetõség nyílt. A

falu1998-ig Bugac része volt.
Azóta önnálló, választott polgármesterrel
és
öttagú
képviselõ-testületettel.
Az állami gazdaság idejébõl
megmaradt az állattenyésztõ telep. Mellette takarmánykeverõ
épült. Ez 30-40 embernek ad
munkát. 2003-ben jött létre a
régi hûtõház helyén a Hírös Doboz Kft. Itt jelenleg 80 ember
dolgozik.
Bugacpusztaháza jelentõs részén a Kiskunsági Nemzeti Park
található.
Legelõin megtekinthetõ a
szürkemarha. A puszta és az erdõ nagyon sok vadon élõ állatnak élõhelye.

KÖSZÖNKET TÁMOGATÓINKNAK
A BUGACI ÖSSZEÁLLÍTÁS KAPCSÁN:
– Borics Zoltán, Bugac, Szabadság tér 4/b
Tel.: 76/372-935
Minden 100 Ft bolthálózat.
– Varga József, Bugac, Tulipán u. 49.
– Almási Józsefné, Napsugár Vendégház
Bugac, Régi Templom u. 3.
Tel.: 76/372-865; 20/550-15-83

SZOMJOLTÓ BT
Rendezvények

lebonyolítása,
rendezvényeken
való vendéglátás
szervezése.
Telefon:
06-30/213-87-54
www.szomjoltosag.hu
szomjolto@citromail.hu

12

Színes programkavalkád várja
a Tiszakécskére látogatókat
Móricz Zsigmond 1935-ben, Boldog falu címû riportjában Ókécskét közül mindenki találhat az ízlésének
példaképül állította minden magyar falu elé. Írásában felragyogtatta megfelelõ idõtöltést. A progaz itt élõ emberek mûveltségét, szorgalmát, összefogását, s az ebbõl ramkavalkádot az egyik ilyen népfakadó jó életkörülményeket. A mai nehéz gazdasági helyzet Tisza- szerû rendezvényünk, a most lezakécskét is érinti, de a megújuló élet lehetõségeit folyton keresik a vá- jlott Tiszakécskei Motoros Majális a
rosban. Ez a lehetõség az ipari fejlesztések mellett a vendéglátás és Sportligetben. A június 6-ai Kécskei
az idegenforgalom terén rejlik a turisztikai „fõvárosnak” számító tele- Fogathajtó Versenyen a sportág
pülésen. Kovács Ernõ polgármester tájékoztatta lapunkat a város elõtt markáns versenyzõi reprezentálják
álló beruházásokról és a nyári programokról.
magukat, s mindent megtesznek,
– A szennyvízcsatornázásra iráhogy elkápráztassák a lelkes publinyuló pályázatunk túljutott az elsõ
kumot. Izgalmas csemegének ígérfordulón, további 2,6 milliárd fokezik a június 19-én, 20-án az OFF
rintba kerülne a beruházás, de a
ROAD Tiszakécske Terepjáró Verlakossági önerõt megpróbáljuk
seny. A gyerekekre is gondolva, júliönkormányzati forrásból csökkenus 4-én homokvárépítõ-versenyt
teni. A Béke utcai körforgalom kirendezünk a Tisza-parti szabad
alakítására megnyertük a pályástrandon. Augusztus elsõ két hetéKovács Ernõ polgármester
zatot, de mivel kiderült, hogy az ál– Fontos megemlítenem, hogy ben kerül sor a nagy hagyományoklamnak nincs elegendõ forrása er- idén mindkét testvérvárosunkkal ju- kal rendelkezõ Kécskei Mûvésztelep
re, sajnos eltolódik a projekt meg- bilál
az
együttmûködésünk. meghívásos alkotótáborára. Szintén
valósítása. Azért érint ez a kedve- Lübbeckével 20 éve ápolunk kitûnõ ebben a hónapban, 8-án lesz az
zõtlen fordulat érzékenyen bennünket, mert rendkívül fontos lett
volna a veszélyes csomóponton
létrehozni a biztonságos közlekedést elõsegítõ körforgalmat. Az
idegenforgalom területén komoly
tervekkel rendelkezünk, a Tisza kanyarban egy impozáns szálloda
felépítéséhez adjuk a helyet, melyet egy spanyol cég valósítana
Idén is megrendezték az Óvoda olimpiát Tiszakécskén
meg. A telek mellett, akár termálvizet is biztosítanánk a számukra. kapcsolatot, idén mi látogatunk el egyik leglátogatottabb rendezvéItt jegyezném meg, hogy több in- hozzájuk, de tõlük ugyancsak jön nyünk, a Tiszakécske Szépe választézményünk – tornacsarnok, diák- nyáron egy zenekar. Gyimesfel- tás, amely mindig sikert arat a
otthon, óvoda, az iskola – fûtését sõlakkal pedig 15 éve gyümölcsözõ nagyérdemû közönség körében.
már hosszú évek óta a termálvíz a viszonyunk.
Reményeink szerint, minél több olfelhasználásával oldjuk meg, ami
– Turisztikai központként rengeteg vasónk megtisztel bennünket a
jelentõs megtakarítást jelent a vá- és változatos programot kínálunk az rendezvényeinken való részvéros költségvetésében.
idelátogató vendégeknek, melyek tellel.

