
A másokért való lét
3. oldal

Kapcsolat az egyházakkal
3. oldal

Adózási
tudnivalók

A közismert kecskeméti Global
Tax-Office Kft. ügyvezetõje,
NNaaggyy  NNoorrbbeerrtt okleveles nem-
zetközi és forgalmi adószakér-
tõ segítségével ismét hasznos,
idõszerû adózási tanácsokat
kínálunk olvasóinknak  lapunk
2. oldalán.

BBaahhggeett  IIsskkaannddeerr  ffoottóó--
mmûûvvéésszz,,  PPrrooff..  DDrr..  SSooll--
ttéésszz  MMiikkllóóss  ttuuddoommáánnyyooss
kkuuttaattóó,,  eeggyyeetteemmii  ttaannáárr,,
iilllleettvvee  IIttttzzééss  TTaammááss  ééss  aa
BBoohhéémm  RRaaggttiimmee  BBaanndd
vveehheettttee  áátt  aa  nnaappookkbbaann
aazz  iiddeeii  mmeeggttiisszztteellõõ  mmee--
ggyyeeii  PPrríímmaa--ddííjjaatt..  AA  ttee--
hheettssééggeess  ffiiaattaallookk  kkaattee--
ggóórriiáájjáábbaann  aa  KKeeccsskkee--
mmééttii  FFõõiisskkoollaa  jjáárrmmûûééppíí--
ttõõ  ccssaappaattaa  kkaappttaa  aa  lleegg--
ttööbbbb  sszzaavvaazzaattoott,,  eell--
nnyyeerrvvee  aa  kköözzöönnssééggddíí--
jjaatt..  VVaallaammeennnnyyii  ddííjjaazzootttt
eeggyymmiilllliióó  ffoorriinnttooss  ppéénnzz--
jjuuttaallmmaatt  kkaappootttt..  FFeellvvéé--
tteellüünnkköönn  aa  hheellyyii  PPrríímmaa--
ddííjj  aattyyjjaa,,  aa  VVOOSSZZ  mmee--
ggyyeeii  eellnnöökkee,,  VVeerrsseeggii
JJáánnooss  kkoocccciinntt  aa  kkiittüünnttee--
tteetttteekkkkeell..  

Egyházi és világi vezetõk –
dr. Bábel Balázs Kalocsa-
Kecskemét érseke,  Roman
Kowalski, a Lengyel Köztár-
saság Budapestre akkreditált
nagykövete, Pintér József és
felesége, valamint a testvér-
város Wadowice küldöttsége
– is részt vesz a nyitáson. Az
adventi akciósorozat egy-
részt gyûjtés: ruhanemût és
tartós élelmiszert, száraz-
tésztát, kolbászt, befõttet és
konzervet várnak. A kará-
csonyra készülve az ételosztó
sátrakban vasárnaponként
napi 350-500 embernek ad-
nak meleg ételt, forró teát,
és ami ugyanilyen fontos:
emberi szót.

– Kecskemét a szolidaritás
városa – mondta el FFaarrkkaass
PP..  JJóózzsseeff, az adventi és kará-
csonyi étkezések egyik szer-
vezõje. – Az étkezéseken
gyakran mesterszakácsok
(Garaczi János, Kovács Sán-
dor, Kecskeméti Krisztián)
fõznek laktató, ízes magya-
ros ételeket. 

A Barátok Temploma és
környéke az advent idején
egy modern közösségi tér,
ahol a XXI. századi ember
tesz tanúbizonyságot az em-
berségérõl. A szentestén
Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke is felkeresi a
fõtéri sátrat adományokkal
és jó szóval. 

Ferences adventi
hagyomány

HHáárroommsszzáázz  éévveess  ffeerreenncceess  hhaaggyyoommáánnyytt  éélleesszztteetttt  úújjrraa  KKeeccsskkee--
mméétteenn  aa  BBaarrááttookk  TTeemmpplloommááhhoozz  ttaarrttoozzóó  SSzzeenntteessttee  AAllaappííttvváánnyy::
aazz  aaddvveennttii  éétteelloosszzttáásstt  ééss  aaddoommáánnyyggyyûûjjttéésstt..  DDeecceemmbbeerr  55--éénn
vvaassáárrnnaapp  – aa  vváárrooss  vvééddõõsszzeennttjjéénneekk,,  SSzzeenntt  MMiikkllóóssnnaakk  aazz  üünn--
nneeppéérree  iiss  iiddõõzzííttvvee  – kkeezzddõõddiikk  aazz  iiddeeii  aaddvveennttii  aakkcciióóssoorroozzaatt..
MMoosstt  kküüllöönnöösseenn  ffoonnttooss  eezz  aa  pprrooggrraamm,,  hhiisszzeenn  „„AA  SSzzeeggéénnyysséégg
ééss  aa  TTáárrssaaddaallmmii  KKiirreekkeesszzttééss  EElllleennii  KKüüzzddeelleemm  EEuurróóppaaii  ÉÉvv””  kkee--
rreettéébbeenn  aa  SSzzeenntteessttee  AAllaappííttvváánnyy  sszzáámmttaallaann  oollyyaann  pprrooggrraammoott
sszzeerrvveezz,,  mmeellllyyeell  iiggyyeekksszziikk  ffeellhhíívvnnii  aa  ddöönnttéésshhoozzóókk  ffiiggyyeellmméétt  aa
sszzeeggéénnyysséégg  pprroobblléémmáájjáárraa,,  mmeeggiissmmeerrtteettii  aa  mmééllyysszzeeggéénnyysséégg
ookkaaiitt,,  aazz  eelleesseetttteekk  ttáárrssaaddaallmmii  eellffooggaaddoottttssáággáátt  öönnggoonnddoosskkooddóó
pprrooggrraammookkkkaall  sseeggííttii..  

Sugovica Halászcsárda
December 23-án egész nap, 

24-én 8 órától 14 óráig

ünnepi hallevéT elviheti!
Megrendelését kérjük elõre jelezze!

Tel.: 76/494-038, Kecskemét, Izsáki út 68.
Kellemes ünnepeket kíván Pápics János és családja!

Karol Wojtyla, vagyis II. János
Pál a történelem egyik legis-
mertebb és legkedveltebb pá-
pája volt. Azt talán keveseb-
ben tudják róla, hogy rajon-

gott a színházért; ifjúkorában
õ maga is amatõr színjátszó
volt, és élete során számos
szépirodalmi mûvet írt, igaz,
nem saját nevén, hiszen több

mûvésznevet is használt.
1960-ban írta Az aranymûves
boltja címû mûvét (Andrzej
Jawieñ néven), amit a napok-
ban mutatott be a kecskeméti
Katona József Színház Kele-
men László Kamaraszínháza,
Cseke Péter rendezésében. A
három idõsíkon játszódó mû
egymásba fonódó monológo-
kon keresztül meséli el három
pár történetét, rajtuk keresztül
beszél az emberi kapcsolatok
sokféleségérõl és változé-
konyságáról, a választás le-
hetõségérõl, az összetartozás
és a szeretet fontosságáról.
(Felvételünkön Sára Bernadett
és Fazakas Géza látható. A
színház decemberi mûsora la-
punk 8. oldalán olvasható!)

Az aranymûves boltja

A Szenteste Alapítvány az idén
„A Szegénység és a Társadalmi
Kirekesztés Elleni Küzdelem

Európai Év” programjának ré-
szeként szervezi meg Kecske-
mét fõterén, a Barátok templo-

ma melletti romkertben az élõ
Betlehemet. A Karol Wojtyla
Barátság Központ gondozottjai
és más szegény emberek köz-
remûködésével, a városi ön-
kormányzat és vállalkozók se-
gítségével létrejött születés
barlangját élõ állatok és korhû
jelmezbe öltözött szereplõk né-
pesítik be december 20-ától
három napon át. A város óvo-
dás és iskolás csoportjai, kultu-
rális, hagyományõrzõ egyesü-
letei, kórusai felváltva szóra-
koztatják az érdeklõdõket ka-
rácsonyi mûsorokkal, hangver-
senyekkel. 

Élõ Betlehem

Príma-díjasokPríma-díjasok

Megjelent az újévi Hit és élet
Bács-Kiskun megyében címû ka-
tolikus kalendárium. Megvásárol-
ható a Wojtyla Házban Kecske-
mét, Egressy u. 5. Tel.: 76/505-
041, a Korda Könyvesboltban és
a plébániákon 650 Ft-ért.
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TTõõzzsséérr  JJuuddiitt, a Gong Rádió
igazgatónõje (felvételünkön
balra) és a méltán híres kecske-
méti Cézár Étterem jóvoltából
eredeti olasz étel várt Szent Ka-
talin napján a Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ gondozottjaira.
CCaarruussoo  AAnnnnuunnzziiaattoo mestersza-
kács, étteremtulajdonos és a
Gong közös vállalásaként olasz
finomságok kerültek a menübe,
amik igazi gasztronómiai élve-
zetnek számítottak a szegény
sorsú családok körében. 

Gongos-olaszos vendégség

Második alkalom, hogy a mûvé-
szetpártolással, értékmentéssel
foglalkozó civil szervezet, a
Porta Egyesület elismerésül ki-

tünteti a kecskeméti zománc-
mûhely szakrális mûvészetnek
is otthont kínáló iskoláját. A dí-
jat a minap a mûvészeti intéz-

mény Bethlen körúti épületében
adta át Farkas P. József, a Porta
alapítója Hertay Mária grafi-
kus- és zománcmûvésznek. A

találkozót szervezõ,
azon részt vevõ idõ-
sebb Gyergyádesz
László igazgató se-
gítséget és közremû-
ködést ajánlott ah-
hoz, hogy a közeljö-
võben az ünnepelt
alkotásaiból egy ka-
mara kiállítást nyit-
hassanak a Karol
Wojtyla Barátság
Központban.

