Virágvásár
Interjú dr. Kopasz Zsolt
vezetõ ügyésszel – 3. oldal

Legyen Kecskemét a szépség, a virágok városa, ahol
igényes polgárok élnek! –
Ez is lehetett volna a jelmondata a város fõterén
folyó virágos forgatagnak
az elmúlt hetekben. Itt
ugyanis vasárnaponként a
Kertészek Egyesülete szervezett remek – vásárral
egybekötött – bemutatókat
ezerféle illatos növénybõl.
A rangos kecskeméti kertészetek – köztük olyan tradicionális kertészcsaládok,
mint amilyen a Gyenes
vagy a Hegede família –
színes, változatos virágkavalkádja örvendeztette meg
a városlakókat és az erre
járó vendégeket. Történelmi fõterünkön az árusok és
a nagyszámú vásárlóközönség együttes látványa
hamar megnyugtatott minden lokálpatriótát, hogy az
idén is gyönyörködhetünk
városszerte a kecskeméti
házak
virágágyasaiban,
balkonjaiban.

Szent Flórián napi számvetés
5. oldal

Portás kirándulás a Föld Napján

Új sorozatot indítunk lapunkban
hasznos, idõszerû adózási tanácsokat kínálva olvasóinknak.
Ebben a közismert kecskeméti
Global Tax-Office Kft. ügyvezetõje, Nagy Norbert okleveles
nemzetközi és forgalmi adószakértõ lesz segítségünkre, akinek aktuális adótanácsai ez alkalommal lapunk 2. oldalán olvashatók.

Walter a sógoroknál

Walter Gábor hetényegyházi festõmûvésznek Innsbruckban nyílik
kiállítása május 7-én. Fõleg a magyar tájakat, hangulatokat megidézõ alkotásait tárja majd közszemlére Ausztriában egy hónapon
át a tehetséges fiatal képzõmûvész.

Vadasparki változások
2. oldal

A projekt a KvVm Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

A kecskeméti Porta Egyesület aktivistái ezúttal is a környezetvédelem
ügye melletti elkötelezettséggel ünnepelték meg a Föld Napját. A Barátok templomában közös fohászt mondtak a Teremtõhöz a megõrzésünkre bízott csodáért, Földünkért. Ezt követõen az egyesület díszteremében Sebestyén Imre gyûjtõ környezetvédelemmel kapcsolatos
képeslapjaiból összeállított kiállítást nyitottak meg.
Az elmúlt években hagyo- Csárdába. Itt Hodován László
mánnyá vált, hogy ezen a na- tulajdonos frissítõvel fogadta a
pon buszos kirándulást tesznek kirándulókat, majd együtt keaz egyesület aktív és pártoló resték fel a Porta által korábtagjai, melynek során megte- ban, a közeli Kos-Tök szigeten
kintenek néhányat a közremû- felújított fehérmárvány kereszködésükkel megújult emlékhe- tet. Ezt követõen a szikes puszlyek és a környék természeti ne- ták és az édesvízi mocsarak
vezetességei közül. Ezúttal Solt helyzetérõl hallgatott meg rövid
felé indultak útnak, és elsõ állo- tájékoztatást a társaság, majd
másként betértek a Kígyósi továbbindultak Soltra, ahol Gál

József polgármester volt a lelkes csoport vendéglátója. A
Vécsey-kastélyban helytörténeti
programon vettek részt, majd a
városszéli történelmi pincefaluba indultak tovább.
Az egész napos rendezvény
utolsó állomása Dunaföldvár
volt, az egyesület által megmentett Kálvária-dombi mûemlékpark helyszíne. Itt, a várban
fogyasztották el ebédjüket is a
kirándulók, a környékbeli polgármesterekkel közösen, Bugyi
András vállalkozó és Nagy
Gáborné dunaföldvári polgármester asszony meghívására.

Munkát keres?
Mi munkatársakat.
Érdekli a HR menedzseri
pálya?
Jelentkezzen,
toborzót keresünk!
Akár egymillió forintos
havi jövedelem is
elérhetõ.
nagybroker@gmail.com

✄

Kiadó
Május 7-én pénteken 12-18 óra között Kecskeméten az Ifjúsági Otthon tükörtermében

Nyílt Napot tartunk.
Várjuk Önt is, e kupon bemutatásával ajándékot kap.
Amit kínálunk: egy kis kóstoló a jólápoltságból, szépségbõl, kozmetikából,
egészséges életmódból. Színtanácsadás, tavaszi bõrápolási és sminktrendek.
Meglepetések, tombola, kedvezményes vásárlói kártya.
Szervezõ: Csányiné Böbe 06-20/9614-821  www.bpcsapat.hu

májustól
kecskeméti belvárosi,
utcai, kétszobás

iroda
üzlethelyiség
✄

Adózási tudnivalók

Épülõ-szépülõ belváros
2. oldal

Tel.: 30/9788-480
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Vadaskerti
változások
Igencsak zûrös évek után a jelek szerint ismét a megfontolt irányítás,
a nyugalom és a fejlõdés jellemzi a Kecskeméti Vadaskertet. Az elmúlt év októberétõl Pullai Béla kertészmérnök lett az intézmény igazgatója, akinek munkáját dr. Mezõ Tibor állatorvos segíti, mint szakmai vezetõ.
– Elég szomorú állapotok fo– Szembetûnõ volt az is,
gadtak itt, amikor átvettem en- hogy nincs egy egységes arnek az állatkertnek az irányítá- culata ennek a vadaskertnek.
sát. Megdöbbenéssel tapasz- Tudom, nem létkérdés az,
taltam például, hogy 16-féle hogy lehetõleg egyforma lemunka- és környezetvédelmi, gyen a karámok, kifutók, ketilletve állategészségügyi enge- recek típusa és színe, esztétidély hiányozott, vagy régen le- kai szempontból viszont ez is
járt. De az adminisztráció lényeges. Ahogy sok minden
egyéb területein is legalább más is, amiket nem kell kitaannyi anomália mutatkozott, lálni, csak szétnézni az ormint a munkamorál tekinteté- szág többi tíz állatkertjében
ben – nyilatkozta az Alföldi és átvenni a jól bevált ötleteNaplónak Pullai Béla. – Az ál- ket, megoldásokat. Területilatok jobb élelmezése érdeké- leg a miénk a legkisebb vaben együttmûködési megálla- daskert és a terjeszkedést
podást kötöttünk a kecskeméti nem teszi lehetõvé a környeMetro és a két Tesco áruházzal, zetünk. Viszont átcsoportosíahonnan azóta is ingyen kap- tásokkal szabadíthatók fel új
juk a lejárt szavatosságú zöld- férõhelyek, s így újabb állatségeket, pék- és húsárukat, fajokkal bõvíthetjük kertünk
változatosabbá téve lakóink ét- állományát. Az idén 72 ilyen
rendjét.
egyed beszerzését tervezzük,

a többi állatkerttel való jó
kapcsolatunknak is köszönhetõen.
– Természetesen a legfontosabb törekvésünk a vadaskert látogatottságának növelése. Minden bizonnyal sok
érdeklõdõt vonz majd az a
három gyönyörû kis oroszlán,
amelyek a múlt héten születtek nálunk. A madarak és fák
napján, május 15-én családi
odúkészítésre várjuk az érdeklõdõket, a gyermeknapon
pedig különbözõ elõadómûvészek szórakoztatják a fiatalokat. Újra indítjuk nyáron a
vadaskert tábort, nyitva tartunk a múzeumok éjszakáján, családi programokat kínálunk augusztus 20-án,
majd az állatok világnapján.
Szeretnénk elérni, hogy látogatóink mennél több idõt
töltsenek nálunk, ahol már
ajándékbolt és büfé is üzemel, növelve vendégeink elégedettségét.