TÓTH TANYA – Szentkirályalsó 236.
20−25 fő férőhelyes
4 NAPRAFORGÓS MINŐSÍTÉSŰ tanya!
Nádas, kemencés, nyugodt környezetben elhelyezkedõ tanya
G
Kerékpározási lehetõség
G
Bográcsolási, grillezési lehetõség, teljes
összkomforttal!
HA IGAZÁN PIHENÉSRE VÁGYIK!
Tel.: 20/961-31-79
www.tothtanya.hu G totuszkft@invitel.hu
G

www.energohaz.hu
a kulcsrakész jövõ…

I
I

Szaktanácsadás
Tervezés az Ön igénye szerint
Kivitelezés

Könnyűszerkezetes családi
lakóépületek és csarnokok
komplett építése,
alapozástól a kulcsátadásig.

Ajánlatunk:
megrendelés esetén
ingyenes energetikai
tanúsítvány készítése!

EZÜST BAGOLY ÉTTEREM
ÉS LAKODALMAS HÁZ
Új ízekkel és vezetéssel, a magyar és
olasz konyha ízletes ételválasztékával
várjuk kedves vendégeinket
a tiszakécskei Holt Tisza partján!
Horgászási- és szállás-lehetõség!
Bálak, esküvõk, születésnapi zsúrok,
lakodalmak szervezése200 fõig!
Info: 20/921-0884

Kerekdombi Termálfürdő−Kemping

WINTHERM KFT.

6060 Tiszakécske, Kerekdomb 1.

KAPUTECHNIKA
FA NYÍLÁSZÁRÓK

Tel./fax:
76/441-568; 76/440-995
e-mail:
kerekdomb@t-online.hu
www.termaldomb.hu

mûanyag, alumínium
nyílászárók
I beltéri ajtók
I árnyékolástechnika
I Hörmann garázskapuk
I

JÁNOSKA ÉS TÁRSA KKT.

6060 Tiszakécske, Béke tér 1-3.
2750 Nagykõrös, Tavasz u. 1.
wintherm@freemail.hu
www.wintherm.fw.hu
20/4911-602
Tel./fax: 76/440-853

G klimatizálás
épületgépészeti szerelések,
G hagyományos és modern fûtési rendszerek
G vízvezeték-szerelés
G gázvezetékés készülék-szerelés
G gázkészülékek minõsítése és felülvizsgálása
G alternatív energiahordozók
G

Tel.: 20/9-510-276, e-mail: janoskaestarsakkt@t-online.hu
www.janoskaestarsakkt.freeweb.hu

Hangulatos, meleg
környezethez

I
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cserépkályhák,
kandallók, kemencék
és grillezõk a
Wohltak Trade
Kft.−től
Mintabolt:
Tiszakécske, Erkel fasor 2.
Kecskemét, Jókai u. 40-42.
Telefon: 70/771-3727
Fax:76/439-510
info@wohltaktrade.hu
www.wohltaktrade.hu

Fazekas
Vendéglõ

A

Tiszakécskén a Szolnoki úti
és a Tiszaparti vendéglõben,
illetve a Turista Szállóban
várja kedves vendégeit!
Tel.: 70/260-49-49, 76/442-279 Fax: 76/443-046
fazekas_iren@freemail.hu

Ági Divat
TISZAKÉCSKE,
Béke tér 3. G Tel.: 30/431-81-44

Alkalmi ruhák, öltönyök,
kosztümök, nyakkendõk, ing
Állandó akció:

Energoház Kft.
Telefon: 06−30/966−0901
Tel.: 06−30/207−0858 e−mail: info@energohaz.hu
G

-30-50%!
TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmannok, kemping
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ!