Kitüntetett zománcmûvész

A cafeteria pontos megter-
vezéséhez természetesen még
szükséges a 2011. évtõl érvé-
nyes minimálbér meghatáro-
zása, mivel a juttatások egy
részének (önkéntes nyugdíj- és
egészségpénztári hozzájáru-
lás, üdülési csekk, iskolakez-
dési támogatás) kedvezmé-
nyes adózású korlátja a mini-
málbér értékébõl számolható. 

Pozitív változás, hogy a ked-
vezményes adózású juttatások
személyi jövedelemadó terhe
25 százalékról 16 százalékra
csökken, ami azonban a szu-
perbruttósítás 1,19-szeres
adóalapját figyelembe véve
ténylegesen 19,04 százalék
adót jelent. Így az ebbe a ka-
tegóriába esõ 100 ezer forin-
tos cafeteria idén még 125
ezerbe kerül, míg jövõre ez
119 ezer terhet jelent a mun-
káltatóknak. Ezen kifizetéseket
más járulék nem terheli.

A kedvezményes adózású
juttatások – étkezési utalvány,
üdülési csekk, az önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulás,
önkéntes egészségbiztosítási
hozzájárulás, iskolakezdési
támogatás – nagysága nem
változott.  

Az otthoni internet haszná-

lat esetében két módosítás
történt, egyrészt maximum
ötezer forint lehet havonta a
kedvezményes 16 százalékos
szja kulcs mellett érvényesíte-
ni, másrész a törvény végre
pontosítja, hogy a használó
magánszemély vagy a vele
közös háztartásban élõ kö-
zeli hozzátartozója nevére
szóló számla alapján is le-
het téríteni ezen a jogcímen.

A kizárólag étkeztetés
igénybevételére jogosító
utalvány keretében havi 18
ezer értékig olyan támoga-
tást adhat a munkáltató,
mely hideg és meleg étke-
zésre is felhasználható.

Az adóévben a megújulási
kártya számlájára utalt, kü-
lön jogszabályban meghatá-
rozott célra felhasználható
támogatás is a kedvezmé-
nyes adózás alá esik legfel-
jebb évi 300 ezer forint ere-
jéig. A felhasználási feltét-

eleit egy késõbbi kormány-
rendelet szabályozza majd.

Kedvezményes adózású
béren kívüli juttatás a mun-
káltató nevére szóló számlá-
val megvásárolt, kizárólag a
munkavállaló helyi utazásá-
ra szolgáló bérlet formájá-
ban juttatott bevétel.

Béren kívüli juttatásnak
minõsül továbbra is az ön-
kéntes kölcsönös nyugdíj-
pénztárba fizetett összeg a
minimálbér 50 százalékáig,
az átutalt juttatás a minimál-
bér 30 százalékáig. A ked-
vezményes 16 százalékos
kulcs igénybevételéhez szük-
séges a magánszemély nyi-
latkozata, hogy az adott jog-
címen bevétele az adott hó-
napra más juttatótól nem
volt, továbbá akkor, ha a jut-
tató a hozzájárulást havonta,
– vagy az adott hónapokra
vonatkozó összegek közlésé-
vel – több hónapra elõre,
vagy utólagosan, legfeljebb
három hónapra utalja át egy
összegben.

Továbbra is adómentes
lesz évi 50 ezer forintig a
sportrendezvényre szóló
belépõjegy vagy bérlet, a
vissza nem térítendõ la-
káscélú támogatás, illetve
a védõoltás.

Hasznos adózási tudnivalók
AAzz  ookkttóóbbeerrbbeenn  bbeennyyúújjttootttt,,  jjöövvõõ  éévvrree  vvoonnaattkkoozzóó  aaddóóttöörrvvéénnyy  jjaavvaassllaa--
ttookkhhoozz  kkééppeesstt  jjeelleennttõõss  vváállttoozzááss  nneemm  kköövveettkkeezzeetttt  bbee,,  ííggyy  aazz  eellõõzzõõ
cciikkkkbbeenn  eemmllíítteetttteekkeett  ggyyaakkoorrllaattiillaagg  mmóóddoossííttááss  nnééllkküüll  sszzaavvaazzttaa  mmeegg  aa
PPaarrllaammeenntt..  ÚÚjj  eelleemm  aa  ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttááss  rréésszzéérree  ffiizzeetteennddõõ  nnyyuugg--
ddííjjjjáárruulléékk  mméérrttéékkéénneekk  eemmeellééssee  99,,55  sszzáázzaalléékkrróóll  1100  sszzáázzaalléékkrraa..  JJeelleenn--
ttõõsseenn  ááttaallaakkuulltt  aa  bbéérreenn  kkíívvüüllii  jjuuttttaattáássookk  eellsszzáámmoolláássáánnaakk  mmóóddjjaa,,  aa
ttöörrvvéénnyybbeenn  nneemm  nneevveessíítteetttt  eelleemmeekk  aazz  11,,1199--sszzeerreess  aaddóóaallaapp  uuttáánn  1166
sszzáázzaalléékk  sszzjjaa--vvaall  aaddóózznnaakk,,  eezzeenn  ffeellüüll  ppeeddiigg  aa  mmuunnkkaaaaddóótt  2277  sszzáázzaa--
lléékk  EEHHOO  iiss  tteerrhheellii  aa  kkiiffiizzeettééss  uuttáánn..  

GGlloobbaall  TTaaxx--OOffffiiccee  KKfftt..
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  TTiinnóóddii  uu..  1144..  AA..  11//33..

TTeell..//ffaaxx::  ++3366--7766//332288--773311  
MMoobbiill::  ++3366--2200//448899--99997722,,  ++3366--2200//666699--00339911

ee--mmaaiill::  ggttoo@@ggttoo..hhuu,,  nnaaggyy..nnoorrbbeerrtt@@ggttoo..hhuu
wwwwww..gglloobbaallttaaxxooffffiiccee..hhuu,,  wwwwww..ggttoo..hhuu

– Felszólalásomban azt
akartam elmondani, hogy a
szocialista frakció milyen vá-
lasztói felhatalmazással bír a
Kecskeméti Közgyûlésben az
elkövetkezendõ négy eszten-
dõben – nyilatkozta lapunk-
nak az MSZP városi elnöke. –
Mi változatlanul fontosnak
tartjuk azokat a baloldali
alapeszméket, amelyekre az
igazság érvényesítése, az ösz-
szetartozás és szolidaritás
erõsítése, az emberi méltóság
védelme, kivívott szabadsá-
gunk, demokratikus értékeink
õrzése tekintetében egyre na-
gyobb szükség mutatkozik az
utóbbi idõben. Remélem, nem
egy népszerû film (Vissza a jö-
võbe) címe felé megyünk az
elkövetkezendõ idõszakban.
Munkánkkal szeretnénk képvi-
selni a bérbõl és fizetésbõl
élõket, a kisvállalkozókat, a
nyugdíjasokat és a fiatalokat.
Frakciónk kritikusan, de prob-
lémákat megoldóan kíván
dolgozni, és ennek segítésére
több civil szervezetet és szak-
értõt tervezünk bevonni. Azon
munkálkodunk, hogy az elkö-
vetkezendõ négy évben arra
ösztökéljük városunk vezetését,
hogy legalább próbáljanak ta-
karékos és átlátható gazdálko-
dásra törekedni, és felejtsék el
végre a nyilvánosságot követe-
lõ szerzõdések körüli ködösítés
nevetséges mutatványát, a
közpénzek párt-politikai célok-
ra való elköltésének vérlázító
gyakorlatát. 

– Éppen ezért szeretnénk,
ha a most épülõ élményfür-
dõ-beruházás esetében is
tiszta vizet öntenének a po-
hárba. Hiszen súlyos milliár-
dokról van szó, amik a kecs-
keméti polgárok vállára ne-
hezednek hamarosan. Errõl

az utóbbi idõben egyre többet
beszélnek, de elmaszatolják
csak a lényeget. Éppen ezért
szeretnénk a közeljövõben az
elõzõekben már jelzett alap-
elvek mentén tájékoztatást
kapni.

– Jeleztem a felszólalá-
somban azt is, hogy elen-
gedhetetlennek tartjuk a
gyors és polgárbarát ügyin-
tézést, különös tekintettel az
építési engedélyekre. Az
sem volna túl nagy erõlkö-
dés, ha végre az egójuk ká-
bulatából felriadva, csak
annyit mondana a jelenlegi
városi vezetés, hogy való-
ban több kulturált sportolási
és szórakozási lehetõséget
kellene teremteni a fiatalok-
nak. És ne tartsák méltósá-
gon alulinak fideszes képvi-
selõ társaim azt az elvárást,
hogy a helyi beruházásokból
eredõ munkákat elsõsorban
kecskeméti vállalkozóknak
kellene megkapniuk.

– Kecskemét közlekedése
évek óta csak a káosz jelzõ-
vel illethetõ. Megoldás lehet-
ne a kerékpárutak teljessé
tétele, valamint a tömegköz-
lekedés korszerûsítése, a
környezetvédelmi szempon-
tokat is figyelembe véve.
Ugyanakkor el kell indítani a
történelmi városközpont terv-
szerû rehabilitációját és to-
vább kell folytatni a lakótele-

pek korszerûsítését. Ehhez
azonban folyamatos párbe-
szédet kell folytatni a civil
szervezetekkel, az egyházak-
kal, a közbeszerzési eljárá-
sok során legjobb ajánlatok-
kal elõálló vállalkozókkal, és
nem a párttársakkal való
bratyizásra helyezni a hang-
súlyt.

– Továbbra is harcolunk
azért, hogy a helyi médiában
legalább a szavazati arány-
nak megfelelõ helyet kap-
hassunk megszólalásunkra,
munkánk bemutatására.

– Az elmondottakat váro-
sunk fejlõdése érdekében
tartjuk fontosnak, ehhez ter-
mészetesen szükséges képvi-
selõtársaim együttmûködése. 

