Kihívások, gondok és
örömök – 5. oldal

Itt járt a lengyel nagykövet
4. oldal

Terményáldás
Terményáldás
Szent
Szent Ferenc
Ferenc szobránál
szobránál
Két emléktáblát is szentelt
dr. Bábel Balázs érsek a napokban Kecskeméten, a fõtéri
Barátok templomának udvarán. Az egyik a Ferences Rend
kecskeméti szolgálataira és

barbár elûzetésére hívja fel az
utókor figyelmét. A másik – a
sok-sok újjávarázsolt mirákulum tábla között – azt a helyet
jelöli meg, ahol megszületett a
Karol Wojtyla Barátság Köz-

Alelnöki vizit
a Wojtyla házban

pont alapítói gondolata, öt
évvel ezelõtt. A megemlékezõk egy régi kecskeméti hagyományt is felelevenítettek: a
terményáldás nemes tradícióját. A fõpásztor – két ferences

paptestvér társaságában –
megáldotta az Alföldön termett kincseket. A csodálatos
gyümölcs-zöldség szõnyeg
Szent Ferenc szobra elõtt lett
leterítve. A hatalmas mennyi-

ségû adomány a Bács-Zöldért
vezetõ munkatársainak köszönhetõ – a kiállítás rendezõje Deák Mónika volt –, amit a
Karol Wojtyla Barátság Központ gondozottjainak szántak.

Szívbõl gratulálunk, Judit!
4. oldal

Adózási
tudnivalók

Születésnap, kitüntetés, könyvbemutató

Isten éltesse, Érsek Úr!

A nehéz sorsú kecskeméti családok támogatásával foglalkozó
intézményt, a Karol Wojtyla Barátság Központot felkereste a
napokban Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke,
a Nemzeti Fórum elnöke is.

– Lezsák úr a kezdet kezdetétõl
velünk van a város fõterén
megrendezett adventi szeretetvendégségen – nyilatkozta lapunknak a ház vezetõje, Farkas
P. József. – Adományaival és
személyes jelenlétével is segíti a
rendezvény sikerét: évrõl évre õ
osztja karácsonykor, Szenteste
napján az ételt a rászorulóknak.
A Wojtyla házba sem érkezett
üres kézzel, kedves meglepetésként almát hozott a ház lakóinak. Betekintett a keresztény
filmklub foglalkozására, ahol a
gondozottak éppen a Calcuttai
Teréz anya életérõl szóló filmet
tekintették meg. Miután megis-

merkedett a
ház munkájával a munkatársainkkal
is találkozott
és vetített képes elõadáson ízelítõt
kapott az itt
folyó sokszínû munkáról.
Még a Porta
könyvmûhelyben születõ, elõkészítés
alatt álló új könyveket is megtekintette az alelnök.
A jeles politikus egyébként II.
János Pál nagy tisztelõje, s a nevéhez fûzõdik a pápáról készült
elsõ magyarországi szobor felállítása Lakiteleken.
Lezsák Sándor tájékozódva
az intézmény fejlesztési terveirõl, számos remek ötletet és tanácsot adott arra vonatkozóan,
hogy milyen módon lehetne ehhez támogatást szerezni. A sok
terv és tanács mellett az is szóba került, hogy karácsonykor ismételten õ osztja majd az ételt a
fõtéri szeretetvendégségen.

Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke október 18-án ünnepelte 60. születésnapját. Ez
alkalomból hétfõn hálaadó
szentmise volt Kalocsán, a Fõegyházmegye papjai, szerzetesei, diakónusai és hívei részvételével. A székesegyházban dr.
Paskai László, nyugalmazott bíboros
köszöntötte az ünnepeltet,
majd
laudációt mondott
Gyulay Endre nyugalmazott csanádi
püspök.
Sokféle apropója
volt a keddi ünnepi
nagy rendezvénynek, amelyet Hajóson, a gyönyörûen
felújított, egykori
Érseki Kastélyban
tartottak. A szervezõk között ott volt a
Bács-Kiskun Megyei Levéltár igaz-

gatósága, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara, valamint a Porta-Barátság Könyvmûhely. A levéltárosok és építõmûvészek az értékmentés, a restaurálás elméleti és gyakorlati
kérdéseirõl szerveztek konferen-

ciát. Ehhez kapcsolódott a BácsKiskun Építészetéért kitüntetés
átadása, amelyhez a díjat elnyerõ dr. Bábel Balázsnak, Kalocsa-Kecskemét érsekének születésnapi köszöntése is kötõdött.

A közismert kecskeméti Global
Tax-Office Kft. ügyvezetõje,
Nagy Norbert okleveles nemzetközi és forgalmi adószakértõ segítségével ismét hasznos,
idõszerû adózási tanácsokat
kínálunk olvasóinknak lapunk
2. oldalán.

(Folytatás a 2. oldalon!)

Kecskemét belvárosában

kiadó
a Gyenes térre nézõ,
második emeleti,
64 négyzetméteres

lakás.
Érdeklõdni a 06-20/3267-405
telefonszámon lehet.

2

2010. október

Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Isten éltesse, Érsek Úr!
(Folytatás az 1. oldalról!)
A szervezõk ennél ihletettebb
helyszínt, mint a hajósi kastély,
nem is választhattak volna a
találkozóhoz. Az ünnepelt, a
rendezvényszervezõ közösségek vezetõi mellett jelen volt a
többi között dr. Molnár Ilona, a
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje, dr. Mészáros István általános helynök, valamint Bács-Kiskun számos más ismert jelese is. A
szakmai programot követõ
könyvbemutatón Farkas P. Jó-

zsef, a Karol Wojtyla Barátság
Központ igazgatója ajánlotta a
jelenlévõk figyelmébe a Porta-

Barátság Könyvmûhely három
új kötetét. A könyvek közös apropója, hogy mindegyik tartalmában, üzenetében valamiképpen az ünnepelt születésnapos
munkásságához kapcsolódik.
Farkas P. József elmondta, hogy
a Magyar Zsoltárok címû kötet a

fõpásztor legkedvesebb beszédeiben gyakorta idézett versek
gyûjteménye. A Hit, erkölcs, történelem címû kiadvány a jeles
alkalmakkor elmondott prédikációkat foglalja egybe. A Lajosmizsei út menti keresztek és
szakrális kisemlékek címû mun-

ka, melyet a két kitûnõ szerzõ alkotott, tisztelgés az örökségmentõ tudós fõpap elõtt.
Az ünnepi ajándékot válaszbeszédében köszönte meg a metropolita. Ezt követõen a résztvevõket fogadáson látták vendégül
a szervezõk, ahol dr. Molnár Ilona hivatalvezetõ mondott pohárköszöntõt. A soltvadkerti
Szervánszky Cukrász Üzembõl
kapott születésnapi tortát Bányai Gábor, a megyei önkormányzat elnöke vágta fel és
osztotta szét a hajósi kastély jeles vendégei között.
A könyvek megvásárolhatók a
Wojtyla-házban, Egressy út 5.
Tel.: 76/505-041
és a könyvesboltokban

Ára: 3500 Ft

Ára: 4000 Ft

Ára: 2500 Ft

Hasznos adózási tudnivalók
A kormány, ígéretének megfelelõen 2010. október 16-án benyújtotta a jövõ évi adótörvényjavaslatát az Országgyûlésnek,
amely T/1376.számon felkerült
a Parlament honlapjára is. Az
adócsomag, mint az már a korábbi értesülésekbõl is várható
volt, számos ponton módosítaná
a jelenleg hatályos szabályokat.
A személyi jövedelemadó fõ változásai a benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint az adózás egyszerûsítését, a családok
támogatását és a magánszemélyek adóterheinek csökkentését
hivatott szolgálni.

16 százalék
A tervezett szerint a magánszemélyek valamennyi jövedelmük
után 16 százalékos kulccsal
adóznak jövõre, ide értve a külön adózó jövedelmeket is, mint
például az osztalék, árfolyamnyereség, kamatjövedelem, ingatlan-átruházásból származó
jövedelem. A külön adózó jövedelmeknél nem kell az adóalapot korrigálni a szuperbruttósítás számításával.
Adójóváírás 2011-tõl is érvényesíthetõ, a bér és adóalap-kiegészítés 16 százaléka, havonta
maximum 12.100 forint, amelyet teljes mértékben 2 millió
750 ezer forint éves összes jövedelemig, csökkenõ összegben
pedig 3 millió 960 ezer forintos
éves összes jövedelemig lehet
érvényesíteni.

Az adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) a törvényjavaslat
szerint 2012-ben a felére csökken, majd 2013-tól megszûnik.
A javaslat már az elsõ gyermek vállalását is támogató, jövedelemkorláthoz nem kötött
családi kedvezményt vezet be,
amely az összevont adóalapot
csökkenti. Egy és két eltartott
esetén 62.500 forintot, három
eltartottól 206.250 forintot lehet
eltartottanként havonta levonni.
Ez az elsõ két gyermek után havi 10.000 forint, a háromnál
gyermekenként 33.000 forint támogatást jelent. A családi kedvezmény megosztható a házaspárok, élettársak között.
A személyi és õstermelõi kedvezmény ezentúl jövedelemkorlát nélkül, változatlan feltételekkel érvényesíthetõ, az egyéb, áthúzódó kedvezményeket (tandíj halasztott kedvezménye, lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye) pedig utoljára a 2015. évi adó terhére lehet elszámolni a törvényjavaslat szerint.