Telefon: 76/441-363, e-mail:
thermal@thermaltiszapart.hu

Nyitva: mindennap 9–20 óráig!

PAX GYÓGYSZERTÁR
Tiszakécske, Béke tér 5.

Nyitva tartás:
H–P: 8-20; Sz: 8–13 óráig.
Tel.: 76/540-014
Tel./fax: 76/441-341
zsirmon@t-online.hu
www.paxgyogyszertar.hu
ANNA PANZIÓ,
TISZAKÉCSKE, FÜRDÕ U. 1.

Az oldalt szerkesztette:
Zimacsek Márta Írta: Molnár Péter
Köszönjük a tiszakécskei vállalkozók támogatását!

(a Tisza és a Termálfürdõ közelében)
Egész évben várjuk kedves
vendégeinket!
e-mail: annapanzio@freemail.hu,
www.anna-panzio.hu
Tel.: 30/9-389-166, 76/440-164
Fax: 76/481-595
Mobil: 06-30/9-389-166

ITAL DOHÁNY NAGY- ÉS KISKERESKEDELEM
6000 Kecskemét, Bodzai u. 1.

Tel./fax: 76/321-575, 476-301

C+C diszkont Kecskemét, Bodzai u. 1.

Tel.: 76/328-265

5000 Szolnok, Csaba u. 28.

Tel./fax.: 56/521-259

C+C diszkont Szolnok, Csaba u. 28. Tel.: 56/521-260
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 48.

Tel./fax: 76/441-664, 441-976

6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki u. 10. Tel./fax: 76/467-389, 560-252
2740 Abony, Ráday u. 2.

Tel.: 53/360-911
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Kiváló minõségû termékei teszik
sikeressé a BS Plasticot
Társaságunk 2002-ben alakult, kezdetben csomagolóanyagok, reklámtáskák kereskedelmével foglalkoztunk – nyilatkozta Büki László,
a BS Plastic Bt. ügyvezetõ igazgatója. 2004-ben vásároltuk elsõ konfekcionáló gépünket. A folyamatos bõvülésnek köszönhetõen mára
a piac meghatározó szereplõivé váltunk.
Tavaly sikeres, eredményes
esztendõt zártunk, árbevételünk
meghaladta a 2 milliárd forintot. A válság bennünket szintén
kedvezõtlenül érint, de azért
idén is szeretnénk fejlesztéseket
végrehajtani a telephelyünkön.
A várható visszaesést pedig külföldi piacok felkeresésével
igyekszünk áthidalni.
Célunk, hogy a megrendelõinket a lehetõ legrövidebb idõn
belül, a legkiválóbb minõségû
termékekkel szolgáljuk ki. A
gyártás mellett nagy hangsúlyt
fektetünk a partnereink teljes
körû szakmai, csomagolástechnikai támogatására. Kapacitásunknak – amely legutóbb elérte a 6000 tonna/évet – köszönhetõen szinte bármilyen mennyiségben és kivitelben tudjuk termékeinket gyártani. Szakember- megrendelõink igényeit, kérésegárdánkat, gépparkunkat folya- it. Nagy hangsúlyt fektetünk a
matosan fejlesztjük, bõvítjük. Itt környezetvédelemre, például az
jegyezném meg, örömmel tölt üzemi primer hulladékot 98%el, hogy jelenleg 85 ember szá- ban visszadolgozzuk.
Cégünk fõ profilja a polietimára biztosítunk megélhetést, s
reményeink szerint ez a jövõben lén (flexibilis) csomagolóanyasem fog változni. Az új technoló- gok, elsõsorban tasakok, rekgiák ismeretének köszönhetõen lámtáskák gyártása, forgalmarugalmasan tudjuk kezelni a zása. A teljesség igénye nélkül

megemlítenék néhányat a produktumaink közül: szemetesvödör-bélelõk, fólialapok, zsákok,
síkfóliák, zsugorfóliák, tömlõk,
élelmiszeripari csomagolóanyagok, akár többrétegû kivitelben
is.
A fenti termékek mellett megrendelõink speciális igényit
ugyancsak igyekszünk teljes
mértékben kielégíteni (pl. alultöltõs tasakok, perforációk,
egyedi stancolások; papír, PVC
bérnyomtatás).
Gépparkunk 13 extruderbõl,
17 konfekcionáló-gépbõl, 3
nyomdagépbõl, és számos
egyéb berendezésbõl áll. Konfekcionáló-gépeink nagy része
teljesen automatikus mûködésû,
illetve „több pályás”, nagy
ütemszámú gépekkel szintén
rendelkezünk. Bízom abban,
hogy partnereink továbbra is
elégedettek lesznek a szolgáltatásainkkal.