Frakciónk tisztában van
azzal, hogy a Kecskeméti
Közgyûlésnek nem az orszá-
gos politikáról kell szólnia,
hanem városunkról. Ha úgy
érezzük, hogy a jelenlegi ve-
zetõ koalíció nem ennek
szellemében dolgozik, min-
dig figyelmeztetõ hangot fo-
gunk adni véleményünknek.
Éppen ezért szeretném jelez-
ni, hogy a legutóbbi – nem-
zeti színû zászló nélkül lezaj-
lott – 1956-os megemléke-
zés határon túli vezérszóno-
kának gondolatai, nem a ki-
függesztett Nemzeti Együtt-
mûködés Nyilatkozat szelle-
mében hangzottak el, mivel
nem az összefogásról szól-
tak, hanem a megosztottsá-
got erõsítették. Ezt nem tart-
juk elfogadhatónak.

– Végezetül idéztem a köz-
gyûlésben egy gondolatot
Jerome Klapka Jerome angol
írótól – aki középsõ nevét
Klapka György számûzött
magyar tábornok tiszteletére
kapta: – „Minden pillanatban
új élet kezdõdik számunkra.
Töltsön el örömmel ez a tu-
dat. Tovább kell mennünk,
akár akarjuk, akár nem, és
mindig magunk elé, nem pe-
dig a múltba kell tekinte-
nünk.”

Király József képviselõ szerint:

Tekintsünk magunk elé!
AA  KKeeccsskkeemmééttii  KKöözzggyyûûllééss  aallaakkuullóó  üülléésséénn  eellmmaarraaddttaakk  aa  sszzookkáássooss  ffrraakk--
cciióóvveezzeettõõii  eexxppoozzéékk,,  áámm  lleegguuttóóbbbb  eezztt  ppóóttoollttáákk..  VVöörröössmmaarrttyy  AAttttiillaa  vváá--
rroossii  FFiiddeesszz  eellnnöökk  ééss  ffrraakkcciióóvveezzeettõõ  bbeesszzééddéérree  aa  mmeeggeemmllííttéésséénn  kkíívvüüll
kkáárr  lleennnnee  hheellyyeett  ppooccsséékkoollnnii  aa  ddrráággaa  ppaappíírroonn..  KKiirráállyy  JJóózzsseeff  vviisszzoonntt  ffii--
ggyyeellmmeett  éérrddeemmllõõ  ffeellsszzóóllaalláássssaall  rruukkkkoolltt  eellõõ,,  jjeelleezzvvee,,  mmiitt  vváárrhhaatt  KKeeccss--
kkeemméétt  nnééppee  aa  kköövveettkkeezzõõ  éévveekkbbeenn  aa  hheellyyii  eelllleennzzéékkttõõll..  

Békés demonstrációt szervezett
a megyeszékhelyen, a Szent Ist-
ván szobor tövében a Kecske-

mét Jövõjéért Civil Összefogás.
Az Alkotmány megváltoztatá-
sával kapcsolatban a tiltako-

zásukat fejezték ki a meg-
jelentek. A szónokok közt
volt Debreceni József po-
litológus, aki felidézte,
hogy miként köszöntötte
hajdanán Orbán Viktor,
mint szabad mandátum-
mal rendelkezõ képvise-
lõt, majd miként lett a ta-
nácsadója 1996-ig. Deb-
receni elmondta, hogy
bár nem életszerû, de ha
ma kerülne sor erre a
kézfogásra, akkor nem
nyújtana kezet a minisz-

terelnöknek. A 150-200 fõs
békés tiltakozás gyertyagyúj-
tással zárult.

Fõtéri tiltakozók
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2010. december 18.
Indulás Kecskemétrõl kora reggel 4.30-kor

Nagykõrösrõl 5-kor
Részvételi díj: 7000 Ft/fõ

Utazás autóbusszal
Minimum létszám: 30 fõ

Bõvebb információ és jelentkezés:

Piroska Tours Kft. 
Kecskemét, Szabadság tér 2.

Tel.: 76/328-636
info@piroska-tours.hu

ADVENT BÉCSBEN

A mi etikánk,
keresztények-
nek, a nagy
é t h o s z b ó l ,
Krisztusból ve-
zetõdik le. Mert
azt valljuk, hogy
õ az éthosz. Õ
a hegyi beszéd
rejtett alanya is,
akit követnünk
kell, amikor az
élet különbözõ
helyzeteiben vá-
laszt akarunk
adni a problémákra. 

Még teológiai oktató korá-
ban mostani pápánk, Joseph
Ratzinger teológiai tanár „A ke-
resztény lét” címû könyvében a
hegyi beszéd alapján vázolta fel
a keresztény létnek azon struktú-
ráit, amelyek az egyénre vonat-
koznak. 

A közösségre vonatkozókat ––
éppen az õ tanításai alapján  ––
a késõbbiekben tudtuk megfo-
galmazni. Azt mondja: a keresz-
tény ember elsõrendû magatar-
tása, a helyes viszony a közösség-
hez nem más, mint az egyénnek
és az egyháznak a helyes viszo-
nya. Mit értünk ez alatt? Egysze-
rûen azt: nem lehetünk úgy ma-
gunkért élõ emberek, hogy a kö-
zösségrõl elfeledkezünk. 

A huszadik században amúgy
e problémával már szembe kel-
lett néznünk. Mûködtek diktatú-
rák, amelyek csak a közösséget
állították a középpontba –– gon-
doljunk a kommunizmusra vagy
a fasizmusra. Ennek ellenhatása-
ként érkezett utána a szélsõséges
egzisztencializmus, amit a szálló-
igévé vált mondat jellemez: a
másik ember a pokol. A rész és
egész, egyén és közösség helyes
viszonya röviden úgy foglalható
össze: habár egyszer és megis-
mételhetetlenül élsz, egyetlen éle-
ted van, mentsd meg a lelkedet ––
mindezt egy közösség tagjaként.

Egy nagy kö-
zö s séghez
t a r t o z o l ,
amelyet ne-
ked is építe-
ned kell. 

E közös-
ségben az
igazi létfor-
ma a máso-
kért való lét,
a pro egzis-
tens lét. 

Gondo l -
junk Krisztusra! 

Leszállott a menybõl. 
Megtestesült. 
Miért és kiért is? 
Értünk, a mi üdvösségünkért.

Jézus Krisztus élete tehát a máso-
kért való létben mutatkozott meg,
leginkább úgy, hogy nekünk is ezt
kell követnünk, a keresztény em-
bernek is a másokért való lét len-
ne az igazi jellemzõje. 

Ebben természetesen benne
van az inkognitó törvénye is,
amit Jézus így mond: amikor jót
teszel, akkor ne kérkedj mások
elõtt, még magad elõtt se, ne
tudja a bal kezed, mit tesz a
jobb. 

Ha keresztény vagy, akkor,
mondja Jézus, ne törõdj vele, a
szív túláradásával többet is tud
tenni, mint amennyi az elõírt. 

Gondoljunk egy családra, a
családon belül az édesanyára,
és arra, amennyi mindent õ
megtesz. Hogyan nézne ki, ha
mindig kidekázná, hogy meny-
nyit is kéne dolgoznia, vagy be-
legondoltunk-e, hogy ha min-
dent ki kellene neki értéken fi-
zetni, akkor még a leggazda-
gabb ember sem engedhetné
meg magának. 

Egy anya mennyi mindent
megtesz, amit nem lehet szám-
lával összefoglalni, pénzzel ki-
egyenlíteni. A túláradó fölösleg
törvénye tehát a keresztény lét-
formához tartozik.

Bábel Balázs

A másokért való lét
JJéézzuuss  KKrriisszzttuuss  nnaaggyyoonn  eeggyysszzeerrûûeenn  ffooggaallmmaazzzzaa  mmeegg  aa  mmii  ffeellaaddaattuunn--
kkaatt  aa  hheeggyyii  bbeesszzééddbbeenn..  EEzz  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  ttaannííttóó  bbeesszzééddee,,  eebbbbeenn  ffoogg--
llaallkkoozziikk  aa  lleeggttööbbbb  mmoorráálliiss  kkéérrddéésssseell,,  aa  nnyyoollcc  bboollddooggssáággggaall  ééss  aa  ttööbb--
bbii  mmaaggyyaarráázzaattttaall,,  ppééllddááuull,,  hhooggyy  „„ttii  vvaaggyyttookk  aa  fföölldd  ssóójjaa””..  HHaa  eelloollvvaass--
ssuukk  MMóózzeess  kköönnyyvveeiitt,,  aabbbbaann  iiss  sszzáámmooss  ttiillaalloomm  vvaann..  EEzzzzeell  sszzeemmbbeenn  aazz
ÚÚjjsszzöövveettsséégg  ppoozziittíívv  sszzeemmlléélleettûû,,  nneemm  aazztt  mmoonnddjjaa,,  hhooggyy  mmiillyyeenneekk  nnee
lleeggyyeetteekk,,  hhaanneemm  hhooggyy  ttii  ppeeddiigg  iillyyeenneekk  lleeggyyeetteekk..  AA  nnyyoollcc  bboollddooggssáágg
vvoollttaakkééppppppeenn  eeggyyffaajjttaa  ffeellhhíívvááss..  AAzz  eerreeddeettii  aassrréé,,  vvaaggyy  aa  mmaakkaarriioosszz  jjee--
lleennttééssee  eeggyyffaajjttaa  iinnvviittáállááss  iiss  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  lleeggkkiisszzoollggáállttaattoottttaabbbb  hheellyy--
zzeetteekkbbeenn  iiss  ttee  lleehheettsszz  aa  bboollddoogg  ééss  aazz  eerrkkööllccssööss  eemmbbeerr..  

Példaértékû együttmûködés
alakult ki Kecskeméten a vá-
ros vezetõi és az egyházak
képviselõi között. A közös
gondolkodás számos területre
kiterjed. Ezekrõl beszélgettünk
ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr polgár-
mesterrel.

––  HHooggyyaann  jjeelllleemmeezznnéé  aazz
eeggyyhháázzaakk  ééss  aa  kkeeccsskkeemmééttii  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  kkaappccssoollaattáátt??

