Látogatás lengyel
testvérvárosunkban

Sikeres város Kecskemét
2. oldal

Állatvédelmi õrszolgálat
6. oldal

3. oldal
Tanulhatunk a lengyelektõl
3. oldal

Szentkirályi ünnep
Édesapjáról, Balogh Sándorról nevezte el a Szentkirályi
Ásványvíz Kft. tulajdonosa,
Balogh Levente azt a négyezer négyzetméteres logiszti-

kai központot, amit a napokban szentelt fel dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke. Részletes beszámolónk az
5. oldalon!

Nyitottan a világra
Érdekes helyen, egy könyvelõirodában nyílt meg három különbözõ mûvész kiállítása a napokban. A kiállítás mottója:
Nyitottan a világra, mely akár
az iroda mottója is lehetne, éppen ezért döntött Horváth József, a kecskeméti Alfafaktor
Plusz Kft. könyvelõiroda vezetõje a kiállítás megrendezése mellett. A kiállításon grafikusként
a Kecskeméten ismert és elismert
Patkós László, fes-

tõként Márki Nóra Jázmin, míg
szobrászként Kis Tamás mûveit
csodálhatják meg az érdeklõdõk. A tárlat július 30-ig tekinthetõ meg minden hétköznap 8
és 16.30 óra között, a Kecskemét, Jókai u. 22. szám alatt
mûködõ könyvelõirodában.

Csodás volt a Csiperó

Elbúcsúztattuk a hét végén az immár tizenegyedik kecskeméti
Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági
Találkozót, amire ez alkalommal
25 ország csaknem kétezer fiatalja érkezett. Ugyanolyan szép,
programokban gazdag, s a részvevõknek bizonyára ugyanolyan
felejthetetlen volt ez is, mint az
elõzõ tíz. Köszönet érte e
fesztivál atyjának, Farkas
Gábornak, és csiperós
csapatának!
A Wojtyla Barátság Központ a lengyelországi Poznanból (felsõ kép), az Újvidékrõl és – fellépõként – a
közeli Dunavecsérõl (alsó
kép) érkezõ csoportokat
látta vendégül. Mintegy
másfélszáz kisdiák éneke,
tánca, jókedve teremtett

igazi csiperós hangulatot az intézmény elõtti téren a minap. A
poznaniak polonézt és csárdást
táncoltak, az újvidékiek népi
gyermekjátékokat elevenítettek
meg, a Szenteste Alapítvány támogatását is élvezõ dunavecsei
diákotthon növendékei pedig cigánytánc földolgozásokkal léptek

a Wojtyla Ház elé sereglõ nagyérdemû elé.
Ezt követõen Nagy Mihályné –
aki maga is lengyel származású
–, valamint a Hamiló Pékség, a
Bács-Zöldért Zrt., a Ferences Imaközösség és a Héjja János vezette
McDonald’s látta vendégül a boldog fiatalokat.

Adózási
tudnivalók

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

Az ING Csoport, a világ
8. legnagyobb vállalata,
Magyarországon is vezetõ
pénzügyi szolgáltató

humánpolitikai vezetőt,
értékesítési vezetõt és
3 fõ értékesítõt.
keres.
Kecskemét
nagy.istvan3@ing.hu
mobil: 30/944-7731
A Nyíri úti
nyugdíjasházban

kiadó
egy másfél szobás,
részben bútorozott,

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

Kiadó Kecskeméten
70 nm−es üzlet
a Skála Áruház közelében,
a Nagykõrösi utcában.
A két helyiségbõl álló, egyedi
fûtéses üzlet földszinti,
forgalmas utcáról
megközelíthetõ.
Tel.: 06/30/9788−480
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Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel

Kecskemét most az egyik legsikeresebb város
Hamar elfut egy választási ciklus. Négy évvel ezelõtt hagyta ott sikeres kórházigazgatói állását dr. Zombor Gábor, hogy erõs felhatalmazásokkal megkezdje, kiteljesítse politikusi tehetségét. Elõbb országgyûlési képviselõ, majd Kecskemét polgármestere lett. Az idén
már tavasszal eldõlt, hogy folytatás következik: körzetébõl bejutott a
Parlamentbe. Nemrég az indító pártszövetség bejelentette: továbbra
is számít rá. A Fidesz-KDNP hivatalos polgármester jelöltje lett.