BS Plastic Bt.
6230 Soltvadkert,
Szentháromság u. 100.
Tel.: 78/480-238
Fax: 78/ 481-083
www.bsplastic.hu

Szakmai díjak bizonyítják
a fejlesztések sikerét

A bócsai cég termékei az elmúlt években számos rangos elismerést kaptak.
Magyar Termék Nagydíjat kapott 2006ban a Platinum egyrétegû beltéri falfesték, a Boróka Falazúr, 2007-ben a Policolor Hõszigetelõ rendszer, míg 2008ban az Inntaler termékcsalád részesült
az elismerésben, ez utóbbi párhuzamosan a Magyar Minõség Háza Díjat is elnyerte. A fejlesztések sikerét a Platinum
színes falfesték esetében a Magyar Innovációs pályázat elismerés is igazolta.
Szabó Antal ügyvezetõ vallja, hogy e díjak tovább erõsítik a vállalkozás iránti
bizalmat, illetve közvetve hozzájárulnak

a termékeiket alkalmazó iparosok sikeréhez is.
A 2009-es év újdonságai közé tartozik a Platinum Decor család, melynek
termékeivel a high-tech stílustól a barokk elemeinek kölcsönzésével tehetjük
elegánsan egyedivé, exkluzívvá otthonunk atmoszféráját.
Platinum Decor Metáleffekt festék:
fémhatású festék 6 árnyalatban az
aranytól a réz árnyalatokon át a
gyöngyházig
Platinum Decor Bársonyhatású
festék: különleges egyedi struktúrált
felületek kialakítására.

Platinum Decor Fallazúr: antik hatású, színárnyalatokban gazdag felület
képezhetõ.
Platinum Decor Glett: egyéni elképzelés szerint, akár kõhöz, gyûrt textilhez hasonló rusztikus felület kialakításához. A Poli-Farbe festékeivel legyen
szó kül- vagy beltérrõl, faápolásról
vagy fémvédelemrõl, egyetlen réteg felvételével új hangulatot teremthetünk, az
egyes helyiségeket, házunk burkolatát,
kertünk elemeit a magunk stílusához
igazíthatjuk. Mindezt gazdaságos és
környezetkímélõ módon!

A Poli−Farbe minden falra! G www.polifarbe.hu

TISZTÍTÁS FELSÕFOKON!
Szõnyegek, kárpitok tisztítása,
nem vizes, szárazhabos módszerrel.

Soltvadkert,
Kossuth Lajos u. 85.
Telefon:
06/20-9-571-060

Ágyak, fotelek, matracok mélytisztítása
35 cm mélységig, amibõl kilószámra
hozzuk ki a poratkákat!
E GY Ó R A A L AT T M E G S Z Á R A D !

HÁZHOZ MEGYÜNK!