Hasznos adózási tudnivalók
Újra elérkezett a május hónap és ezzel együtt a gazdálkodó szerveze- delkezései mellett a 365 napon
tek elõzõ évi mûködési eredményeinek számbavétele, és az ezzel járó belül ki nem egyenlített követelés
beszámolási, bevallási, adófizetési kötelezettségek teljesítése. A vállal- 20%-a, ami adóalap-csökkentõ
kozások többségét érintõ módosítások történtek a társasági adóról és tétel lehet. Bevezetésre került a
osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban TAO. tv) rendelkezéseiben nyilvántartott értékvesztés fogal2010. január 1-tõl. A változások egy része már a 2009. üzleti évre is ma is, ami a követelésekre a
alkalmazható, ezért a lehetséges adóelõnyök kihasználása érdekében számviteli elõírások alapján elérdemes újra összefoglalni a módosuló szabályokat.
számolt és adózás elõtti eredElõször vegyük sorra azokat a lekötött tartalékként került kimuta- ménynöveléseként figyelembe
változásokat, amelyek átmenettel tásra, és amely feloldására a ko- vett értékvesztés, csökkentve az
megszûnõ kedvezmények és utol- rábbi 4 helyett 6 év áll rendelke- adózás elõtti eredmény csökkenjára az elmúlt adóévre alkalmaz- zésre. Itt fontosnak tartom meg- téseként számításba vett összeghatjuk. A 2009. december 31-ig jegyezni, hogy a fejlesztési tarta- gel. A társasági adóalapot – maelengedett kötelezettség, átvállalt lék képzésével pusztán elhalaszt- ximum a nyilvántartott értékvesztartozás, kapott támogatás miatt juk az adófizetési kötelezettsé- tés összegéig – csökkenthetjük a
az adóévben elszámolt bevétellel günket egy késõbbi idõpontra, követelés átruházásakor, kicsökkenthetõ az adóalap utoljára. tehát ez nem jelent végleges egyenlítésekor, beszámításakor
A tavalyi esztendõ végéig vásárolt adómegtakarítást. A társasági elszámolt bevétellel.
A tulajdoni részesedésre elszákortárs képzõ- és iparmûvészeti adó három százalékos emelkealkotás beszerzési értékének dése ráadásul azt is jelenti, hogy molt értékvesztés visszaírásával
20%-ával csökkenthetõ az adózás amit 2009-ben a 16%-os adó- csökkenthetõ az adózás elõtti
elõtti eredmény az adott évben és kulcs mellett elhalasztunk, azt ké- eredmény, feltéve, hogy az elszáaz azt követõ 4 esztendõben. A sõbb 19%-os kulccsal kell majd molt értékvesztéssel korábban
kis- és középvállalkozásokban megfizetni. A fejlesztési tartalék növelni kellett az adóalapot.
A 2009. adóévtõl kezdõdõen
2009. december 31-éig tõke- alkalmazása során a jövõbeni
emelés révén szerzett részesedés értékcsökkenést hozzuk elõre, így megszûnik a veszteségelhatároelidegenítésekor keletkezõ árfo- célszerû olyan eszközöknél felol- lás adóhatósági engedélyezése,
lyamnyereséggel csökkenthetõ az dani, amelyeknél a Tao. tv. ala- de az elhatárolásra csak akkor
adóalap, ha az adózó a részese- csony leírási kulcsot ír elõ, hosszú van mód, ha a rendeltetésszerû
joggyakorlás elvének betartásádését 2014. december 31-ig át- leírási idõt feltételezve.
Behajthatatlan követelésnek val keletkezett a negatív adóruházza.
A gazdasági válság hatásának minõsül a számviteli törvény ren- alap.
tompítására a TAO. tv. 2010. évi
GLOBAL TAX-OFFICE KFT
változásai között szerepelnek
6000 Kecskemét, Tinódi u. 14.A. 1/3
olyanok is, amik már a tavalyi
Tel./fax : +36-76/328-731
adóévre is alkalmazhatóak.
mobil: +36-20/489-9972, +36-20/669-0391
Ilyen a 2008. december 31-én
email: gto@gto.hu; nagy.norbert@gto.hu
nyilvántartott fejlesztési tartalék is,
honlap: www.globaltaxoffice.hu, www.gto.hu
amely a 2008. évi beszámolóban

2010. május

Épülõ-szépülõ belváros
Szemereyné Pataki Klaudia 2006 óta Kecskemét 4-es, belvárosi választókerületének egyéni önkormányzati képviselõje. A közgazdász
végzettségû szakember a pénzügyi és költségvetési bizottság elnökeként vett részt a Daimler-Benz beruházásának elõkészítésében,
2008. júniusától pedig alpolgármesterként koordinálja az ezzel kapcsolatos teendõket. Szemereyné Pataki Klaudiát idén januárban a
Haszon magazin a 25 legfontosabb magyar nõ és az 5 legbefolyásosabb politikusnõ közé sorolta olyan közéleti személyiségek mellett,
mint Dávid Ibolya, Lendvai Ildikó és Szili Katalin. „A nagypolitikától
távol az ország legnagyobb ipari beruházását koordinálja katonás
precizitással” – írják róla. Kecskemét alpolgármesterét ezúttal egyéni önkormányzati képviselõként végzett munkájáról, a választókerületében elért eredményekrõl kérdeztük.
– Jól látható, hogy az el múlt négy évben alapjaiban
változott meg az élete. Mi lyen változáson ment keresz tül ezzel párhuzamosan vá lasztókörzete?
– Nincs olyan szeglete a
választókerületemnek, ahol
ne történt volna valamilyen
elõrelépés az elmúlt idõszakban. Van, ahol játszótér- és
járdaépítésekkel sikerült az
ott élõk komfortérzetét javítani, az ISPA utáni helyreállí- hézségekre lát megvalósítha tás során a tervezettnél lé- tó fejlesztési alternatívát?
– Ami eszköz és lehetõség
nyegesen magasabb színvonalú fejlesztést értünk el a a kezünkben volt, azzal élSzent Imre és a Teleki László tünk: a meglévõ önkormányutcák térségében, ahol kultu- zati területeken, közterületerált parkolókat is kialakítot- ken, ahol lehetséges volt, ott
tunk. A Balaton utcán – az parkolót alakíttattunk ki, így
úthelyreállítás mellett – ma például a Kiskert tér mellett, a
új fasor növekszik. A fejlesz- Hoffmann János utcában.
tések elõkészítése és kivitele- Összességében ez 200-300
zése során folyamatos a parkolóhelyet jelent. Véglekommunikáció a lakosokkal. ges megoldást azonban csak
Ez történik jelenleg például a egy átfogó, koncepcionális
Balaton, Bibó és József Attila beruházás hozhat, aminek az
utcák által határolt területen alapjait teremti meg a Közletervezett kulturált, parkosí- kedési Operatív Program ketott, mélygarázzsal ellátott retében elnyert pályázat,
társasház kapcsán, ahol a amelynek az elõkészítésében
fejlesztõ vállalta, hogy a köz- és a koncepció kialakításávetlenül környezetben lévõ ban tevékenyen részt vettem.
közterületet, parkot is ren- Ennek keretében, egy tömegközlekedési koncepcióváltásdezni fogja.
– A belvárosi parkolási ne - sal együtt, öt éven belül meg

kell oldódnia ennek a problémának.
– Megítélése szerint mi okoz za jelenleg a legnagyobb prob lémát a választókerületben?
– A legneuralgikusabb
pont, ami engem képviselõként rendkívül nehéz feladat
elé állít, az az éjszakai randalírozások kérdése a belvárosban, elsõsorban a Zimay utcán lévõ szórakozóhelyek
környékén. Ennek a felelõsségét azonban nem lehet
csupán a rendõrségre, polgárõrségre, közterület felügyeletre, képviselõre, vagy
bármilyen hatóságra hárítani! Megnyugtató megoldást
a társadalmi összefogás, a
szülõkkel és pedagógusokkal való széleskörû együttmûködés hozhat.
– Elégedett lehet a válasz tókörzet az elõkészítés alatt
álló városfejlesztési tervek kel?
– Két nagyon jelentõs, régóta aktuális belvárosi beruházás áll megvalósulás elõtt,
amelyek elõkészítésében részt
vettem: a Szalagház elnyerte
a panelprogram pályázatot,
a Kossuth tér 5-7 számú, úgynevezett Lordok háza pedig a
gyûjtõkémények önkormányzati felújítására vonatkozó
önkormányzati támogatási
lehetõséghez jutott. A fõtér
fejlesztése, azt hiszem magáért beszél: minden évben
megújul egy-egy eleme, és ez
a tendencia a pénzügyi lehetõségek függvényében tovább
folytatódik. A Kéttemplomköz rendezése volna még sürgetõ feladat, de erre valószínûleg már csak a Rákóczi út
és a Vasútpark fejlesztését követõen kerülhet sor.