Összefogás

Beruházások
– A legfontosabb érv, ami
miatt úgy éreztem, hogy érdemes mérlegelnem ezt a kérdést, a város lakói, illetve a Fidesz politikusai részérõl érezhetõ támogatás és bizalom –
mondja Zombor Gábor az Alföldi Civil Napló riporterének.
– Másrészt erkölcsi kötelességemnek tartom, hogy segítsem az elmúlt négy évben
Kecskeméten elindult fejlesztések, beruházások eredményes
befejezését, akár polgármesterként, akár képviselõként.
– Mennyit változott az elmúlt
négy év alatt Zombor Gábor?
– Én nem tapasztalok magamon lényeges változást, és
ennek örülök. Õszintén remélem, hogy kívülrõl sem látszik

ország egyik legsikeresebb,
legprosperálóbb városa. Ez
nagyon komoly erkölcsi tartást
ad. Olyan bázist, amire alapozni lehet a következõ négy
évet is.

ez másként. Nem szédített
meg a hatalom. Szerencsére
nagyon sok barát, támogató,
segítõ van a városban, a hivatalban, a testületben, de a civil életben is, akikre tudok támaszkodni ez ügyben is. Meggyõzõdésem, hogy ennek az
együttgondolkodásnak meghatározó szerepe van abban,
hogy Kecskemét jelenleg az

– Az utóbbi nyolc évben egy
baloldali liberális kormány ve zette az országot. Mennyiben
nyomta rá a bélyegét a mö göttünk álló ciklusokra az eb bõl adódó, kikerülhetetlen el lentét?
– Én úgy gondolom, hogy a
város életében, egy rövid idõszaktól eltekintve, nem volt
érezhetõ, hogy nem egy oldalon álló politikusoknak kell
párbeszédet folytatniuk. Ami
pedig a helyi politikát illeti,
megítélésem szerint példaértékûen mûködött: a képviselõtestület mindig össze tudott
fogni a nagy ügyekben, függetlenül attól, hogy ki melyik
oldalon áll. Ez a város szempontjából nagyon fontos volt.
Nyilvánosan több alkalommal

Diplomaátadó a fõiskolán

Ünnepélyes keretek között 176an a diplomájukat, 76-an pedig
a felsõfokú szakképzési bizonyítványukat vehették át a napokban a Kecskeméti Fõiskolán.
A Kertészeti Fõiskolai Kar udvarán rendezett jeles eseményen

Kecskemét belvárosában

kiadó
a Gyenes térre nézõ,
második emeleti,
64 négyzetméteres

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

dr. Kuti István általános rektorhelyettes ünnepi beszédében –
az útravaló gondolatok mellett –
kitért arra a nagyszabású fejlesztési tevékenységre is, amely
uniós forrásból és saját bevételekbõl valósul meg a fõiskolán.

Az ünnepségen jutalmat kaptak
azok a hallgatók, akik kiemelkedõ tanulmányi és közösségi
munkát végeztek fõiskolai évek
alatt, majd a végzõsök képviselõi átadták a fõiskola zászlaját
az alsóbb éveseknek.

KIADÓ

GARÁZS

Kecskemét belvárosában
egyedi fûtéses, földszinti, utcai

hosszú távra
KIADÓ
a belvárosban.
Tel.:
20/9626−279

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

köszönetet mondtam már az
úgymond ellenzéki képviselõknek ezért a város érdekében tanúsított kompromiszszumkészségért. Kapcsolataink kiegyensúlyozottak voltak
az elmúlt ciklusban minden
szinten. Még ha nagyon sok
kormányzati lépéssel nem is
értettem egyet, valahogy mindig sikerült az egyensúlyt
fenntartani a polgármesteri és
a képviselõi munkában egyaránt.

Siker
– Jobb pozícióra számíthat
ezután Kecskemét?
– A mostani idõszakban
természetesen nagyobb támogatást élvez a város, de
tudni kell azt is, hogy nagyon
sok a jelentkezõ. Én úgy érzem – mi több: tudom, mert
nagyon sok tárgyalást folytattunk errõl -, hogy az új kormány és az új parlamenti
frakció is kiemelten kezeli
Kecskemét ügyeit. Arra számítok, hogy megtorpanás nél-