Juttatások
A NYESZ – számlára (nyugdíjelõtakarékossági számla) illetve
az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összegek
után a jelenlegi 30 százalékról
20 százalékra csökken az adóról
történõ rendelkezési lehetõség.
A tervezett változtatások szerint
az egyes jövedelmek adóterhe-

lésének egységesítése érdekében átalakul a nem pénzbeli juttatások adózása. Megszûnik a
természetbeni juttatás adójogi
kategória, a nem pénzben történõ juttatások fõ szabály szerint
az összevont adóalap részeként
adókötelesek, a juttatás utáni
szja-t a magánszemély fizeti, és
mind a magánszemélyt, mind a
kifizetõt járulék/hozzájárulás-fizetési kötelezettség is terheli.
A juttatások további köre kedvezményezett béren kívüli juttatás, amely után szintén a kifizetõ
fizet szja-t, de ezen felül más
közteher nem merül fel. Jövõ évtõl ilyen lesz az üdülési csekk, az
üdülési szolgáltatás, az internet
használat juttatása, a nyugdíjelõtakarékossági,
önkéntes
pénztári támogatások, a melegétkeztetés és új elemként a megújulási kártya-számlára történõ
munkáltatói hozzájárulás. A
megújulási kártya olyan készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz,
amellyel a munkavállalónak a
kártya kibocsátására felhatalmazott (kártyakibocsátó) pénzügyi vállalkozásnál nyitott számlájára a munkáltató által utalt
támogatás terhére – az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál – szolgáltatások vásárolhatók.
A javaslat indoklása szerint a jelenlegi természetbeni juttatások
közül 2011-tõl a sportszolgáltatás, a személyszállítás, a munkavállalóknak egységesen vagy
szabályzat alapján történõ jutta-

tás, a jelenleg kedvezményesen
adózó helyi bérlet, iskolarendszerû képzés átvállalt díja, iskolakezdési támogatás is a magánszemélynél keletkeztet adókötelezettséget. Ez azt jelenti,
hogy a kifizetõ egy késõbbi kifizetésnél vonja le az juttatásra
esõ adóelõleget, vagy a magánszemélynek adott igazoláson felhívja a magánszemély figyelmét,
hogy a le nem vont adóelõleget
a magánszemélynek kell megfizetnie.

Eltörlések
Az idén bevezetett kivét – kiegészítés és személyes közremûködõi díj-kiegészítés szabályait
visszamenõleg törli a törvényjavaslat, így már a 2010. évre vonatkozóan sem kell alkalmazni
a szakmai szervezetek által is
sokat vitatott passzust. Ennek
megfelelõen a járuléktörvényben is törlik azt a rendelkezést,
ami szerint a fõállású vállalkozóknak az irányadó, a tevékenységre jellemzõ kereset után kell
megfizetnie a járulékokat.
Az egykulcsos adóztatás bevezetése miatt eltörlik az adóterhet nem viselõ járandóságok
kategóriáját és rögzítik az ilyen
jövedelmek – nyugdíj, gyes, ösztöndíj-juttatások,
lakáscélú
munkáltatói támogatás – adómentességét.
A társasági adó kulcsa 2013
januárjától 10 százalékra csökken, 2011-ben és 2012-ben

azok a cégek alkalmazhatják a
kedvezményes kulcsot, melyek
adóalapja nem éri el az 500
millió forintot.
Egyszerûsödik az iparûzési
adóval összefüggõ adminisztráció, megszûntetik a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni iparûzési adókötelezettséget. Az építõipari tevékenység, valamint természeti erõforrás kutatása, feltárása esetén
pedig az ideiglenes jellegû adókötelezettség a jelenlegi 30 nap
helyett csak 60 nap után kezdõdik, vagyis ennyivel késõbb kell
elõször adót fizetni.
A benyújtott adócsomag több
helyen is módosítja a jelenlegi
társadalombiztosítási szabályokat, így például a járulékalapot
képezõ jövedelmek felsorolása
is változik. A hallgatói munkaszerzõdés alapján járó hallgatói
munkadíj újra biztosítási kötelezettséggel jár, ugyanakkor ezzel
egyidejûleg társadalombiztosítási jogosultságokat is teremt.

Minimálbér
A minimálbér definíciója is változik. A minimálbér egyrészt a
tárgyhónap elsõ napján érvényes, a teljes munkaidõben

foglalkoztatott munkavállalók
részére fizetendõ kötelezõ legkisebb személyi alapbér havi
összegét, másrészt, ha a fõállású vállalkozó fõtevékenysége
legalább középfokú szakképzettséget igényel, a garantált
bérminimum összegét jelenti.
A tervek szerint az egészségügyi szolgáltatási járulék havi
összege 4.950 forintról 5.100
forintra, napi összege 165 forintról 170 forintra változik, így
jövõre ennyivel többet kell fizetnie a kiegészítõ tevékenységet
folytató egyéni vállalkozónak, a
kiegészítõ tevékenységet folytató
társas vállalkozó után a társas
vállalkozásnak, valamint a nem
biztosított magánszemélynek.
A nemzetgazdasági miniszter
javaslata szerint a magán-nyugdíjpénztári tagdíjbefizetés 14 hónapra felfüggesztésre kerülne, és
a majdani nyugellátás fedezetére fizetett járulék egésze ez idõ
alatt a Nyugdíjbiztosítási Alapot
illetné meg, így a 2010. november 1. és 2011. december 31.
közötti idõszakban a magánnyugdíj pénztári tag után a befizetendõ járulék mértékét 9,5
százalékra emelik, a pénztári
tagdíjat pedig 0 százalékra
csökkentik.

Global Tax-Office Kft.
Kecskemét, Tinódi u. 14. A. 1/3.
Tel./fax: +36-76/328-731
Mobil: +36-20/489-9972, +36-20/669-0391
e-mail: gto@gto.hu, nagy.norbert@gto.hu
Honlap: www.globaltaxoffice.hu, www.gto.hu
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Borbély Lajos, az építészkamara megyei elnöke

Értékvédelem és önazonosság
Többször méltattuk már lapunk hasábjain azt a tevékenységet, amit
Borbély Lajosnak, Bács-Kiskun fõépítészének, a megyei építészkamara elnökének, a Bács-Tér Építésziroda vezetõ-tervezõjének köszönhetünk térségünk építészeti arculatának alakítását, mûemlékvédelmét illetõen. Részt vállalt a nyolcvanas években megfogalmazott
rendezési, környezetépítési elvek megvalósításában, amelyek alapján megújultak a megye városközpontjai, épült-szépült 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.
– Október negyedikén
tartjuk az építészek világnapját, így ezt a hónapot
évek óta különbözõ rendezvényeinknek szenteljük –
nyilatkozta az aktuális kérdésekrõl lapunknak a Kós
Károly-díjas szakember. –
Egyetlen nap ugyanis még
arra is kevés, hogy egyfajta
keresztmetszetet adjunk jelenünk építészetének helyzetérõl. A napokban tartottunk
egy konferenciát a gyönyö-

ezen az ünnepségen. Hiszen
az érsek úrnak a környezetalakításban, az egyházi épületek, kegyhelyek rekonstrukciójában nagyon sokat köszönhetett az elmúlt évtizedben ez a térség.
– Ugyancsak ezen a héten
tartottunk egy szakmai továbbképzést Kalocsa-Bokodpuszta idegenforgalmi centrumában az úgynevezett alternatív energiákról. Egy nagyon idõszerû téma ez, hi-

Az Építész Kamara kitüntetését Borbély Lajos nyújtotta át
dr. Bábel Balázs érseknek
rûen felújított Hajósi Érseki
Kastélyban, Értékvédelem és
önazonosság címmel. Aminek központi témája természetesen maga a helyszín, illetve építészeinknek az egyházi mûemlékek megmentéséért végzett sokszínû tevékenysége volt. A hagyományainknak megfelelõen ezen
a rendezvényünkön adtuk át
a Bács-Kiskun Építészetéért
díjat. Ezt kolléga nem kaphatja, hiszen annak idején
azzal a céllal alapítottuk,
hogy elismerjük a szakmánkat kívülállóként támogatók
áldásos tevékenységét. A kuratórium úgy döntött, hogy
ezzel a díjjal Kalocsa-Kecskemét most 60 éves érsekét, dr.
Bábel Balázst tüntettük ki

