
Ruhák személyre szabva
8. oldal

Esküvõi csokrok és
dekorációk – 8. oldal

Mûvészek a mûvészekért
2. oldal

A legavatottabb helytörténészek
sem tudták pontosan megmon-
dani, hogy mikor és kik állítot-
ták a Ladánybene-Kunbaracs
határán található Szent Mihály
Emlékhelyet. Az azonban biz-

tos, hogy most ugyancsak meg-
szépült ez a szakrális kegyhely.

A munkálatok legfõbb
mozgatója RRáácczz  SSáánnddoorr volt,
e táj szülötte, a Tanyánélõk
Egyesületének alelnöke, aki

szakavatott támogatókra ta-
lált a kecskeméti Porta Egye-
sületnél. A Szent Mihály képet
tûzzománc technikával
Skultéti Árpád festõmûvész
alkotta újra, aki ugyancsak

benei illetõségû. A kegyhely
rekonstrukciójának építõipari
munkáit a Free Line Kft. vál-
lalta önzetlenül, KKiirráállyy  JJóózzsseeff
ügyvezetõvel az élen. A mû-
vészi vasmunkákat  MMoollnnáárr

IImmrree díszkovács készítette. A
Szent Mihály Emlékhelyet a
napokban szentelte fel ddrr..
BBáábbeell  BBaalláázzss,, Kalocsa-Kecs-
kemét érseke, a környéken
élõk õszinte örömére. 

Igen népszerû Kecskeméten
a Lestár tér és a Batthyány
utca találkozásánál található

Palatinus Cukrászda. Nem
véletlenül, hiszen remek
fagylaltokkal és hagyomá-

nyosan finom süteményekkel
várják itt a vendégeket. 

Az üzlet tulajdonosa, SSzziill--
vváássiinnéé  PPaallaattii--
nnuuss  AAnniikkóó tá-
mogatója a
szegény sorsú
családok étkez-
tetését felválla-
ló helyi Wojtyla
Háznak, rend-
szeresen meg-
örvendeztetve
finom nyalánk-
ságokkal a
gondozottakat.  

Finom nyalánkságok
FFrraannkkóó  JJáánnooss vállalkozó kezdeményezésé-
nek jóvoltából órát kapott az 1700-as évek
végén épült izsáki református templom. A
szervezést a hasonló projektekben nagy ta-
pasztalattal rendelkezõ Porta Egyesületre
bízta, õ maga pedig a helyi vállalkozók ösz-
szefogását igyekezett koordinálni. A magas-
ban ketyegõ idõmérõt végül a kecskeméti
Hanga órásmûhely készítette el, s a hétvé-
gén avatták fel az Izsáki Sárfehér Napokon,
a gyülekezet nagy örömére. Felvételünkön
az órával megszépült torony elõtt Farkas P.
József, a Porta Egyesület alapítója (balra),
Nagy Árpád, a református templom lelké-
sze, és az ötletgazda-koordinátor, Frankó
János látható. 

Toronyórát avattak Izsákon 

Határúti 
örömünnep

A napokban mutatták be A
nyomorultak címû musicalt,
ami az idei év legnagyobb sza-
bású produkciója a kecskemé-
ti Katona József Színházban,
Korcsmáros György rendezé-
sében. 

Victor Hugo csaknem száz-
ötven évvel ezelõtt írta meg a
XIX. század egyik legnagysze-
rûbb regényét, amelynek musi-
cal változata Boublil és Schön-
berg tehetségét dicséri. Impo-
záns szereposztásban kel élet-
re a kecskeméti deszkákon.
Jean Valjean szerepében Egy-
házi Géza és Feke Pál váltják
egymást, az õt megszállottan
üldözõ Javert felügyelõt Miller
Zoltán, Tóth Attila és Vincze
Gábor Péter játssza váltott sze-
reposztásban. Fantine szere-
pében Koós Rékát, Molnár
Ágit, Eponine-ként Simon Bog-
lárkát láthatja a közönség.
Mariust felváltva alakítja Pus-
kás Péter és Orth Péter. 

A nyomorultak
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Munkatársaink
távközléstechnikai

és informatikai
problémák

megoldásában
rendelkezésre állnak 
Bács-Kiskun megye

egész területén.

Cégünk vállalja telefon al-
központi rendszerek, infor-
matikai eszközök beszerzé-
sét, telepítését, üzemelteté-
sét, továbbá vezetékes és
vezeték nélküli informatikai
hálózatok tervezését, telepí-
tését, üzemeltetését.

Elérhetõségek: 
fax :+36-79/542-423

e-mail: hiba@bickft.hu 
Levelezési cím: 

6500 Baja, Kölcsey u. 45.

– Különbözõ nemzetek (orosz,
japán, spanyol stb.) jellegzetes
ételeit kínálva, nyolc vacsoraestet
rendeztünk az eltelt egy esztendõ
során, amit Ízutazásnak nevez-
tünk el – nyilatkozta lapunknak
KKeeccsskkeemmééttii  KKrriisszzttiiáánn mestersza-
kács, cégtulajdonos. – Minden
esetben eredeti minõségû alap-
anyagokból készítjük el a nemze-
tek ételeit, amiknek a beszerzése
nem könnyû, rengeteg utánajá-
rást igényel, de csak így lehetnek
autentikusak ezek a rendezvénye-

ink. Amiknek nem csinálunk külö-
nösebb hírverést, mégis mindig
teltházasak. Ugyanis szájról száj-
ra terjed a hírük törzsvendégeink
körében. Már most vannak asz-
talfoglalásaink az indiai, arab,
skandináv vacsoraestre, amiket a
közeljövõben tervezünk megren-
dezni.

– Persze a magyar szokások-
ról, ünnepeinkhez kapcsolódó
ételekrõl sem feledkezünk meg.
Már készülünk például a Márton
napi menükre. Egyébként az ál-

landó étlapi kínálatunkban ki-
mondottan jellegzetes magyar
ételek szerepelnek, napi ajánla-
taink azonban igazodnak az ak-
tualitásokhoz, a primõr jelleghez.

– Szerencsére nem csak a
kecskeméti törzsvendégeink, de
az ország más részein élõ, váro-
sunkban gyakran megforduló
emberek is rendszeresen vissza-
térnek hozzánk. Néhány napja
például Sthal Judit is megtisztelt
bennünket, és a magazinjában
meg is jelentet rólunk hamarosan
egy cikket. Egy egész napot töltött
el a körünkben a neves tévés-
gasztronómus, és különösen arra
volt kíváncsi, hogy honnan, mi-
lyen házias alapanyagokat válo-
gatunk ételeinkhez. El is kísért
bennünket kecskeméti beszerzõ
körutunkon.

– Mi nagyon fontosnak tartjuk,
hogy az ételeinkhez jellegzetes,
ízvilágukkal harmonizáló italokat
kínáljunk. Ezt az étlapjainkon is
jelezzük. Szerencsére a felszolgá-
ló kollégáim remek borszakértõk
is, s a magyar borvidékek szám-
talan kiváló minõségû nedûje kö-
zül válogatva kínálják az étele-
inkhez illõ italokat. Az eltelt elsõ
évünk sikereihez talán ez is hoz-
zájárult.

BBaaggaatteellll  ÉÉtttteerreemm
KKeeccsskkeemméétt,,  LLeessttáárr  ttéérr  11..

AAsszzttaallffooggllaallááss::  7766//440022--555533
ee--mmaaiill::

bbaaggaatteellll..bbaaggaatteellll@@ffrreeeemmaaiill..hhuu
HHoonnllaapp::

wwwwww..bbaaggaatteelllleetttteerreemm..hhuu  

Ízutazások a Bagatellben
EEggyy  éévvee  nnyyíílltt  mmeegg  aa  LLeessttáárr  ttéérreenn  KKeeccsskkeemméétt  mmaa  mmáárr  eeggyyiikk  lleeggnnéépp--
sszzeerrûûbbbb  vveennddééggllááttóóhheellyyee,,  aa  BBaaggaatteellll  ÉÉtttteerreemm..  AA  sszzookkaattllaann  nnéévvvváá--
llaasszzttáásstt  aa  sszzllooggeennjjüükk  mmaaggyyaarráázzzzaa,,  mmeellyy  ííggyy  hhaannggzziikk::  „„MMaaxxiimmáálliiss
ccsseekkééllyysséégg!!””

– Új civil szervezetünk létre-
hozta a Bozsó János Ösztöndí-
jat, amit az idén 30 év alatti, jö-
võre pedig 30 év feletti, arra
méltó és rászoruló mûvésznek
ítél oda a szakemberekbõl álló
kuratórium. Az ehhez szükséges
törzstõkét úgy teremtettük, te-
remtjük meg, hogy a nálunk
közszemlére tárt alkotásokból a
mûvészek itt hagynak egyet, s
az így összegyûlt kollekciót al-
kalmanként kiárusítjuk. Úgy

gondolom, hogy nagyon gaz-
dag alkotói környezet a miénk,
csak a koordináció, az összefo-
gás hiányzik, amivel ki lehetne
lépni mind a hazai, mind a
nemzetközi porondra. Ehhez
mindenképpen az kell, hogy tá-
mogassuk jeles mûvészeinket.

Kétségtelenül példaértékû ez
a kezdeményezés, hiszen eddig
az volt a gyakorlat, hogy az
ilyen gyûjtésekbõl befolyt össze-
get többféle karitatív célra is fel-

használták. Most elõször dicsér-
hetõ az, hogy a mûvészek a mû-
vészekért fognak össze.

A napokban adták át a Mû-
vész Kávézóban az idei (egyben
az elsõ) Bozsó János Ösztöndí-
jat, amit a Bruncsák András fes-

tõmûvész vezette kuratórium
MMeennyyhheeii  SSzzaabboollccssnak, a Kated-
ra Mûvészeti Szakközépiskola
mûvésztanárának ítélt oda. A
30 éves nyertes a Szegedi Tudo-
mányegyetem rajz-angol sza-
kán, illetve a Magyar Képzõmû-
vészeti Egyetemen szerzett dip-
lomát. Több hazai mûvésztelep
munkájában vesz részt. Jelenleg
alkalmazott grafikával foglalko-
zik és rajzot, mûvészettörténetet
tanít. 