Érdeklõdni: 20/8069-056
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A takarékos gazdálkodásnak köszönhetõen
fejlõdik az „ezerjó fõvárosa”
A nyolcezer lelket számláló kisváros, Soltvadkert idén ünnepli 633.
születésnapját, várossá nyilvánításának pedig 16. esztendejét. Az
1700-as években idetelepített svábok hozták magukkal a gazdasá gi alapot biztosító szõlõvesszõket, s azóta az „Ezerjó fõvárosaként”
emlegetik a települést. Amit kevesebben tudnak róla, hogy az or szág legnagyobb egybefüggõ szõlõterülete ugyancsak itt található,
s nem véletlen, hogy Lehoczki Ferenc polgármester is elõször a szõ lészetrõl beszél.
- A legnagyobb területen itt
termesztik a cserszegit és az
ezerjót, ezért rendezzük itt
mindkét fajtából az országos
borversenyt. Nehéz helyzetben
van a mezõgazdaság, de
megpróbálunk hitet, reményt
adni az embereknek a jövõt illetõen. Több száz éven keresztül biztosított megélhetést ez
az ágazat, szeretnénk, ha a
továbbiakban is így maradna.
- Az idei esztendõben 1,2
milliárd forintos költségvetésbõl gazdálkodik a városunk, a
Lehoczki Ferenc polgármester
korábbi évek takarékos intézkedéseinek köszönhetõen egy kola egyébként nyert a korszerészét vagyonnövelésre, fel- rûsítési pályázaton, így egy 5
halmozásra tudjuk fordítani. A új tanterembõl álló intézményt
most induló nagyobb volume- építünk a mostani mellé, a
nû beruházásainkra biztosíta- sportpályát felújítjuk, futópálya
ni tudjuk a saját erõt. Az egyik és a lakosság számára látoilyen projekt a szennyvíziszap gatható EU-konform játszótér
hasznosítására kiírt 100 milli- is lesz az intézmény területén.
- Az év kisebb beruházása
ós nagyságrendû pályázat. Itt
szolár technológiával leszárít- még az egy hektáros zöldterüják az iszapot, a tovább hasz- let kialakítása új parkkal, játnosítás lesz a feladatunk, szótérrel, valamint az iskolánál
brikettálás után fûtõanyagként lévõ parkírozó sétánnyal törtéhasználnánk, ami kielégítené nõ összekötése a Petõfi utcáaz iskola fûtési igényeit. Az is- val. A bölcsõde felújítására

Rendezvények
a Vadkerti−tónál

kétfordulós pályázaton 100
millió forintot nyertünk, itt már
túl is vagyunk az elsõ fordulón,
és 30 fõ befogadására alkalmas épületet alakítunk ki a
meglévõ intézménybõl. Tervezzük az elengedhetetlenül szükséges tanyagondnoki szolgálat
beindítását, ezáltal jelentõs
mértékben javítanánk az idõsek, külterületen lakók életminõségét.
- Nyári rendezvényeink közül érdemes ellátogatni a sörfesztiválra és a borfesztiválra,
ahol ezúttal más tájak borászatai is reprezentálják magukat. Június 8-án pedig, a
második alkalommal megrendezésre kerülõ Országos
Fagylaltversenyen biztosan
sokan keresik fel ismét városunkat.

2009. június 19-20-21. BMW TALÁLKOZÓ
Program: szombaton autószépségverseny, bikinis autómosás, délután
felvonulás, ügyességi verseny
17 óra: Keresztapu rock-zenekar, 18 óra: Akrobat Originál dance, 20
óra: Idõgép zenekar, 22 óra: Kõrös 5-ös Belépõ: 500 Ft
Július 4-5.: BORFESZTIVÁL
Fellépnek: szombat: Ezüstpartok együttes, Keresztapu rock-zenekar
este: Fásy Mulató:Márió,Csocsesz,Kothencz Lajos, Holub Péter, Liszter
Sándor és a Vadrózsa , este Asterix együttes
Vasárnap: helyi citerazenekar, cseh mazsorett bemutató, lengyel néptáncosok, délután: Baby Gabi, Zoltán Erika, Charlie. Belépõ: 900 Ft
Július 25-26.: SÖRFESZTIVÁL
Fellépnek: Fekete Pákó, Delhusa Gjon, Groovehouse együttes, Nótár
Mary, Jutta és Szikora Róbert, Welcome zenekar. Belépõ: 900 Ft

Schiszler Péter Borászata – 6230 Soltvadkert, Ifjúság út 29.

Phoenix-Drink Kft. – 6230 Soltvadkert, Kiskõrösi út 5.
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Széles körû szolgáltatással várja
ügyfeleit a Fotócenter Stúdió
1995 óta mûködik az Ifjúsági Otthon bejáratával szemben a nagy
népszerûségnek örvendõ Fotócenter Stúdió. Leiner András fényképész, az üzlet vezetõje, már ifjú kora óta szívesen készített különbözõ témájú felvételeket, s tulajdonképpen gyermekkori álmát megvalósítva alapította meg a stúdiót.
– Széles körû szolgáltatással
várjuk a hozzánk betérõ ügyfeleket, akik közül egyre nagyobb
számban köszönthetjük törzsvendégeinket is. Szlogenünk lehetne, hogy szinte bárhol, bármit lefotózunk, és akár a legkisebb méretû igazolványképtõl,
a legnagyobb poszterig kidolgozzuk azokat.
– Májusban kezdõdik az es- vállaljuk. Szerencsére a gyerküvõi szezon, ennek apropóján mekfotók megrendelése sem
említem meg, hogy esküvõi fel- ment ki a divatból, gyakran kevételek készítésével nemcsak az resnek meg e célból minket a
üzletünkben, hanem külsõ szülõk, nagyszülõk. A mai
helyszínen is foglalkozunk. Stú- trend, hogy néhány munkadiónk ezenkívül reklám és mû- helyre szükséges portré vagy
szaki fotók kivitelezését is vég- portfolió. Ennek fotózását
rehajtja. Családi összejövete- ugyancsak kívánság szerint ellekrõl, céges és egyéb rendez- készítjük.
– Közkedvelt szolgáltatásaink
vényekrõl teljes körû fotó- és videofelvétel készítését szintén közé tartozik, hogy régi fényké-