Az országosan is példaértékû
iskolai találkozó ötlete az izsáki nyugdíjas klubban született,
ahol idõrõl-idõre felvetõdött:
vajon mi történt egyik-másik
diáktársukkal, hová került, mi
lett belõle? Addig-addig emlegették az iskolaéveket, amíg
összeállt az egykori szajori tanyasi iskolában végzettekbõl
egy nagyszerû szervezõ csapat: Zomboriné Németh Erzsébet, Csomorné Németh
Eta, Martonné Terecskei Irén,
Beckné
Kovács
Katalin,
Mezeiné Lantos Juliska és
Szabóné Németh Mária. Aztán
idõt, pénzt, fáradtságot nem
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szen a napkollektorok, napelemek, széllel mûködõ vagy
geotermikus energiát közvetítõ berendezések felhasználására egyre nagyobb a megrendelõk igénye, és a rendeletek is megbéníthatják építészeinket, ha nem készülnek fel
idõben ezekre az új kihívásokra. Közben folytatódnak az
Építész esték címû rendezvényeink, amelyeken mindig
egy-egy építõipari terméket
gyártó cég mutatkozik be.
– Napjaink építõipara siralmas helyzetben van, ez teljesen egyértelmû. Az új kormány bejelentette ugyan az
állami lakásépítések ismételt
beindítását, de az önkormányzatok pillanatnyi helyzetét, illetve a megváltozott ban-

ki hitelfeltételeket tekintve erre
most semmi kilátás nincs. Így
Bács-Kiskun megyét sem kerüli el az országosan jellemzõ,
szomorú következmény: egyre
több építõipari cég jelent csõdöt, maga után hagyva rengeteg tartozást. Még a mélyépítés (a csatornázások, különbözõ közmûvek lefektetése) területén mutatkoznak
megrendelések, de a lakásépítés és az ipari létesítmények megvalósítása már a tervezés fázisáig sem jut el. Kamarai tagságunk kilencven
százaléka szenved e regreszszív helyzet miatt. Az önkormányzatok a folyamatos elvonások következtében nem tudnak vállalkozni jelentõsebb
rekonstrukcióra, vagy új létesítmények építésére. Örülnek,
ha a meglévõket fent tudják
tartani. A falvak mûemlékeit
ma már csak pályázati pénzek
menthetik meg. Vagy olyan
példaértékû civil szervezetek,
amilyen a kecskeméti Porta
Egyesület, mely számtalan kistelepülés szakrális létesítményeinek felújítását szervezte
meg az elmúlt években.
– Két nagy beruházás is folyamatban van ma Kecskeméten: a Mercedes Gyár építése
és a megyei kórház új szárnyának kialakítása. Ezekbõl a
munkálatokból alvállalkozóként szerencsés esetben részesedhetnek a Bács-Kiskun megyei építõipari cégek is. De
csak morzsákról beszélhetünk,
ha ezeknek a beruházásoknak a teljes volumenét nézzük.
– Persze, legyünk õszinték!
Nálunk is sokkal több már az
eszkimó, mint a fóka – mutatott rá Borbély Lajos. – Vagyis
hatalmas a túlképzés az építész szakmában. Mi 1972ben 89-en végeztünk a mûszaki egyetem építészmérnöki
karán, pedig ebben az idõszakban a zeniten volt a magyar építõipar. Most mélyrepülésben van a szakmánk,
mégis évente ezer építészmérnököt bocsátanak kilátástalan útjukra a felsõoktatási intézmények.
k.e.

A teremtett világ védelme
A kecskeméti Porta Egyesület
Katolikus Munkacsoportja, a gemenci civil természetvédõkkel
összefogva, az újjávarázsolt
veránkai megyei önkormányzati üdülõben szeretné megtartani nyári, bentlakásos Szent
Ferenc Szimpóziumát, amely a
teremtett világ védelmérõl szól
majd – hitéleti vonatkozásokkal. Errõl beszélt – az immár
korszerû, kényelmes elhelyezést biztosító panzió megnyitóján – Farkas P. József, az akadémia alapítója, a napokban
tartott ünnepségen.
Veránka, a Duna ékköve ismét várja a csendre, nyugalomra, festõi környezetre vágyókat. Bányai Gábor, a megyei közgyûlés elnöke elmondta, hogy a Bács-Kiskun Megyei

Önkormányzat tulajdonában
lévõ üdülõkomplexum 10 szobás fõépületének felújításával
egész évben vonzó turisztikai
központ jött létre.
A panzió – amelyhez immár
100 személyes étterem is kapcsolódik – a megye egyik leg-

Megyeépítõ nagy célok
Egyhangú szavazással ismét Bányai Gábort (Fidesz) választották a
napokban a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnökévé azon az alakuló ülésen, amelyet ez alkalommal Hajóson, a nemrégiben újjáépített
egykori érseki kastélyban tartottak. Az ünnepi eseményen köszöntötte az új közgyûlés tagjait Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács
elnöke, Egeresi Sándor, a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselõházának elnöke és Karl Heim, Bács-Kiskun németországi partnere,
Schwarzwald-Baar járás elnöke.

tendõ kiemelt feladatai között
említette Bányai Gábor a legnagyobb megyei intézmény, a
kecskeméti kórház átalakítását,
melynek fejlesztése hamarosan
indul, de a mûködtetése egyre
nehezebb lesz. Mint hozzátette:
januártól nagy valószínûséggel

Az új megyei közgyûlés tagjai
A 46-ról 24 fõsre csökkent
létszámú megyei önkormányzatban a Fidesz-KDNP 16, az
MSZP 4, a Jobbik 3, az LMP 1
képviselõje tehetett esküt. A közgyûlés elnökévé újra Bányai
Gábort választották, aki mellett
három fõállású alelnököt választott a megyei önkormányzat
Rideg László, Rausch Sándor és
Nyitray András személyében.
Bányai Gábor programbeszédének elején kiemelte: az elmúlt húsz évben most nyílt elõször lehetõség arra, hogy az
egymást követõ két ciklust

ugyanaz a közgyûlési többség
vihesse tovább, ami reményt ad
a megye további fejlõdésére. –
Az elmúlt négy esztendõ komoly
együttmûködés volt közöttünk, a
megyei politikai nem pártpolitikáról szólt az elmúlt ciklusban
és ezt szeretném folytatni a következõ négy évben is. Arra készülök, hogy új feladatokat kell
megszereznünk, hogy a kötelezõ állami feladatainkon túl legyenek megyeépítõ nagy céljaink is – jelentette ki a közgyûlés
elnöke.
Az elkövetkezendõ négy esz-

Diákéveikre emlékeztek
kímélve nyomoztak a címek
után, telefonálgattak, végül
napokon keresztül hordták a
meghívókat. Sikerült az Izsák
melletti Szajor-dûlõ egykori
tanyasi iskolájában végzettek
közül 154 diáktársukat megtalálniuk.
A minap megrendezett iskolai találkozóra az ország
minden részébõl érkeztek az
egykori diákok. Legmesszebbrõl
Mosonmagyaróvárról,
Gyõrbõl, Debrecenbõl jöttek

szebb részén, a 974 hektár területû Veránka-szigeten helyezkedik el, amely kizárólag vízi
úton közelíthetõ meg. A beruházás teljes költsége 247 millió
forint volt, amelyhez 79 milliós
pályázati támogatást sikerült
megszerezni.

a megye veszi át a kiskunfélegyházi kórházat, ami szintén komoly teherrel és felelõsséggel
jár. Határozottan cáfolta azokat
a híreszteléseket, miszerint a
kecskeméti kórház államosítását
terveznék.
A régi-új elnök beszédében
kiemelte, hogy Bács-Kiskun az
ország egyik legstabilabb gazdálkodású megyéje, amely komoly idegenforgalmi terveket
szeretne megvalósítani 2014ig, melyek révén a megye egyik
húzóágazatává fejlõdhet a turizmus.

a diáktársak: oda vetette õket
Izsákról az élet.
– Szerettük volna felidézni a
gyermekkorunkat, a szajori tanyasi éveket. Hiszen van olyan,
akivel 50 éve nem találkoztunk. Mi mindig büszkén beszéltünk gyermekeinknek, unokáinknak a szajori összetartásról, fiatalkori barátainkról. Életünk indulását, emberségre nevelésünket a szüleinktõl és tanyasi iskolai pedagógusainktól
kaptuk. Sok híres ember került
ki az összevont osztályokból,
akikre méltán büszkék vagyunk
– mondta el Zomboriné Né meth Erzsébet.
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Vendégünk volt a lengyel nagykövet
Szent Ferenc égi hazatérésére
emlékezve köszöntötték a kecskeméti Wojtyla házban a látogatóba érkezett jeles vendégeket, a többi között R o m a n
Kowalskyt, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, dr. Bábel Ba lázst, Kalocsa-Kecskemét érsekét, valamint a zenemûvész
Pusker család két tagját, Pusker
Ágnest (hegedû) és Pusker Imrét
(zongora). Elismeréssel emlegették Walter Gábor festõmûvészt is,
akinek egy döbbenetes erejû festménye – melyet fölajánlásként
készített az intézmény névadója
iránti tiszteletbõl – ott volt elhelyezve a díszasztalnál. Wadow-

A Karol Wojtyla Barátság Központ igazgatója, Farkas P. József
mutatta be az intézményt Roman Kowalsky lengyel nagykövetnek
icét, Kecskemétet, valamint II.
János Pál pápát és Teréz anyát

hordozza az igen erõs mûvészi
alkotás.

Sokszínû, igen gazdag ünnep volt. Megemlékeztek a
történelmi magyar-lengyel
kapcsolatok egyik jelesérõl,
Bem apóról, megnyitották a
lengyel Solidaritas világot
megrengetõ, dicséretes tíz
évérõl összeállított kiállítást is.
A nagykövet és az alapító fõpásztor vetített képes elõadásban ismerhette meg az intézmény újjávarázsolt épülete átadása óta eltelt mintegy másfél év jeles eseményeit és hétköznapjait. A ház gondozottjai és a vendégek az ünnepség végén az izsáki Vino étterem
kitûnõ Szent Ferenc
ebédjét kóstolhatták meg.