– Kiegyensúlyozottnak és a
kölcsönösség elvén alapuló-
nak. A város életében a val-
lásnak, az egymás mellett mû-
ködõ egyházaknak mindig is
fontos szerepük volt, és ez a
rendszerváltást követõen egy-
re erõsödött. Megjelentek a
keresztényi szellemiségben
mûködõ civil szervezetek is. A
legkülönbözõbb területeken
számíthatunk egymás támo-
gatására, ilyen a kultúra, az
oktatás vagy akár a szociális
jellegû feladatok ellátása.

––  KKééttssééggtteelleenn,,  hhooggyy  ee  tteerrüü--
lleetteekk  mmiinnddeeggyyiikkéébbeenn  llááttuunnkk
oollyyaann  ppééllddáákkaatt,,  aammeellyyeekk  oorr--
sszzáággoossaann  iiss  kköövveetteennddõõkk  lleehheett--
nneekk..  MMii  eennnneekk  aazz  ookkaa??

– Talán az, hogy felismer-
tük, egymást segítve többet
érhetünk el. Kezdjük az okta-
tással: Kecskeméten az egy-
házi iskolák iránt nagy az
igény, a beiskolázásnál példá-

ul jellemzõ, hogy a gyerekek
20 százalékát egyházi iskolá-
ba íratják. Így nem kérdéses
számunka, hogy az egyházzal
e területen elengedhetetlen az
együttmûködés. Amikor tavaly
kérés érkezett a fõegyházme-
gye részérõl, hogy átvennék
m û k ö d t e -
tésre a Tele-
ki utcai
óvodát, ak-
kor a köz-
gyûlés ezt
meg is sza-
v a z t a .
U g y a n í g y
került át a
f õ e g y h á z -
m e g y é h e z
korábban a
Szent Imre
Á l t a l á n o s
Iskola. Ami
a kultúrát illeti: ma már a kü-
lönbözõ városi eseményekben
az egyházak és a kapcsolódó
civil szervezetek nem csak a
vallási ünnepeken vesznek
részt. Hozzájárulnak a kultu-
rális paletta színesítéséhez.
Fontos, hogy – az összetarto-
zás és a tolerancia üzenetét
hordozva – az ökumenikus ál-
dás hozzá tartozik a rendezvé-
nyeinkhez. Ezen kívül szociális
területen is vannak pozitív pél-

dák. Ilyen a katolikus egyház
által mûködtetett RÉV, amely
jelentõs segítséget nyújt a
szenvedélybetegek gondozá-
sában és a megelõzésben
egyaránt. Mûködését lehetõ-
ségeinkhez mérten anyagilag
támogatjuk.

––    MMááss
öö nn kk oo rr --
mm áá nn yy zz aa tt ii
ffoorr rráássookkrraa
iiss  sszzáámmíítt--
hhaattnnaakk  aazz
iitttt  mmûûkkööddõõ
eeggyyhháázzaakk??

– Igen,
évek óta lé-
tezik egy, a
kö l t s égve -
tésben elkü-
lönített ke-
ret, amelyre
az egyhá-

zak pályázhatnak. E források-
kat döntõen felújításokra, inf-
rastrukturális fejlesztésre
használhatják fel. Ez a keret
az elmúlt években emelkedett.
Míg 2007-ben csak 12 millió
forintot tudtunk elkülöníteni,
az idén már összesen 25 mil-
lió forintra lehetett pályázni.
Így 2010-ben támogatni tud-
tuk a Római-Katolikus Fõplé-
bánia, a Kalocsa-Kecskeméti
Fõszékesegyház Érseki Hivata-

la, a Szentháromság Plébá-
nia,  a Hetényegyházi Plébá-
nia, a Szent Miklós Templom-
igazgatóság, a Szentcsalád
Plébánia, a Kecskeméti Refor-
mátus Egyházközség, a Mén-
telek-Hetényegyháza Refor-
mátus Társegyházközség, az
Evangélikus Egyházközség, a
Görög Katolikus Szervezõlel-
készség, és a Zsidó Hitközség
pályázatát egyaránt.

––  MMiillyyeenn  sszzeerreeppeett  sszzáánnnnaakk
aazz  eeggyyhháázzaakknnaakk  aa  vváárrooss  éélleettéé--
bbeenn  aazz  eellkköövveettkkeezzõõ  éévveekkbbeenn??

– Tovább akarjuk erõsíteni
az együttmûködést. Ezt jelzi,
hogy az Oktatási, Kulturális és
Egyházügyi Bizottságon belül
egyházügyi munkacsoport jött
létre, amelynek – Mák Kornél
alpolgármester úrhoz hason-
lóan – szintén feladata a fo-
lyamatos kapcsolattartás az
egyházakkal.

––  KKöözzeelleeddiikk  aa  kkaarrááccssoonnyy,,  aa
sszziillvveesszztteerr,,  öönnnnééll  mmiivveell  tteellnneekk
aazz  éévv  uuttoollssóó  nnaappjjaaii??

– Családi és baráti körben,
együtt ünnepelünk. Az olva-
sóknak is azt kívánom, hogy
békében, szeretetben és a jö-
võbe vetett hittel zárják az
esztendõt. Bábel Balázs érsek
úrnak pedig további jó egész-
séget, nemes feladatához erõt
és kitartást kívánok!   

Beszélgetés dr. Zombor Gábor polgármesterrel
Kiegyensúlyozott kapcsolat az egyházakkal

A Szenteste Alapítvány ezúton mond köszöne-
tet mindazoknak, akik 2009-ben személyi jö-
vedelemadójuk 1 százalékát, összesen
791.761 forintot az alapítvány által képviselt
célok megvalósítására ajánlottak fel. Az ala-
pítvány ezt az összeget a Dunavecsei Általá-
nos Iskola és Családotthonban élõ enyhén fo-
gyatékos gyermekek karácsonyi megajándé-
kozására, a diákotthon tanulóinak megyei
speciális sportversenyének támogatására, rá-
szoruló családok megsegítésére, a roma gye-
rekek nyári  táborának támogatására  hasz-
nálta fel. Szenteste Alapítvány Kecskemét,
Margaréta u. 13/b. Számlaszám: 52400078-
10016044 Adószám: 18347982-1-03

Szentestés
köszönet

Új üzlet
zsíros

kenyérrel
A Kiskunfélegyházi Malom Kft.,
ismertebb nevén a Félegyházi
Kenyérgyár december 3-án, pén-
teken nyitja meg a 60.
mintaboltját Kecskeméten, a
Nagykõrösi út 5. szám alatt (a
Centrum Áruházzal szemben).
Ezen a napon, a félegyházi
mintabolttal szemben felállított
pavilonban ajándék teával,
zsíros kenyérrel és egyéb finom-
ságokkal, (többek között beigliv-
el) kedveskednek mindenkinek,
aki ellátogat új üzletükbe.

Igazi nagy hét zárult a Karol
Wojtyla Barátság Központban
legutóbb, amikor nagyon sok
barát, támogató látogatta meg
az intézményt. Közöttük volt
SSzzaabbóó  AAnnttaall  igazgató, a Dél Al-
földi Innovációs-díjjal kitüntetett

Poli-Farbe Festékgyár alapító
igazgatója, tulajdonosa, aki
azért érkezett barátaival az in-
tézménybe, hogy kifejezve szoli-
daritását, segítsen a nehéz sorsú
családokon.

A Szociális Munka Nemzetkö-

zi Világnapján a vendéglátó/lá-
togató a Bibliából idézte a tevé-
keny szeretetrõl szóló gondola-
tokat. Ezt követõen a Soltvad-
kertõl, illetve Bócsáról érkezett
hívõ közösség személyesen szol-
gálta föl az asztalokhoz a gu-

lyást és a rétest, amit
fölajánlásként hoz-
tak. Nagyvonalúsá-
gukat jellemzi, hogy
még külön csomago-
kat is összeállítottak
a rászorulóknak,
amelyet mindenki
örömmel vett át. 

Szabó Antaltól
tudjuk, hogy ez csak az elsõ ta-
lálkozás volt, szándékuk szerint,
ha tehetik, még visszatérnek,
mert nagyon emberségesnek,
követésre méltónak érzik azt az
ügyet, amit ez az intézmény fel-
vállal.

Poli-Farbe Festékgyár

Szolidáris hívõ közösség
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A bútorgyártás mellett a cég
profiljának másik fontos ága a
belsõépítészet. Szinte a kezde-
tektõl sokan kérték segítségüket
belsõépítészeti munkákhoz,
egyedi bútorok tervezéséhez és
gyártásához. Ezért szolgáltatási
körünk egyik sarkalatos pontjá-
vá nõtte ki magát a helyszíni fel-
mérés és a számítógépes terve-
zés. Ezen tapasztalatokra és igé-
nyekre építve két éve nyitották
meg az Enteriõr Bemutatótermet
a Kiskõrösi úton, ahol például

parkettát, tapétát, beltéri ajtó-
kat, étkezõket egy helyen, exklu-
zív környezetben találnak a la-
kásfelújításra, építkezésre ké-
szülõk. Lakberendezõ segítségé-
vel kiválaszthatják a színben, stí-
lusban, formában ízlésüknek,
pénztárcájuknak legmegfele-
lõbb bútorokat, kiegészítõket.