kül, az eddigieknél is könynyebben és hatékonyabban
tudjuk a fontos kecskeméti
ügyeket továbbvinni.
– Esetleg már konkrét pél dát is tud erre mondani?
– A korábbi kormány hozott
egy döntést, amellyel elvette
az önkormányzatoktól az
iparûzési adó kezelését, a
visszajuttatása pedig meglehetõsen bizonytalan volt. E
kérdésben önálló indítványként Kósa Lajossal közösen
egy olyan törvénymódosítást
terjesztettünk be, amely július
1-jével visszaadja az önkormányzatoknak ezt az összeget. Nem kevesebbet, mint a
jövõnket jelenti ez. Óriási siker, hogy képviselõként ezt sikerül végigvinnünk. Úgy vélem tehát, hogy ha továbbra
is így mûködnek a dolgok,
akkor Kecskemét a korábbiaknál is jobban tud fejlõdni.

Megosztva
– Az utóbbi idõben úgy tû nik, mintha ez a parlamenti

menet a szokásosnál is töb bet „elvinne” a polgármeste rünkbõl.
– Az új Országgyûlés az elsõ idõszakban nagyon intenzív munkát végez, és minden
parlamenti
képviselõben
megvan az elhivatottság, ami
érezteti ezt a prioritást. Ebben a történelmi idõszakban,
amikor az új rendszert fel kell
építeni – gondolom a nyár
közepéig – az Országgyûlésben kell sokkal többet tevékenykedni. A képviselõk nagyon aktívak, sok kétharmados törvényrõl születik döntés. De véleményem szerint,
úgy szeptembertõl visszazökken a normál medrébe a
munka, és akkor én is sokkal
többet tudok majd itthon lenni. A hivatali feladataimat
mindenféleképpen ellátom.
Sajnos azokról a dolgokról
maradok le, amelyek számomra kedvesek, és egy kis
kikapcsolódást hoznának az
életembe. Bízom benne,
hogy õsztõl ez is másként
lesz.

Hasznos adózási tudnivalók
A választások óta eltelt rövid idõszakban számos olyan törvényjavaslat került benyújtásra, amely a jelenlegi túlzott adminisztrációval terhelt, bürokratikus, nehezen átlátható adórendszert hivatott átalakítani. A kormány 29 pontos akciótervében megfogalmazott fõ elvárások az új adórendszerrel kapcsolatban az egyszerûsítés, teljesíthetõség és az igazságosság. Nézzük át most azokat a jogszabályi változásokat, amelyek elfogadása már megtörtént!
Az Országgyûlés a napokban
A szeptember 15-én esedékes
visszahelyezte a helyi iparûzési iparûzési adóelõleg már szintén
adóval kapcsolatos feladatok in- az önkormányzati adóhatóságtézését a helyi önkormányzatok hoz fizetendõ. A közcélú adomáhatáskörébe. Így ezek után az nyok áfa alóli mentesítését az áfa
iparûzési tevékenységgel kap- törvényt módosító 2010. évi LIII.
csolatos – legyen az állandó, törvény mondja ki, melynek kihirvagy ideiglenes – valamennyi detése júniusban megtörtént a
adókötelezettséget már az ön- 103. számú Magyar Közlönyben.
kormányzati adóhatóságokhoz
A közcélú adományok kikerülkell teljesíteni.
tek az ellenérték fejében teljesített
Az adókötelezettség bejelen- termékértékesítés és az ellenérték
tési szabályai visszatérnek a ko- fejében teljesített szolgáltatásrábbi években megszokott rend- nyújtás körébõl, így a közcélú
hez, tehát az adóköteles tevé- adományok után ÁFA-fizetési kökenység megkezdésétõl számí- telezettség nem keletkezik.
Az ÁFA törvény szerint közcélú
tott 15 napon belül az illetékes
önkormányzathoz kell a bejelen- adomány a közhasznú szervezeteknek közhasznú tevékenysétést megtenni.
A folyamatban lévõ ellenõrzé- gükhöz, kiemelkedõen közhaszsi eljárások esetében az ellenõr- nú szervezeteknek közfeladatuk
zést még az állami adóhatóság ellátásához, valamint a külön törfolytatja le, az adatokat a befe- vényben meghatározott feltétejezést követõen átadja az illeté- leknek megfelelõ egyház részére
kes önkormányzat részére, meghatározott tevékenységük táamely ha szükségesnek látja, az mogatására átadott termék,
eljárást továbbfolytatja. Azok- nyújtott szolgáltatás.
Nagyon fontos feltétel az adóban az esetekben, amikor az állami adóhatóság az eljárást mentességhez, hogy ne legyen
még ez év június 29-ig lezárta, megállapítható a közhasznú,
úgy az ezzel kapcsolatos jogor- közérdekû céltól eltérõ felhaszvoslati eljárásokat is ott folytat- nálás célja, illetve az adományozás ne jelentsen vagyoni elõnyt
ják le.
A fenti eljárás nem vonatkozik az adományozónak. Az adomáa részletfizetési, fizetési halasz- nyozónak a mentesség igénybetási, illetve adómérséklési kérel- vételéhez rendelkeznie kell a fent
mek elbírálására, ezekben az említett szervezetek által kiállított
esetekben az állami adóhatóság igazolással is, amely tartalmazza
a még hozzájuk benyújtott, de el az adományozó nevét, székhelynem bírált kérelmeket átadja az ét, lakóhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, a támogatott
önkormányzati adóhatóságnak.