Szívbõl gratulálunk, Judit!
Tõzsér Judit szinte a semmibõl, egy ígéretbõl és minimális pénzügyi
alapból épített fel néhány év alatt egy fél országot elérõ népszerû rádiót, stúdiórendszert és mûsorstruktúrát. Máig titok, hogy hogyan
csinálta, de minden elismerést megérdemel érte. - Ugyanez lehet a
Kecskeméti Önkormányzat véleménye is, hiszen a napokban Tõzsér
Juditot a rangos Tóth László-díjjal tüntették ki. Az elismerést a Katona József Színházban megrendezett fesztivál-gálán adta át neki dr.
Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere. A kitüntetéshez lapunk
minden szerkesztõje és újságírója szívbõl gratulál!
Az izsáki születésû Tõzsér
Judit Baján szerzett diplomát
a Tanítóképzõ Fõiskolán. Tíz
évig Szabadszálláson tanított, majd az OTP Bács-Kiskun megyei igazgatóságának propaganda-szervezõje
lett. Itt került elõször kapcsolatba a helyi médiával,
az elsõ OTP Híradót már
önállóan készítette el. 1989ben lett a Kecskeméti Lapok

menedzsere, majd 6 évig
lapigazgatóként dolgozott,
és ugyancsak ebben az idõben szerezte meg a reklámmarketing felsõfokú végzettséget.
1992-ben külsõs szerkesztõje volt a Kecskeméti Városi
Televíziónak. 1994-tõl már
önálló kiadásban egy 24 oldalas, színes nõi magazint
adott ki Hölgyválasz címmel,
amely három évig rentábilisan mûködött. 1996-ban
alapította meg a Gong Rádiót, amelynek a kezdetektõl
ügyvezetõje és programigazgatója. Közben folyamatosan kiépítette a vidéki bázisokat, így a Gong mára hét
frekvencián, a Duna-Tisza
közén és már a Dunántúlon

2010. október 22-24.
Az évek óta hagyományosan
megrendezésre kerülõ

SOBRI HALNAPOK keretében
az Öreg Tanyacsárda ismét tárt kapukkal várja
minden kedves Vendégét!
Étlapunkról szemezgetve:
– Ropogós haltepertõ makói lilahagyma gyûrûvel,
csípõs paprikaszósszal
– SOBRI halászlé tésztával
– Filézett vegyes halászlé (harcsa, ponty és belsõség)
házi gyufatésztával
– Lazacsteak parajjal, rókagombával, vajas házi széles
metélttel
– Lesõharcsafilé kapros paprikás mártással,
vajas galuskával
– Tökös-mákos rétes szederöntettel
Tanyacsárda Étterem – 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: 76/356-010, Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu

is sugárzó rádiók legstabilabb tagja. Az általa irányított szerkesztõség jól helytáll
a szoros piaci versenyben.
Tõzsér Judit szerkesztõként, a szerkesztõség vezetõjeként is kiemelkedõ munkát
végez, és tisztségébõl adódóan is részese a város közéletének. Munkája fontos a
Gong Rádiónak, de ennél
szélesebb körben Kecskemét
városának,
hallgatóinak,
nagyközönségének is. Külön
említést érdemel sokszínû
karitatív tevékenysége, amelyek közül most csak egyet
említünk: Kezdeményezésére
jött létre a Mentsvár az Állatokért Alapítvány, mely évek
óta menhelyet mûködtet Kecskeméten.

Nemzetõrök kecskeméti ünnepe
Október 2-án a Pákozdi csata 162. évfordulóját ünnepelte a Ma gyar Nemzetõrség Bács-Kiskun Megyei Egyesületeinek Szövetsé ge és a Kecskeméti Nemzetõr Egyesület. A fõ programon kívül
még a délelõtti órákban a Repülõkórház régi szárnyában meg történt a Magyar Nemzetõrség Országos Információ Központ, il letve a megyei és a kecskeméti egyesület irodájának ünnepélyes
átadása, majd az MNOSZ elnökségi ülése. Végül az ünnepség
záró akkordja a Magyar Nemzetõrség zenés-táncos estével egy bekötött vacsorája volt.

gyar Nemzetõrség Bács-Kiskun
Megyei Egyesületeinek Szövetsége elnök-parancsnoka és a Katasztrófavédelmi Szakszolgálat
parancsnoka, Bakos Tibor nõr.
ezredes a Kecskeméti Nemzetõr
Egyesület elnöke és a Magyar
Nemzetõrség Országos Információ Központjának vezetõje.
Az ünnepi állománygyûlésen

zetõr dandártábornok Krug Márton nemzetõr õrnagy részére „Turulmadár Karddal és Kossuth címerrel” kitüntetést adományozta,
majd kinevezte Gubicza Ferencné fõtörzszászlóst hadnaggyá.
Bakos Tibor ezredes kinevezte
Vágó Gyula Sándor fõtörzsõrmestert zászlóssá, Kovács Gergely Lajost õrmesterré, Bapcsánné Szabó Évát és Bapcsán Attilát
nemzetõrré. Elõléptette Gyalai
Imréné zászlóst törzszászlóssá,
Juhász-Vedres Károly törzsõrmestert fõtörzsõrmesterré és
Jámborné Tonté Szilvia õrmestert törzsõrmesterré.
Alföldi Civil Napló

Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
19 l ballonos,
5 l palackos csendes ivóvíz,
1,7 l szikvíz és hideg-meleg,
szénsavas

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.

Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Kecskemét,
Margaréta u. 13/B

Az eseményeken jelen volt lovag dr. Dohány András nõr. altábornagy a Magyar Nemzetõrök Országos Szövetsége elnök-parancsnoka, vitéz lovag
Oroszi Marton György nõr. altábornagy alelnök és az 56-os Érdekvédelmi Szakszolgálat parancsnoka, lovag Polyák József
nõr. dandártábornok elnökségi

tag, Császár György nõr. ezredes a Bakony-Balaton-Kisalföld
Térség Nemzetõr Egyesület elnök-parancsnoka, valamint a Repülõkórház részérõl Komáry Kázmér alezredes, illetve a Porta
Egyesület vezetõje, Farkas P. József. A helyi nemzetõr szervezetek részérõl vitéz lovag Szabó József nõr. dandártábornok a Ma-

lovag dr. Dohány András nemzetõr altábornagy, a MNOSZ elnök-parancsnoka Bakos Tibor
nemzetõr ezredest dandártábornokká, dr. Tálas Gábor alezredest ezredessé, Bedõ Tamás õrnagyot alezredessé, Dobos Zoltán századost õrnaggyá léptette
elõ.
Vitéz lovag Szabó József nem-

Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Tel.: 76/505-041
Fax: 76/505-042
Nyomtatás:
Közlönynyomda,
Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az urnahely-bérlés nincs vallási felekezethez kötve.
Tel.: Plébánia: 76/497-025
Ügyfélszolgálat: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu
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Pintér Józsefnének a férje a példaképe

Kihívások, gondok és örömök
Minden sikeres férfi mögött áll egy
nõ. Ez a bölcselet Pintér Józsefre
és feleségére is igaz. A híres keceli vállalkozó mindmáig erõs bástyaként tudhatja maga mellett hûséges párját, Ilona asszonyt.
Negyvenhárom éve házasok, õk
aztán tényleg jóban-rosszban
együtt vannak. Látványos világsikerek mellett fájdalmas idõszakokat is mért rájuk a sors. Alábbi beszélgetésünkben ezekrõl is õszintén vall Pintér Józsefné.

Nincsenek egyforma
napok
– Mivel a gyár, az iroda és a la kásuk is egy épületben van, azt
gondolhatná a látogató, hogy
szétválaszthatatlan a szakmai
és a magánéletük. Milyen itt egy
nap?
– Nincsenek egyforma napjaink. Mindegyiknek megvan a
saját varázsa, kihívásokkal,
gondokkal és örömökkel. Ami
sosem változik: minden reggel
fél hatkor kelünk, a férjem hatra megy le az üzembe. Reggelit,
teát készítek neki. Aztán ellátom
a háziasszonyi kötelességeimet,
majd elvégzem az éppen esedékes feladataimat. A programjaimat igyekszem délig lebonyolítani, és sietek haza a konyhába,
hogy ebéddel várhassam a páromat a mûszak leteltével. Ez
így van már negyvenhárom éve,
amióta házasok vagyunk. Vannak dolgok, amiket nem bízok
másokra, de azért van segítségem a házimunkában. Máskülönben nem tudnék a férjem
mellett ott lenni, amikor úgy érzem, hogy szüksége van rám. És

a rám bízott feladatokat sem
tudnám maradéktalanul elvégezni, ha otthon is mindent nekem kellene csinálni. A fakanalat viszont nem adom ki a kezembõl.

fûzõdõ kapcsolatunkat említsem.
– Úgy tudom, felkarolták a
templomépítéseket is.
– Ennek személyes oka van.
Unokatestvérem Imrehegyen
volt katolikus pap. Belekezdett a
templomépítésbe, de sajnos
közbeszólt a halála. Fiatalon,
42 évesen távozott a földi életbõl. A betegágyán azt mondta
nekem: „Ilikém, nem az bánt,
hogy el kell mennem, hanem
az, hogy nem tudom befejezni
a templom építését.” Megnyugtattam, én majd gondoskodok

történt aznap velünk, gyerekekkel. (Hárman voltunk testvérek, a
bátyám sajnos már nem él.) Ez
nálunk is így van, amikor egyszer-egyszer leülünk a vasárnapi
ebédhez: a fiam, Csaba, a menyem, Csilla és az unokák, Márk
és Csilla – megbeszéljük az
egész heti élményeket. Mindanynyiunk számára szent dolog. Erõt
ad a nehézségek elviseléséhez is,
mert valljuk be õszintén, a mai
világban sem megy minden simán egy ilyen nagy vállalkozásban, mint a miénk. Szerencsére
azért az örömökbõl van több,