KKeeccsskkeemméétt,,  KKiisskkõõrröössii  úútt  11..
TTeell..//ffaaxx::  7766//550066--998833

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@hhiirroossaabbllaakk..hhuu
wwwwww..eenntteerriiöörr..hhuu

Megtervezzük, elkészítjük, amit megálmodott otthonába, irodájába

– Az idén si-
keresen zártuk
közösen az
A/6-os öblözet
kivitelezését, és
most van elõ-
készület alatt a
B/2-es. A la-
k á s t a k a r é k -
pénztárral az
e g y e z t e t é s
megtörtént, és
november 25-
én tartott küldöttgyûlésünkön
meghoztuk ehhez is a szüksé-
ges határozatokat – nyilat-
kozta lapunknak ddrr..  FFeekkeettee
LLáásszzllóó, a Kecskeméti
Víziközmû Társulat elnöke. –
Legfelsõ testületünk másik
igen fontos napirendi pontja
volt az ISPA szennyvízcsator-
názás lakossági lakástaka-
rék-pénztári szerzõdéseinek
zárása ott, ahol nem társult a
szerzõdés útépítéssel. Az elvi
egyezség a lakástakarék-
pénztárral ez esetben is meg-
történt. A város vezetésével
november 22-én egyeztet-
tünk ez utóbbi kérdésben,
miután a társulat eltérõen ér-
telmezett egy korábbi önkor-
mányzati levelet, mely az
ISPA utáni útszervezéseket ki-
vette a hatáskörünkbõl.

– Eredetileg nálunk az utak
építése útstabilizáció címen
futott, késõbb a városháza il-
letékesei átvették a progra-
mot és szilárd utakat építtet-
tek a lakosság nagy örömére,
viszont a társulat könyveiben
az általa kezdeményezett
szerzõdések szerepelnek. Mi-
után az útépítés már nem a
mi hatáskörünk, most ezek-

nek a szerzõ-
déseknek a
rendbeté te le
folyik. Fontos
eleme az
egyeztetésnek,
hogy ahol
még a társulat
kezdeménye-
zésére indult
az útépítés, és
van olyan in-
gatlantulajdo-

nos, akik hátralékos – azaz
nem járult hozzá az útépítés-
hez, de még szerzõdést sem
kötött –, a mostani letisztázott
értelmezés szerint a társulat
velük szemben már nem ke-
zeli el a hátralékos ügyekkel
kapcsolatos eljárást, hanem a
jelenlegi állapotnak megfele-
lõen a kimutatást átadja az
önkormányzatnak. Akik hát-
ralékosak tehát, azok a vá-
rosháza illetékeseitõl várhat-
ják az intézkedést – jelentette
ki dr. Fekete László.

– Az ISPA hátralékok  be-
hajtásának feldolgozása fo-
lyamatban van társulatunk-
nál, aminek minden doku-
mentumát leadjuk az önkor-
mányzatnak. Társulatunknál
elmaradnak a további szerve-
zõdések, hiszen – az ismert
politikai támadások miatt –
tevékenységi körünk jelentõ-
sen korlátozódik. Jövõre a
könyvelési feladatokat két al-
kalmazottal kevesebben vé-
gezzük. Almási-Bondor And-
rea és Szabó Bernadett nél-
kül, akiknek a társulatvezetés
és a tagság nevében megkö-
szönöm eddigi fáradhatatlan,
lelkiismeretes munkáját.

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Véget ér egy fejezet
AA  mmáárr  kkiivviitteelleezzeetttt  vvíízzkköözzmmûûvveekk  kköönnyyvvvviitteellii  lleezzáárráássáátt  ttaarrttjjaa  jjeelleennlleegg  aa
lleeggffoonnttoossaabbbb  kkéérrddééssnneekk  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt..  AA  kkoorráábbbbii
ssookkoollddaallúú  kköözzmmûûffeejjlleesszzttééssii  ffeellaaddaattookk  kköözzüüll  mmáárr  ccssaakk  eeggyy--eeggyy  ööbbllöözzeett
mmeeggoollddáássáárraa  kkeellll  kkoonncceennttrráállnniiaa  aa  cciivviill  sszzeerrvveezzeettnneekk,,  aa  FFuunnddaammeennttaa--
LLaakkáásskkaasssszzaa  LLttpp..  ZZrrtt--vveell  ééss  aa  KKeeccsskkeemmééttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattttaall  kköözzöösseenn..
AA  zzáárráásstt  aa  ttáárrssuullaatt  kkeezzddeemméénnyyeezzii  aa  llaakkáássttaakkaarréékk--ppéénnzzttáárrnnááll,,  mmeeggbbee--
sszzééllvvee  sszzáámmooss  kkéérrddéésstt  ééss  aazz  üüggyylleett  mmeenneettéétt..  EEzzeekk  uuttáánn  ttöörrttéénniikk  mmeegg  aazz
eelljjáárrááss  lleeffoollyyttaattáássaa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattttaall,,  ttiisszzttáázzvvaa  aa  ffeellvveetttt  hhiitteelleekk  vviisszz--
sszzaaffiizzeettéésséétt,,  iilllleettvvee  aazz  eesseettlleeggeess  kköötteelleezzeettttssééggeekkeett..

Töltse velünk Ön is a 2010-es
év utolsó napját a lajosmizsei

Öreg Tanyacsárdában!

Amivel várjuk Önt:
� Welcome drink

� Mesterszakácsaink által elkészített 
négyfogásos vacsora éjféli étkezéssel

� Virtuóz cigányzenekar szórakoztatja
a vendégeket a vacsora alatt 

� Jó hangulat, melyrõl 
a JOY zenekar gondoskodik

A szilveszteri menü ára: 9.500 Ft/fõ*
* Amennyiben a részvételi díj 

2010. december 17-ig befizetésre kerül, 
akkor a kedvezményes ár: 8.900 Ft/fõ

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

tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu

TTiizzeennöött  éévvee  sszzíínnvvoonnaallaass,,  ssookkrrééttûû
sszzoollggáállttaattáássssaall,,  ffoollyyaammaattoossaann  bbõõ--
vvüüllõõ  tteerrmméékkppaalleettttáávvaall  ééss  mmaaggaass
sszzaakkmmaaii  sszzíínnvvoonnaallllaall  áállll  vváássáárrllóóii
rreennddeellkkeezzéésséérree  aa  kkeeccsskkeemmééttii  HHíírrööss
AAbbllaakk  KKfftt..

– A Mindszenti körúti Hírös Ab-
lak Faipari- és Barkácsáruházban
az asztalosok mellett barkácsolók,
lakásfelújítók, építkezõk egyaránt
kedvükre válogathatnak a faipari
anyagok széles palettájáról. Kíná-
latunkban szerepelnek dekorációs
kellékek, konyhai munkalapok,
ajtófrontok, kész bútorok, beépít-
hetõ konyhai gépek, különbözõ
bútorlapok (rétegelt, OSB leme-
zek, táblásított borovi és lucfenyõ
lapok), mûanyag és fa nyílászá-

rók. Nagy választékban kínálunk
bútorfogantyúkat, fiókcsúszókat,
kivetõ pántokat, bútorzárakat,
élzáró anyagokat. A kellékek,
anyagok kiválasztásában, tanács-
adásban tapasztalt eladóink kész-
séggel állnak az ügyfelek rendel-
kezésére. Laminált bútorlapokat
egész táblában, illetve szabva,
élzárva forgalmazunk – részletezte
MMeezzõõ  RRóóbbeerrtt ügyvezetõ. – Áruhá-
zunkban saját gyártású rusztikus
és modern bútorok rendelhetõk.
Szekrénysorok, étkezõgarnitúrák,
konyha és fürdõszobabútorok, be-

épített szekrények, gardróbok
gyártását vállaljuk rövid határidõ-
re. Megtervezzük, elkészítjük, amit
ön megálmodott.

– Emellett ez év tavasza óta már
készbútorokat is forgalmazunk.
Régi igénynek tettünk ezzel eleget
azon vásárlók számára, akik mi-
nél elõbb szeretnék berendezni
otthonukat, irodájukat. A tv-s
szekrényektõl a gardróbokon át a
bõrkanapékig modern formavilá-
gú, kedvezõ árú kínálattal várjuk
vásárlóinkat. Cégünk fokozott
hangsúlyt fektet az általunk for-

galmazott és gyártott termékek
minõségére és a szolgáltatás ma-
gas színvonalára.

HHiirrööss  AAbbllaakk  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  MMiinnddsszzeennttii  kkrrtt..  1100..

TTeell..//ffaaxx::  7766//550044--110033
hhiirroossaabbllaakk@@hhiirroossaabbllaakk..hhuu

wwwwww..hhiirroossaabbllaakk..hhuu

Minõség, választék, gyorsaság
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Történelmi nap volt a keceli Fe-
jes és Társa Kft., családi vállal-
kozás életében november 6-a.
Ekkor avatták fel ugyanis ünne-
pélyesen kibõvített vágóhídju-
kat, és azt az európai színvona-
lú keceli húsfeldolgozó üzemet,
amit még a 90-es évek elején
álmodott meg a családfõ.

Szorgalmas munkával töltött
évek során fejlõdött a kis keceli
családi vállalkozás vágóhídja
odáig, hogy ma már európai
szintû vágóüzemmel büszkél-
kedhetnek. A 90-es évek elején
még csak néhány ember dolgo-
zott itt, ahol a gépek felváltották
az emberi munka nagy részét, s
ma már mintegy 40-50 család-
nak biztosítanak megélhetést. –
Vagyis a Fejes és Társa Kft. egy
dinamikusan fejlõdõ közepes
méretû vágóüzemmé vált.

1996-ban épült meg a vállal-
kozás új, saját tulajdonú vágó-
hídja, amelynek ünnepélyes
avatásán részt vettek az állami,
önkormányzati hivatalok, intéz-
mények, szervezetek, bankok
képviselõi is. 

– Édesapám nagy vágya volt
az, hogy saját vágóhídon dol-
gozhasson – mondta az avató
ünnepségen a házaspár gyer-
meke, iiffjjaabbbb  FFeejjeess  GGyyöörrggyy, aki
ma már az egyik iránytója a

cégnek. – Ezért 1994-ben az
akkori polgármester ajánlása
alapján kezdtek hozzá egy vá-
góhíd építéséhez. Nem sokkal
késõbb, 1996. május 1-re elké-
szült a sertés vágóhíd, amit
2004-ben korszerûsítettek, bõ-
vítettek. Tavaly elkészült a mar-
havágóhíd, most pedig korsze-
rû húsüzem is.