Átadták a Bozsó János Ösztöndíjat

Mûvészek a mûvészekért
ÉÉvveekk  óóttaa  aarrrróóll  hhíírreess  aa  kkeeccsskkeemmééttii  MMûûvvéésszz  KKáávvéézzóó,,  hhooggyy  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  lleehheettõõssééggeett  kkíínnááll  aa  vváárroossuunnkkbbaann  vvaaggyy  aannnnaakk  kköörrnnyyéékkéénn  ééllõõ,,  iill--
lleettvvee  iiddee  kkööttõõddõõ  íírróókk,,  mmûûvvéésszzeekk  bbeemmuuttaattkkoozzáássáánnaakk..  AAzz  iiddéénn  eeggyy  úújj,,
rreemmeekk  kkeezzddeemméénnyyeezzéésssseell  rruukkkkoolltt  eellõõ  KKiirráállyy  JJóózzsseeff,,  aa  RRáákkóócczzii  úúttii  vveenn--
ddééggllááttóóhheellyy  ttuullaajjddoonnoossaa,,  llééttrreehhoozzvvaa  aa  MMûûvvéésszz  KKáávvéézzóó  MMûûvvéésszzeettii
EEggyyeessüülleetteett..

A napokban adták át az 560
millió forintos beruházással fel-
újított egykori érseki kastélyt Ha-
jóson. A Dél-Alföldi Operatív
Program keretében meghirde-
tett pályázat 470 millió forintos
támogatásával Bács-Kiskun
egyik legrégebbi világi mûemlé-
ke újult meg, amely építészettör-
téneti, mûvészettörténeti és kul-
túrtörténeti adottságait tekintve
is az egyik legjelentõsebb épület
az Alföldön. A Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat a kihaszná-
latlanul álló hajósi érseki kastély
rekonstrukcióját két éve hatá-
rozta el, turisztikai vonzerõvé
fejlesztését tûzve ki célul, melyet
a Megyei Múzeumi Szervezet

üzemeltetésében interaktív, láto-
gatóbarát bemutatóhelyként fog
mûködtetni.

Az avatóünnepségen több
mint ezren vettek részt, köztük
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, aki hangsúlyozta, hogy

ez a város és ez a megye példát
mutatott az országnak a gyö-
nyörû mûemlék megmentésé-
vel. A felújított kastélyt dr. Bábel
Balázs, Kalocsa-Kecskemét ér-
seke áldotta meg (felvételün-
kön) a pénteki ünnepségen.

2010. szeptember 26., vasárnap
Szüreti mulatság az Új Tanyacsárdában

2010. október 22-24.
Sobri Halnapok az Öreg Tanyacsárdában

2010. október 29. – november 1.
Vadhúsból készült ételspecialitások 

az Öreg Tanyacsárdában
2010. november 6-14.

Márton napi libaétel-specialitások
az Öreg Tanyacsárda étlapján

2010. november 20-21.
Házinyúlból készült ételek 

az Öreg Tanyacsárdában
2010. november 25-28.

András napi disznótoros ételek 
az Öreg Tanyacsárda étlapján

2010. november 28.
Disznótor látványkonyhával 

az Új Tanyacsárdában

2010. december 4-5.
Válogatás 2010. legsikeresebb ételeibõl

2010. december 5.
Mikulás látogatja meg a gyerekeket 

az Öreg Tanyacsárdában
2010. december 11-12. és 18-19.

Advent karácsonyi ételekkel 
az Öreg Tanyacsárdában

2010. december 30.
Disznótor látványkonyhával 

az Új Tanyacsárdában
2010. december 31.

Szilveszter a Tanyacsárdában

Valamennyi gasztronómiai
rendezvényünkön elfogadjuk 

az Accor, a Sodexo és a Cheque Déjeuner
étkezési utalványokat, 

valamint az Üdülési csekket!

Felújított hajósi kastély

PROGRAMAJÁNLÓ

MMaacciieejj  WWiikklloo  aa  LLeennggyyeell  KKöözzttáárrssaassáágg  BBuuddaappeessttrree  aakkkkrreeddiittáálltt  
kkaattoonnaaii  aattttaassééjjaa  KKeeccsskkeemmééttii  KKrriisszzttiiáánn  ttáárrssaassáággáábbaann

2010. szeptember – december

Tanyacsárda Étterem – 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: 76/356-010, Fax: 76/356-576 

tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu
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––  MMiillyyeennnneekk  ííttééllii  jjeelleennlleegg  aazz
áállllaattvvééddeellmmeett  oorrsszzáágguunnkkbbaann??
––  kkéérrddeezzttüükk  ddrr..  LLoorráásszzkkóó  GGáá--
bboorr  ccíímmzzeetteess  eeggyyeetteemmii  ddoocceennsstt,,
aakkii  ttööbbbb  sszzaakkmmaaii  sszzeerrvveezzeettbbeenn
ttöölltt  bbee  vveezzeettõõ  ffuunnkkcciióótt..

– Korábban néhány meg-
szállottnak tekintett ember
„hobbija” volt, mára azonban
az állatvédelemmel már ma-
gas szinten képzett, hozzáértõ
és elhivatott szakemberek szé-
les köre foglalkozik. A törvé-
nyek jók. Leginkább azt hiá-
nyolom, hogy egy-egy állatkín-
zásos ügy a médiában csak a
közhangulat hergelésének sze-
repét tölti be érdemi tájékozta-
tás nélkül. Igyekszik a társada-
lomban lévõ nagyfokú érzé-
kenységet saját olvasottságá-

nak vagy nézettségének fokozá-
sára felhasználni. Ez önmagá-
ban nem ártana az állatvéde-
lemnek, de ha a közvélemény
hozzáértése, tudása nem nö-
vekszik ezen a téren, akkor a
társadalom nehezebben lép
elõre – nyilatkozta lapunknak
dr. Lorászkó Gábor, aki 2005-
ben az Év Állatorvosa volt ha-
zánkban. – Az állatkínzás jog-
erõs elmarasztaló ítéleteit jó
volna nyilvánosságra hozni,
internetes „szégyenfalra” kiten-
ni. Ez és a komoly pénzbünte-
tés sokkal riasztóbb volna az
elkövetõk számára, mint egy
szinte üres tárgyalóteremben
elhangzó ítélet a feltételes sza-
badságvesztésrõl. 

––  AAzz  aallaappííttvváánnyyii  sszziinntteenn  mmûû--

kkööddõõ  mmeennhheellyyeekk  eesseettéébbeenn  mmiitt
lláátt  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  pprroobblléémmáá--
nnaakk??

– A tervezés és a hosszú tá-
vú elképzelések hiányát. Ahol
ez megvan, ott fejlõdik az
egyesület és a menhely. Ahol
nincs, ott elvesznek a napi
problémák között, hiszen ki-
látástalan az állam bõkezû
segítségben reménykedni. A

civil szervezetek magukra és
az általuk felébresztett lelkiis-
meretû környezetükre számít-
hatnak. Követni kellene a jó
példával elöljáró városokat,
amilyen például Székesfehér-
vár – ahol 20 éve vagyok ál-
latorvos -, Kecskemét, Nyír-
egyháza és Budapest.

––  MMiillyyeenn  ttaappaasszzttaallaattaaii  vvaann--

nnaakk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  MMeennttssvváárr
mmûûkkööddéésséétt  iilllleettõõeenn??

– Ami itt történik, az pro-
fesszionális szintû állatvéde-
lem. Itt sem minden fenékig
tejfel, de itt hosszú távon,
korszerûen, szervezetten fo-
lyik a munka egy társadalmi-
lag értékes cél érdekében,
melynek során az emberek
felismerik benne saját érde-
keiket. A mi országos akciónk
több mint ivartalanítás, hi-
szen emellett a fõvárosi Szent
István Egyetem vezetõi, okta-
tói és hallgatói részvételével
összetett – vér, röntgen és ult-
rahangos – vizsgálatok, keze-
lések is történnek. De a Ka-
posvári Egyetem Diagnoszti-
kai és Onkoradiológiai Inté-
zetének vezetõi és állatorvos
munkatársai is támogatják az
akciót, mert a menhelyek
képtelenek lennének kifizetni
ezeknek a csúcstechnikájú
vizsgálatoknak, kezeléseknek
a költségeit.

––  SSookkaann  mmeeggkkéérrddeezziikk,,
hhooggyy  mmii  éérrtteellmmee  vvaann  bbeetteegg,,
ggaazzddááttllaann  áállllaattookkrraa  ssookk  ppéénnzztt
ééss  ffáárraaddttssáággoott  ffeeccsséérreellnnii..

– Csak gyógyultan van esé-

lyük ezeknek a menhelyi
négylábúaknak arra, hogy új
gazdát találhassanak szá-
mukra. Ez egy alkotó munka,
ami jót tesz a résztvevõk lel-
kének is. Nemes ügy. Akik fi-
atalként az állatorvosi pályát
választják, nem véletlenül te-
szik. A mi egyetemünkre nem
szokás sokadik megjelölt
helyként jelentkezni. Mi kife-
jezetten állatorvosok akar-
tunk lenni, és szerencsésnek
érezzük magunkat, hogy ez
sikerült is. A Magyar Állator-
vosi Kamara megalapította
az Állatorvosok az Állatvéde-
lemért Alapítványt abból a
célból, hogy nevelõ, felvilá-
gosító és szervezõmunkát vé-
gezzen az állatorvosok kö-
zött, és a szakszerûséget kép-
viselve segítse az állatvédel-
met. Törekszünk arra, hogy az
állatok iránti szeretet és fele-
lõsségtudat már az egyetemi
hallgatók körében is magas

Állatorvosok karitatív, országos akciója
AAzz  ÁÁllllaattoorrvvoossookk  aazz  ÁÁllllaattvvééddeelleemméérrtt  AAllaappííttvváánnyy  kkeezzddeemméénnyyeezzéé--
sséérree  jjöötttt  llééttrree  eeggyy  oorrsszzáággooss  aakkcciióó,,  aammeellyybbeenn  aa  sszzaakkeemmbbeerreekk  aa
mmeennhheellyyeekk  kkuuttyyááiinnaakk  kkoommpplleexx  kkiivviizzssggáálláássáábbaann,,  ggyyóóggyyííttáássáábbaann
ééss  iivvaarrttaallaannííttáássáábbaann  vváállllaallnnaakk  jjeelleennttõõss  kkaarriittaattíívv  sszzeerreeppeett..  EEhhhheezz
aazz  aakkcciióóhhoozz  aa  kkeeccsskkeemmééttiieekk  eellssõõkkéénntt  kkaappccssoollóóddttaakk  TTõõzzsséérr  JJuu--
ddiittnnaakk,,  aa  GGoonngg  RRááddiióó  üüggyyvveezzeettõõjjéénneekk,,  aa  MMeennttssvváárr  aazz  ÁÁllllaattookkéérrtt
AAllaappííttvváánnyy  eellnnöökkéénneekk  vveezzeettéésséévveell..  AAllaappvveettõõ  sszzeerreeppeett  vváállllaall  aa
ffõõvváárroossii  SSzzeenntt  IIssttvváánn  EEggyyeetteemm  ÁÁllllaattoorrvvoossttuuddoommáánnyyii  KKaarraa  eebbbbeenn
aazz  aakkcciióóbbaann,,  aahhooll  aa  kköövveettkkeezzõõ  hhóónnaappookkbbaann  aa  hhaallllggaattóókk  bbeevvoo--
nnáássáávvaall  vvééggzziikk  aa  kkuuttyyáákk  sszzáámmáárraa  sszzüükkssééggeess  vviizzssggáállaattookkaatt,,  kkee--
zzeelléésseekkeett..