Jótékonyság
– Milyen feladatai vannak?
– Én intézem például a jótékonykodással kapcsolatos ügyeket. Kezdettõl fogva rengetegen
megkeresnek, hogy segítsünk.
Minden kérésnek nem tudunk
eleget tenni. Azt sem hallgathatom el, hogy csalódások is értek
bennünket, akadtak olyanok,
akik úgy akartak kicsikarni tõlünk pénzt, hogy nem voltak rászorulva. Mivel nekünk sem az
égbõl potyognak a milliók, nagyon megfontoljuk, mondhatni,
felülbíráljuk, hogy kiket patronálunk. Inkább szervezeteket
szoktunk kiválasztani. Az elsõ
nagyobb támogatást életünk
legnehezebb és legfájdalmasabb évében tettük meg, 1993ban tizennégy tolókocsit vettünk
mozgásukban korlátozott embereknek, Göncz Árpádnéval
együtt adtuk át. Nemes ügyek
mellé is odaállunk, hogy csak a
Wojtyla Barátság Központhoz

Szilveszteri Wellness Élmény
finom ételekkel és jó muzsikával
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 gombamártással, (Roston sült sertésborda, sajttal, sonkával, tócsival tálalva),
vegyes saláta, Somlói galuska
„B” Menü: Húsleves májgaluskával, batyus sertésborda hasábburgonyával (szalonnával, hagymával töltve), uborkasaláta, gesztenyepüré
„C” Menü: Fokhagyma krémleves, csirkemell roston, muskotályos körtével, 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 vöröskáposztával, 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!
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 G www.agnespanzio.inf.hu

Az érsek úr kedves ismerõsként dedikálta legújabb könyvét
Ilona asszonynak
róla. És hatalmas összefogás
eredményeként felépült a
templom.

Mindent megbeszélnek
– Ön milyen környezetbõl érkezett?
– Nagyon egyszerû családban
nõttem fel Kecelen. Szüleimtõl
rengeteg szeretetet, figyelmet,
törõdést kaptam. Apám a vacsoránál végighallgatta, hogy mi

nem a kudarcokból. Harmincéves fennállása során sok mindent kibírt már a Pintér Mûvek. A
gazdasági válság ellenére folyamatosan kapunk megrendeléseket. De egy pillanatra sem szabad elbízni magunkat, oda kell
figyelni a részletekre. Hálásak lehetünk a sornak azért, hogy
munkát tudunk adni az embereknek. Úgy gondolom, Kecelen
szeretnek és megbecsülnek bennünket, minden rendezvényre

meghívják a családunkat. Talán
szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy kicsit visszább vehetnénk a lendületbõl, hiszen nem
vagyunk már fiatalok. Errõl
azonban egyelõre szó sincs! Bízhatunk abban, hogy Csaba fiunk
továbbviszi majd a céget, gyerekkora óta együtt dolgozik az
apjával. És talán azt is megérjük,
hogy Márk unokánk is felzárkózik melléjük, hiszen érdeklõdik a
mûszaki dolgok iránt.

Életük legfájóbb
idõszaka
– Említette, hogy nehéz és fájdalmas idõszak is volt az életükben.
Hogyan léptek túl rajta?
– Belevetettük magunkat a
munkába, akkoriban tervezgettük a hadiparkot. Nem is tudom,
mi lett volna, ha feladjuk a vállalkozást. Az 1993-as esztendõ
életünk legsötétebb idõszakát
hozta. Férjem februárban súlyos
balesetet szenvedett, kis híján
meghalt, hónapokig tartott a felépülése, a város elsõ díszpolgári
címét tolókocsiban vette át. Aztán júliusban csodával határos
módon lábra állt. Nem sokkal
késõbb, augusztus 28-án Zsolt
fiunk halálos balesete egy életre
megpecsételte a sorsunkat. Szüleimet is akkoriban vesztettem el.
És õrzök egy személyemet érintõ
belsõ titkot is, amirõl soha nem
fogok beszélni a nyilvánosság
elõtt. Gyökeresen megváltozott
minden, nem tudtuk, hogyan tovább, lesz-e erõnk a folytatáshoz. Még jobban összefogott a
család, közeli barátainkra is számíthattunk. A sok biztatásnak és

a felénk áradó szeretetnek köszönhetõen sikerült megnyugodnunk, és nem lett vége a Pintér
Mûveknek sem. Persze a történteket nem lehet elfelejteni, a bánat sosem múlik el.

Szent Erzsébet-díj
– Honnan a kitartás, az erõ?
– Szüleinktõl örököltük. Nekem egy szobabútorom, a férjemnek egy Jawa motorja volt
amikor összeházasodtunk. Tulajdonképpen a nulláról indultunk,
s hogy felépült ez a birodalom,
ahhoz kitartó és küzdelmes munka kellett. Mennyivel könnyebb
lett volna olyan úton járni, ahol
nincsenek göröngyök! Büszke
vagyok arra, amit a férjem véghezvitt. Talán furcsán hangzik,
de õt tartom példaképemnek.
– Mindent ugyanígy csinálnának?
– Igen. Nyilván az évtizedek
során felgyülemlett tapasztalatokat, tanulságokat figyelembe
vennénk. Ha most indítanánk a
vállalkozást, az sem lenne elhanyagolható szempont, hogy
2010-et írunk. A lényeg az, bátran neki kell vágni, a többit
majd megoldja az élet.
Pintérék az utóbbi években
nem sokat pihentek. Néhány
napos külföldi kiruccanásokat
engedtek csak meg maguknak.
Feszített munkatempó az övék,
amiért megfelelõ rendszerességgel elismerések is érkeznek.
Nemrég Ilona asszony is kapott
egyet, mégpedig a Wojtyla Barátság Központ által alapított
Szent Erzsébet-díjat.
B. T.

Merkbau – az új évezred építõje
A vallás és az építészet legkiválóbbjai évezredek óta kéz a kézben
járnak. A rendszerváltást követõen Kiskunhalason alapított Merkbau
Kft-t az egyházak már régen elfogadták partnernek, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 2010 legjelentõsebb vallási-turisztikai
beruházását a Pannonhalmi Apátságnál is õk építették meg, de a
kiskunmajsai katolikus iskola felújítása és bõvítése is az egyház
szempontjainak a magas szintû értelmezését igényelte.
Az építõipar irányában elhivatott fiatal szakemberek vállalkozásukat 1990-ben jegyezték be. Az alapítók, annak ellenére, hogy az indulás
pillanatában a vállalkozásukat illetõen eszközeikben, mai
szóval élve infrastruktúrájukban még szerénynek voltak
mondhatóak, a szakmaiságba
vetett elhivatottságukkal rövid
idõ alatt a Merkbau márkanévnek komoly elismerést szereztek.
1991-ben, az újra egyesülõ
Németország újjáépítésében
elnyert megbízásaik során az
alapítók a kezdet kezdetén
széleskörû ismeretre tettek
szert, a német építõipari piacon elfogadott rendkívül magas minõségi követelmények-

rõl, amely ismereteiket a magyarországi beruházások során a megbízók nagy elégedettségére alkalmazhattak. A
Merkbau cégcsoport tagjaként
a Halasbau Kft. ma is jelentõs
építõipari projektekben vesz
részt Németországban.
A németországi tapasztalatok alapján a Merkbau a ha-

zai építõipart is fejlesztette oly
módon, hogy az építõipari generál-kivitelezésen felül megkezdte építõanyag, illetve
szerszám- és szerszámgép kereskedelmi tevékenységét is.
A Merkbau csoport mára
rendkívül közkedveltté vált a