Példás összefogás

A kecskeméti sikerekre való tekintettel országos ivartalanítási
akciót kezdeményezett Tõzsér
Judit, a Mentsvár az Állatokért
és Környezetünkért Alapítvány
elnöke, a Gong Rádió ügyvezetõje.
Az országos akció részleteit
egy stúdióbeszélgetés keretén
belül ismertették, amelyen részt
vett dr. Lorászkó Gábor, a Magyar Állatorvosi Kamara Állatvédelmi Bizottságának elnöke, Bir-

git Lewe, a Mentsvár német testvérszervezetének, a PhotenhilfeEuropa Egyesületnek az elnöke
és Izsák Gábor, az egyesület
magyarországi képviselõje is.
Az országos akció lebonyolításához a Magyar Állatorvosi
Kamara nyújt segítséget, az állatorvosi egyetemi hallgatók bevonásával. A továbbiakban folyamatosan végzik el ezeket a
mûtéteket – jelentette be dr.
Lorászkó Gábor, aki az orszá-

gos akció koordinátora is lesz
egyben. Az egyetemen az ivartalanításon túl, a kutyákon elvégzik a száj- és fülüregi vizsgálatokat, és a daganatos megbetegedések gyógyításában is segítséget nyújtanak. Az állatvédõknek kizárólag az oda- és
visszaszállításról kell gondoskodniuk. A Mentsvár német testvérszervezete folyamatos adománygyûjtéssel támogatja a kamara munkáját.
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Beszélgetés dr. Kopasz Zsolt vezetõ ügyésszel

Elképesztõ ügymennyiség – precedens perekkel tarkítva
Manapság nem csak a szûkebb jogászi berkekben, de a szélesebb
sajtókörökben is gyakran illetik egy-egy bûneset kapcsán a kemény,
a bátor és a határozott jelzõkkel a Kecskeméti Városi Ügyészséget.
Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert ez a testület oroszlánrészt
vállalt az elmúlt esztendõkben több nagy, országos érdeklõdéssel kísért bûnügy felgöngyölítésében, tárgyalásában. Gondoljunk csak a
maffiaper néven elhíresült bûnesetre, a németektõl behordott szeméthegyek körül kialakult jogi procedúrára, a szesz- és paprikahamisítókkal szembeni eljárásokra. Vagy arra a csalássorozatra, amit
Zuschlag-ügyként emlegetnek országszerte, s amiben nemrég hirdettek ítéletet Kecskeméten. Az ilyen precedens értékû eljárások, perek mellett évente még körülbelül nyolcezer egyéb büntetõüggyel
kell megbirkóznia a városi ügyészségnek.
ményre meghatároz. Ha sikeFelgyorsítva
rül megállapodnunk, az álta– Elképesztõen soknak tûnik lános ügyfeldolgozási határez az ügymennyiség. Hogyan idõn, azaz 30 napon belül bígyõzik? – kérdeztük dr. Kopasz róság elé kerül az ügy, és gyorZsolt vezetõ ügyésztõl.
san ítélet születik.
– Ezek az úgynevezett tyúk– Szerencsére számos olyan
eljárási lehetõség van ma már, perek?
– Nem feltétlenül. De gyakami az ügyek tárgyalásának
felgyorsítását szolgálja. Ez ran megesik, hogy csalással,
olyan esetre vonatkozó törvé- lopással nemcsak a környényi lehetõség, amelynél a bün- ken, hanem az ország legkütetési tétel nem haladja meg a lönbözõbb részein károsít meg
nyolc évet, a cselekmény nem valaki becsületes polgárokat.
okozott halált és nem bûnszer- Ha nem kerül az elõbbiekben
vezetben követték el. Nagyon írt gyorsított eljárás keretei köegyszerûen fogalmazva, a zé az ügye, akár több száz
vádló és a vádlott megállapo- érintettet, tanút kell beidézni,
dásáról van ilyenkor szó. Ha utaztatni, ami rendkívül költséaz elkövetõ beismerõ vallo- ges és idõigényes. Ne feledjük,
mást tesz, a bizonyítékok ren- a leghatékonyabb igazságdelkezésre állnak, és például szolgáltatás az, ha minél közehajlandó az okozott kárt meg- lebb van idõben a bírói ítélet
téríteni és ezt meg is teszi, ak- az elkövetés idõpontjához. Akkor az ügyész közli a terhelttel kor nem enyésznek el a bizo– természetesen az ügyvédje nyítékok, kevesebb a lehetõség
jelenlétével – , hogy milyen a különbözõ manipulációkra,
büntetést vesz tudomásul ah- és a sértett is gyorsabban
hoz képest, amit a büntetõ tör- megnyugodhat, ha hamar
vénykönyv az érintett cselek- igazságot szolgáltatnak neki.

A lényeg, hogy az adott bûntényhez megtaláljuk a legoptimálisabb eljárási formát. Tavaly az ügyek 63 százaléka
már gyorsított módon intézõdött ügyészségünkön.

– Az évi nyolcezer büntetõügy azt sejteti, hogy kellõ lét-

ügyészségen – az óriási adminisztrációs terhek jelentik. A
megoldást egyfelõl a bürokrácia ésszerû mérséklésében,
másfelõl pedig képzett jogi
asszisztensek, ügyintézõk alkalmazásában látom, hogy az
ügyészeink csak a szakmai jellegû feladataikra koncentrálhassanak.
– Minél bonyolultabb a világ, annál több szakma speci-

tatásban is alapvetõ az összehangolt csapatmunka, beleértve természetesen a rendõrséggel, a vám- és pénzügyõrséggel való jó együttmûködést is.
Ugyanakkor bátran kell alkalmazni a törvény adta, új eljárási lehetõségeket. Az úgynevezett maffiapernél például
együttmûködést ajánlottunk fel
egy-két „közkatonának”: ha
segítenek felszámolni a bûnszervezetet, lebuktatni a fõnökeiket,
akkor velük szemben megszüntetjük az eljárást, vagyis nem gyanúsítottként, hanem
tanúként állhatnak bíróság elé.
Így is történt. Ez
korábban kevéssé
alkalmazott gyakorlat volt a magyar ügyészi metodikában.

számú és nagyon jól felkészült
ügyészi gárdával dicsekedhet.
– Nem hiszem, hogy talál
ma hazánkban vezetõ ügyészt,
aki azt állítja, hogy több jó
szakemberre már nincs szüksége. Én sem állítok ilyesmit.
Azt azonban hangsúlyoznám,
hogy képzettségüket, életkorukat, rátermettségüket, nyelvismereteiket tekintve egyaránt
kiválóan megfelelnek kollégáim a szakmai kihívásoknak. A
legnagyobb problémát – nem
csak nálunk, hanem minden

alizálódik.
Bizonyára
az
ügyészségi szemlélet és struktúra is sokat módosult az elmúlt években, évtizedekben.
– Való igaz, hogy a klasszikus ügyészi metódus, amit a
tankönyvek tanítanak, mára
ugyancsak megváltozott. Ma
már a nyomozás kezdetétõl
együtt kell élnie minden kollégámnak a ráosztott üggyel, s
annak jellegétõl függõen kérheti a különbözõ területekre
specializálódott ügyésztársak
segítségét. Az igazságszolgál-

A Zuschlag-ügy

Nyomasztó
adminisztráció

– A csalással vádolt Zuschlag
Jánost nyolc év hat hónap börtönbüntetésre ítélte elsõ fokon a
Bács-Kiskun Megyei Bíróság a
napokban. Ez az ügy milyen újdonságokkal, tanulságokkal
szolgált, miközben felgöngyölítették? Egyáltalán, elégedettek
az ítélettel?
– A kérdésben megjelölt büntetõügy jogerõsen nem ért véget,
ezért részleteiben még nem lehet értékelni a tapasztalatokat.

Az ügyészség képviselõje a tárgyaláson a vádlottak döntõ
többségénél fellebbezést jelentett be, lényegében a kiszabott
büntetések súlyosbítása érdekében. Ugyancsak élt ezzel a lehetõséggel a védõk, illetve a terheltek jelentõs része is. A végsõ
szót, a cselekmények jogi minõsítését, a bûnszervezet megállapítását, illetve a büntetések tartamát a Szegedi Ítélõtábla fogja
kimondani. Bízunk abban, hogy
a szigorúan szakmai alapon
nyugvó ügyészségi jogi álláspontot az ítélõtábla is osztani
fogja. A tanúságok levonására a
jogerõs bírói ítélet után lesz lehetõség. Annyi azonban már
most elmondható, hogy az ügyben lefolytatott ügyészi nyomozás eredményes és hatékony
volt, beigazolódott az, hogy szigorúan szakmai alapon eredményesen lehet élni a büntetõeljárási törvény által az ügyészségre ruházott hatáskörökkel.
Ahogyan azt a bírói ítélet szóbeli indokolása is tartalmazta,
nincs lehetõség arra, hogy jogon kívüli eszközökkel próbáljanak meg befolyásolni folyamatban lévõ ügyeket. A büntetõeljárásokat a szakma szabályai szerint, politikamentesen, bátor
kézzel le kell folytatni, az adott
ügy tárgyát képezõ tényállásokat
felderíteni, és ha a törvényi feltételek fennállnak, a szükséges
jogkövetkezményeket meg kell
állapítani. Ügyészségünk a jövõben is hasonlóképpen kíván
minden ügyben eljárni.