Mégis jó ideje járják már a
kanosszát azok, akik a Kecske-
mét melletti Borbáson – saját
földjükön, saját költségükön –
kajszit szeretnének telepíteni.
Közöttük a Bács-Zöldért Zrt.,
akit nehéz volna azzal a váddal
illetni, hogy tapasztalatlan a
piac és a termelés terén. Ennek
ellenére a termelõhelyi kategó-

riába való besorolást egy szak-
értõi vélemény ellehetetleníti,
amely szerint a terület nem fe-
lel meg a kajszibarack termesz-
téséhez kívánatos klimatikus vi-
szonyoknak. Milyen szerencse,
hogy a kajszibarack termelést e
vidéken tökélyre fejlesztõ, és a
terméket világhíressé tevõ õse-
ink errõl nem tudtak!

A kialakult patthelyzet meg-
oldását a Porta Egyesület sze-
retné a saját eszközeivel segíte-
ni. A témát figyelemmel kísér-
jük, az érintetteket megszólal-
tatjuk, és feltett szándékunk,
hogy az álláspontokat egymás-
hoz közelítve megmentsük
Kecskemét gyümölcsét. A mér-
leg egyik serpenyõjében a tele-
pítõk tapasztalatai, a napsüté-
ses órák különösen magas szá-
ma, és a talaj szerkezetének ál-
dásos hatásai, a másikban pe-
dig egy szakértõi vélemény ar-
ról, hogy errefelé nincs megfe-
lelõ termõhelyi adottsága a
kajszibaracknak, a korai fa-
gyok pedig súlyos terméski-
esést okozhatnak. Megjegy-
zem: a termelõnek. Aki a tele-
pítéskor pontosan tisztában
van ezzel a kockázattal. A ve-
szély nem kisebb – túl a hivata-
li packázás okozta bosszúsá-
gon és tényleges anyagi káro-
kon  –, mint hogy az ültetvé-
nyek elöregedésével a kajszi-
barack eltûnik a térségbõl, ami
felmérhetetlen veszteség lenne
Kecskemétnek.

Mentsük meg a kajszit!
KKééppzzeelljjüükk  eell  eeggyy  ppeerrccrree,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  lleennnnee  aa  vviilláágg,,  hhaa  hhoollnnaappttóóll
nneemm  lleehheettnnee  sszziillvváátt  tteerrmmeellnnii  SSzzaattmmáárrbbaann,,  sszzõõllõõtt  VViilllláánnyybbaann,,  hhaaggyy--
mmáátt  MMaakkóónn,,  ppaapprriikkáátt  KKaallooccssáánn,,  ddiinnnnyyéétt  HHeevveessbbeenn,,  kkaajjsszziitt  KKeeccsskkee--
mméétteenn..  ÉÉss  aammiinntt  eellkkééppzzeellttüükk,,  rrööggttöönn  ffeelleejjttssüükk  iiss  eell!!  HHiisszzeenn  eezzeekk  aa  ttáájj--
eeggyyssééggii  ssaajjááttoossssáággookk  nneemmccssaakk  eeggyyeeddiissééggeett,,  sseemmmmii  mmáássssaall  öösssszzee
nneemm  ttéévveesszztthheettõõ  jjeelllleeggeett  aaddnnaakk  eeggyy--eeggyy  ttéérrssééggnneekk,,  hhaanneemm  aa  hhaaggyyoo--
mmáánnyyookk  õõrrzzõõjjeekkéénntt  eeggyyffaajjttaa  iiddeennttiittáásstt  iiss..  

Nagyban folyik Kecskeméten a
Wojtyla térrel határos Horog
és Ilona utcák felújítása. KKaasszzaa
GGáábboorrtól, a Városüzemeltetési
Osztály munkatársától meg-
tudtuk, hogy teljes körû burko-
lat felújítás és átépítés történik.
Ugyanakkor a Horog utcát ki-
nyitják a rendõrség felé. Ez
egyrészt teresedéssel jár, más-
részt pedig összeköttetést te-
remt a Batthyány utca mögött,
a rendõrséget megkerülve a

Horváth Döme körútra vezetõ
szilárd burkolatú úttal. 

Az elõreláthatóan október
15-éig befejezõdõ felújítással
párhuzamosan, a Horog és
Ilona utca által bezárt terüle-
ten parkoló készül a Piac- és
Vásárigazgatóság beruházá-
sában, majd a Fõépítészeti
Osztály a fõkertésszel együtt-
mûködve alakítja ki a tér vég-
leges formáját. 

A tér megújulásából néhány

ötlettel és tényleges segítség-
gel is szeretné kivenni a részét
a Wojtyla Ház. Az egyezteté-
sek során kezdeményezték
például egy napóra és egy II.
János Pál pápa szobor elhe-
lyezését a téren. 

A környezõ parkban, kertek-
ben pedig a pápai szülõvárosok-
ból és Rómából származó nö-
vényeket telepítenének, illetve
kisebb játszóteret is létrehoz-
nának. 

Megújul a Wojtyla Ház térsége

Ez az óriási munka is lezárul
október 4-éig, amikor Assisi
Szent Ferencre, a ferences rend
megalapítójára nagyszabású
rendezvénysorozattal emlékez-
nek meg a Barátok templomá-
ban. Két emléktáblát is avatnak
ebbõl az alkalomból a belsõ
kertben. Az egyik a szerzetesek
várostörténeti jelentõségû
munkásságának állít emléket,
míg a másik emléktábla azt a
helyet jelzi, ahol az alapítók el-

határozták a kecskeméti Wojty-
la Ház létrehozását. Az itt érke-
zõ sugallat nyomán évente 40
ezer tál ingyen melegételt osz-
tanak szét a rászorulók között a
II. János Pál pápa szellemisé-
gére épülõ kecskeméti intéz-
ményben. 

A közösségépítést, a szegé-
nyek felkarolását szolgáló fe-
rences hagyományok közül
többet is életre keltettek már
Kecskeméten a kései utódok.

Ilyen például az adventi szere-
tetvendégség a város fõterén.
Ezúttal egy újabb nagy múltú
szertartás: a terményáldás tá-
mad fel a Szent Ferenc napi

ünnepségsorozat keretében. A
terményeket és az emléktáblá-
kat – a templom udvarán
15.30-kor kezdõdõ megemlé-
kezés keretében – dr. Bábel Ba-
lázs, Kalocsa-Kecskemét érseke
áldja meg. Ezt követõen az ösz-
szegyûlt zöldséget és gyümöl-
csöt a Wojtyla Ház szegényei-
nek adják. 

A nap zárásaként 17 órakor
a mûkertvárosi kápolnában
várják szentmisére a híveket. 

A reménység sóhajai
BBoorrssooss  IIssttvváánn,,  iizzssáákkii  kkõõffaarraaggóó  mmeesstteerr  vváállllaallttaa  ffeellaajjáánnlláásskkéénntt,,  aa  BBaarráá--
ttookk  tteemmpplloommaa  kkeerrííttéésséénneekk  mmeeggúújjííttáássaa  kkaappccssáánn,,  aa  ttööbbbb  sszzáázz  kkiisseebbbb--
nnaaggyyoobbbb  eemmlléékkttáábbllaa  rreekkoonnssttrruuáálláássáátt..  AA  ttööbbbb  eezzeerr  jjaavvííttáássrraa  vváárróó  bbee--
ttûû  mmööggöötttt  ccssaallááddookk,,  ssoorrssookk,,  ccssooddáákk  ééss  ttrraaggééddiiáákk  vvaannnnaakk..  AA  hháállaa  ééss
rreemméénnyysséégg  ssóóhhaajjaaii  aa  ggyyaakkoorrllootttt  kkeezzeekk  aallaatttt  kkeellnneekk  úújjrraa  éélleettrree..    

KISOSZ Bács_Kiskun 
Megyei Szövetsége

Az alábbi képzéseket indítja október hónapban:
– Élelmiszer és vegyi áru eladó

–  Kereskedelmi boltvezetõ      – Vendéglátó eladó
– Szakács         – Pincér        – Ruházati eladó 

Nyt.szám19-0122-04 Lajstrom szám: AL-220

JELENTKEZNI CSAK SZEMÉLYESEN Kecskemét, Budai u 1. II/22.
Október 7-én, csütörtökön 8-12 óráig lehet.

Képzésenként az elsõ 15 fõ kedvezményben részesül.
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Városunk gasztronómiai palettájának egyik legkedvel−

tebb színfoltja a Kecskeméti Csárda. A Kölcsey utca 7.

szám alatt, a település központjától néhány lépésre,

mégis csöndes környezetben fogadja az éhes és

szomjas vándort a messze földön híres vendéglátó−

hely. A magyaros ételek gazdag választéka, a finom

ízek, a bőséges adagok, a hazai borvidékek nemes ne−

dűinek széles skálája együttesen gondoskodnak arról,

hogy senki se távozzon rossz szájízzel a csárdából. 

Kecskeméti Csárda
Tel.: 76/488-686

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

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

TB által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmanok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA � SZAUNA � INFRASZAUNA

Nyitva: mindennap 9–20 óráigNyitva: mindennap 9–20 óráig

– Valójában 2006. után sem
szakadtam el a közügyektõl, mert
a Magyarországi Tanyákon Élõk
Egyesületének alapító tagjaként
és alelnökeként akadt tennivaló
bõven – mondja RRáácczz  SSáánnddoorr. –
Ennek az egyesületnek a kezde-
ményezésére júliusban az ország-
gyûlés eltörölte a vízgazdálkodási
érdekeltségi hozzájárulást, ami a
ladánybenei gazdálkodóknak is
örömhír. De a legújabb sikereink
között könyvelhetjük el azt is,
hogy szeptember 15-étõl a közét-
keztetést végzõ intézmények köz-
vetlenül a helyi termelõtõl is meg-
vásárolhatják a húst, a gyümöl-
csöt, a zöldségféléket, a tejtermé-
keket, a tojást és a gabonát. Amit
megválasztásom esetén én is be-
vezetnék Ladánybenén. 