beruházók között, hiszen
önálló építõanyag kereskedé-

seivel kedvezõ áron, rugalmasan tudja biztosítani a kivitelezések során a magas minõséget képviselõ építõanyagokat.
A csoport 2004 óta tagja az
újHÁZ Centrum beszerzési társaságnak, ahol az általa vásárolt, fõleg magyar gyártmányú építõanyagok értékesítésével próbálja erõsíteni beszerzõi, értékesítõi pozícióját,
elõrelendítve azzal a magyar
építõanyag-ipart.
A Merkbau csoport ma több
száz család számára biztosítja
a megélhetést. Ezen túlmenõen az építõipari generál-kivitelezés mellett továbbra is arra törekszik a cég, hogy a
megrendelõi-vásárlói elégedettséget és piaci pozícióját
erõsítve végezze munkáját.
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Választások után – ellenzéki szerepkörben
Tényleg figyelmet érdemeltek azok az ígéretek, programok, bálta ötven évre bérbe adni. zati választáson. Ám ellenzéki
amikkel az MSZP kecskeméti jelöltjei elõrukkoltak a helyi ön - Amibõl a városnak egy fillér szerepben is eltökélten hankormányzati választások küszöbén. Hiszen ilyen határozott ki - haszna sem lenne, hiszen csak goztatják, hogy a közpénzek
jelentéseket olvashattunk korteskedésük során adott nyilatkoza - homályos – a laktanya épüle- elköltésére és az ezekkel kaptaik alkalmával:
teinek felújítására vonatkozó – csolatos információk nyilvá„Itt csak azon lehet változtatni, amirõl pontosan tudjuk,
hogy mitõl rossz. Hogyan mehetnénk el szó nélkül például
amellett, hogy négy évvel ezelõtt 2,7 milliárd forint volt
Kecskemét adóssága, amit
mára csaknem a tízszeresére
duzzasztott a jelenlegi fideszes
városi vezetés. Márpedig akkor részletesen meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen döntések okozták ezt az elképesztõ elszegényedést. Amit persze
cáfolnak az illetékesek, „csak”
Kalló Julianna, Király József és Lossó Aida
11 milliárdos adósságról beszélve. Mert szerintük a készü- zódott: „Ha a választóktól bi- ígérgetések voltak a mérleg nosságra hozatalára a továblõ élményfürdõ 6,5 milliárd zalmat kapunk, mindenkép- másik serpenyõjében. A sajtó biakban is nagy figyelemmel
forintos kezességvállalását, il- pen felülvizsgáljuk a korábban nyomására ez az ügylet meg- lesz frakciójuk. Errõl Király Jóletve a 7 milliárd forintos köt- kötött, közbeszerzéseken ala- torpant, az viszont változatla- zsef, az MSZP kecskeméti pártvénykibocsátást és annak já- puló, hosszú távú szerzõdése- nul elgondolkodtató, hogy az elnöke beszélt a napokban
rulékait addig nem lehet ket. Mert érthetetlen, hogy pél- alapítvány kuratóriumának el- azon a sajtótájékoztatón,
adósságnak tekinteni, amíg dául a közterületek reklám cé- nöke – az alapszabállyal ellen- amelyen értékelte a választási
nem keletkezik fizetési kötele- lú hasznosítására vonatkozó – tétben – maga a polgármester. kampányt, és felvázolta az elzettség. Arra kértük levélben a jelentõs bevételek lehetõségét Hosszan lehetne sorolni ezeket következendõ idõszak politikai
polgármester urat, hogy a kínáló – megbízást miért egy a gyanús, szerintünk nem irányvonalát.
– Erõsödik a baloldal,
Kecskeméti Élményfürdõ és a Pest megyei cégre bízták. Vagy Kecskemét érdekeit szolgáló
mellette épülõ szálloda szer- miért bólogatott helyeslõen a ügyeket, amelyek ugyancsak ugyanis egyre többen, köztük
sok fiatal vesz részt a politikai
zõdéseit, valamint a szerzõ- fideszes városi vezetés arra, felülvizsgálatra érdemesek”.
Mint ismeretes, a megtisztu- munkában, csak a napokban
dést megelõzõ gazdasági szá- amikor a Rudolf laktanya 11,5
mításokat és hasznosulási ta- hektáros területének csaknem lást, az õszinte beszédet ígérõ kéttucatnyian csatlakoztak az
nulmányokat
szíveskedjen a felét az egyetem alapítására programjuk ellenére nem si- MSZP-hez – jelentette be Király
számunkra megküldeni, illetve 20 éve képtelen Közép-Euró- került ez alkalommal sem József, és értékelésében úgy
pai Nemzetközi Egyetem Ala- gyõzniük az MSZP-seknek ítélte meg, hogy a helyi szernyilvánosságra hozni."
Továbbá ez is megfogalma- pítvány üzletház építésére pró- Kecskeméten az önkormány- vezet jobban szerepelt a mos-

Tisztelt
Választópolgárok!
Az MSZP Kecskemét Városi
Szervezete nevében ezúton
szeretném megköszönni azon
Kedves Választók támogatását, akik szavazataikat jelöltjeinkre adták le október 3-án.
Köszönjük a lehetõséget, hogy
megmérethettük magunkat az
idei önkormányzati választáson. Az országos tendenciához viszonyítva a kecskeméti
baloldal erõsödni tudott a
négy évvel ezelõttihez képest.
Az elkövetkezendõ idõszakban nagy munka vár ránk, hiszen az ország elõtt álló megszorítások miatt nagy szükség
lesz a baloldali értékek megjelenítésére, azaz az igazság érvényesítésére, az összetartozás, a szolidaritás erõsítésére,
és demokratikus értékeink
megõrzésére.
Hálásak vagyunk megtisztelõ bizalmukért!
Köszönettel:
Király József
elnök

KIADÓ
Kecskemét belvárosában
egyedi fûtéses, földszinti, utcai

iroda-,
üzlethelyiség.
A 40 nm-es két helyiség
kiépített telefonrendszerrel
és riasztórendszerrel ellátott.
Érdeklõdni: 06-30/9788-480

tani választáson, mint tavaszszal. Hiszen néhány százalékot
sikerült erõsödniük az elmúlt
hónapokban. Hangsúlyozta,
hogy pártjuk nyári megújulását követõen nagyon kevés
idejük volt, hiszen azonnal
kezdõdött a kampány, ami teljes mértékben lekötötte energiájukat. Most viszont az építkezés ideje következik, melynek
fõ célja, hogy megmutassák az
embereknek, lehet a szocialistákra számítani. Éppen ezért
sokkal intenzívebben vesznek
részt a jövõben a kecskeméti
közéletben.
Négy fõbõl álló közgyûlési
frakciójuk vezetõjeként Király
József azt mondta, hogy a tervezett négy alpolgármesteri
poszt a politikai befolyás szélesítését szolgálja, az önkormányzat megfelelõ szakértõi
háttere ezt a létszámot nem
indokolja. Ezt a feladatkört
két ember is tökéletesen el
tudná látni. Kritikus és
problémamegoldó ellenzéki
szerepre törekednek majd,
külsõs szakembereket is bevonva frakciójuk munkájába, melynek vezetõje Király
József, tagjai pedig dr.
Brúszel László, Dobos József és Marczi Albert.
A sajtótájékoztatón Király
József hangot adott annak a
kérésének is, hogy legalább a
20 százalékos választási ered-

ményüknek megfelelõ felületet
kaphassanak a helyi médiákban, mert ez az elmúlt években nem valósult meg. Végezetül megemlítette, hogy bár
természetesen figyelemmel
követik a párt országos vezetésében történt folyamatokat,
õk elsõsorban a helyi ügyekkel
foglalkoznak, és nem állnak
sem Szili Katalin, sem
Gyurcsány Ferenc, sem bárki
más mögé. A lényeg, hogy a
pártban egy megtisztulási folyamat menjen végbe, mert
csak így sikerülhet visszanyerni az emberek bizalmát.
Ahogy történt az már a választási kampányban is, a jövõben nagyobb szerepet kapnak az MSZP kecskeméti szervezetében a fiatalok. A Societas vezetõje, Lossó Aida a
sajtótájékoztatón elmondta,
hogy hamarosan kiállítások,
sportrendezvények, könyvklubok és közgyûlési tájékoztatók szervezésével is igyekeznek majd bevonni a fiatalokat pártjuk építkezõ munkájába.
A sajtótájékoztató zárásaként a helyi szervezet karitatív
tevékenységéért felelõs Kalló
Julianna elmondta, hogy tervezik az egészségügyi szûrések folytatását, az adományok gyûjtését, más segítõ
akciók szervezését és a nehéz
sorsúak támogatását.

Szolidaritás 2010 akciósorozat
A kolontári és devecseri iszap-katasztrófát követõen az MSZP az
elmúlt napokban számos felajánlást tett. Mesterházy Attila párt elnök az MSZP országgyûlési frakciója nevében egymillió forin tot ajánlott fel, az EP delegáció 2,5 millió forintos támogatást
nyújtott részben pénz, részben tartós élelmiszer, gyógyszerek és
ruhák formájában, melyet Gurmai Zita, Herczog Edit európai
parlamenti képviselõk, valamint Kunhalmi Ágnes elnökségi tag
a katasztrófa helyszínén adtak át a károsultaknak. A berhidai
alapszervezet gyûjtést szervezett, és már el is juttatta adomá nyait a rászorulókhoz. Schwartz Béla, Ajka szocialista polgár mestere számos családon segített személyesen is.
Nem felejtjük el, hogy a
tavaszi árvíz által elmosott
területek újjáépítése is zajlik.
Korábbi törekvéseinkre építve meghirdették a szocialisták a Szolidaritás 2010 akciósorozatot. Arra kérve mindenkit, hogy szervezzenek
gyûjtést saját településeiken,
közösségeikben. Megmutatva szolidaritásukat ott és akkor, amikor minden apróságra, minden forintra, minden felajánlásra szükség van
a térség újjáépítése érdekében. A magyar baloldal jelentõs mértékben hozzá tud
járulni az újjáépítéshez, és a
katasztrófa után is számíthatnak rájuk társaik, akik önhibájukon kívül kerültek bajba.
Az év hátralévõ részében
az MSZP által alapított Árvízkárosultakért Alapítványon
keresztül elindítják a Szolidaritás 2010 akciót, melynek
keretében pénzügyi és egyéb

támogatást gyûjtenek a
Devecser-Kolontár-Ajka térség és az árvíz sújtotta területek megsegítésére.