Kobela Autós Iskola

Oktatási technika – felsõfokon

GARÁZS
hosszú távra
KIADÓ
a belvárosban.
Tel.:
20/9626−279
KORTÓL, NEMTÕL
FÜGGETLENÜL
közérzetjavításra,
fáradtság enyhítésére, ellazulásra

frissítő masszázs
a belvárosban,
a Bagi László utcában.
Idõpontegyeztetés napközben
9-tõl 4-ig:
Melinda – 06-70/215-8769

Sok ezer olyan autós közlekedik ma már a közutakon, aki a kecske- amelyek lehetõvé teszik,
méti Kobela Autós Iskolában szerzett vezetõi engedélyt. A maholnap hogy majdan önállóan, bizkét évtizedes múltra visszatekintõ intézmény nem véletlenül népszerû, tonságosan és dinamikusan
hiszen itt a mopedtõl az autóbuszig, szinte mindenféle földi gépjármû vegyenek részt a közlekedésvezetését oktatják, mégpedig nagyon kedvezményes tanfolyami díja- ben. Tanulóinknak díjmentes
kért, kitûnõen felkészült oktatók és kiváló technikai feltételek mellett. ennek a környezetbarát és
Kobela Jánostól, az autós iskola vezetõjétõl megtudtuk,
hogy pályázati támogatással
egy olyan új berendezéssel
gazdagodott intézményük a
közelmúltban, amihez hasonló
nincs másik Kecskeméten. Egy
14 millió forintot érõ, autóvezetõi szimulátorról van szó,
aminek segítségével a tanulók
15-féle vezetési környezetben
gyakorolhatnak. A szimulátoron vezethetnek például zsúfolt
városban, lakott területen kí- segédeszközeinkkel még ha- energiatakarékos berendevül, autópályán, vagy éjszaka, tékonyabbá tehetjük tanuló- zésnek a használata, amin
csúszós úton, miközben a ink közlekedési érzékének lehetõségük van a forgalmi
programok jóvoltából felmér- fejlesztését. Természetesen a vizsga szimulálására is.
A B kategóriás tanfolyam
hetik, hogyan reagálnak kü- szimulátor használata nem
helyettesíti a gyakorlati órá- d í j a – b a l l a g á s i a k c i ó k é n t ,
lönbözõ veszélyhelyzetekre.
– A vezetési programjaink kat, de hozzájárul ahhoz, m á j u s 2 7 - é i g – 1 1 0 e z e r F t
folyamatosan bõvülnek, így hogy tanulóink gyorsabban h e l y e t t m o s t c s a k 8 0 e z e r b e
már tervezés alatt van a Kecs- és hatékonyabban jussanak k e r ü l a K o b e l a A u t ó s I s k o kemét fontosabb csomópont- hozzá azon ismeretekhez, l á b a n .
jaiban való közlekedés szimuKobela Autós Iskola
lálása is – nyilatkozta lapunkKecskemét, Csányi János körút 4.
nak Kobela János. – Bízunk
Telefon:
76/48-48-49, +36-20/942-9986
benne, hogy a mai kor színe-mail:
info@kobela.hu
honlap: www.kobela.hu
vonalának megfelelõ oktatási
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RENDÕRÖK ÜNNEPE

Szent György napja
A jeles bajvívó, Szent György személye, legendája összefonódott a jó és rossz küzdelmének
mindig aktuális problémakörével, így nagyon is
érthetõ, miért választotta a bûnnel naponta hadakozó rendõrségünk védõszentjévé a sárkányölõ lovagot.
Április 24-én ez alkalommal is azokat ünnepeltük, akik élethívatásuknak választották az
állam polgárainak szolgálatát és védelmét.
Bács-Kiskun megyében változatlanul elmondható, hogy a lakosság polgárbarátnak, a biztonságunkat szolgáló testületnek tekinti a

rendõrséget. Olyan rendíthetetlen, jól felkészült csapatnak, amely törvényesen küzd a
jogrend mindenfajta megsértése ellen. Így
nem csoda, hogy változatlanul civil hagyomány is maradt megemlékezni rendõreinkrõl
ezen a szép ünnepen.
Annak reményében köszöntöttük ez alkalommal is Szent György napján Kecskemét és egész
Bács-Kiskun rendfenntartó testületeinek tagjait,
hogy a jövõben is következetesen, töretlen szakmai tisztességgel szolgálnak és védenek bennünket.

Köszöntések és kitüntetések
Kecskeméten az idei Szent
György-napi ünnepséghez – a
sokéves hagyományához hûen
– a Porta Egyesület is csatlakozott. A sárkányölõ lovaggal
fémjelzett ünnepség ezúttal is
szentmisével indult, amit Bárkányi Ernõ atya a Barátok
templomában celebrált.

ismételten elkötelezték magukat a legjelentõsebb vitézi erények mellett, és megerõsítették
abbéli hitüket, hogy a sárkány
által megtestesített bûn és kísértés igenis legyõzhetõ.
Ezt követõen a Porta Egyesület rendõri kitüntetéseket adományozott az egyházi mûem-

Ezt követõen „sárkányos früstökkel” folytatódott az ünnep,
amelyet együtt fogyasztottak el
a Bács-Kiskun Megyei Rendõrfõkapitányság vezetõi, a szolgálatot teljesítõ állomány jelesei és a Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportjának képviselõi. A bensõséges találkozón

lékek és kincsek védelmében
kiváló munkát végzett rendõrök jeleseinek. A díjakat – a
velük járó oklevéllel és pénzjutalommal – Pintér József , a
Porta Egyesület Seniorátus elnöke (felvételünkön), Bárkányi
Ernõ érseki tanácsos és Farkas
P. József , a civil szervezet ala-

pítója adták át. Elismerésben
részesült: Forgács Attila százados, a Kecskeméti Rendõrkapitányság járõrszolgálati alosztályvezetõje, Pintér József
törzszászlós, a Keceli Rendõrõrs járõrvezetõje, Radnai Sza bolcs törzsõrmester, a Kalocsai
Rendõrkapitányság
körzeti
megbízottja
és Tóth Tibor
százados,
Tiszakécske
õrsparancsnoka.
A Bács-Kiskunban szolgáló rendõrök
közül az igazságügyi
és
rendészeti miniszter Szent
László Érdemjelet adományozott Tarnóczi Imre alezredesnek.
A fõkapitányság ez alkalommal is elismerésben részesítette azokat a rendõreit, akik
szakterületükön a legkiválóbb
teljesítményt nyújtották az elmúlt esztendõben.

TESTÕRMESTER
OKJ-s biztonsági õr,
testõr és vagyonõr
tanfolyam
indul május 8-án
Szabadszálláson.
A végzõsök számíthatnak
állásajánlatokra
a tanfolyam végén.
A részletekrõl bõvebb információkat a Testõrmester Gold
Kft.-nél lehet kapni
a 06-20/424-1859
telefonszámon.
(Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00313-2008)

D és B Kulcskirály Bt.
Kulcsmásolás: kulcsok, zárak, lakatok, speciális
kulcsok másolása.
 Páncélszekrény-kulcsok, autó- és motorkulcsok
minden típushoz.
 Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.
 Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít
az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
 Autózárak összeprogramozása.
 Épületzárak, postaládák, kilincsek.
 Kulcsok riasztókhoz.
 Lakatok, zárbetétek és zárak javítása.

Molnár Trans Kft.