célt, illetve a közhasznúság fokozatot.
A fent említett esetek kivételével átadott termék, nyújtott szolgáltatás továbbra is áfa fizetési
kötelezettséggel jár.
Július 5-én fogadta el az országgyûlés az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló új törvényt,
amely augusztus 1-én lép hatályba. A közteher a mezõgazdasági-, valamint az idegenforgalmi
idénymunka esetén napi 500,
míg alkalmi munka esetén napi
1000 forint. Ezt a munkaadó fizeti, a munkavállalónak kifizetett
bérnek viszont az egésze jövedelem, és a munkavállalónak bevallást sem kell tennie arról. A
közterhet a következõ hónap 12.
napjáig kell átutalni az adóhivatalnak.
A foglalkoztatási jogviszony a
munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével, és nem a
munkaszerzõdés megkötésével
jön létre, és nem is kötelezõ szerzõdést írni.
A munkavégzés megkezdése
elõtt kell a foglalkoztatottat bejelentenie a munkaadónak. Az
APEH-hoz való bejelentés történhet az ügyfélkapun keresztül
elektronikusan (interneten), telefonon, sms-ben, továbbá írásban
is. Ez utóbbi esetben a törvényjavaslat mellékletében szereplõ
munkaszerzõdést kell eljuttatni az
adóhatósághoz.
Global Tax-Office Kft
Kecskemét, Tinódi u. 14. A. 1/3.
Tel./fax: +36-76/328-731
Mobil: +36-20/489-9972,
+36-20/669-0391
e-mail: gto@gto.hu,
nagy.norbert@gto.hu
Honlap: www.globaltaxoffice.hu,
www.gto.hu
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MAGYAR – LENGYEL BARÁTSÁG

Delegáció lengyel testvérEgy lépéssel megint közelebb városunkban, Wadowicében
Kisbúcsú és kiállítás a Wojtyla Házban

Bagi Zoltán, a Csongrád Megyei Levéltár munkatársa nyitotta meg a Wojtyla Ház kisbúcsúja alkalmából rendezett új kiállítást, amelynek anyagát õ
és Karol Biernacki levéltárigazgató állította össze.

– Öt év elõkészítést követõen, 2008-ban állt
össze ez az anyag azzal a szándékkal, hogy az
érdeklõdõknek, elsõsorban pedig az iskolásoknak egy olyan képet adjunk a két nép ezer éves
közös múltjáról, ami felcsigázza az érdeklõdésüket a téma iránt – nyilatkozta lapunknak Bagi
Zoltán. – Hiszen legendás ugyan a lengyel-magyar barátság, de a mindennapi szóbeszéd
szintjét ma már nem nagyon haladja meg. A tapasztalataink azt mutatják, hogy valójában a

két nemzet közös útjáról nagyon keveset tudnak
az emberek. Ezen szerettünk volna változtatni
ezzel a kiállítással, amihez kiváló indulási alapot adott, hogy még a 2000-es évek elején Karol Biernacki Bátki
Zoltánnal közösen elkészített egy
lengyel-magyar
olvasókönyvet, és
ott már összefoglalták a témát.
– Talán össze
sem tudnánk számolni, hogy hány
helyen mutattuk
már be nagy sikerrel ezt a kiállítást. Járt az összes
megyeszékhelyen,
Csongrád megye
és Lengyelország
számos iskolájában, és a legnagyobb büszkeségünk, hogy bemutatták a lengyel
parlamentben.
Kétnyelvû az öszszeállítás,
hogy
mindkét országban párhuzamosan bemutatva,
egy kicsit a másik félre helyezzük a hangsúlyt.
Hiszen saját hazája történetérõl mindenki többet
tud. Így aztán a lengyel és magyar szöveg között
nincs tükörfordítás. Én írtam a magyar, Karol
Biernacki pedig a lengyel vonatkozásokat.
– Egyébként van egy másik kiállításunk is,
amely a lengyel menekültek Magyarországon
1939-1945 között témát dolgozza fel, illetve most
készül egy tárlatunk Szolidaritás címmel.