A Szolidaritás 2010 akció
keretében közvetlen pénztámogatást gyûjtenek a károsultak megsegítésére. Az alapítvány számlaszáma, ahová
felajánlásokat lehet eljuttatni:
UniCredit
Bank:
10918001-0000007182090003

A pénzügyi adományokon
túl tárgyi és egyéb felajánlásokat is gyûjtenek, melyet a
helyiekhez folyamatosan juttatnak el. Az MSZP Országos
Központjában (1066 Budapest, Jókai u. 6.) minden
munkanap reggel 9-tõl délután 17 óráig állandó ügye-

letet tartanak, fogadva az
adományokat. A megyei
központokban összegyûjtött
felajánlások elosztásában is
központi koordinálást folytatnak.
Amiket várnak: olaj, cukor,
liszt, rizs, tészták, bútorok,
háztartási eszközök (kávéfõzõ, mosógép, gáztûzhely),
bármilyen ruházat, lepedõ,
takaró, ágynemû.
Olyan családokat, embereket ért kár, akiknél nem
egy esetben egy élet munkáját tette tönkre a katasztrófa.
Ezért csak olyan adományokra van szükség, amelyek a segítség szándékával
érkeznek. Ez nem a feleslegessé vált lomok kiszórásának ideje.
Arra bátorítanak minden-

kit, hogy a megyei és helyi
pártirodákon szervezzenek
nyilvános gyûjtést, akciót.
Az MSZP Országos Központja
folyamatosan
összegzi az információkat a
nyitva tartó irodáktól, s a
megyei szervezetekhez beérkezõ felajánlások további
sorsáról a helyiekkel együttmûködve központi koordinációval döntenek.
Az MSZP kékszámán a 0640-33-44-55 helyi tarifával
hívható telefonszámon folyamatosan adnak információt
a gyûjtések helyszínérõl.
A katasztrófára nem lehet
felkészülni. Mindig váratlan,
mindig tragikus és mindig
rengeteg élet derékba törését
jelenti. Segítsünk, amikor
megtehetjük!

2010. október

7

Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Közmûfejlesztések és kételyek
Hatalmas szervezõmunka az, ami dr. Fekete Lászlónak, a Kecskeméti Víziközmû Társulat elnökének köszönhetõ az elmúlt évtizedet tekintve. Hiszen a közmûvek kiépítéséhez szükséges lakossági önerõ megfizetésével összefüggõ teendõk elvégzésére, illetve az érintett ingatlan
tulajdonosokkal való kapcsolattartásra szervezõdött hajdanán ez a
11 ezer tagot számláló társulat, mindig a lakosság érdekeit képviselve, és mindig azért küzdve, hogy minél olcsóbbak és gyorsabbak legyenek városunkban a közmûfejlesztések. Az elmúlt években 17 ezer
844 kecskeméti családhoz jutott el a szennyvízcsatorna, a víz, az
áram és a gáz a társulat hathatós közremûködésével.
Az októberi helyi választásokat követõen dr. Fekete Lászlóban csak kételyek fogalmazódnak meg, hiszen nem volt az
eddigi – és most újra megválasztott – fideszes városi vezetéssel felhõtlen a társulat kapcsolata az elmúlt négy évben.
Ennek ellenére a választás
másnapján, soron kívül átadtak az önkormányzatnak a kivitelezett vízközmûvek fedezetére
286 millió 261 ezer forint társulati hitelt.
– Október 25-én összeül a
társulat intézõ és ellenõrzõ bizottsága a folyó ügyek megtárgyalására – nyilatkozta lapunknak az elnök. – Sokan emlékeznek rá, hogy nagy vita elõzte meg az ISPA szennyvízcsatornázás lakossági hozzájárulásának mértékét. A társulat ezt 90
ezer forintban ajánlotta meghatározni (és nem 200 ezerben, ahogy Trungel Ilona hetényi fideszes képviselõ asszony
tévesen közölte a kampánya
során). Szakértõi véleményekre
hivatkozva, a választók kegyeiért lihegõ városatyák végül 45
ezer forintra csökkentették ezt
az összeget, amit a társulatunk
elfogadott, noha tudtuk, hogy

ez a könnyelmû határozat sok
baj forrása lesz. Egyrészrõl elesett a társulat, és rajta keresztül a program az állami támogatástól, melynek feltétele akkor a 90 ezer forintos alsó határ
volt
a
lakás-elõtakarékossági szerzõdésekre
vonatkozóan. Másrészt az önkormányzat plusz terheket vállalt fedezet nélkül. Harmadszor
a lakók szemében a csatornázás, illetve a nevetséges anyagi
vállalás teljesen bagatellizálta
az ügyet, igen sokan nem fizették ki még ezt a csekély hozzájárulást sem. Ezért adók módjára történõ behajtást kezdeményezett a társulat. Ám sok
esetben nem férünk hozzá személyes adatokhoz, amik szükségesek a behajtás kezdemé-

nyezésére. Ha valaki azt gondolná, hogy az illetékesek legalább ebben partnerek, hát tévednek.
– A fideszes városvezetés azzal is nehezítette a társulat és
az érintett lakók sorsát, hogy a
korábban vállalt lakossági önkormányzati támogatást nem
fizette meg a lakók Ltp. számlájára. Miután a számlák zárolása nem jár a szerzõdés szerint automatikusan, most folynak az egyeztetések a társulat
és a Lakás-takarékpénztár között.
A társulatnak a fentiek rendezésére bizottsági határozatok meghozatalára van szüksége, továbbá rendkívüli küldöttgyûlést kell összehívnunk.
A további tevékenységünket illetõen 8-10 külterületi utcaközösség még kérte a vezetékes
vízellátást, és tudjuk, hogy a
Ke c s k e m é t- H e t é n y e g y h á z a
közti térségben élõk szeretnének a területen átvágó szennyvízcsatornára rácsatlakozni.
Tehát van még feladat.
Ugyanakkor a méltatlan vádaskodások ideje lejár, a
fideszes ígéretek sorra balul
sülnek el, a várakozás pedig
lassan csalódottságot szül és
elégedetlenséggé fajul. Szerintem az a helyi hatalom,
amelyik ezt nem kezeli okos
politikával, saját maga alatt
vágja a fát. Most a nem látványos háttérmunkát végezzük el
társulatunknál, készülve a feladataink lezárására – mondta
végezetül a civil szervezet elnöke.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
novemberi MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
november 5. péntek
november 6. szombat

19.00 ó
11.00 ó
19.00 ó

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

11.00
15.00
19.00
19.00
19.00
15.00
15.00
19.00
19.00
15.00

ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó

SZÍVEMBEN BOMBA VAN
bérletszünet
POPEYE – a Thália Színházban
Anyám tyúk, avagy az ember tragédia –
a L'art pour l'art Társulat elõadása
POPEYE – a Thália Színházban
POPEYE
Grimm b.
OROSZ LEKVÁR
Katona J. b., bemutató
OROSZ LEKVÁR
Berky L. b.
OROSZ LEKVÁR
Jászai M. b.
POPEYE
Andersen b.
POPEYE
La Fontaine b.
OROSZ LEKVÁR
Apáczai Cs. J. b.
OROSZ LEKVÁR
Blaha L. b.
SZÍVEMBEN BOMBA VAN
bérletszünet

19.00
18.00
15.00
15.00
19.00

ó
ó
ó
ó
ó

OROSZ LEKVÁR
Páger A b.
ISTENTELEN IFJÚSÁG – a Bárka Színház elõadása
POPEYE
Tersánszky J. J. b.
OROSZ LEKVÁR
Vízváry M. b.
OROSZ LEKVÁR
Dajka M. b.

7. vasárnap
10. szerda
12. péntek
13. szombat
14.vasárnap
16. kedd
17. szerda
18. csütörtök
19. péntek
21. vasárnap
22. hétfõ
23. kedd
24. szerda
25. csütörtök
28. vasárnap
30. kedd

Jó kapcsolatokkal befektetõkre vár Harta

Biztonság, bizalom, összefogás
A hartai hûséges ember. Nem csak a német anyanyelvet és a hozzá
kapcsolódó kultúrát õrzi-védi, mint nemzetiségi örökséget, de ha valakit megkedvel, kitart mellette következetesen. Feltehetõen ezért választották újjá negyedszer is András Istvánt polgármesterré, akivel a
napokban készített lapunk interjút. Ebbõl megtudhatjuk, milyen terveket és vágyakat remél megvalósulni az újabb négy esztendõben a
település elsõ embere. Reményei nem alaptalanok, hiszen a tervek
igazi fundamentuma a hartai ember, a szorgos, takarékos lokálpatrióta választópolgár.
– Harta három külföldi településsel tart fenn szorosabb baráti
kapcsolatot. A németországi
Lossburggal 1992-ben, Hammerbrückével 2000-ben, a
franciaországi Anse-val pedig
1993-ban írtunk alá partner
megállapodást. A településünk
lakosságának fele német nemzetiségûnek tartja magát – nyilatkozta lapunknak a polgár-

raival. Az Ulmi Dunabarátok
családi kapcsolataiból az ezredfordulóra községi együttmû-

A Hartai Mûvészeti Alapiskola diákjai gyakran koncerteznek
a testvérvárosokban is
mester. – A kapcsolatok segítik
a hartai hagyományok ápolását és továbbélésének lehetõségeit. 1976-ban kezdõdött barátkozásunk az õshaza polgá-

ködés alakult ki. 1984-ben a
Hartai Hagyományõrzõ Német
Nemzetiségi Táncegyüttes szerepelt a gerlingeni svábbálon,
és a kapcsolatot azóta is ápol-

juk. 1999 óta megrendeztük az
alkotó- és táncos tábort a lossburgi gyermekeknek és felnõtt
tánccsoportok tagjainak.
– Élénk a kapcsolat a Hartai
Mûvészeti Alapiskola és a lossburgi Musikschule Oberes
Kinzigtal között, melynek leghatásosabb példái a közös fellépések úgy Hartán, mint Lossburgban. A német testvérváros
anyagiakban is rendszeresen
támogatja a Hartai Zenekultúráért Alapítványt.
– Most a településünk idõsek
otthonának építéséhez kaptunk segítséget a lossburgiaktól. Már 80 ilyen ingatlant létesítettek eddig Németországban, minimálisra csökkentve
az energia szükségletet. Ez az
úgynevezett passzív ház példaértékû lehet térségünkben.
Nekünk a német kapcsolat
alapvetõ fontosságú. Hiszen a
gyermekeink hozzájuk járnak
nyelviskolába, és egyre több
lossburgi vásárol ingatlant
nálunk.
– Mûvészeti egyesületeink
példáját követve azt szeretnénk, hogy új munkahelyeket
teremtõ német cégek is otthonra leljenek Hartán, kitûnõ kapcsolatainknak köszönhetõen.
Hiszen õk is ismerik településünk biztonságot, bizalmat és
összefogást hirdetõ szabályait.