––  HHaa  ssookkaann  vviisssszzaavváárrjjáákk  ppooll--
ggáárrmmeesstteerrnneekk,,  aakkkkoorr  mmiinnddeenn  bbii--
zzoonnnnyyaall  ssookkaatt  tteetttt  aa  tteelleeppüüllééss  ffeejj--
llõõddéésséééérrtt..  EEzzeekk  kköözzüüll  mmiirree  aa  lleegg--
bbüüsszzkkéébbbb??

– Mindenekelõtt hangsúlyoz-
nám, hogy mindig sok jó szándé-
kú segítõm akadt a polgárok kö-
zül. Ahogy a helyi vállalkozók, az
intézmények dolgozói és a civil
szervezetek is vállvetve álltak
mellém terveim megvalósításá-
ban. A legfontosabb számomra
a tanyavillamosítás végrehajtása
volt, amikor is több mint 200 kül-
területi ingatlanba vezettük be és
építettük újjá a villamos hálóza-
tot. Ezt még sok nagy település
vagy város sem tudta a mai na-
pig megoldani. Mi megcsináltuk,
pedig 40 millió forintos önrészt

kellett hozzá elõteremteni. Jelen-
tõs sikernek tartom a Fõ út há-
rom kilométer hosszan történõ
aszfaltozását, valamint a Mester
és a Piactér utcák szilárd burko-
lattal való ellátását, a játszótér, a
buszváró építését is. A kultúrház,
az orvosi rendelõ, a plébánia, a
körzeti megbízotti iroda, a szol-
gálati lakások, a régi iskola és
óvoda épületeinél végzett re-
konstrukciókról már nem is be-
szélve. A templomkertet parkosí-
tottuk, a közterületeken 200 fát
és sövényeket ültettünk, a labda-
rúgó pálya környékét és a régi te-
metõ területét fásítottuk. A tanya-
védelmi programba belépve 71
mobiltelefont osztottunk ki, a pol-
gárõrségnek gépkocsit adtunk,
és sikerült elérnem, hogy ismét
legyen helyben lakó papja
Ladánybenének. Millenniumi Hõ-
si Emlékmûvet állítottunk, emlék-
oszloppal és ismertetõ táblával
megjelöltük az
Á r p á d - k o r i
templom helyét.
Olyan sok min-
dent tettünk,
hogy azt felso-
rolni egy teljes
újság kellene.

––  ÖÖnn  sszzeerriinntt
mmiikk  jjeelleennlleegg
LLaaddáánnyybbeennee  lleegg--
nnaaggyyoobbbb  pprroobblléé--
mmááii??  

– A községve-
zetés részérõl ta-
pasztalható elõ-
revivõ gondola-
tok hiánya és a
tétlenség. Egy önkormányzatnak
alapvetõen nem gyûjtögetnie kell
számláján a forintokat, hanem
minden kedvezõ lehetõséget
megragadva befektetni a telepü-

lés felvirágoztatására. Amennyi-
ben pályázati úton elérhetõ fej-
lesztések önerejére fordította vol-
na az önkormányzat az elmúlt
években a rendelkezésre álló
pénzeszközeit, akkor 25-30
százalékos pályázati önrész ese-
tén háromszor, négyszer na-
gyobb értékû produktumot hoz-
hatott volna létre, mint az önerõ-
ként befektetett pénzösszeg. Mi-
vel csak a számlán tartotta a
pénzét, elszalasztott sok olyan

vissza nem térõ lehetõséget,
amellyel a község fejlõdését szol-
gálta volna.

– Másrészt sok olyan tevékeny-
ség elmarad, ami nem igazán

pénz, inkább odafigyelés kérdése.
Gondolok a közterületek rendsze-
resebb takarítására, a rongálások
kijavítására, a kátyúk megszünte-
tésére, a dûlõutak rendszeres kar-
bantartására és még sorolhatnám.
Kicsi dolgok ezek, de ha éveken át
napi bosszúságot okoznak, méltán
érzik a lakók, hogy nincs gondos
gazdája a községnek. 

––  MMiillyyeenn  eellkkééppzzeelléésseeii  vvaannnnaakk  aa
pprroobblléémmáákk  kkeezzeelléésséérree??

– Az elképzeléseimet a helyi la-

kosok részére megküldött több ol-
dal terjedelmû Munkaprogramom
tartalmazza. A lényeget kiemelve,
én nem a kampányszerû, a vá-
lasztások elõtti hónapokban el-

kezdett fejlesztések híve vagyok. A
település ügyeire a választási cik-
lus egésze alatt egyforma figyel-
met kell fordítani. Egy-két konkré-
tumra kitérve: Akik azt akarják,
hogy a községünkben utcák le-
gyenek leaszfaltozva, járdák épül-
jenek, megújuljon a játszótér, a ta-
nyákon élõk gondjaira ismét fi-
gyelem legyen fordítva, tisztaság
és rend uralkodjon, a közbizton-
ság megerõsödjön, valamint a
polgármester és a jegyzõ elérhetõ
legyen munkaidõben, engem tá-
mogassanak szavazatukkal. 

––  MMiiéérrtt  mmeennjjeenneekk  eell  sszzaavvaazznnii
ookkttóóbbeerr  33--áánn  aa  llaaddáánnyybbeenneeiieekk??

– A választás megújulást hoz-
hat Ladánybenének, és véget
vethet a lecsúszás idõszakának.
A mi problémáinkat ugyanaz
oldhatja meg, ami az országét.
Új képviselõ testület kell – jelölt-
jeink: Csávás István, Gondos
József, Szobodek Zoltán, Tasi
Gábor –, új településpolitika,
ami beindítja és kiteljesíti az
emberekben lévõ tetterõt. Az
országot vezetõ erõ, a Fidesz-
KDNP segítsége, támogatása
szükséges Ladánybenén is a
fejlõdés ismételt elindításához,
amely segítségrõl biztosítottak.
Számomra Ladánybene a helyi
közösség felemelkedése érde-
kében végzett szolgálat helye.

„Új kezdet – Szövetség a változásért”

Teljes megújulásra van szükség Ladánybenén 
RRáácczz  SSáánnddoorr  kkéétt  cciikklluussoonn  áátt  vvoolltt  ((11999988  ééss  22000066  kköözzöötttt))  LLaaddáánnyybbeennee
ppoollggáárrmmeesstteerree..  MMoosstt  úúggyy  ddöönnttöötttt,,  hhooggyy  úújjrraa  ppoollggáárrmmeesstteerrnneekk  jjeellöölltteettii
mmaaggáátt  LLaaddáánnyybbeennéénn..  EEllhhaattáárroozzáássáábbaann  kköözzrreejjááttsszzootttt  aa  bbaarrááttookk,,  iissmmee--
rrõõssöökk  bbiizzttaattóó,,  hhíívvóó  sszzaavvaa,,  ddee  aa  ddöönnttõõ  éérrvv  eennnnééll  ssookkkkaall  sszzeemmééllyyeesseebbbb::
RRáácczz  SSáánnddoorr  sszzáámmáárraa  ––  eellmmoonnddáássaa  sszzeerriinntt  ––  LLaaddáánnyybbeennee  eeggyy  eerrõõss  ééss
öörröökk  éérrzzeellmmii  kkaappccssoollaatt..  AA  lleeggffoonnttoossaabbbb  hheellyy  aa  vviilláággoonn..  HHiisszzeenn  iitttt  nnõõtttt
ffeell,,  kkééssõõbbbb  ppeeddiigg  bbáárrmmeerrrree  ssooddoorrttaa  aa  ssoorrss,,  mmiinnddiigg  iiddee  jjöötttt,,  ss  aa  mmaaii
nnaappiigg  iiddee  jjöönn  hhaazzaa..  BBiizzttooss  aabbbbaann,,  hhooggyy  eezz  aazz  éérrzzeellmmii  kkööttõõddééss  tteettttee
eerreeddmméénnyyeesssséé  aa  mmuunnkkáájjáátt  ppoollggáárrmmeesstteerrssééggee  aallaatttt,,  mmeerrtt  nneemmccssaakk
mmuunnkkaahheellyyee  vvoolltt  eezz  aa  hhiivvaattaall,,  hhaanneemm  oollyyaann  eerrõõttéérr,,  aahhooll  aazz  eemmbbeerreekk--
ttõõll  kkaappootttt  sszzeerreetteetteett  ééss  eenneerrggiiáákkaatt  tteetttteekkkkéé,,  ssiikkeerreekkkkéé  aallaakkíítthhaattttaa..

AZ ÁGNES HOTEL ÉS AZ ELSÕ HÉVÍZI BORHÁZ ÉS ÉTTEREM
KÖZÖS SZILVESZTERE

Érkezés december 30-án 12 órától, elutazás január 2-án 14 órától
Szállás: kétágyas apartmanban/szobában

Ár: 55.700 Ft/fõ/3 éj  – 30% elõfizetés (átutalás)
December 30-án (csütörtök)

Vacsorakínálat cimbalomzenével
„A” Menü: Tárkonyos raguleves, Káli pecsenye, vörösboros erdei gom-
bamártással, (Roston sült sertésborda, sajttal, sonkával, tócsival tálalva),
vegyes saláta, Somlói galuska
„B” Menü: Húsleves májgaluskával, batyus sertésborda hasábburgo-
nyával (szalonnával, hagymával töltve), uborkasaláta, gesztenyepüré
„C” Menü: Fokhagyma krémleves, csirkemell roston, muskotályos kör-
tével, tócsival tálalva, gyümölcsös palacsinta, muskotályos eperöntettel

December 31-én, Szilveszter éjjel
19 órátóltól Cigány zenekar, cigány táncosokkal

Aperitif: A Birkás Pálinkafõzde kiváló italai Gyõrvárról
Vacsora: kívánt idõpontban

Elõétel: Fõtt-füstölt csülök tormával, friss zöldségekkel
Leves: Marhahúsleves gazdagon

Fõétel (választható):
„A”: Tejszínes-roston szûzpecsenye, párolt zöldségekkel, krokettel

„B”: Pinot Noir-os szarvastokány rösztivel
Desszert: Csokoládé-vanília puding, gyümölcskockákkal tálalva

Éjfélkor: Pezsgõs köszöntõ, frissen fõtt virsli, lencse leves, kocsonya,
fasírozott, hagymás burgonyasalátával

Január 1-jén ebéd vagy vacsora kínálat
17 órától cimbalomzene

Leves: Korhelyleves, gombaleves
Fõétel (választható): Sült malaccomb, fõtt burgonyával, pezsgõs vörös-

káposztával, csirkecomb roston, rizibizivel, vegyes saláta
VALAMINT A TELJES ÉTLAP-KÍNÁLAT!