pekbõl, a mai modern technika
segítségével újat varázsolunk.
Igazolványképeket egy perc
alatt elkészítünk, továbbá amatõr képek kidolgozásával (filmrõl, illetve bármilyen digitális
adathordozóról), és ezek poszter méretûre nagyításával szintén megbízhatnak bennünket.
Üzletünkben
természetesen
megvásárolhatóak a fotózáshoz elengedhetetlen eszközök.
Mára elmondhatjuk, hogy a digitális fotózás vette át a vezetõ
szerepet, a hagyományos képkészítéssel szemben. Ennek ellenére nálunk beszerezhetõek a
hagyományos és a digitális
fényképezéshez szükséges kellékek is. Minden kedves ügyfelünket szeretettel várunk stúdiónkban.

Fotócenter Stúdió
Hornyik J. u. 2.
Tel.: 76/417-796
Nyitva:
H-P: 8.30-17.30 Sz: 9-12
fotopack@fotopack.hu

A rajnai rizling nyerte
a Kecskemét Város Bora címet
A Kecskeméttõl 15 km-re található, 60 hektáros szõlõterületen gazdálkodó Varga Birtok Kft. rajnai rizlingje nyerte el idén a kitüntetõ
Kecskemét Város Bora díjat. A családi borászatot fenntartó fiatal házaspár sikereinek a titka a régi, tájjellegû magyar fajták következetes, családi hagyományokon alapuló ápolásában, és a modern
szaktudás alkalmazásában rejlik. Varga Ildikó, a cég egyik vezetõje
egy új design bevezetésérõl tájékoztatta lapunkat.
- Eddigi fõ piacunk Dél-Ma- ra törekszünk.
gyarország, Pest és Debrecen Az új embléfelé irányult, reméljük ezután a mán feltûnõ
megyeszékhely
környékén a n g y a l o k ,
ugyancsak felfigyelnek a termé- harsonával a
keinkre. Örülünk annak, hogy kezükben, miKecskemét városa 500 palack- kor megfújják
bort vásárolt tõlünk, amellyel a hangszert,
reprezentálni fog a különbözõ az újjászülerendezvényeken, s így sokfelé tést jelképeeljuthat termékeink jó híre. zik. Azt szeretBüszkék vagyunk továbbá, hogy nénk elérni,
az arany sárfehérrel pedig be- hogy a Gedekerültünk a Kunság TOP 12-be, on Birtok márkanevet ismerjék
ami egy ilyen jelentõs borvidé- meg országszerte. 3 termékünk
ken, szakmai sikerként könyve- – a díjnyertes rajnai rizling, az
lünk el. Eddig a rozé számított a ezerjó és a kadarka – kerül forlegnépszerûbb borunknak, de galomba hamarosan az új címezentúl bízunk az imént említett kével ellátva. Mindig kell új produktumot kitalálni, hogy miben
fajtáink elõretörésében is.
- Rövidesen egy új designet vagyunk mások, arra kell felhívvezetünk be, Gedeon Birtok né- ni a figyelmet.
- Örülök, hogy egyre többen
ven hozzuk forgalomba a termékeinket, de természetesen a ragaszkodnak hozzánk, keresik
hátsó címkén feltüntetjük a Var- a termékeinket, s mivel csak a
ga Birtok Kft. feliratot is.
Bá- harmadik éve vagyunk jelen a
ró Reviczky Gedeon tulajdoná- hazai piacon, ez az eredmény,
ban állt korábban a birtok, s biztató a jövõre nézve.
- A minõségi borok termelészeretnénk feleleveníteni a hozzá fûzõdõ legendát. A régi ko- se mellett vállalkozásunk nem
rokat felidézve nagy jelentõsé- titkolt célja még a helyi borturizgû, minõségi borok elõállításá- mus fellendítése is. Ahhoz, hogy

az alföldi borok visszanyerjék
megérdemelt rangjukat, szükséges a gasztronómiai kóstoltatás
intézményének az elterjesztése
is. Idén 2. alkalommal veszünk
részt a nyitott pincék sorozatban, pünkösdkor várjuk a ven-

dégeket, akiket körbevezetünk a
szõlészetben, lovaglást, traktorozást szintén biztosítunk a számukra.