Sunday Lunch

Családok kedvence a Három Gúnár
„Gödöllõi töltött jércemell, rostonsült csirkecomb,. töltött tojásvariációk francia salátával, falusi jércesaláta, húsleves májgaluskával, tárkonyos borjúleves, fokhagyma krémleves sajtos pirítóssal, hortobágyi húsos palacsinta, Penne carbonara, sonkásgombás gnocci, rántott gomba, rántott karfiol, rántott sajt, pacalpörkölt, borjúpaprikás, vadas pulykasült zsemlegombóccal,
sertéscsülök pékné módra, tejfölös rácharcsa, rablóhús nyárson
parázsburgonyával…” – Gondolná valaki, hogy itt most nem
egy népszerû szakácskönyv tartalomjegyzékét soroltuk fel, hanem a Kecskeméti Három Gúnár Rendezvényház jövõ vasárnapi Sunday Lunch étlapjának egy részét idéztük?
A világszerte kedvelt, angol nyelvterületrõl származó
vendéglátó forma, a vasárnapi örömebéd intézményesítésével már számos
kecskeméti vendéglátóhely

nyes árat neveznénk meg
okként. (Ár: 1.900 Ft/fõ;
gyermekeknek – 12 éves
korig – 950 Ft/fõ; családi
kedvezmény – két felnõtt,
két gyerek – 5.000 Ft) Sokat

tár zaját nem zavarja a gyerekzsivaj.
Biztosan nem volt könnyû
elkezdeni, és még nehezebb
évek óta tartani ezt a színvonalat, de bizonyosan megéri. A vasárnap jól étkezõ,
az étterembõl jó érzéssel távozó vendég hét közben a
munkahelyi kollektívájával is
visszatér a „tett színhelyére”.
Dicsérhetjük a Fricska Csaba mesterszakács vezette
konyha kreativitását. Idõnként bátorságát is. Reméljük, hogy a jövõben is megmarad a hitelük. A Három
Gúnár Sunday Lunch biztos

próbálkozott az elmúlt évtizedben. Volt, aki föladta,
volt, aki megbukott vele, s
mindig vannak új és újabb
kísérletek is, de a Három
Gúnár vasárnap az ünnepi
gasztronómia álló csillaga
maradt a hírös város egén.
Mi a vonzó ebben a kínálatban? – Naivitás lenne, ha
csak a rendkívül kedvezmé-

segít, jól jön, hogy 25-30
étel közül válogathat a kedves vendég. A káprázatos
bõség érzése pedig visszahívja a jó vendéget. De az
összhatásban van a titok. Ez
a terülj-terülj asztalkám
Kecskemét belvárosában található, közel a jó parkírozókhoz. A hatalmas terem
mindig telve. Az öröm kap-

menedéke marad az éhes
családoknak, az ínyenc vasárnapi vendégeknek.
A házigazdáktól tudjuk,
hogy szeretettel várják a
tisztelt érdeklõdõket Rendezvényházukba. 12-tõl 15
óráig korlátlan mennyiségben válogathatnak a sokféle, remek hideg-meleg
ételbõl.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
november 3. szerda
november 4. csütörtök
november 6. szombat

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

november
november
november
november
november

vasárnap
kedd
szerda
csütörtök
péntek

15.00
19.00
19.00
19.00
18.00

szombat
vasárnap
szerda
vasárnap
kedd

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

november
november
november
november
november

14.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
24.
28.
30.

ó
ó
ó
ó
ó

OPERETT SZELETEK
PILLANTÁS A HÍDRÓL
ÉS A CSELLÓVAL MI LEGYEN? –
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház elõadása
PILLANTÁS A HÍDRÓL
PILLANTÁS A HÍDRÓL
PILLANTÁS A HÍDRÓL
CSODÁS VAGY, JÚLIA
MIRANDOLINA – zártkörû elõadás
a Szekszárdi Magyarországi Német Színház elõadása
CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Karinthy Színházban
CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Karinthy Színházban
CSODÁS VAGY, JÚLIA
GOGOL UTÓIRAT – a Bárka Színházban
AZ ARANYMÛVES BOLTJA – bemutató
AZ ARANYMÛVES BOLTJA

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNPAD
november 16. kedd
november 20. szombat
november 21. vasárnap

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN

Kecskemét, Katona József tér 5. tel.: 76/501-171
e-mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu, www.kecskemetikatona.hu
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A jótékonyság nagykövete

2010. október

Gyomai találkozó

beszélgetett a népszerû vendéggel. Ezt követõen a mûvésznõ felolvasott a résztvevõknek Kész szavak címû
könyvébõl, és feledhetetlen
perceket töltött a nehéz sorsú
családokat támogató Karol
Wojtyla Barátság Központ
gondozottjaival.
A Gong Rádióban eltöltött
délelõtti vendégeskedést követõen a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központot is
felkereste a napokban a híres
magyar énekesnõ, a jótékonyság nagyköveteként emlegetett Katona Klári. A ház
gondozottjai elõtt városunk
jeles újságírója, Borzák Tibor

Élményekkel teli rendezvény
részese volt tegnap este három közismert kecskeméti
polgár a Békés megyei
Gyomán. Hiszen teltházas találkozó részesei lehettek a
Kõrös menti város OMart
Könyvesboltjának Kulturális
Mûhelyében, ahol nagy szeretettel fogadták a vendégeket. A
gyomai születésû Koloh Eleknek

KISOSZ Bács-Kiskun
Megyei Szövetsége
Az alábbi képzéseket indítja november hónapban:
– Élelmiszer és vegyi áru eladó
– Kereskedõ, boltvezetõ
– Vendéglátó eladó
– Szakács
– Pincér
– Ruházati eladó

– lapunk vezetõ szerkesztõjének
– Hõingadozás címû könyve volt
ennek a csodálatos író-olvasó
találkozónak az apropója, amin
részt vett Farkas P. József, a
nagy sikert arató kötet kiadója.
Az ünnepeltek között volt a szerzõhöz hasonlóan ugyancsak
gyomai születésû Kovács András, a Print 2000 Nyomda Kft.
ügyvezetõ-tulajdonosa is.

A Nyíri úti nyugdíjasházban

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
A Takarékszövetkezet kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok

JELENTKEZNI CSAK SZEMÉLYESEN Kecskemét, Budai u 1. II/22.
november 4-én, csütörtökön 8-12 óráig lehet.
Képzésenként az elsõ 15 fõ kedvezményben részesül.

Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese,
jelenleg
6,0%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese,
jelenleg éves
6,5%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese,
jelenleg éves
6,1%
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
Egyéves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese,
jelenleg éves
7,0%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +1,35% kamat együttese,
jelenleg éves
6,6%
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán legalább 500.000 Ft elhelyezésével
A betét 5 év után kamatadó-mentes.
Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja.
Jelenlegi betéti kamatok éves
5,3 - 6,1%
Kiemelt kínálat tagjainknak
Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret
Vállalkozói számlákhoz Széchenyi-kártya hitel
Kis-diák-hitel szeptember végéig
Netbank vagy Elektra – Lakossági és üzleti bankkártya

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

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:

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)
JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA
SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

TB által támogatott
gyógykezelések, étterem,
apartmanok, kemping
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

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

TERMÁL SZERDA AKCIÓ!
600 Ft−os belépőjeggyel
50%−os étkezési kedvezménnyel

Nyitva: hétfõ, kedd, csütörtök és vasárnap 9-20 óráig, szerdán, pénteken és szombaton 9-22 óráig

kiadó
egy másfél szobás,
részben bútorozott,

földszinti lakás,
kis elõkerttel.
Csak nyugdíjasnak.
Érdeklõdni
a 06-20/3267-405-ös
telefonszámon lehet.

Munkatársaink
távközléstechnikai
és informatikai
problémák
megoldásában
rendelkezésre állnak
Bács-Kiskun megye
egész területén.

Cégünk vállalja telefon alközponti rendszerek, informatikai eszközök beszerzését, telepítését, üzemeltetését, továbbá vezetékes és
vezeték nélküli informatikai
hálózatok tervezését, telepítését, üzemeltetését.
Elérhetõségek:
fax: +36-79/542-423
e-mail: hiba@bickft.hu
Levelezési cím:
6500 Baja, Kölcsey u. 45.