HHaasszziillllóó  FFeerreenncc  keceli polgár-
mester köszöntõ beszédében el-
ismeréssel szólt a családi vállal-
kozásról:

– Nem mindennapi esemény
kapcsán találkozunk ma, hiszen
egy nagyon jelentõs és értékes
beruházás ünnepélyes átadásá-
ra hívott meg a családi vállalko-
zásként mûködõ Fejes és Társa
Kft. A településünk kiegyensú-
lyozott gazdasági növekedésé-
ben, és az itt élõ emberek fog-
lalkoztatásában betöltött szere-
pük miatt különösen figyelem-

reméltó a cégüket folyamatosan
fejlesztõ magánvállalkozások
törekvése. Akik nem vesztik el
lelkesedésüket az idõnkénti ne-
hézségektõl sem, nem torpan-
nak meg, hanem tudatos, elõ-
relátó tervezéssel néznek a jö-
võbe. Megteremtve ezzel nem-

csak a maguk vállalkozásának,
hanem ezzel párhuzamosan te-
lepülésünk elõrehaladásának,
fejlõdésének lehetõségeit is. Az
erõs, magas technológiai szín-
vonalat képviselõ, versenyké-
pes helyi magángazdaságok
által befizetett adó a város szá-

mára is biztosítja a fejlesztési
forrásokat. Dicséretre méltó,
hogy Fejes György és családja,
saját vállalkozásuk gyarapítá-
sán kívül, évtizedek óta lelkes
lokálpatriótaként segíti a civil
kezdeményezéseket, támogat-
ják városunk rendezvényeit,
amiért köszönet illeti
õket, s nem véletlen,
hogy Kecel város kép-
viselõtestülete ebben
az évben Fejes Györ-
gyöt Az év vállalkozója
kitüntetõ címmel jutal-
mazta. Pár évvel ez-
elõtt a cégvezetés nagy
elhatározással óriási
beruházásba kezdett,
hogy modernizálják,

felgyorsítsák és mindinkább
európai színvonalúvá tegyék
vágóhídjukat. 

FFoonntt  SSáánnddoorr országgyûlési
képviselõ, a parlament mezõ-
gazdasági bizottsága, valamint
a Dél-alföldi Regionális Fej-
lesztési Tanács elnöke egy ko-
rábbi avatóünnepségre is em-
lékezett:

– Néhány évvel ezelõtt, ami-
kor a városnak ezen részén,
egy másik üzemavatón vol-
tunk, már látszódott: Kecel tér-
ségében nem arra várnak az
emberek, hogy jön majd egy
multi és megoldja a dolgokat.
Fejes György és családja is a
saját útjukat járták, ezzel pedig
megtestesítõi egyfajta magyar
modellnek, a családi vállalko-
zási struktúrának. Mert Ma-
gyarországon ma már nagyon
nagy számban a kis és közepes
családi vállalkozások sokasága
adja a nemzetgazdasági ter-
melés döntõ többségét. Miköz-
ben – mint Fejes György és csa-
ládja maga is példázza – mun-
kahelyek tucatjait teremtik meg
településükön.

Fejes és Társa Kft.

Színvonalas keceli húsfeldolgozó

Családi vállalkozásban, Erzsi
mama tapasztalataira építve
egy évtizede mûködik a ba-
romfi feldolgozó kecskeméti
Chicken-Food. Az édesanya,
HHééjjjjaass  JJáánnoossnnéé és három fia
– János, Tibor és Zsolt – kö-
zösen mûködteti a céget.
Mégpedig sikerrel, hiszen az
országban azon kevés ba-
romfi feldolgozók közé tar-
toznak, akik a legkedvezõbb
áron tudják értékesíteni a
baromfi húst. Mint azt mottó-
jukban is megfogalmazták:
„Baromfira jó áron!”

A szigorú elõírásoknak

megfe le lõ sa já t  te lep-
helyükön a fõként megye-
beli állattenyésztõktõl felvá-
sárolt baromfikat dolgozzák
fel, melyeket immár három
saját, kecskeméti üzletükben
is értékesítenek.

Naponta kétszer szállíta-
nak az üzletükbe, így garan-
tált a frissesség, sõt rugal-
masságuknak köszönhetõen
egyedi kéréseket is szívesen
teljesítenek.

– Számunkra nincs lehetet-
len. Ha valaki reggel két
gyöngytyúkot kér, akkor azt
délután már felpucoltan,

akár feldarabolva is átveheti
az üzletben – vallja Erzsi ma-
ma, aki maga is aktívan részt
vesz a munkában.

Termékeik között minden-
féle baromfi megtalálható:
csirke, tyúk, gyöngytyúk, ka-
csa, liba, pulyka – melyek
kérhetõk egészben, felezve,
darabolva, kis vagy nagy
mennyiségben. Igény esetén
vákuumcsomagolást is vál-
lalnak, és a termékek kérhe-
tõk csomagolt fagyasztott
áruként is. Rendeljen vagy
vásároljon bizalommal!
Megéri!

Baromfira jó ár!

Chicken Food Kft.
www.chickenfood.hu

Kecskemét, 
Ballószög 387

Tel.: 76/701-371, 
30/239-2409
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A pezsgõk õshazájában, Fran-
ciaországban aratott sikert az
izsáki Royalsekt Zrt. Szent Ist-
ván muskotályos pezsgõjével.
A nevében királyi ital a szakér-
tõ zsûri értékelése szerint is ki-
váló kvalitásokkal rendelkezik,
hiszen ezüstéremmel jutalmaz-
ták az izsáki cég zászlós ter-
mékét. Ez körülbelül olyan,
mintha a franciák egy nálunk
rendezett gulyásfõzõ versenyen
állhatnának a dobogó máso-
dik fokára.
Az Effervescents du Monde el-
nevezésû nemzetközi habzó-
bor- és pezsgõversenyt idén

november 17-19 között nyol-
cadik alkalommal rendezték
meg Dijon városában, ahol 24
ország 518 habzóborát és
pezsgõjét értékelte a száztagú
nemzetközi zsûri, az igen szi-
gorú ISO 9002 minõségbizto-
sítási szabvány szempontjai
szerint. E mezõnyben szerzett
az izsáki pezs-
gõ ezüstér-
met.

M i n t
UUnnggoorr  EErriikk
cégtulajdo-

nos, kereskedelmi igazgató el-
mondta, elsõ alkalommal nevez-
tek a rangos versenyre, s máris
dobogós helyezést értek el a
Szent István pezsgõcsalád idén
kifejlesztett legújabb tagjával. Az
új termék muskotályos szõlõfaj-
tákat is tartalmazó cuvée pezs-

gõ, melynek illatában a hárs-
virág és hárs-
méz dominál,
míg ízvilágát a
muskotá lyos
szõlõ üde gyü-
mölcsössége

ha-

tározza meg. Sokan kedvelik
idehaza is ezt a száraz és édes
verzióban készülõ pezsgõt, s re-
méli, a nemzetközi siker újabb
fogyasztók érdeklõdését is fel-
kelti iránta, és természetesen
a Royalsekt egyéb, szintén ki-
váló termékei iránt.

A nemzetközi siker igen jó-
kor jött az izsáki cégnek, hi-
szen az éves pezsgõforgalom
közel 80 százaléka ilyenkor,
évvégén bonyolódik, s jobb
reklámot kívánni sem lehet-
ne, mint egy, a pezsgõ szülõ-
hazájából hozott rangos elis-
merés.

Royalsekt
Zrt.,

Izsák, Agárdy Telep

Tel.: 76/568-040

Fax: 76/374-555

e-mail: vevoszol-

galat@royalsekt.hu

www.royalsekt.hu

Izsáki pezsgõ franciaországi sikere

Napsugaras hála
A Napsugár Gyermekotthon Segítõ Alapítvány köszöni

a számára felajánlott szja 1%-ot, 155 ezer forintot,

amit fejlesztõ eszközök vásárlására fordítottunk.

Továbbra is várjuk támogatásukat. 

Adószámunk: 18357778-1-03

FELLEGI TAMÁS
kõfaragó- és mûkõkészítõ mester

Kecskemét, Szilágyi E. u. 51. Tel./fax: 76/497-253
Kecskemét, Béke fasor 71/a. 

Tel.: 76/498-147, 30/9536-233

SZÍNESGRÁNIT KFT
Kecskemét, Béke fasor 71/a.

Tel.: 76/509-733
(a VG. kft. volt kõipari telepén)

Külsõ és belsõ téri kõmunkák készítése márvány, gránit, mészkõ, mûkõ anyagokból. 

Egyedi kivitelezésû kõdíszmûvek, köztéri kõépítmények kivitelezése is.
Hagyományos és modern temetõi kõmunkák, belsõépítészeti kõburkolatok készítése.

Csongrádi fõtér kõintarzia szökõkút Szappanos síremlék
teljes körû felújítása

Emléktáblák a Barátok Temploma hálafalán

Aranyérmes szakácsok

Luxembourgban ismét megrendezték a Culinary World Cup-ot, va-
gyis a Gasztronómiai Világbajnokságot. Nemzeti és junior váloga-
tottunk mellett regionális indulók is megmérettettek. Az öt nap alatt
bemutatott magyar finomságokat csaknem 45 ezren csodálhatták
meg. Örömteli hír, hogy junior csapatunk munkáját –  melynek tag-
ja volt a Tanyacsárda színeiben versenyzõ GGaarraacczzii  ZZoollttáánn is –
aranyéremmel díjazták, a nemzeti válogatottak között pedig össze-
sítésben az impozáns 3. helyet szerezték meg.