A már megszokott minõség jóval kedvezõbb áron.
Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)
Tel.: 76/322-902, 20/9-330-887
Nyitva: hétfõ 7.45–12, kedd-péntek 7.45-16.30,
ebédszünet 12.30-13.00 szombat 7.45-11.00

Kamionés autómentés
Telefon: +36-70/33-88-500

2010. május

2010. május
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Szent Flórián napi számvetés
A tûzoltók védõszentje, Szent Flórián napján hagyomány immár,
hogy az ünneplés mellett egy röpke számvetést is közlünk lánglovagjaink helyzetérõl, sikereirõl és
gondjairól, visszatekintve az elmúlt
egy esztendõre. Tavaly tûzoltóink
összesen 911 alkalommal hagyták
el riasztás alkalmával a kecskeméti laktanyát. Tûzesethez 328, mûszaki mentéshez 377 alkalommal
kaptak riasztást (a többi vaklármának vagy téves jelzésnek bizonyult).
Ez azt jelenti, hogy a mentésekhez
való kivonulások száma több mint
10 százalékkal volt kevesebb, mint
2008-ban. Városunk tûzoltósága
természetesen valamennyi beavatkozást kellõ szakértelemmel és
eredményesen megoldott.
– Mûködésünk szempontjából
meghatározó a megyeszékhely,
ahol az ipari létesítmények, közigazgatási, kulturális és oktatási intézmények, valamint a lakosság
döntõ hányada koncentrálódik.
Ehhez kapcsolódnak a tûzoltóság
jelentõsebb beavatkozásai is, amik
közül kiemelkednek a lakóingatlanokban bekövetkezett tûz- és
káresetek, illetve az ipari létesítményekben történt, technológiai
meghibásodásokból fakadó tûzesetek – nyilatkozta lapunknak
dr. Faragó Ede, Kecskemét Megyei
Jogú Város Hivatásos Önkor-

Dr. Faragó Ede
mányzati Tûzoltóságának parancsnoka. – A mezõgazdaság területén a kora tavaszi és a rendkívül száraz nyári idõszakban volt kiemelkedõ a riasztások száma, de
szerencsére hosszantartó tûzeset
nem következett be. Ugyanakkor
az évek óta mutatkozó tendencia
megtorpant, és nem emelkedett
tovább beavatkozásaink száma a
váratlanul lecsapó viharok kárai-

nak felszámolása, valamint a közúti közlekedési balesetek élet- és
mûszaki mentései kapcsán.
– Kijelenthetõ, hogy a kecskeméti önkormányzat hathatós
anyagi és erkölcsi támogatása nélkül nem tudtuk volna feladatainkat
ellátni. Ugyanakkor tényként állapíthatjuk meg azt is, hogy az általunk védett többi település önkormányzata nem járult hozzá mûködésünk feltételeinek biztosításához. Kecskemét és közvetlen vonzáskörzetén kívül még hat település (Nyárlõrinc, Városföld, Jakabszállás, Orgovány, Helvécia, Ballószög) közigazgatási területe tartozik tûzoltóságunk elsõdleges
mûködési körzetébe.
– A készenléti szolgálatot ellátó
104 tûzoltónk átlagéletkora 31,5
év, ami az elmúlt évhez képest
nem mutat jelentõs változást. Ennek oka, hogy 2009-ben, a nyugdíjazás feltételeit módosító jogsza-

Szent Flórián napi mise

Kecskemét, FeLsõcsalános 60/A
Tel: 06-76/570-330
Fax:06-76/570-331
e-mail: beresgumi@beresgumi.hu
web: www.beresgumi.hu

SZOLGÁLTATÁSOK:
3D futómûállítás  teljes körû gumiszerviz  alufelni-javítás
 abroncsok gázfeltöltése  olajcsere  gumiabroncs-javítás



Michelin AKCIÓ!
2010. március 22-tõl május 15-ig

Csökkentse üzemanyag-költségeit
Michelin gumiabroncsokkal!
Hajtson rá a 9000-24000 Ft értékû
ajándék üzemanyag-utalványokra!
Tigar AKCIÓ! Amíg a készlet tart!
A Michelin cégcsoport tagja, mely egyre nagyobb
népszerûségnek örvend!
A márka nagy méret- és mintaválasztékával
várjuk kedves ügyfeleinket!

TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK
javítás, árusítás, hitelesítés

TÛZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TÜKÉSZ KFT
Bejárat: Kecskemét, Mindszenti krt. 29-nél.
Tel.: 76/480-050, 30/96-54-400
Az oldal megjelenését
támogatták:

bály kiadását követõen ismét sokan éltek a felsõ korhatár elõtti
szolgálati nyugdíjazás lehetõségével. Megüresedett helyükre kisebb
részben sikerült csak szakképzett-

tunk. A kezelésére már folynak a
kiképzések, és két-három hónap
múlva már nem okoz gondot, ha
buszok, kamionok, nagyobb teherjármûvek mûszaki mentéséhez

tervekkel pályáztunk, rengeteget
kilincseltünk, és Kecskemét, illetve
tûzoltóságunk mûködési körzetének nagyságát tekintve méltán reménykedtünk a kedvezõ elbírálás-

Tûzoltó napi ünnepség és kitüntetés a Barátok Temploma udvarán
séggel rendelkezõket állományba
venni. Jobbára képzettség és gyakorlat nélküli kezdõkkel létesítettünk szolgálati viszonyt. Egy részük
kiképzése még folyamatban van.
(Csak zárójelben kérdezem: Bruttó 100-110 ezer forint kezdõ fizetésért kvalifikált szakembereket
hol találni?)
– Gépjármûparkunk az elmúlt
öt évben teljesen kicserélõdött.
Nem sok hasonlóan jól, korszerûen felszerelt tûzoltóság mûködik
jelenleg az országban. Néhány
hete például egy 32 tonna emelésére alkalmas, 285 millió forint értékû, speciális daruval gazdagod-

riasztanak bennünket. A problémát inkább az jelenti, hogy a jelenlegi városközponti laktanyánkat nagyon régen kinõttük. Nem
csupán gyarapodó gépjármûveink normális elhelyezése egyre nehezebb, de – különösen csúcsforgalom idején – kijutni sem könnyû
velük a riasztások helyszíneire a
zsúfolt belvárosból. Tavaly felcsillant a remény, hiszen több év elteltével tûzoltó laktanya építésére is
írtak ki országos pályázatot. A városi és a megyei önkormányzat
karöltve garantálta az anyagi támogatást, a beruházás költségének több mint 20 százalékát. Kész

ban. Aminek jóvoltából végre felépülhetne az új laktanyánk egy
forgalmi szempontból is kedvezõ
helyszínen (az Ipari Park, a Malom
csárda, vagy a Gokart pálya környékén). Ehelyett kaptunk egy háromsoros levelet, amelyben sajnálattal – de indoklás nélkül – közölték, hogy nem nyertünk. Ezért ebben a tekintetben most igen borúlátó vagyok, hiszen hasonló pályázatot várhatóan tíz év múlva írnak ki ismét. Valami más megoldást kell találni egyre tarthatatlanabb helyzetünk megoldására,
egyre gyakrabban imádkozva
Szent Flóriánhoz.

Teljes körû, szakszerû
tûzvédelmi szolgáltatás
Az A.D.R. Biztonságelemzõ, Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 1994-ben
alakult Kecskeméten, és családi vállalkozásként azóta is teljes körû
tûzvédelmi szolgáltatást nyújt partnereinek. Hogy ez pontosan mit jelent, arra Borsos Tibor cégvezetõtõl, tûzvédelmi szakértõtõl kértünk
választ.
– Szerzõdés keretében a part- bálytalanságokra, azok kijavítánerünknél elvégezzük az összes sának módjára.
tûzvédelmi feladatot, az oktatás– Az A.D.R. Kft. regisztrációt
tól a szükséges dokumentumok szerzett a felnõttoktatási tevéelkészítéséig, naprakészen tartá- kenységre, így rendszeresen válsáig, és biztosítjuk a tûzvédelmi lalunk tûzvédelmi szakvizsga feleszközöket. Több jelentõs kecskeméti cégnél végezzük a folyamatos tûzvédelmi szolgáltatásunkat. (UNIVER, Graboplast,
Phoenix Mecano, MALOM,
TESCO-k, stb.) – nyilatkozta lapunknak a cégvezetõ. – Eseti
megbízással tûzvédelmi oktatást
is végzünk, tûzvédelmi szabályzatot készítünk, és szemlét tartunk, amelyben felhívjuk a megbízó figyelmét a tûzvédelmi sza-

TÛZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK:
 tûzvédelmi tervezés
 tûzvédelmi dokumentációk készítése
 tûzvédelmi oktatás
 tûzvédelmi szakvizsgáztatás
 tûzvédelmi cégképviselet
 tûzvédelmi eszközök forgalmazása
A.D.R. Biztonságelemzõ Kft.
Iroda: Kecskemét, Széchenyi tér 14.
(Északi térfal, 1. emelet)
Tel: 06-76/769-060 fax: 06-76/998-687
e-mail: fire@adrkft.hu; honlap: www.adrkft.hu

A.D.R. Biztonságelemzõ Kft.,
Orgovány és vidéke Takarékszövetkezet

készítéseket és vizsgáztatásokat.
A hallgatók az oktatási anyagot
a honlapunkról letölthetik.
– Építész tûzvédelmi szakértõként részt veszünk a tervezés során a tûzvédelmi követelmények
meghatározásában, a tervet leegyeztetjük a tûzoltósággal.
– A tûzvédelemhez szükséges
eszközök – tûzoltó készülékek,
tömlõk, tiltó, tájékoztató matri-

cák, utánvilágító táblák, naplók,
stb. – forgalmazásával és ellenõrzésével is foglalkozunk.
Flórián napi akciónk keretében – május hónapban – a 6 kgos ABC porral oltó tûzoltó készüléket nyolcezer (+ÁFA) forintért
kínáljuk.
– Tûzvédelmi Szolgáltató Irodánkban, az Északi térfal elsõ
emeletén 9 és 16 óra között tudjuk fogadni partnereinket.