AZ ÁR A FELSOROLT ÉTELEKET, A PROGRAMOKAT, 
VALAMINT A SZILVESZTER ÉJSZAKA BORAIT IS MAGÁBA FOGLALJA!

Szilveszteri Wellness Élmény
finom ételekkel és jó muzsikával

OOrrbbáánn  VViikkttoorr  mmiinniisszztteerreellnnöökk  ééss  RRáácczz  SSáánnddoorr  ppoollggáárrmmeesstteerrjjeellöölltt

LLaaddáánnyybbeennee  hhaattáárráábbaann  aa  SSzzeenntt  MMiihháállyy  EEmmlléékkffaall  ffeellúújjííttáássáátt  RRáácczz  SSáánnddoorr  sszzeerrvveezzttee

AA  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  TTaannyyáákkoonn  ÉÉllõõkk  EEggyyeessüülleettéénneekk  kkoonnffeerreenncciiáájjaa  aazz  OOrrsszzáágghháázzbbaann

8380 HÉVÍZ, HONVÉD U. 7.
Tel.: 06-83/540-139, 06-83/540-290, 06-83/340-450
Fax: 06-83/343-218  e-mail: heviz@agneshotel.hu
www.agneshotel.hu  �� www.agnespanzio.inf.hu
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Tavasszal kezdõdött el az
építkezés Kecskemét nyugati
részén, az Alsószéktó város-
részben, a leendõ Mercedes
Autógyár közelében. A csak-
nem 25 ezer négyzetméteren
elterülõ lakóparkban 125 és
140 négyzetméter alapterü-
letû, a megrendelõ által el-
várt, európai színvonalú,
igényes lakóházak épülnek.
A VER-BAU szakembereinek
elmondása szerint minden
beépített anyag kiválasztásá-
nál a minõség volt az elsõd-
legesen meghatározó szem-
pont.

„Cégünk több szempont-
ból is kiemelt projektként te-
kint az épülõ lakóparkra,
melynél egyértelmû elvárás-
ként definiáltuk, hogy a la-
kások a fejlett, nyugat-euró-
pai minõségi standardoknak
is megfeleljenek – nyilatkoz-
ta WWeenniinnggeerr  RRiicchháárrdd, a VER-
BAU ügyvezetõje. – Ennek
érzékeltetéséhez csupán egy
adat: a házak energiatanú-
sítvány szerinti besorolása az
átlagos színvonalhoz képest
öt szinttel lesz jobb, így vala-
mennyi lakás elnyeri az A-
kategóriás besorolást. Na-

ponta átlagosan háromszá-
zan dolgoznak azon, hogy
céljainknak megfelelõen idõ-
ben és az elvárt színvonalon
készüljenek el a házak. Lét-
számban is megerõsítettük
szakembergárdánkat, amit a
szûkös határidõ mellett a fel-
adat nagysága és összetett-
sége is indokolt. Az alap-
anyagok és a kivitelezés mi-
nõségét német és magyar
szakértõkbõl álló mûszaki
stáb folyamatosan felügyeli.”

Az utóbbi hónapok szélsõ-
séges idõjárása sok gondot
okozott a VER-BAU szakem-
bereinek is, ennek ellenére
pontosan, precízen végezték
feladataikat nap mint nap. 

A kivitelezõ cég illetéke-
seinek elmondása szerint
több ütemben zajlik majd a
Mercedes lakópark lakásai-
nak átadása. Az elsõ csalá-
dok várhatóan már októ-
berben birtokba vehetik új
otthonukat.     

AA  VVEERR--BBAAUU  ÉÉppííttõõiippaarrii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..  ffeennnnáálllláássáánnaakk  eellmmúúlltt
2255  éévvéébbeenn  KKeeccsskkeemméétt  lleeggjjeelleennttõõsseebbbb  ggeenneerráállkkiivviitteelleezzéésssseell  ffoogg--
llaallkkoozzóó  ééppííttõõiippaarrii  vváállllaallkkoozzáássáávváá  ffeejjllõõddöötttt..  TTaappaasszzttaalltt  sszzaakkeemm--
bbeerrggáárrddáájjuukkkkaall  ééss  ffoollyyaammaattoossaann  ffeejjlleesszzttééss  aallaatttt  áállllóó,,  kkoorrsszzeerrûû,,
aazz  uunniióóss  eellvváárráássookknnaakk  mmeeggffeelleellõõ  kköörrnnyyeezzeettbbaarráátt  tteecchhnnoollóóggiiáátt
aallkkaallmmaazzóó  ggééppppaarrkkjjuukkkkaall  mmaa  mmáárr  aa  lleehheettõõ  lleeggsszzíínnvvoonnaallaassaabbbb
sszzoollggáállttaattáásstt  iiggyyeekkeezznneekk  nnyyúújjttaannii..  ––  NNeemm  vvéélleettlleenn  tteehháátt,,  hhooggyy  aa
nnéémmeett  bbeeffeekktteettõõ  aa  VVEERR--BBAAUU  sszzaakkeemmbbeerreeiirree  bbíízzttaa  aa  MMeerrcceeddeess
llaakkóóppaarrkkkkéénntt  eemmlleeggeetteetttt,,  5500  ccssaallááddii  hháázzbbóóll  áállllóó  ééppüülleetteeggyyüütttteess
kkiivviitteelleezzééssii  mmuunnkkááiitt..

IIllyyeenn  mmoosstt......

......ééss  iillyyeenn  lleesszz

Mercedes lakópark – európai színvonalon
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Ennek a hatalmas szer-
vezõmunkának a fõszerep-
lõje volt ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó,
a Kecskeméti Víziközmû
Társulat elnöke. Aki teoló-
gusként végzett, de meg-
szerezte a felsõfokú pénz-
ügyi szakvégzettséget is.
32 évig vezette a Mû-
kertvárosi Mûvésztelepet.
Nevéhez kötõdik a vadas-
kerti és az alkotóházi ala-
pítványok, továbbá a né-
met-magyar kulturális és
templomépítõ egyesület

létrehozása. 12 évig volt a
Mûkertváros önkormányza-
ti képviselõje, számtalan
fontos ügyben segítve a vá-
rosrészben élõket. A város
közmûfejlesztésének elindí-
tása és szervezése mellett a
Szinyei Merse Pál utcai ci-
gányok barakklakásainak
felszámolása, a Vadaskert
felújítása, a közhasznú
munkások foglalkoztatásá-
nak megszervezése, az új
katolikus templom felépíté-
sének kezdeményezése és
a kivitelezés koordinálása
is dr. Fekete László kitartó
munkáját dicséri a Mû-
kertvárosban, hogy csak
néhányat említsünk szerte-
ágazó közéleti tevékenysé-
ge közül.

Újra ringbe száll

Négyévnyi szünet után
most úgy döntött a közis-
mert lokálpatrióta – min-
denekelõtt a jelenlegi vá-

rosi vezetésben látott ano-
máliák miatt -, hogy ismét
elindul az önkormányzati
képviselõi választáson.
Mégpedig a szocialisták
jelöltjeként (9. számú vá-
lasztókerület, Mûkertváros,
Erzsébetváros és Belváros).

– Azért döntöttem az
MSZP mellett, mert jelentõs
megújulás, megfiatalodás
megy végbe a kecskeméti
szervezetükben, Király Jó-
zsef vezetésével – mondja
dr. Fekete László. – Külö-

nösen szimpatikus szá-
momra, hogy ez a párt tel-
jesen nyitott a civil szerve-
zetek felé, amelyek közül
többen vállalok aktív, veze-
tõ szerepet évek óta.
Ugyanakkor átlátható gaz-
dálkodást garantálnak,
nem feledkezve meg a vá-
rosi beruházások esetében
a kecskeméti vállalkozók-
ról.

– Egy fõiskolások, egye-
temisták körében nemrég
készült felmérés szerint a
fiatalok az Európai Unió-
ban képzelik el a jövõjü-
ket, amelynek tagállamait
szakértõ kormányok irá-
nyítják. Amilyen nálunk a
Bajnai Kormány volt, s rö-
vid idõn belül helyrebillen-
tette országunk gazdasá-
gát. Elegük van tehát az
amerikai típusú jelenlegi
demokráciából, melyet a
hazug, gyalázkodó és kor-
rupt párthatalmi harcok
jellemeznek. Az Orbán

Kormány elsõ 100 napja
igen szégyenletesre sikere-
dett, hiszen ma már körül-
belül másfélmillió deviza-
hiteles került családostul
reménytelen helyzetbe.

Ez a katasztrofális!

– A jelenlegi kecskeméti
fideszes vezetés négy évvel
ezelõtt 2,7 milliárd hitellel
vette át a várost, amit ak-
kor a Fehér Könyvükben el-
viselhetetlen tehernek és
katasztrófának minõsítet-
tek. Ha katasztrofális volt,
akkor milyen jelzõvel illet-
hetõ az, amit õk produkál-
tak? Hiszen jelenleg 21
milliárd 428 millió forint a
város felhalmozott hitel-
adósága (bár „csak” 13,6
milliárdot hangoztatnak,
mondván, hogy 7,7 milli-
árd kézfizetõ kezességvál-
lalás). A Fidesz kijelentette
a devizahiteleseknek, hogy
a felvett hitelt vissza kell fi-
zetni. Hát ez vonatkozik a
városunkra is. Kecskemét
anyagilag a szakadék szé-
lére sodródott, és megítélé-

sem szerint rengeteg a
probléma a városrendezés,
a közbiztonság, az oktatás,
a kultúra, a fiatalok sporto-
lási lehetõségeit tekintve is.
Több százmillió forintnyi
tanácsadói díjat fizettek ki

négy év alatt a jelenlegi
fideszes vezetõk, ugyanak-
kor az önkormányzati be-
ruházások, megbízások je-
lentõs részébõl kizárták a
helyi vállalkozókat – állítja
dr. Fekete László. – Mint a
Kecskeméti Víziközmû Tár-

sulat elnöke, számtalan-
szor azt tapasztaltam az el-
múlt években, hogy a vá-
ros, illetve a polgárok ér-
dekei helyett kisstílû szemé-
lyeskedések játszanak fon-
tos szerepet az önkormány-
zati döntésekben, a köz-
mûfejlesztéseket tekintve is.
Most tessék körbenézni!
Nagyobb esõ esetén a fél
város vízben áll, mert pénz
nem maradt szinte semmi-
re. A normális emberek
ilyenkor az utcára sem me-
rik kiengedni gyermekei-
ket, hiszen a csatornafede-
lekbõl dõl a fekália. Hát mi
van itt?