Köszönet
A Porta Közhasznú Egyesület ez-
úton mond köszönetet mindazok-
nak, akik 2009-ben személyi jöve-
delemadójuk 1 százalékát, össze-
sen 228.343 forintot az egyesület
által képviselt célok megvalósításá-
ra ajánlották fel. Az egyesület a fel-
ajánlott összeget Kecskemét és

Bács-Kiskun megye  környezet- és
városvédelmi feladatainak megoldá-
sára, a kulturális örökség megóvásá-
ra, mûemlékek védelmére fordította.
Megszervezett száz környezetvédel-
mi, kulturális és szociális rendez-
vényt. Porta Közhasznú Egyesület,
Kecskemét, Kossuth tér 5. 
Számlaszám: 52400078-10048593

Adószám: 18362253-1-03
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––  ÉÉvvttiizzeeddeekkeenn  áátt  aa  KKeeccsskkee--
mmééttii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall
mmuunnkkaattáárrssaa  vvoolltt,,  mmiinnddeenn  jjee--
lleennttõõsseebbbb  bbeerruuhháázzáásstt  iirráánnyyíí--
ttootttt..  EEggyy  iiddeejjee  aazzoonnbbaann  aalliigg
hhaallllaannii  ÖÖnnrrõõll..  MMeerrrree  jjáárrtt,,
hhoovvaa  ttaarrtt??

– Lendületem, munkasze-
retetem, elhivatottságom
semmit sem változott, azon-
ban a sors azt dobta ki, hogy
lépjek át a gazdasági életbe,
ott próbáljam ki magam. Az
eddigi szakmai életemet
próbálom kamatoztatni.
Megszereztem másoddiplo-
maként az Uniós Projektter-
vezõ és Pénzügyi Szakértõ

végzettséget is. Ebben a mai
nehéz gazdasági helyzetben
nem mindig a napos oldalon
vagyok, de nagy levegõt ve-
szek és küzdök tovább.
Büszkén és örömmel mond-
hatom el, hogy az ország
minden részébõl felkeres-
nek, bíznak bennem és szük-
ségük van a munkámra.
Mindennemû mûszaki szol-
gáltatással szívesen foglal-
kozom, különösen a komp-
lex beruházói és pénzügyi
tevékenységeket kedvelem.
Sikerült a tevékenységi körö-
met szélesíteni a kommuni-
kációs eszközök elkészítésé-
vel is. A komplexitás elen-
gedhetetlen része a projek-
tek pályázatírása is. A szak-
mai menedzseléséhez szük-
séges mûszaki ellenõri, fele-
lõs mûszaki vezetõi jogosult-
ságaim, hosszú évek közbe-
szerzési tapasztalataim is
vannak. Munkámat évtize-
des tapasztalattal rendelke-
zõ, elhivatott szakemberek,
nagy munkabírással és tu-
dással rendelkezõ fiatalok
segítik. Szakemberként biza-

kodva várom, hogy egysze-
rûsödik az uniós pályázati
rendszer struktúrája, kritéri-
umai megváltoznak, a dön-
tési idõk lerövidülnek, és ez-
által hatékonyabb lesz a
gazdaság résztvevõi számá-
ra. 

––  AA  rreeffeerreenncciiáákk  kköözzüüll  eemmllíí--
tteennee  nnééhháánnyyaatt??

– Több uniós forrással
megvalósult sikeres projektet
tudok említeni. Sükösdön az
egészségügyi centrum,
Nyárlõrincen a felnõtt és
gyermek orvosi rendelõ
komplex akadálymentesíté-
sét végeztük el a pályázat-

írástól a kulcsrakész átadá-
sig. Nyárlõrincen most feje-
zõdött be a szennyvízcsator-
na pályázat elsõ fordulója,
az elõkészítõi munka során
szakértõi, komplex projekt-
menedzseri és pr-
tevékenységet láttam el.
Sárbogárdon szintén KKV te-
lephelyfejlesztés kapcsán
autójavító komplexum meg-
valósítására nyújtottunk be
pályázatot. Madarason pe-
dig jelenleg is dolgozunk
egy 50 férõhelyes bölcsõde
kialakításán. A komplex be-
ruházás irányítását végez-
zük, a pályázatírástól a vég-
sõ uniós pénzügyi elszámo-
lásokig. 

––  EEzzeekk  sszzeerriinntt  jjóóll  aallaakkuull--
nnaakk  aa  ddoollggookk  ssaajjáátt  ccééggéénnééll..  

– A mai gazdasági világ-
ban semmi sem biztos, de
remélem, hogy az elkövetke-
zõ években sokat fog sütni a
nap. Akik már dolgoztak ve-
lem, azok tudják, a munka
iránti elhivatottságom min-
denen felül áll, és bármikor
fordulhatnak hozzám biza-
lommal, mindenkor segítek.

A pályázattól
a kulcsátadásig

MMeeggkkeezzddõõddöötttt  aa  mmaaddaarraassii  bbööllccssii  ééppííttééssee,,  aammii  ttööbbbb  sszzáálloonn  iiss  kkööttõõddiikk
KKeeccsskkeemméétthheezz..  TTööbbbbeekk  kköözzöötttt  aazz  uunniióóss  ffoorrrráássbbóóll  mmeeggvvaallóóssuullóó  bbeerruu--
hháázzááss  kkoommpplleexx  pprroojjeekkttmmeenneeddzzsseerrii  ffeellaaddaattáátt  BBoozzóókkyynnéé  GG..  NNaaggyy  ÁÁgg--
nneess  ccééggee,,  aa  kkeeccsskkeemmééttii  IIddeeaa  PPlluusszz  22000099..  KKfftt..  llááttjjaa  eell..

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. 

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

A Pilze-Nagy Kft. 1997. januárjá-
ban alakult, az 1991-ben bejegy-
zett laskagomba termesztéssel és
kereskedelemmel foglalkozó
egyéni vállalkozás átalakításá-
val. A társaság központja és te-
lephelyei Kecskeméttõl 5 kilomé-
terre, északra elhelyezkedõ 10
hektáros majorban találhatóak,

közel az M5-ös autópályához. A
húszéves folyamatos tevékenység
eredményeként mára a családi
vállalkozásban mûködõ társaság
komoly, több lábon álló céggé
nõtte ki magát. A Pilze-Nagy Kft.
fõ tevékenységei egymáshoz szo-
rosan kapcsolódnak, melyek a
következõk: laskagomba alap- anyaggyártás, laskagomba ter-

mesztés, a friss laskagomba ke-
reskedelmi forgalmazása, vala-
mint a biogáz-gyártásból szár-
mazó villamos energia és hõter-
melés.

A gombatermesztést, mint fõ
tevékenységet folytató vállalkozás
számos hazai K+F projekt részt-
vevõje, vezetõje volt az elmúlt
években. A cég több, saját fejlesz-
tésû know-how-val rendelkezik a

laskagomba alapanyaggyártás és
gombatermesztés hulladékainak
hasznosítása területén.

A két évtizedes szakmai ta-
pasztalatnak, valamint az inno-
vatív, folyton megújulni képes,
környezettudatos fejlõdést célnak
tekintõ vezetésnek köszönhetõen
a Pilze-Nagy Kft-t mára Európa
egyik vezetõ laskagomba ter-
mesztõ és kereskedõ cégei között
tartják számon.

Gombatermesztés és biogáz

– A barackpálinkánk gönci
kajszibarackból, a meggypálin-
ka újfehértói fürtös meggybõl
készül. A gyümölcsöt a legopti-
málisabb idõben szüreteljük, és
ügyelünk arra is, hogy a termék
egy tájegységrõl származzon. A
jó minõségû pálinka titka a jó
cefre. Persze azt is el lehet ron-
tani, de rossz alapanyagból so-
hasem lesz magas minõségû
végtermék. Mi irányított erjesz-
téssel dolgozunk. Ez azt jelenti,
hogy hûtött tartályban, 17 fokon
forr meg a gyümölcs. A folya-
matot fajélesztõkkel, enzimekkel
is segítjük. 

––  GGyyaakkoorroolltt  éérreezzhheettõõ  hhaattáásstt  aa
ppiiaaccrraa  aa  ppáálliinnkkaaffõõzzééss  lliibbeerraalliizzáá--
lláássaa??  

– Én úgy gondolom, hogy a
gazdák többsége ezután sem
fog pálinkafõzõt vásárolni ma-
gának. Annál is inkább, mert az
otthoni fõzésnél komoly minõsé-
gi problémák léphetnek fel,
nem beszélve a balesetveszély-
rõl. A legtöbben inkább szak-
emberhez fordulnak, és ellenõr-
zött körülmények között fõzetik

le a pálinkát. Ennek nincs adó-
vonzata, csupán a munkadíjat
kell megfizetni. A mi bérfõzdé-
inkben májusig van elõrendelés.
Ez is mutatja, hogy a gazdák in-
kább a garantált minõséget vá-
lasztják. Míg korábban sok he-
lyen a rothadt, sáros gyümölcs
került a cefrébe, ma már mind

többen igénylik az erjedést segí-
tõ korszerû anyagokat is. 

––  VVaaggyyiiss  aazz  iiggéénnyy  eeggyyffeellõõll
aaddootttt  aa  mmiinnõõssééggii  tteerrmméékkeekk
iirráánntt,,  mmáássrréésszztt  aazzoonnbbaann  eemmbbeerr
lleeggyyeenn  aa  ttaallppáánn,,  aakkii  eelliiggaazzooddiikk
aa  sszzeesszzeessiittaall  kkoonnttrraa  ppáálliinnkkaa  vviilláá--
ggáábbaann..  LLéétteezziikk  vvaallaammiiffééllee  iirráánnyy--

ttûû,,  aammii  sseeggííttssééggeett  nnyyúújjtthhaatt  aa  vváá--
ssáárrllóónnaakk??  

– Az etanolból készült sze-
szesital a pálinka nagy ellensé-
ge. A magas jövedéki adó ár-
drágító hatása mellett a gazda-
sági válság is kedvezõtlenül hat

a piacra. A jelenlegi körülmé-
nyek között egy jó minõségû,
0,35 literes pálinka nem kerül-
het ki az üzletláncok polcaira
4300-4400 forint alatt, mert
különben nem fedezi az adót és
a termelési költséget. Mégis van
ilyenre példa, mert akik túlter-

meltek, áron alul próbálnak
megszabadulni a terméktõl.
Csak tavaly például a pályáza-
tok révén mintegy harminccal
szaporodott a kereskedelmi
fõzdék száma az országban: je-
lenleg körülbelül száz üzemel.
Azt gondolom, hogy egy-két
éven belül ez a piac letisztul,
aminek több pálinkás cég is ál-
dozatul esik. 