Tükész Kft.
Béres Gumi Kft.
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Vecsei táncosok Isztambulban
A megyei önkormányzat dunavecsei gyermekotthonának hagyományõrzõ cigánytánc csoportja harmadik alkalommal képviselhette Magyarországot Isztambulban a
Mosolygó Gyermekek
Nemzetközi Fesztiválján a közelmúltban.
A magyar cigánytánc nagy sikert aratott a fesztivál napján, több nemzet és
törökországi szervezet képviselõje gratulált
személyesen
Laubné Révész Ág n e s nek, a cigánytánccsoport vezetõjének.
– Ezúton szeretnénk köszönetet mondani R a m a z a n B a s nak , az isztambuli Gerincsérültek Egyesülete elnökének

DekoRichter

Profik a dekorációban
Richter Bertalan 1995-ben indította el dekorációs magánvállalkozását. A kezdetben egyszemélyes cég idõvel hét fõs vállalkozássá nõtte ki magát, tevékenysége pedig mind összetettebbé vált. A DekoRichter által készített dekorációs termékek ma már városszerte ismertek és elismertek. Évek óta dolgoznak például az Európa Jövõje
Nemzetközi Gyermektalálkozó, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, a Kunság Volán Zrt, az Autó Univerzál Kft., a Karol
Wojtyla Barátság Központ, az Univer Konzervgyár vagy az önkormányzat megbízásából.

a kint töltött szép napokért,
valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, illetve a Szenteste Alapítványnak
táncosaink törökországi utazásának nagylelkû támoga-

tásáért – nyilatkozták hazatérve az utazáson részt vett
gyermekek és felnõttek, akik
méltán büszkék arra, hogy
Dunavecse hírnevét öregbíthették Törökországban.

Új helyre költöztek
A kecskeméti D r . K i s s - D e n t
P a r o d o n t o l ó gia új helyre: a
Vacsi közbõl a Rákóczi út 13/B
alá költözött. Az impozáns,
igényesen berendezett és a legkorszerûbb
technológiával
szolgáló rendelõ közvetlenül az
egykori városi mozi szomszédságában található. D r . K i s s
Endre - munkatársaival - immár itt várja régi és új partnereit. (Tel.: 76/487-594)

2010. május

– Üzlet- és reklámdekorációs tevékenységünk keretében
vállalunk számítógépes betû-, grafika- és
fotóvágást, készítünk
cég- és reklámtáblákat, gépjármû dekorációt, reklámtranszparenseket, üzletportálokat és kirakatokat. Lehetõség van
kiállítások, rendezvények teljes körû kivitelezésére – mondta
el lapunknak Richter
Bertalan. – Komplett arculattervezéssel, szóróanyagok, katalógusok grafikai tervezésével, alkalmi kiadványok szerkesztésével is ügyfeleink rendelkezésére
állunk, készítünk továbbá hirdetéseket és plakátokat. Vállaljuk kirakatok, lakások, irodák
síküveg felületének biztonsági
és szolár fóliázását is. Maradéktalanul figyelembe vesszük
megrendelõink egyedi igényeit.
A kreatív munkára rendkívül
nagy igény mutatkozik, ugyanis

ügyfeleink döntõ többsége –
miután elmondja az elképzeléseit – teljes mértékben ránk hagyatkozik a megvalósításban. A
különbözõ rendezvények során
a városközpontban információs
felületként megjelenõ acél tartószerkezetek és a rajtuk lévõ
reklámponyvák is a mi tulajdonunkban vannak, foglalkozunk
tehát tulajdonképpen mindennel, ami a dekorációs munkával összefügg.
– A piac és az igények folya-

matosan változnak, amihez
igazodnunk kell, hogy talpon
tudjunk maradni. Mi magunk is
folyamatosan
beruházunk,
megújulunk, hogy a legjobbat
nyújthassuk megrendelõinknek.
Két-három éve vettünk olyan
nyomtatót és laminálót, amelylyel már az igényesebb, nagyméretû nyomtatást is magunk

tudjuk elvégezni. Szinte minden
felületre tudunk nyomtatni.
– Cégünk fõ erõssége a remek kollektívánk. Számomra
rendkívül fontos, hogy megbecsülve érezzék magukat a munkatársaim épp úgy, mint a megrendelõk.
DekoRichter
6000 Kecskemét,
Kiskõrösi út 8/a
Tel./Fax: 76/415-103
Mobil: 30/945-8625
richterdekor@t-online.hu

Szezon elõtti kedvezményes akciók a FormaZonában
Minden korosztály számára kínál csábító sportlehetõségeket, különbözõ mozgásformákat a kecskeméti FormaZona Sportközpont. Gyerekeknek Krajcsák Márk squash versenyzõ (a jelenlegi világranglista
37. helyezettje) tart edzést, a fiatalok a sportközpont minden szintjén,
minden termében találhatnak kedvükre valót, és még az 55 év felettieknek is olyan gyakorlatokat kínálnak, amelyek az egészségmegõrzés és a mindennapi fittségük szempontjából is vonzó lehet.

tos életformához, mindenekelõtt a squash-hoz.

Babamasszázs
tanfolyam

látlan használat (hétköznap 10tõl 14-ig, illetve szombat, vasárnap egész nap) esetén
mindössze 5000 forint.

Kezelések
a napozás elõtt

Idõsebbek is
elkezdhetik
A testedzés, a sport kedvezõ hatásai minden életkorban érvényesülnek, de 55 év felett különösen fontos szerephez jutnak.
Az életminõség romlásának
megelõzése mellett a rendszeres
fizikai aktivitás, testedzés, sport
ellensúlyozza a szervezet képességeinek romlását, csökkenti a
betegségek kockázatát, illetve
már kialakult betegségben segít
a jobb életminõség elérésében,
segít fenntartani az önálló életvitelhez szükséges fizikai és szellemi teljesítõképességet.

A FormaZona éppen ezért kiemelten kezeli az idõsebb korosztályt, és senior programja
keretében minden 55 év feletti
vendége számára kedvezményes bérletet kínál a délelõtti
órákra, valamint kedden és
csütörtökön ingyenes spinning
órákra várja õket. Ezen a vendégek kiemelten számíthatnak
a teremedzõk személyes segítségére, hogy az egészségük
megõrzése érdekében megfelelõ terheléssel végezzék a gyakorlatokat. Az 55 év felettieket
megszólító új bérlettípus, a
Senior fitness egyhónapos kor-

Tagadhatatlanul közeleg a
nyár, vagyis néhány hét és már
30-35 fokban élvezhetjük a
napsütést. A barna testszín elengedhetetlen a jó megjelenéshez, és a FormaZona ebben is
segít.
Szeretnéd a szoláriumozást és
a nyári napozást biztonságosan
elkezdeni? A sportközpontban a
bõrvédelem legújabb formájával ismerkedhetsz meg, mely
gyorsan, még az erõs nyári napsütés elõtt, kockázatok nélkül
barna bõrt garantál.
A FormaZonában speciális,
erre a célra kialakított krémekkel
masszírozzák át az egész tested
szoláriumozás elõtt és után. A
Phy-saccaride barnaalga hatóanyagot tartalmazó testkezelõ
pakolás a bõr alsó rétegében

fejti ki védekezõ hatását az UVsugarak káros hatásai ellen. A
kezeléshez használt krémek
antioxidáns hatóanyagokat tartalmaznak, melyek megakadályozzák a bõr fény hatására történõ öregedését. Az eredmény:
gyorsan, hosszan tartó védettség
mellett gyönyörû barna testszín!

Sport gyerekeknek
A legfiatalabb korosztály ingyenesen belekóstolhat a különbözõ mozgásformák vadító, csábító világába. Május 22-én a
FormaZonába érkezik Krajcsák
Márk (minden idõk legjobb magyar squash versenyzõje) és
ízelítõt ad a fiataloknak a spor-

Május 22-tõl új szolgáltatással
bõvül a FormaZona Sportközpont. A gyermekek számára kialakított szobában, a Magyar
Gyermekmasszázs Egyesület tematikája keretében a szülõk
hétrõl-hétre szakképzett oktató
segítségével fokozatosan sajátíthatják el a babamasszázs
technikáját. A tapasztalat és a
tudományos kutatások egyaránt bizonyítják ennek jótékony hatásait, miszerint e
masszázstól a babáknak jobb

közérzete lesz, jobban alszanak, gyorsabban fejlõdnek. Továbbá megszünteti a hasfájást,
optimalizálja az anyagcserét,
serkenti az immunrendszert,
enyhíti a fogzás okozta kellemetlenségeket.