A Wojtyla Barátság Központ munkatársai is együtt ünnepelhették a
lengyelországi testvérvárossal, Wadowicével júniusban az elsõ demokratikus választás húszéves évfordulóját. A jubileum alkalmából
megrendezett ünnepségsorozatra a mintegy 20 ezer lelket számláló
település valamennyi testvérvárosának küldöttségét meghívta. Kecskemétnek kiemelt szerep jutott, hiszen június 19-ére Magyar Napot
hirdettek Wadowicében.

gyelországban megtartott elsõ
demokratikus választás emlékére minden évben megrendezik a Wadowicei Napokat, amikor kifejezetten a térség polgárainak szóló programokat szerveznek. Jó alkalom ez a testvér-

Nagy sikert arattak táncosaink a lengyel testvérvárosban
A város fõtere zsúfolásig telt
az érdeklõdõkkel. A bográcsban gulyás fõtt, mellette lángos és bor képviselte a magyar ízeket. A hírös város üdvözletét a delegáció vezetõje,
dr. Iványosi-Szabó András tolmácsolta. Az alpolgármester

A Magyar Nap keretében fellépett az önkormányzat és a
Wojtyla Ház küldötteivel együtt
érkezõ Hírös Néptánctanoda
Boróka csoportja, Csuma Sán dor vezetésével. Mûsorukat
vastapssal köszönte meg a lengyel közönség.

városi kapcsolatok elmélyítésére is. Ennek keretében hirdették
meg idén a Magyar Napokat,
ezzel is kifejezve, hogy mennyire kedves számukra a kecskeméti kapcsolat. Wadowice polgármestere hangsúlyozta, hogy
rendkívül nagyra tartja a Karol

A lengyelektõl érdemes tanulni
Elõször tisztelte meg jelenlétével a Karol Wojtyla Barátság
Központot B á n y a i G á b o r , a
Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés
elnöke.
Elmondta, hogy a megyének is
van néhány intézménye, ahol az
elesetteket, a társadalom perifériájára sodródott embereket karolják fel. Van közöttük civil és
vegyes fenntartású egyaránt, bár
ezzel a feladattal alapvetõen a
települési önkormányzatok foglalkoznak.
– Átérezzük a problémát –
magyarázta az elnök. – Hatáskörünkbõl adódóan mi legfeljebb támogatni tudjuk azokat,
akik ezzel foglalkoznak. Ennek
útjai pedig a szociális rendszeren
keresztül vezetnek.

A megyei elnök köszöntõ beszédében a lengyel néprõl és a

velük kapcsolatos szubjektív élményeirõl beszélt. Elmondta,
hogy 1985-ben járt Wadowicében, és mindjárt meg is gyõzõdött arról, hogy mennyire
büszkék a lengyelek arra, hogy

õk adták II. János Pál pápát a világnak. Ez a tény az akkori, terhelt világban is erõt adott a lengyeleknek hittel élni. Az elnök
szerint ez a közösség fantasztikus
lelki és szellemi fejlõdésen ment
keresztül az utóbbi húsz évben,
ami jelentõs részben köszönhetõ
a kecskeméti intézmény névadójának, Karol Wojtylának is.
– A lengyelek összefogása
példa kell, hogy legyen minden
népnek. Pláne most, amikor a
világ bajai megérintették Európa minden szegletét. A lengyelek voltak azok, akik szívük és
lelkük minden erejét latba vetve
ki tudták húzni magukat a bajból, és most érdemes rájuk újra
odafigyelni – szögezte le Bányai
Gábor.