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

Idén 80 éves a méltán elismert
Gyenes Kertészet
Jeles dátum a 2009-es a Gyenes Kertészet életében, hiszen a város
határain túl is közkedvelt, virágtermesztéssel foglalkozó családi vállalkozás, idén fontos jubileumhoz érkezett. Az elmúlt hetekben a fõtéren is megcsodálhatták az érdeklõdõk a kertészet pompás virágait, de a még nagyobb virágünnepet és méltó megemlékezést majd
augusztusban rendezi a család. A híres kertészetalapító édesapa, kiváló szakember és nagyszerû ember, Gyenes István ugyanis éppen
80 esztendeje, 1929-ben alapította a kertészetet.
A kezdetkor Gyenes István ben a Kertészeti Egyetem aranynagy tervekkel látott munkához, diplomát adományozott Gyenes
virágboltot nyitott, mellette ker- István részére. 1984-ben a
tek építését, ünnepi rendezvé- HUNGEXPO nagydíját nyerte, két
nyek díszítését, alkalmi csokrok év múlva pedig a Kecskemét Váés koszorúk készítését ugyancsak rosért emlékérmet vehette át. Hûvállalta. Ennek köszönhetõen séges kiállítója maradt a Hírös
néhány év alatt komoly szakmai Napoknak, alapító tagként részt
hírnévre tett szert, több elisme- vett a Virágos Kecskemétért mozrésben részesült, az elsõ Hírös galomban. 1988-ban bekövetkeHét Fesztiválon virágkompozíci- zett halála óta gyermekei – István,
ójával ezüstérmet szerzett. Nem- Ferenc, Melinda, László és Géza
csak Kecskeméten, hanem az – õrzik és viszik tovább a kertészegész országban ismerték, tisz- örökséget.
A virágok közül a muskátlira
telték, de vásárlóit õ is megkülönböztetett figyelemmel vette figyelnek leginkább, mert ezen
körül. A 2. világháború után, a
kertészetet mûködése ideiglenesen szünetelt, de Gyenes István a
munkát újrakezdte, azután jött
az államosítás és csak 1966-tól
folytathatta újra a termelést és az
árusítást.
Gyermekei személyében ekkor
már segítõkre is talált és a
Gyenes Kertészet ismét a város
lakosságának kedvenc vásárlóhelyévé vált. A nemesített virá- az aszályos, meleg vidéken ez a
gokkal – clivia, amarillisz, leginkább ideillõ dísznövény,
gyöngyvirág és gerbera – komoly de mindig próbálkoznak újabszakmai hírnevet szerzett. 1979- bak bevezetésével is. Vásárlóik

közel százféle egynyári növény
és jó néhány õszi virág – ciklámen, primula, árvácska – közül
választhatnak. A Gyenes Kertészet balkonláda -és kertbeültetést is vállal. Szállodák, szupermarketek, közparkok, emlékhelyek, magánházak virágágyasai viselik a kezük nyomát.
Vevõiket természetesen termelési, növényvédelmi és gondozási szaktanácsokkal is ellátják.
Gyenes István munkája elismeréseként 2001-ben Mathiász-díjat vehetett át a várostól, míg a dinasztia tevékenységéért a közgyûlés 2007-ben
Kecskemét Város Környezetvédelméért Díjat adta át. A gyermekek a szintén idén jubiláló –
75 éve indított Hírös Hét Fesztiválon – emlékeznek majd
meg az elmúlt nyolc évtized sikereirõl.