Bérletakciók
Még most sem késõ bérletet
váltani, hogy nyárra csábító
külsõvel vonulhassunk fel a
strandon, vagy egyszerûen csak
tetszünk a párunknak. A FormaZona május 9-ig rendkívül
kedvezményes
bérleteteket
ajánl fel, régi és új vendégeinek. Érdeklõdj a recepción, érdemes!

FORMAZONA SPORTKÖZPONT
Kecskemét, Izsáki út 4. (Szil-coop emelet)
Tel.: 76/325-251
Nyitva: hétfõtõl péntekig 6-22-ig,
szombaton és vasárnap 8-20-ig
www.formazona.hu
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Három Gúnár Rendezvényház

Menü és torkos péntek
Miközben zajlik Kecskeméten a Hotel Három Gúnár nagyszabású fejlesztése és bõvítése, a rendezvényházban zavartalanul élvezhetik a vendégek az
ismert és közkedvelt konyha remekeit. Mint azt Csizmadia Lászlótól megtudtuk, továbbra is népszerû helyszíne a rendezvényház családi eseményeknek, lakodalmaknak, korlátozott számban még ballagásra is tudnak megrendelést fogadni. Fél 12-tõl fél 2-ig naponta várják menüvel a vendégeket. 750 forintért kétféle leves és kétféle fõétel közül lehet választani.

házias jelleget emelik ki fõ erényként. Jellemzõen családok jönnek, ezért különös gondot fordítunk arra, hogy a kínálatban
mindenki megtalálja az ízlésének
megfelelõ ételt. Külön odafigyelünk a gyerekekre. Átlagosan
130-150 fõ étkezik ilyenkor
két turnusban,
12-tõl és fél 2tõl. Sokan választják családi
ünnepek helyszínéül is, egyre gyakrabban
foglalnak asztalt nagyobb
társaságok.
Míg az étterNagyüzem a Három Gúnár konyháján. Minden siker alapja az íz, a zamat, az étlap mi vendégekA ház másik újdonsága a tor- lembe vegyünk, beleértve akár nek színvonalas vasárnapi ebédkos péntek, amikor este 6-tól fél lisztérzékenységet, cukorbetegsé- del, féláras pénteki vacsorával, a
11-ig minden étel árából 50 szá- get vagy ételallergiát – tudtuk hétköznapokon pedig menüvel
igyekeznek a kedvében járni, adzalék kedvezményt adnak. Frics- meg a mesterszakácstól.
– Ez a rugalmasság és válto- dig a szállóvendégeknek egy-egy
ka Csaba, a rendezvényház
konyhafõnöke a vendégek fi- zatosság az egyik fõ vonzereje a hosszú hétvégéhez kapcsolódóan
gyelmébe ajánlja a megújult ét- sunday lunch-nak, vagyis a va- programajánlatokkal, kulturális
lapot is, amely évente négyszer, sárnaponkénti szabadszedéses szolgáltatásokkal egybekötött akaz évszakváltásokhoz igazodva ebédnek is. Mekkora igény mu- ciókkal kedveskednek a Három
tatkozik erre az étkezési lehetõ- Gúnár tulajdonosai. Az aktuális
alakul át.
ajánlatokról a www.hotelharom– Mindig a szezonális nemes ségre a városban?
– Rendkívül népszerû ez a va- gunar.hu honlapon lehet bõvebanyagok felhasználásával készítjük el az ízletes ételeket. Nem jö- sárnapi étkezési forma. Vendé- ben tájékozódni.
A szabadszedéses vasárnapi
vünk azonban zavarba akkor geink 25 féle melegétel közül vásem, ha a vendég kívánsága laszthatnak egy-egy alkalommal, ebédre és a torkos péntekre érnem szerepel az étlapon. Étter- és minden héten más a kínálat. demes elõzetesen asztalt fogmünkben lehetõség van arra, A törzsvendégek a változatossá- lalni a 76/483-611-es telefonhogy egyedi igényeket is figye- got, a családi hangulatot és a számon.

Tisztelt Választók!
Ezúton szeretném megköszönni azon Kedves Választók támogatását, akik szavazataikat rám adták le április 11-én.
Köszönöm a lehetõséget, hogy megmérethettem magamat az
idei országgyûlési választásokon, és a baloldali jelöltek közül
megszerezhettem megyénkben az egyéni választókerületi szavazatok legnagyobb arányát, amely országosan is jó eredménynek
számít.
Hálás vagyok megtisztelõ bizalmukért!
Király József
MSZP Kecskemét 2. sz. v. k.

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA








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

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

Nyitva: mindennap 9–20 óráig
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Kecskemét ínyencmestere
Jakó Lajos cukrászmester és felesége 1977-ben nyitották meg elsõ
cukrászdájukat Kiskõrösön, amit még kettõ követett Petõfi szülõvárosában. 1990-ben egy kis fagylaltozóval próbáltak szerencsét Kecskeméten. Nem sikertelenül, hiszen ma már 160 négyzetméteres,
gyönyörû cukrászdává terebélyesedett ez a fagyizó, sõt tovább bõvült az Anna Kávéházzal. Így akár 110 vendég igényes befogadására és kiszolgálására vált alkalmassá. Közben egy külterületi épületben pékséget és cukrászüzemet rendezett be a Jakó család, s itt alakította ki új otthonát is, végleg búcsút intve Kiskõrösnek, ami a cukrászatot illeti.
Férje nyomdokaiba lépve
Anna asszony ugyancsak cukrász mestervizsgát tett az évek
során, s ma már két lányuk,
Bea és Rita is erõsítik a családi
vállalkozást, ahol jelenleg több
mint 30 alkalmazott dolgozik.
A hamisítatlan Jakó-féle sütemények titkát sok tanuló elleshette az elmúlt évek során, elsajátítva az igényes cukrász
mesterség fogásait. 2003-ban
a kecskeméti Jakó Cukrászda
Jakó Lajos mestercukrász
elnyerte a legrangosabb szak-

országban. Ilyen specialitásunk például a fõnök kedvence torta, az epres és csokis
kardinális tortaszelet, vagy a
medve tortaszelet, s ezek mind
a mai kornak megfelelõ, könynyû, laza, tejszínes sütemények. Én speciel a házias ízeket szeretem. Van egy meggyes pitém, ami édesanyám
receptjébõl való, nekem az a
legkedvesebb süteményem.
– Ez a szakmám, ezt tanulom 14 éves koromtól holtomig. Ahogy a jó pap. És közben tanítom is, az egyik tanítványom most vett részt a cuk-

Itt kapható minden, ami szem-szájnak ingere
mai elismerések egyikét, a
védnöki táblával társított Dobos C. József Díjat.
– 1957-ben kezdtem a
szakmát, akkor még jegeltük
a fagylaltüstöt. Azóta nagyot
változott a világ technikailag,
s ezzel arányosan a sütemények és fagylaltok választéka
is óriási lett – nyilatkozta lapunknak J a k ó L a j o s cukrászmester, aki évek óta a BácsKiskun Megyei Cukrász Ipartestület elnöke és az Országos Cukrász Ipartestület elnökségi tagja – mi pedig
igyekeztünk mindig lépést
tartani a korral. A rendszerváltozás után, amikor a határok felszabadultak, egyre
több külföldi szakmai találkozón, kiállításon, versenyen
vettünk részt, ahonnan sok új
ötlettel, korszerû technikai és
technológiai ismerettel tértünk haza.
– Tulajdonképpen a klaszszikus magyar és osztrák cukrászat a monarchia óta na-

gyon hasonló. Nem túl nagy
választékkal, de nagyon finom süteményekrõl szólt a
történet. Most az olaszok diktálják a divatot ezen a téren,
százféle süteménnyel és fagylalttal, mindig új gépekkel,
alapanyagokkal és megoldásokkal. A kor követelményeinek megfelelõen lazább, könnyebb tésztákat készítünk, de
ragaszkodunk a természetes
alapanyagokhoz.
Süteményekhez csak saját fõzésû lekvárt és dzsemeket használunk.
Az áfonyát, barackot, szilvát,
epret, málnát lefagyasztva is
tároljuk, amibõl gyümölcsfagylaltok készülnek. A fagylaltönteteket is ezekbõl fõzzük,
akár hetente frissen, tartósítószer és adalékok nélkül. A növényi tejszínt sem engedem be
a házba. Nálunk a bonbon
valódi belga csokoládéból készül, a tésztáinknak pedig igazi vaj és tejszín az alapja. Vannak saját süteményeink, amiket nem készítenek máshol az

rász junior világbajnokságon.
Nagy örömmel tölt el – vallotta be Jakó Lajos mestercukrász, aki egyben a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség cukrász alelnöke is -,
hogy van kinek továbbadnom
a stafétabotot. Bea lányom
ugyancsak ezt a szakmát választotta, és hála Istennek nagyon ügyes, jó cukrász, ahogy
a legidõsebb unokám, Szandra is. Rita lányom közgazdász,
õ a gazdasági vonalat viszi a
családi vállalkozásunkban.
– A zene a mai napig legalább olyan édes számomra,
mint a finom sütemény. Fiatalon még zenekarban gitároztam, mostanában inkább dobolok, amikor hetente összejövünk dzsesszt játszani a
kecskeméti barátaimmal. Ha
pedig egyedül vagyok, akkor
zongorázom. S persze akkor is
a billentyûkhöz ülök, ha vendégség gyûlik össze nálunk,
és mulatozni támad kedvünk a
Jakó-féle desszert után.