––  MMiillyyeenn  uuttaatt  vváállaasszztt  aa  VVeeccssee
KKoommpplleexx  KKfftt..??

– Maradunk a minõségnél.
Jelenleg még csak Magyaror-
szágon forgalmazzuk terméke-
inket, de elõrehaladott tárgya-
lásokat folytatunk Szlovákiába
és Ukrajnába történõ exportról.
Az augusztusban megtartott
szlovákiai országos versenyre
10 pálinkával neveztünk, ebbõl
5 arany, 3 ezüst, 2 pedig bronz-
érmes lett. Mi azoknak készítjük
a termékeinket, akik a magyar
pálinkában a tradíciót is látják.
Az pedig nem váltható apró-
pénzre. 

Vecse Komplex Kft.

Pálinka – minõségi fokon
22000077  jjúúnniiuussáábbaann  nnyyiittoottttaa  mmeegg  üüzzeemméétt  DDuunnaavveeccsséénn  aa  mmaaggyyaarr  ppáálliinnkkaa
hhíírrnneevvéétt  öörreeggbbííttõõ  VVeeccssee  KKoommpplleexx  KKfftt..  AA  ggyyáárrbbaann  eellõõáállllííttootttt  DDuunnaaii  HHaa--
jjóóss  tteerrmméékkccssaalláádd  aazzóóttaa  ffoollyyaammaattoossaann  bbõõvvüüll,,  mmaa  mmáárr  ttuuccaattnnááll  iiss  ttööbbbb
tteerrmméékkeett  sszzáámmooll..  AA  „„ccssaallááddttaaggookk””  jjóó  eerreeddmméénnnnyyeell  sszzeerreeppeellnneekk  aa  ppáá--
lliinnkkaavveerrsseennyyeekkeenn,,  aa  ppiiaaccoonn  ppeeddiigg  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzootttt  mmiinnõõssééggggeell  ééss  kkii--
vváállóó  áárr--éérrttéékk  aarráánnnnyyaall  hhíívvjjáákk  ffeell  mmaagguukkrraa  aa  ffiiggyyeellmmeett..  BBaannyyáárrii  IIssttvváánn,,
aa  ccéégg  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa  bbüüsszzkkee  aarrrraa,,  hhooggyy  kkiizzáárróóllaagg  jjóó  mmiinnõõssééggûû
aallaappaannyyaaggbbóóll  ddoollggoozznnaakk,,  aammiitt  mmaaggyyaarr  ggaazzddáákkttóóll  vváássáárroollnnaakk  ffeell..

A magyar fenyő a legszebb!
December 4−től várja 
régi és új vásárlóit a 

JÁVORKA FENYŐ ÁRUDA,
a Vacsi−közi OMV kút mögött. 

Közel 2000 gyönyörû fát kínálnak karácsonyra,
gyökeres és vágott állapotban. Ingyenes szolgál-
tatások: talpba faragás, hálóba csomagolás,
megõrzés (A december 22-ig kiválasztott fát

telepünkön tarthatja, megõrizzük.) 

HAGYOMÁNYOK SZERINT: VERHETETLEN ÁRAK!
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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

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

Alföldi Civil Napló 

Kiadja: Farkas Galéria Bt. 

Kecskemét, Margaréta u. 13/B

Vezetõ szerkesztõ:  Koloh Elek 

Tel.: 76/505-041 Fax: 76/505-042 

Nyomtatás: Közlönynyomda, Lajosmizse 

Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató 

ISSN: 1789-1892

NAGYSZÍNHÁZ
1. szerda 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Törzs J. b.
2. csütörtök 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Ódry Á. b.  
3. péntek 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL 
4. szombat 15.00 ó OROSZ LEKVÁR Honthy H. b.
5. vasárnap 15.00 ó OROSZ LEKVÁR Gombaszögi E. b.
6. hétfõ 17.00 ó Gyermekek a gyermekekért – jótékonysági gálaest
7. kedd 15.00 ó POPEYE Gárdonyi G. b.
8. szerda 15.00 ó POPEYE Illyés Gy. b.
10. péntek 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL 
12. vasárnap 15.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA 
14. kedd 15.00 ó POPEYE Benedek E. b.
15. szerda 15.00 ó POPEYE Kodály Z. b.
16. csütörtök 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Nagy L. b.
17. péntek 15.00 ó POPEYE – az OTP Bank ajándéka általános iskolás

gyermekek részére
18. szombat 15.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL 
19. vasárnap 15.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA 
21. kedd 16.00 ó POPEYE – bérletszünet  
22. szerda 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Latabár K. b.
26. vasárnap 11.00 ó POPEYE – a Thália Színházban

15.00 ó SZÍVEMBEN BOMBA VAN  bérletszünet
31. péntek 20.00 ó ANCONAI SZERELMESEK bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
7. kedd 19.00 ó OPERETT SZELETEK
11. szombat 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA 
13. hétfõ 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA 

a Klebelsberg Kuno Mûvelõdési Közponban  
14. kedd 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA
15. szerda 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA
16. csütörtök 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA
17. péntek 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA
21. kedd 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA 

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNPAD
9. csütörtök 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
10. péntek 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 
11. szombat 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 
18. szombat 15.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 
19. vasárnap 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 
28. kedd 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN 
30. csütörtök 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN – bérletszünet

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
decemberi MÛSORA

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

Aki rendszeresen a kecskemé-
ti FormaZona Sportközpontba
jár, azzal ez semmiképpen nem
fordulhat elõ, hiszen nagyon
sokféle mozgásforma közül vá-
laszthat, amelyekbõl biztosan
megtalálja a számára legmegfe-
lelõbbet. A tizenöt féle aerobik
óra nagy változatosságot kínál,
amelybõl edzési céljainknak
megfelelõen választhatjuk ki a
leghatékonyabbat.

Októbertõl négy új csoportos
edzés is bekerült a FormaZona
Sportközpont órarendjébe. Ezek
az órák az aerobik világ legújabb
trendjei, amelyek új színt és új iz-
galmakat hoztak az aerobik élet-
be. A TRX egy forradalmian új
aerobik eszköz, amely a test saját
súlyát és a gravitációt használja
fel a minél hatékonyabb gyakor-
latok végzéséhez. A kiscsoportos
edzés ötvözi a személyi edzés elõ-
nyeit a csoport adta motivációval.
Az egyik legsokoldalúbb edzés-
módszer, amellyel egyszerre lehet
fejleszteni erõt, állóképességet,
hajlékonyságot, koordinációt.    

A Zumba a vérpezsdítõ, min-
den testrészt megmozgató, forró
latin ritmusokkal, széles körû vi-
lágtáncokkal tarkított fitnesz
program, amely valóban szóra-
koztató, könnyû és hatékony. Fõ

mozgatórugója a Latin-amerikai
táncok alapelemei. A Zumba
edzés kiválóan alkalmas a zsír-
párnák lefaragására, a fizikai és
lelki egészség megõrzésére. Kor-
tól és nemtõl függetlenül minden-
kinek ajánlott. 

A BootCamp igazi erõpróba,
amelyet a lelkes, kemény edzés-
re váró, nagy terhelést igénylõ,
látványos és gyors eredményt
kedvelõknek ajánljuk. A kör-
edzést az amerikai hadsereg
speciális fizikai felkészítõ anya-
gából állították össze. Hatása:
fittség, állóképesség, kalória-fel-
használás növelése, súlyfelesleg

leadás, a teljes test erõsítése, ak-
tivitás, rugalmasság, kitartás, ön-
bizalom. 

A Capoeira fitness tánc és küz-
delem egyben, hiszen a táncos és
a küzdõsportra jellemzõ gyakor-

latok ötvözése egy igen intenzív
órát eredményez. Az edzéstípus a
hátizmon kívül leginkább a
combizmot, a hasizmot és a far-
izmot dolgoztatja meg. Akik a
derekukról, csípõjükrõl szeretné-
nek fogyni, nem fognak csalódni.
Különösen elõnyös azoknak, akik
ülõmunkát végeznek vagy gyak-
ran fájlalják hátukat.

Az új óratípusokról bõvebben
a wwwwww..ffoorrmmaazzoonnaa..hhuu honlapon
olvashatnak, ahol megtalálják
az aktuális órarendet is. Az edzé-
sekre személyesen vagy telefo-
non lehet bejelentkezni az alábbi
elérhetõségeken:

Újdonságok a FormaZonában

FormaZona Sportközpont
Kecskemét, Izsáki út 4. (Szil-coop Áruház emeletén)

Tel.: 76/325-251
E-mail: formazona@formazona.hu

AAkkii  iiggaazzáánn  sszzeerreettnnéé  jjóó  ffoorrmmáábbaann  ttaarrttaannii  aa  tteessttéétt,,  ggoonnddoott  ffoorrddíítt  aarrrraa,,
hhooggyy  eeddzzéésseeii  vváállttoozzaattoossaakk  lleeggyyeenneekk..  EEzz  nneemmccssaakk  aazzéérrtt  ffoonnttooss,,  hhooggyy
nnee  uunnjjuukk  mmeegg  aa  mmuunnkkáátt,,  hhiisszzeenn  uuggyyaannaazzoonn  mmoozzdduullaattookk  áállllaannddóó  iiss--
mmééttllééssee  ffáárraasszzttóóvváá  vváálliikk  ––  hhaanneemm,,  hhaa  áállllaannddóóaann  uuggyyaannaazzookkaatt  aazz
iizzoommccssooppoorrttookkaatt  mmoozzggaattjjuukk  hhaassoonnllóó  tteerrhheelléésssseell,,  aakkkkoorr  nneemm  éérrhheettüünnkk
eell  ffeejjllõõddéésstt..