Gyenes István kertészete
Kecskemét, Kõrösi hegy 93.
30/99-89-744
gyeneskerteszet@gmail.com
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Kõben középpontban
A Kõgaléria tulajdonosai végigjárták
Európa, Dél-Amerika és Ázsia számos országának a bányáit, feldolgozó üzemeit, annak érdekében,
hogy kiváló minõségû, magas technológiai színvonalú termékeket elõállító partnereket találjanak. Ezekután, 2001-ben kezdték a természetes kõburkolatok forgalmazását, az
országban elsõként vezették be a
kõpanelek értékesítését, amely napjainkra a cég fõ profiljává vált és a
kõpanelek értékesítésében piacvezetõvé tette a vállalkozást.
A rendkívül népszerû termékeik,
az aprólékos kézi megmunkálással
készült mediterrán kõpanelek, sok
elõnnyel járnak vásárlóik számára:
elõragasztott jellege és 60x15 cmes mérete miatt, lecsökken a burkolási idõ és a költség is, és kisméretû helyeken ugyancsak dekoratív,

látványos, egyedi hatást lehet elérni
az alkalmazásával. A sokféle színben, vastagságban kapható termékek – Párizs, Toscana, Barcelona,
London – kül- és beltéri burkolásra
egyaránt alkalmasak és könnyen
szállíthatóak. Azért, hogy a kiváló
termékek hosszú ideig megõrizzék
eredendõ szépségüket, jó minõségû
ápoló -és tisztítószerek szintén beszerezhetõek a cégnél.
A vállalkozás vezetõi nagyon
büszkék arra, hogy 2008-ban elnyerték és mára be is fejezték Debrecenben a Fórum Bevásárló- és
Szórakoztatóközpont külsõ szerelt
homlokzatburkolatát.
Minõségi termékek, szakmai
hozzáértés, a projektekben szerzett
tapasztalatok és a raktárkészlet garanciát jelent az ügyfelek megelégedettségére.

Kállai Márta Díszfaiskola Bt.

Nyáron is ültethetünk...
6000 Kecskemét, Vacsi hegy 1.
(a Ceglédi úton)
Tel.: 76/ 320-225 Fax: 76/ 509-809
Mobil: 20/ 362-0050
e-mail: info@kogaleria.hu
1118 Budapest, Budaörsi út 86.
Tel.: 1/310-7037 Fax: 1/310-7038
Mobil: 20/389-3241
e-mail: budapest@kogaleria.hu
4031 Debrecen, István u. 16.
Tel.: 52/536-080 Fax: 52/536-081
Mobil: 30/336-4124

Kállai Márta Díszfaiskola
Kisfái, Majális u. 4/2.
info@kallaidiszfa.hu
www.kallaidiszfa.hu
Tel.: 76/482-603,
30/9536-230

Nyáron is biztonsággal ültethetünk díszfákat és díszcserjéket.
Az edényben nevelt növények
nem sínylik meg a kiültetést, mivel gyökerük nem sérül. További
fejlõdésüket

meghatározza, hogy megfelelõ
nagyságú ültetõgödörbe került-e
gyökerük és a rendszeres ÖNTÖZÉS!
Faiskolánkban nagy választékban kaphatók kis méretû és koros
díszfák, valamint díszcserjék.
Várjuk érdeklõdésûket. Munkanapokon 7-16 óráig vagyunk
nyitva.

RÉV SZOLGÁLAT
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
területén
Kecskemét, Fecske u. 20.
Nyitva tartás: H-CS.: 9-16-ig P: 9-15-ig
Tel: 76/415-466
revkmet@t-online.hu
Ingyenesen hívható szám:
80/204-226
www.revkecskemet.hu

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKKEL,
PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKKEL
kapcsolatos segítségnyújtás érintetteknek,
hozzátartozóknak, érdeklõdõknek.
KÉRÉSÉRE FELKERESSÜK OTTHONÁBAN!
MINDEN SZOLGÁLTATÁSUNK INGYENES$

Kovács Kertészet

Olga borovi fenyõ belsõ bejárati ajtó 46.320 Ft
Visztula 3 üveges mûanyag bejárati ajtó 79.900 Ft
Az árak egységárak és az ÁFA-t tartalmazzák.

Fa és mûanyag nyílászárók
Óriási raktárkészlettel és

Hetényegyháza, Belsõnyír 295. Tel.: (76) 472-792

folyamatos akciókkal várjuk
minden kedves vásárlónkat.

Fotószerviz
Digitális és analóg fényképezõgépek,
objektívek, vakuk, távcsövek, diavetítõk,
írásvetítõk EXPRESSZ JAVÍTÁSA!
Nyitva: H–P: 9–10 és 16-17 Sz.: 9–10
Kecskemét, Batthány u. 24.
Tel.: 76/480-521; 06/30-376-38-92