Kényes kérdések

– Mindezek ellenére
szemrebbenés nélkül írták
fel plakátjaikra szlogenjü-
ket: „ÚJRA FIDESZ!”  –
Tényleg olyan jók voltak,
hogy megérdemlik az ismé-
telt bizalmat?  Mennyire fel-
készültek a vezetõik, ha ek-
kora adósságba taszították
városunkat? Vagy nem
szakmai kompetencia, ha-
nem a párt kontraszelekció-

ja, illetve a barátságok,
esetleg a személyes érdekek
játszhattak fõszerepeket a
jól fizetõ vezetõi állások el-
osztásánál? És beszélhet-
nek-e feddhetetlenségrõl,
miközben az egyik volt al-
polgármesterüket, a legfris-

sebb hírek szerint, most ál-
lítják bíróság elé? – Gondo-
lom, ezek a kérdések nem
csak bennem vetõdnek fel,
ha a városi vezetés elmúlt
négy évét tesszük górcsõ
alá. Igaz, két nagy beruhá-
zás is szembetûnõ, ha bele-
nézünk ebbe a csõbe: a
Mercedes Gyár építése és a
Megyei Kórház 11,5 milli-
árd forintos támogatással
történõ bõvítése, korszerûsí-
tése. Csakhogy ezek az
MSZP Kormánynak és sike-
resen lobbizó szocialista
honatyáinknak köszönhetõk
elsõsorban!     

– Elég volt a mellébeszé-
lésekbõl, a rossz dönté-
sekbõl, a felelõtlen ígér-
getésekbõl! – hangsúlyoz-
za a lokálpatrióta. – A he-
lyi szocialisták programja
konkrét tennivalókat sora-
koztat fel annak érdeké-
ben, hogy élhetõbb legyen
a városunk. Tettekkel, be-
csülettel akarunk bizonyí-
tani, ha bizalmat kapunk
a választóktól. Nem lesz-
nek titkos szerzõdések,
minden pénzügyi intézke-
dést nyíltan a polgárok

tudtára hozunk, felülvizs-
gálva a korábban kötött,
közbeszerzésen alapuló
szerzõdéseket. Választó-
kerületemben is rengeteg
a megoldatlan probléma.
Egyebek mellett megemlí-
teném a Bakule Márton
utca járdájának teljes fel-
újítását, a Gizella tér re-
konstrukcióját, a Kórház
utca átépítését (a város
szégyene a Szeged felõl
érkezõket fogadó szörnyû
és megalázó látvány), to-
vábbá az esõelvezetõ csa-
tornák teljes kiépítésének
szorgalmazását. 

– Az igazságosabb,
nyugodtabb és szebb jövõ
érdekében bízzák a köz-
ügyek intézését hozzáér-
tõ, városukat õszintén
szeretõ szakemberekre!
Jöjjenek el szavazni, ves-
sünk véget együtt a siral-
mas állapotoknak! Ha rám
szavaznak, én megköszö-
nöm és megszolgálom a
bizalmukat!

Dr. Fekete László, a Kecskeméti Víziközmû Társulat elnöke:

Elég az anomáliákból, az adósságok halmozásából!
AA  kköözzmmûûvveekk  kkiiééppííttééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  llaakkoossssáággii  öönneerrõõ  mmeeggffiizzeettéé--
sséévveell  öösssszzeeffüüggggõõ  tteeeennddõõkk  eellvvééggzzéésséérree,,  iilllleettvvee  aazz  éérriinntteetttt  iinnggaattllaann
ttuullaajjddoonnoossookkkkaall  vvaallóó  kkaappccssoollaattttaarrttáássrraa  sszzeerrvveezzõõddöötttt  ttööbbbb  mmiinntt
eeggyy  éévvttiizzeeddddeell  eezzeellõõtttt  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt..  EEzz  aa  1111
eezzeerr  ttaaggoott  sszzáámmlláállóó  cciivviill  kköözzöösssséégg  aa  llaakkoossssáágg  éérrddeekkeeiitt  kkééppvviisseell--
vvee  mmiinnddiigg  aazzéérrtt  kküüzzddöötttt,,  hhooggyy  mmiinnééll  oollccssóóbbbbaakk  ééss  ggyyoorrssaabbbbaakk
lleeggyyeenneekk  vváárroossuunnkkbbaann  aa  kköözzmmûûffeejjlleesszzttéésseekk..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn
1177  eezzeerr  884444  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddhhoozz  jjuuttootttt  eell  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa,,
aa  vvíízz,,  aazz  áárraamm  ééss  aa  ggáázz  aa  ttáárrssuullaatt  hhaatthhaattóóss  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell,,
aazz  úúttssttaabbiilliizzáácciióókkaatt  nneemm  iiss  eemmllííttvvee..  VVaaggyyiiss  vváárroossuunnkk  öösssszzllaakkoossssáá--
ggáánnaakk  aa  ffeelléénn  sseeggíítteetttteekk  eeddddiigg..

DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó,,  aa  99..  sszz..  vváállaasszzttóókkeerrüülleett  
((MMûûkkeerrttvváárrooss,,  EErrzzsséébbeettvváárrooss  ééss  BBeellvváárrooss))  jjeellööllttjjee

AA  mmûûkkeerrttvváárroossii  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  kkááppoollnnaa  ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó  
kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  vvaallóóssuulltt  mmeegg

AA  ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó  áállttaall  iirráánnyyííttootttt  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  jjóóvvoollttáábbóóll,,  1177  eezzeerr  884444  ccssaallááddhhoozz  
jjuuttootttt  eell  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa,,    aa  vvíízz,,  aazz  áárraamm  ééss  aa  ggáázz  aazz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn

AA  rreennddsszzeerrvváállttáásstt  kköövveettõõeenn  aa  VVaaddaasskkeerrtt  bbeezzáárráássáátt  ffoonnttoollggaattttaa  aa  vváárroossvveezzeettééss..  DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó  eeggyy
aallaappííttvváánnyy  llééttrreehhoozzáássáávvaall  mmeenntteettttee  mmeegg  aa  mmááiigg  nnééppsszzeerrûû  mmûûkkeerrttii  lléétteessííttmméénnyytt

(Fizetett politikai hirdetés)
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Elõzõ lapszámunkban beszá-
moltunk arról, hogy Király Jó-
zsef polgármesterjelölt, az
MSZP kecskeméti elnöke levelet
írt kórház ügyben dr. Zombor
Gábor és dr. Horváth Zsolt
fideszes országgyûlési képvise-
lõknek. Idézzük:

„Tisztelt Országgyûlési Képvi-
selõ Urak! Az MSZP Kecskemét
Városi Szervezete ezúton hívja
fel az Önök figyelmét arra, hogy
a megszûnõ Kiskunfélegyházi
Kórház hatvanezer fõs betegel-
látását egy rapid megoldással a
kecskeméti Megyei Kórházba

irányította át a Fidesz vezette
megyei közgyûlés. Tették ezt úgy,
hogy az egyébként is terhelt
kecskeméti betegellátás hosszú
várólistákkal és tumultust okozó,
nagy tömegekkel bír. Ezzel még
nagyobb hátrány éri a kecske-
métieket, hiszen még hosszabb

lesz a várakozási idõ. Nem be-
szélve azokról a dolgozókról,
akik a kórházban már így is em-
berfeletti munkát végeznek.
Ilyen körülmények között ho-
gyan tudnak majd megfelelõ el-
látást biztosítani? Kérjük, hogy
szíveskedjenek azonnal lépése-
ket tenni a várható probléma
megelõzésére!”

– Sajnos válaszra sem méltat-
tak eddig bennünket a képviselõ
urak, ezért rendkívüli aláírás-
gyûjtõ sajtótájékoztatót tartot-
tunk a napokban – nyilatkozta
lapunknak KKiirráállyy  JJóózzsseeff. –
Hangsúlyozzuk, hogy a kórhá-
zunk elé szervezett demonstráci-
ónk, illetve a médiában hangoz-
tatott tiltakozásunk nem a kis-
kunfélegyházi betegek ellen irá-
nyul, hanem az õ érdekükben is
történik. 

Aláírásokat gyûjtenek kórház ügyben
�� MMii  ááttlláátthhaattóó  ggaazzddáállkkoollddáásstt  ííggéérrüünnkk,,  nneemm  lleesszznneekk  ttiittkkooss

sszzeerrzzõõddéésseekk!!
�� VViisssszzaaaaddjjuukk  aa  kköözziinnttéézzmméénnyyeeiinnkkttõõll  eellvveetttt  mmuunnkkaahheellyyeekkeett,,

sszzoollggáállttaattáássookkaatt!!
�� MMiinnddeenn  ggyyeerrmmeekknneekk  jjuutt  bbööllccssõõddeeii,,  óóvvooddaaii  fféérrõõhheellyy!!
�� TTeelljjeess  kkeerréékkppáárrúútt--hháállóózzaatt  kkiiééppííttéésséétt  vváállllaalljjuukk,,  õõrrzzöötttt

ppaarrkkoollóókkkkaall!!
�� GGyyoorrss  ééss  ppoollggáárrbbaarráátt  üüggyyiinnttéézzéésstt  ggaarraannttáálluunnkk!!
�� KKuullttúúrráálltt  ssppoorrttoolláássii  ééss  sszzóórraakkoozzáássii  lleehheettõõssééggeekkeett

tteerreemmttüünnkk  aa  ffiiaattaallookknnaakk!!
�� SSzzoorrggaallmmaazzzzuukk,,  hhooggyy  kkeeccsskkeemmééttii  mmuunnkkáákkaatt  kkeeccsskkeemmééttii

vváállllaallkkoozzóókk  kkaappjjaannaakk!!
�� MMeeggsszzüünntteettjjüükk  aa  ppáárrttmmééddiiaa  kköözzppéénnzzbbõõll  vvaallóó  ssookkmmiilllliióóss

ttáámmooggaattáássáátt!!
�� PPoonnttooss  GGPPSS--kkoooorrddiinnááttáákkkkaall  llááttjjuukk  eell  aazz  öösssszzeess  kköörrnnyyeezzõõ

ttaannyyáátt  aa  mmeennttõõssöökk,,  aa  ttûûzzoollttóókk  ééss  aa  rreennddõõrröökk
ttáájjéékkoozzóóddáássáátt  sseeggííttvvee!!

�� RReennddeett  tteesszzüünnkk  aa  vváárrooss  kköözzlleekkeeddéésséébbeenn!!