Kató néni bukásai
A Kecskeméten élõ Zónai Tibor író, zeneszerzõ, producer
Kulcs címû musical regényérõl
tájékoztat, valamint a júliusi
Csiperó találkozóról is cikket
közöl a Sztársalgó magazin
májusi száma.
Elmeséli a magazinban Ihos
József, hogy gimnazista korában új rekordot állított fel a
középiskolájában, melynek
100 éves fennállása alatt még
soha senki nem bukott meg

olyan sokszor, mint õ. Majd
vall egy generál bomba-riadóról is, amit a New York-i
Kennedy repülõtéren idézett
elõ.
Kató néni mellett, többek
között Szentpéteri Csilla,
Gönczi Gábor és Kováts Adél
is szerepel a májusi számban,
Kamarás Iván pedig a Kecskeméten forgatott Igazából apa
premierjén nyilatkozott az országos magazinnak.
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K.O. Autós–Motoros Iskola

Padlóra küldik az árakat
Néhány hónapja új autós-motoros iskola nyílt Kecskeméten, K.O.
Mindemellett a K.O. fontosnéven. Ám ebben az esetben nem kiütést jelent ez a rövidítés, ha- nak érzi Kecskemét város sportnem a suli szlogenjét, a kulturált oktatást. A kiütéshez legfeljebb any- jának támogatását, segítve a finyi köze van ennek az iskolának, hogy itt padlóra küldik az árakat. atal sportolók jogosítványhoz juVagyis magas szintû oktatást nyújtanak elérhetõ árakon.
tását is.
A K.O. Autós–Motoros Iskola
irodája a Dobó körút 10. szám
alatt, a Centrál Passage Üzletház földszintjén található, ahol
kulturált tanteremmel és ügyfélfogadóval várják az érdeklõdõket, a jelenlegi legversenyképesebb árakkal. Itt egy B kategóriás jogosítványt akár már 79.900
forintért megszerezhetsz! Ez az
összeg pedig még ennél is kisebb lehet, ha valamelyik sportegyesület tagja vagy. (Részletek
a www.ko-autosiskola.hu honlapon.)
A K.O.-nál fiatalos, lendületes
és tanulóbarát környezetben tanulhatsz. Az iskola fiatal kora elA Kecskeméti Judo Club, a K.O. Autós-Motoros Iskola és a KESI
lenére nagy tapasztalattal és felregionális cselgáncsversenyt rendezett a napokban 400 judós
készültséggel rendelkezõ oktatópalánta részvételével. A félszáz fõs kecskeméti versenyzõ 5 elsõ, 8
közösséget tudhat magáénak.
második és 9 harmadik helyezést szerzett, s csapatban a második
Tanulóik számára vezetéstechnihelyen végeztek.
kai tréningeket (www.csuszoDiák A kategóriában Kele Ádám, Magyar-Kiss László Gergely,
sut.hu) és közlekedési rendõrök
Zsikla Hunor, Németh Tamás, Holló Dániel, Holló László, Diák B
által oktatott szituációs órákat is
kategóriában Baracsi Norbert, Mészáros Milán, Diák C
biztosítanak. Az oktatók elhivakategóriában Varga Cintia, Gera Bianka, Varga Szabina, Ábel
tottságuknak érzik, hogy olyan
Péter, Szûcs Krisztián, Lór Bálint, Diák D kategóriában Mucsi Maja,
tanulókat engedjenek ki az iskoHegedûs Levente, Baracsi Dávid, a Serdülõk kategóriájában pedig
lából, akik megfelelnek a mai
Hegedûs Henriett, Kárpáti Zoltán, Szabó Levente, Lukács Máté,
közlekedési morálnak és szabáSwendor Richárd, Polyák Flávió, Nagy József, Kecskeméti Albert,
lyoknak, elméletben és gyakorKiss Richárd és Polányi Ádám szerepelt kitûnõen.
latban egyaránt.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ májusi MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
május 2. vasárnap
május 3. hétfõ
május 4. kedd
május 8. szombat
május 11. kedd
május 12. szerda
május 13. csütörtök
május 14. péntek
május 15. szombat
május 16. vasárnap
május 18. kedd
május 19. szerda
május 20. csütörtök
május 21. péntek
május 22. szombat
május 26. szerda
május 28. péntek

15.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
bérletszünet
19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
bérletszünet
19.00 ó HUNGARYTHM avagy a „Tánc életre kelt”
a Presidance együttes mûsora
19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Gózon Gy. b.
19.00 ó HÁROM NÕVÉR - a Rivalda Fesztiválon, a Thália
Színházban
17.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Latinovits Z. b.
19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Törzs J. b.
19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Apáczai Cs. J. b.
19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Blaha L. b.
19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Arany J. b.
19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Jászai M. b.
19.00 ó a Máltai Szeretetszolgálat hangversenye
19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Latabár K. b.
15.00 ó „KALÁKA 40 KICSIKNEK” –
a Kaláka és Gryllus Vilmos gyerekdalai
19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Bessenyei Gy. b.
19.00 ó NEM ÉR A NEVEM
bérletszünet
19.00 ó ESTeM Díjátadó Gála
19.00 COLORES DE TANGO

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
május 7. péntek
május 9. vasárnap
május 11. kedd
május 13. csütörtök
május 14. péntek
május 15. szombat
május 16. vasárnap
május 18. kedd

május 19. szerda
május 20. csütörtök
május 25. kedd
május 27. csütörtök

19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL – bemutató
19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
19.00 ó ESTI PRÓBA – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Mihály Társulatának elõadása
19.00 ó Magyarországi Bábszínházak X.Találkozója
11.00 ó Magyarországi Bábszínházak X.Találkozója
9.30 és 18.00 ó Magyarországi Bábszínházak X.Találkozója
18.00 ó Magyarországi Bábszínházak X.Találkozója
19.00 ó Versszínház – „Talán jó mégis az ember” – összeállítás
Márai Sándor verseibõl Elõadja: Sára Bernadette és
Cseke Péter
„Ha nem jössz, nem röhögsz!” – Pölös János és Szép Bence
kabaréja
19.00 ó „KALÁKA 40 NAGYOKNAK”
válogatás a 40 éves Kaláka dalaiból, kis meglepetéssel
19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
május 18. kedd
május 20. csütörtök

19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZETELETKÖRT FUTNAK
19.00 ó PLAZMA

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

május 22. szombat
május 26. szerda
május 27. csütörtök
május 28. péntek
március 29. szombat

19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZETELETKÖRT FUTNAK
19.00 ó PISTI A VÉRZIVATARBAN
– Táncsics Mihály Kollégium Színjátszóköre
18.00 ó GOMBAHÁBORÚ - CAFÉ XL – HÁZTÛZNÉZÕ
– KATONÁS Színjátszó Mûhely
18.00 ó GOMBAHÁBORÚ - CAFÉ XL – HÁZTÛZNÉZÕ
– KATONÁS Színjátszó Mûhely
18.00 ó GOMBAHÁBORÚ – CAFÉ XL – HÁZTÛZNÉZÕ
– KATONÁS Színjátszó Mûhely

BAJAI SZÍNHÁZI JÁTÉKOK
május 30. vasárnap
június 1. kedd
június 4. péntek
június 7. hétfõ

20.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
20.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
20.00 ó NEM ÉR A NEVEM
20.00 ó LILI BÁRÓNÕ

Kecskemét, Katona József tér 5.
Tel.: 76/501-170
e-mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu
www.kecskemetikatona.hu