MMiinnddeezzeekkeett  ÖÖnnöökkéérrtt,,  
ÖÖnnöökkkkeell  kkíívváánnjjuukk  mmeeggvvaallóóssííttaannii..  
KKéérrjjüükk,,  ookkttóóbbeerr  33--áánn  sszzaavvaazzzzaannaakk  

jjeellööllttjjeeiinnkkrree!!

Miért szavazzon október 3-án
az MSZP-re?

Beszéljünk õszintén!
VVaann  eeggyy  sszzéépp  áállmmoomm,,  aammiibbeenn  KKeeccsskkeemméétt  nneemm  eeggyy
eellaaddóóssooddootttt  vváárrooss,,  hhaanneemm  eeggyy  ááttlláátthhaattóó  ggaazzddáállkkoo--
ddáássssaall  bbíírróó  tteelleeppüüllééss

– ahol a közös javakat elsõsorban az itt lakók élvez-
hetik, nem pedig tíz évre elõre megkötött titkos szer-
zõdésekben szereplõ, városon kívüli vállalkozások;

– ahol a város jövõje nincs elzálogosítva húsz év-
re presztízs-beruházásokkal, hanem jó és átgondolt
fejlesztéseket tudunk végrehajtani, és ahol minél
több kecskemétinek tudunk munkalehetõséget bizto-
sítani;

– ahol a tanácsadásokat nem titkos szerzõdésekbe
csomagolják, hanem a város vezetésében olyan em-
berek dolgoznak, akik saját szakértelmükben bízva
tudnak felelõs döntéseket hozni;

– ahol nem pártutasítást hajtunk végre, hanem a
város érdekét legjobban szolgáló döntéseket ho-
zunk;

– ahol a város cégei a városnak hoznak hasznot;
– ahol a városi hivatalokban a polgár egyenrangú

félként jelenhet meg;
– ahol a történelmi belváros képe közösségi aka-

rat szerint változik, nem különbözõ politikusok uta-
sítása szerint;

– ahol a csodaszép Fõtér használata nincs kisajá-
títva, hanem kulturált módon használják azt, és a
helyi kereskedõknek, vendéglátósoknak, iparosok-
nak, civil szervezeteknek ingyen biztosítanak helyet
rendezvények alkalmával;

– ahol a város mûködéséhez kikérik és figyelembe
is veszik a várost gyarapító vállalkozások, az itt mû-
ködõ civil szervezetek, és nem utolsó sorban a város
múltjában nagy szerepet játszó négy történelmi egy-
ház véleményét;

– ahol iskoláink igazi alma materként mûködnek
és visszakapják önrendelkezési jogukat; 

– ahol a város iskoláinak tananyagában megjele-
nik múltunk azért, hogy örökségünket jobban meg-
becsüljük, és azzal élni tudjunk;

– ahol nyitott sportudvarok fogadják a sportolni
kívánókat;

– ahol az egészséges életmódról nemcsak beszél-
nek, hanem tesznek is érte, s ennek érdekében biz-
tonságos, elkülönült kerékpárutakon lehet eljutni a
város szinte minden pontjára;

– ahol nem kiadott preambulum szerint kell jóban
lennünk és összefognunk egymással közös céljaink
eléréséért, és nem vívunk forradalmat saját honfitár-
sainkkal, hanem lelkünk mélyébõl fakadóan egy va-
lós, közös megegyezés alapján akarunk egy élhetõ,
szerethetõ, gazdagodó várost mûködtetni.

Ha Önök is álmodnak hasonlóan szépeket, váltsuk
õket valóra együtt!

KKiirráállyy  JJóózzsseeff
polgármesterjelölt

- Mi, baloldali érzelmû embe-
rek tiltakozunk az ellen, hogy az
adófizetõk pénzébõl támogatott
Kecskeméti Lapok, valamint a
Kecskeméti Városi Televízió egy-
oldalú fideszes pártpropagandát
folytat - hangsúlyozta beszédé-
ben LLoossssóó  AAiiddaa, a Kecskeméti Fi-
atal Szocialisták vezetõje. - A
Kecskeméti Lapokra nézve szé-
gyen, hogy a 142 éves hagyo-
mányokat megszakítva, bértoll-
nokaik sokszor valótlan állításo-
kat közölve tetszelegnek a város-
háza fideszes vezetõinek azzal,
hogy elektronikus oldalukon
szinte válogatás nélkül ocsmány
és elferdített módon írnak a bal-

oldali érzelmû emberekrõl. Leve-
lezési rovatukban pedig moderá-
lás nélkül tesznek közzé olyan
véleményeket, amelyek emberi

méltóságukban aláznak meg
más nézetûeket és vallásúakat.
Mindezt a mi pénzünkbõl. Elég
volt! Éppen ezért kérjük a Kecs-
keméti Lapok tulajdonosi körét,
hogy mentsék fel a vezetõket, és
állítsák helyre azokat az értéke-
ket, amelyek több mint száz éven
keresztül jellemezték ezt a lapot.

- A Kecskeméti Televízió a vá-
lasztási kampányban egyértel-
mûen a Fideszt ajnározza, míg a
baloldaliak elvétve kapnak lehe-
tõséget elmondani véleményü-
ket. Ez megengedhetetlen egy
demokráciában. Egyértelmûen
fideszes propaganda a széles
körben beharangozott Kecske-
mét – Négy év krónikája címû,
68 oldalas színes füzet is. Amirõl
azt nyilatkozták, hogy egy példá-
nyának elõállítási költsége csu-
pán 180 (!) forint volt. Aki ismeri
a nyomdai árakat, az csak mo-
solyog ezen. De nem is az ár a
lényeg, hanem az, hogy valójá-
ban ki fizette a számlát! 

- Az említett anomáliák miatt
kellett óriásplakátjainkon nyilvá-
nosságra hoznunk, hogy váro-

sunk adóssága több mint 20 mil-
liárd forint, és sok céggel több
milliárdos megrendelést, titkos
szerzõdést kötöttek hosszú távra
úgy, hogy abból kihagyták a
kecskeméti vállalkozókat, azaz
becsapták az itt élõ embereket -
mutatott rá a fiatal szocialista. -
Hallgatnak arról is, hogy októ-
bertõl a megszûnõ Kiskunfélegy-
házi Kórház 60 ezer fõs betegel-
látását egy rapid megoldással a
kecskeméti Megyei Kórházhoz
irányítják át, ahol az amúgy is
terhelt betegellátásban még na-
gyobb hátrány éri a kecskeméti-
eket, hiszen még több idõnket
rabolják el, még nagyobb sorok
elé nézhetünk.

- A Kecskeméti Lapokra és a
helyi televízióra, valamint a kü-
lönbözõ kiadványokra adott
pénzek több százmillió forintot
tesznek ki - mondta el a szónok.
- Ez az összeg számtalan óvodai,
bölcsõdei hely biztosítására lett
volna elég az elmúlt években.
Helyette Kecskemét féligazságo-
kat, Fidesz pártpropagandát ka-
pott. Megérte? Szerintünk nem!

Közpénzbõl csinál
a Fidesz pártpropagandát?

AA  kkeeccsskkeemmééttii  sszzoocciiaalliissttáákk  ffeellhháábboorrííttóónnaakk  ttaarrttjjáákk,,  hhooggyy  aa  kköözzppéénnzzbbõõll
ffiinnaannsszzíírroozzootttt  vváárroossii  mmééddiiáákk  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  aa  FFiiddeesszz  sszzóóccssöövveeii  lleetttteekk,,
kküüllöönnöösseenn  mmoosstt,,  aa  vváállaasszzttááss  eellõõttttii  iiddõõsszzaakkbbaann..  EEzzéérrtt  aa  ffõõttéérrii  KKoossssuutthh
sszzoobboorrnnááll  ttaarrttoottttaakk  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóótt  aa  nnaappookkbbaann..  MMiinntt  kkiiddeerrüülltt,,  nneemm
vvéélleettlleennüüll  vváállaasszzttoottttáákk  eezztt  aa  hheellyysszzíínntt..  KKiirráállyy  JJóózzsseeff,,  aazz  MMSSZZPP  ppoollggáárr--
mmeesstteerrjjeellööllttjjee  uuggyyaanniiss  KKoossssuutthh  LLaajjooss  ttööbbbb  mmiinntt  mmáássffééll  éévvsszzáázzaaddddaall
eezzeellõõttttii  sszzaavvaaiitt  iiddéézzttee::  „„HHaa  vvaallaammeellyy  kkoorrmmáánnyysszzéékk  aa  ssaajjttóósszzaabbaaddssáá--
ggoott  eellttöörrllii,,  ccsseelleekkeeddeetteeiitt  aa  kköözzöönnssééggeess  ííttéélleett  aalláá  eerreesszztteennii  ffééll,,  ss  aakkii  eett--
ttõõll  ffééll,,  aannnnaakk  ccsseelleekkeeddéésseeii  iiggaazzssáággttaallaannookk..  VVeeggyyeenneekk  eell  mmiinnddeenntt,,
ccssaakk  sszzaabbaadd  ssaajjttóótt  aaddjjaannaakk,,  ss  nneemmzzeetteemm  sszzaabbaaddssáággaa,,  bboollddooggssáággaa
ffööllöötttt  kkééttssééggbbee  nneemm  eesseemm……  ÉÉnn  aa  ssaajjttóó  sszzaabbaaddssáággáárraa  vvookkssoollookk!!””

(Fizetett politikai hirdetések)
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Kecskemét belvárosában 

kiadó
a Gyenes térre nézõ,

második emeleti, 
64 négyzetméteres

lakás.
Érdeklõdni a 06-20/3267-405

telefonszámon lehet.

Kiadó Kecskeméten 
70 nm−es üzlet

a Skála Áruház közelében,
a Nagykõrösi utcában. 
A két helyiségbõl álló, 

egyedi fûtéses üzlet földszinti,
forgalmas utcáról 
megközelíthetõ. 

Tel.: 06−30/9788−480 

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Pro−Cent Étterem

Menü ára: 700 Ft 
Elõfizetve vagy kiszállítva: 660 Ft

Accor services, Sodexho, Le Chéque Déjeuner 
csekket elfogadunk! Megrendelését elõre fizetve 

pénteken leadhatja a szállítónál. 
A menüváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kecskemét, Kurucz krt. 16.  Tel.: 76/323-639

www.ebedre.hu

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kiala-
kított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahe-
lyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 év-
re. Az urnahely-bérlés nincs vallá-
si felekezethez kötve. 

Tel.: Plébánia: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

– Mindegyik esküvõi ruha tel-
jesen más jellegû kompozíciót kí-
ván. A jó csokor kizárólag arról a
személyrõl szól, akinek készítjük.
Harmonikusan, nem hivalkodón,
megfelelõ alázattal illeszkedik
abba a miliõbe, ami a menyasz-
szonyt övezi. Része az egység-
nek, és nem önmagáért való. Hi-
szen ez az ünnep nem a csokor-
ról, hanem a harmóniáról szól.
Ennek az egységnek kell vissza-
köszönnie minden részletben: a
dekorációban, az asztali kompo-
zíciókban, a felhasznált színek-
ben és anyagokban. A jó meny-
asszonyi csokorban jól megfér
egymás mellett a virágkötõ stílu-
sa és az ara személyisége.

––  MMiillyyeenn  mmeegghhaattáárroozzóó  sszzíínneekk
ééss  ffoorrmmáákk  uurraallkkooddttaakk  aazz  iiddeeii  sszzee--
zzoonnbbaann??

– Természetesen vannak bizo-
nyos meghatározó trendek, de
az utóbbi években inkább a stílus
uralkodik, ez pedig alapvetõen a

virágkötõ személyiségébõl fa-
kad. Ennek persze kellõ szakmai
alázattal kell ötvözõdnie. Igyek-
szünk megismerni az ifjú párt, a
menyasszonyt, a ruha színét, dí-
szítését. Újra felkapott a zöld,
örök divat a rózsa, bármilyen
formában, és visszatért a régen
nagyon kedvelt kála. Olykor a
menyasszonyok visszanyúlnak a
régi idõk divatjaihoz, persze
korszerû kötészeti stílusban. Az
orchidea különbözõ fajtái min-
dig uralkodók voltak a csokrok-
ban, így most is megjelennek.  

––  MMiillyyeenn  kkiieeggéésszzííttõõkk  ddiivvaattoo--
ssaakk  mmaannaappssáágg??

– Szívesen használjuk az apró
kristályokat, áttetszõ, csillogó, a
ruhán is visszaköszönõ motívu-
mokat, köveket. Természetesen
ezt a körülmények határozzák
meg. Például egy natúr csipke
ruha esetén követjük annak
egyszerûségét. Van, aki konkrét
elképzeléssel jön, és van, aki tõ-

lünk kér tanácsot. Elõfordul az
is, hogy a kezdeti elképzelés
megváltozik. Nekünk az a dol-
gunk, hogy megmutassuk a le-
hetõségeket, és megkönnyítsük
a döntést. 

––  AAzz  eesskküüvvõõkköönn  ttúúll  hhooggyyaann
bbeeffoollyyáássoolljjaa  aa  vviirráággccssookkrraaiikkaatt
aazz  éévv  üünnnneeppeeiinneekk  cciikklliikkuussssáággaa??

– Ahogy a nyári esküvõi sze-
zon lecseng, az õszi színek vál-
nak meghatározóvá a virágkö-
tészeti alkotásokban is. Közked-
velt ilyenkor például az arany-
sárga, díszítésül pedig szívesen
használunk kis terméseket. En-
nek az idõszaknak a legmegha-
tározóbb ünnepe számunkra a
Mindenszentek. Decemberhez
közeledve a karácsonyi dekorá-
ciók dominálnak, amiben már
megengedett a csillogás is.
Örök divat a lila, a piros, az
arany, az ezüst, a fehér, és min-
dig van egy-egy felkapott szín –
mint például a ciklámen vagy a
bronz –, de ezek csupán egy-két
évig kedveltek, míg az alapok
maradnak. Most jellemzõen a
természetesség irányába hala-
dunk a karácsonyi dekorációk-
kal is.   

––  MMii  aa  mmeegghhaattáá--
rroozzóó  ttrreenndd  aa  ffoorrmmáá--
kkaatt  ééss  sszzíínneekkeett  iillllee--
ttõõeenn??

– Uraknak a két-
gombos, két oldalt
sliccelt, valamint az
egysoros verzió,
ami most trendnek
minõsül. Színekben
általában a sötét-
kék és a diszkrét
csíkos megoldások
dominálnak. A me-
nedzser világban
elfogadott még a
szürke, alkalmi vi-
seletben viszont kizárólag a sö-
tét színek a meghatározóak. A
zakók itt is két vagy három
gombosak. A férfiak öltözéke
inkább a kiegészítõkkel tehetõ
változatossá. 

––  MMii  aa  mmeeggffeelleellõõ  kkllaasssszziikkuuss,,
kkoorrttaallaann  vviisseelleett  aa  nnõõkk  sszzáámmáárraa??

– A hölgyeknek tervezett utcai
viseletben szinte minden meg-
engedett, ami az adott szemé-
lyiségre ráépíthetõ. Ma már ez
annyira széles skálát jelent min-
den téren, hogy egészen me-
rész megoldásokban is meg-
nyilvánul. Az alkalmi öltözékek-

ben természetesen meghatáro-
zók a sötét színek, de ma már
ez sem annyira szigorú elvárás,
mint régen. Ebben a vonatko-
zásban az aktuális trend mércé-
je mindig az Oscar-díj átadás.
Az ott felvonultatott ruhakölte-
mények meghatározzák a kö-
vetkezõ idõszak alkalmi divat-
ját. Régen szigorú öltözködési
stílusszabályzat szerint válogat-
tuk össze az egyes darabokat,
ami meghatározta, hogy mit
mivel ajánlott felvenni. Mára ez
teljesen felborult, és a szabá-
lyok helyett a fantázia kap sza-

bad teret. Így aztán a szmoking
felsõt felveszik már szakadt far-
merrel, az estélyi ruhát csizmá-
val. Ez megkönnyíti a tervezõ
dolgát, mert felszabadítja a kö-
töttségek alól. Így születnek
meg az extravagáns viseletek,
amelyekben néha-néha túl is
lõnek a célon. Az üzleti divat-
ban azonban nem tapasztalha-
tó ez a fajta liberalizmus, ott
változatlanul az Ottlik Károly-
féle protokoll könyv elõírásai a

mérvadóak. Például egy diplo-
máciai eseményen kizárólag
sötétszürke vagy sötétkék, egy-
színû, egyszerû, angol vonalve-
zetésû öltözék jöhet szóba. Ezt
nagyon komolyan kell venni,
mert ilyen alkalmakon minden
apró részletre figyelnek. 

––  MMeennnnyyiirree  vvoonnzzóó  eezz  aa  ppáállyyaa
mmaannaappssáágg  aa  ffiiaattaallookk  kköözzöötttt??

– Fiam, a 21 éves Bálint di-
vattervezõnek tanul Budapes-
ten, és mellette velem együtt
dolgozik. Bízom benne, hogy õ
viszi majd tovább a családi tra-
díciót.

Fantázia Virágbolt

Esküvõi csokrok és dekorációk
SSookkaann  ttaalláánn  nneemm  iiss  ggoonnddoollnnáákk,,  mmii  mmiinnddeenntt  eelláárruull  eeggyy  eemmbbeerrrrõõll  aa
vviirráággookkhhoozz  vvaallóó  vviisszzoonnyyaa..  TToollllaassnnéé  SSzzeemmeerrééddii  IIddaa,,  aa  FFaannttáázziiaa  VVii--
rráággbboolltt  ttuullaajjddoonnoossaa  ––  aakkii  mmiinntteeggyy  hhúússzz  éévvee  kkööttii  ccssookkoorrbbaa  aazz  üünnnneepp
vviirráággaaiitt  ––  ttaalláánn  mmáárr  rráánnéézzééssrree  ttuuddjjaa  aa  bbeettéérrõõ  vveennddééggrrõõll,,  hhooggyy  rróó--
zzssáátt  kkéérr  mmaajjdd  vvaaggyy  ttuulliippáánntt..  SSzzeerriinnttee  aazz  iiggaazzii  ccssookkoorr  eeggyyeeddii  ééss  sszzee--
mmééllyyrree  sszzóóllóó..

Ruhák személyre szabva
DDiivvaatttteerrvveezzéésssseell  ééss  kkiivviitteelleezzéésssseell  ffooggllaallkkoozzuunnkk  hhööllggyyeekknneekk  ééss  uurraakk--
nnaakk  ––  ffooggaallmmaazz  DDeerreess  KKoovvááccss  TTiibboorr,,  aammiikkoorr  aarrrróóll  kkéérrddeezzzzüükk,,  hhooggyyaann
iiss  nneevveezzhheettjjüükk  mmaannaappssáágg  aazztt,,  aammii  eeggyykkoorr  úúrrii  sszzaabbóóssáággkkéénntt  éélltt  aa  kköözz--
ttuuddaattbbaann..  ––  AAzz  eemmbbeerreekk  eeggyy  rréésszzee  ppeerrsszzee  aa  kkoonnffeekkcciióótt  kkeerreessii,,  ddee
eeggyyrree  ttööbbbbeenn  ffeeddeezziikk  ffeell  aa  sszzeemmééllyyrree  sszzaabbootttt  rruuhháákk  eellõõnnyyéétt..  AAmmiikkoorr
aa  rreennddsszzeerrvváállttáásstt  kköövveettõõeenn  aa  nnaaggyynneevvûû  ddiivvaattccééggeekk  mmeeggjjeelleenntteekk  aazz
oorrsszzáággbbaann,,  aazz  eemmbbeerreekkeett  eelléérrttee  aa  mmáárrkkaaõõrrüülleett..  RRöövviiddeesseenn  rráájjöötttteekk
aazzoonnbbaann,,  hhooggyy  aa  lléénnyyeegg  nneemm  eebbbbeenn  rreejjlliikk..  HHiisszzeenn  bbáárrmmiillyyeenn  nnaaggyy--
nneevvûû  mmáárrkkáárróóll  vvaann  iiss  sszzóó,,  hhaa  ttáávvooll  áállll  vviisseellõõjjéénneekk  eeggyyéénniissééggééttõõll,,
nneemm  kköövveettii  aazz  õõ  vvoonnaallaaiitt,,  aakkkkoorr  nneemm  ffooggjjaa  aa  ssaajjááttjjáánnaakk  éérreezznnii..  AA
mméérreettrree  kkéésszzüülltt  rruuhhaaddaarraabbookk  ffeellbbeeccssüüllhheetteettlleenn  eellõõnnyyee,,  hhooggyy  aa  nneemm
kkíívváánntt  rréésszzeekkeett  ggoonnddoossaann  lleepplleezzii,,  aa  sszzéépp  ffoorrmmáákkaatt  ppeeddiigg  kkiieemmeellii..  EEzz--
zzeell  aa  kkoonnffeekkcciióó  nneemm  ttuudd  llééppéésstt  ttaarrttaannii..    