A barátság erõs szálai
Lengyel-magyar két jó barát! – Ezzel a címmel tartott elõadást történelmi találkozásainkról és barátkozásainkról prof. Dr. Kovács István,
az MTA Történettudományi Intézet fõmunkatársa a Wojtyla Barátság
Központ múlt heti kisbúcsúján. Ezt megelõzõen kérdeztük a neves
szakembert a legendás barátság hátterérõl és eredetérõl.
– A XIX. század történelmébõl gatásukat a két nappal korábBem és Dembinszky nevét ban Lengyelországban történmindenki ismeri, arról viszont tekkel kapcsolatban, amikor
kevesen tudnak, hogy rajtuk Moszkva akarata ellenére
kívül a szabadságharcban Wladislaw Gomulkát választöbb mint négyezer lengyel tották elsõ titkárnak. Az õ
vett részt. Az 1956-os magyar népszerûsége a lengyeleknél
forradalom azzal kezdõdött, olyan volt, mint amilyennek
hogy a tüntetõk a Bem szo- Nagy Imre itthon örvendett. A
borhoz mentek kifejezni támo- tüntetõk célja az volt, hogy

békés úton, itthon is hasonló
változást tudjanak elérni. Ezt
követõen 1956 õszén Lengyelország nyújtotta hazánknak a
legnagyobb társadalmi segítséget. Az egész világtól érkezett támogatás több mint negyede származott lengyel barátainktól, ahol akkortájt hallatlan nagy volt a magyarok
iránti rokonszenv – sorolta fel
Kovács István a két nép közötti, generációról generációra
öröklõdõ, szorosra fûzött barátság erõs szálait.

Ewa Filipiak polgármester asszony egy Kecskemétrõl készült szép festményt kapott emlékül a városunk
küldöttségét vezetõ dr. Iványosi-Szabó András alpolgármestertõl.
beszélt Kecskemét történeti,
építészeti, turisztikai és gazdasági értékeirõl, miközben minderrõl a kivetítõn képekben is
ízelítõt kapott a népes közönség. Említést tett arról is, hogy a
városban ma már nemcsak a
Wojtyla Barátság Központ, hanem a jeles pápáról elnevezett
tér is viseli Wadowice nagy szülöttének nevét.

A kecskeméti delegáció
négynapos látogatása során
számos kegyhelyet látogatott
meg, megtekintették a pápa
szülõházát, gyermekkora helyszíneit, megkoszorúzták szobrát. A városházán Ewa Filipiak
és munkatársai nagy szeretettel
fogadták a küldöttséget. A polgármester asszony elmondta,
hogy az 1990. májusában Len-

Wojtyla Barátság Központban
folyó munkát. Tiszteletre és elismerésre méltónak találja,
hogy sikerült felújítani a házat, és mûködtetni a rászorulók javára. – Szívbõl kívánom,
hogy mindig jó emberek vegyenek körül benneteket, és
minden úgy sikerüljön, ahogy
azt szeretnétek! – fejezte ki jókívánságait.

A kecskeméti delegációt fogadta Jakub Gil plébános is, akit személyes jó barátság fûzött II. János Pál
pápához. A megbeszélésen szó volt arról, hogy – ha a meghívásuk megérkezik hozzánk és azt elfogadja a fõpásztor – akkor dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke vezetésével várhatóan októberben, a pápa pontifikációjának évfordulóján, az egyházmegyei delegáció is ellátogat Wadowicébe.
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Újra kinyílik a Zöld Ernyõ
2009. szeptember 12-én indult a Zöld Ernyõ névre keresztelt éves
programsorozat, amelynek lebonyolítására mintegy 37 millió forint
állt rendelkezésre. Az összeg jelentõs részét KEOP pályázaton nyerte a projektgazda Kecskeméti Ifjúsági Otthon, az önerõt pedig a
Bácsvíz Zrt. biztosította. A záró rendezvény június elején tett pontot a
programsorozatra, amelynek frissen levont tapasztalatait õsztõl már
az új projektben hasznosíthatják a szervezõk. A folytatáshoz ugyanis ezúttal 44 millió forint pályázati támogatást nyertek.
– Nagyon sok gyereket és felnõttet mozgattak meg a programjaink az elmúlt tíz hónapban. Eközben a városban mûködõ cégek és szervezetek körében is egyre ismertebbé és
kedveltebbé váltak a Zöld Ernyõ rendezvényei, és az általa
képviselt szellemiség. Szinte
napról napra nõtt az érdeklõdõk és a velünk együttgondolkodók köre, vagyis sikerült bevezetni a köztudatba ezt a
programot – foglalja össze a naphoz kapcsolódó progralegfontosabb eredményeket mot. Reményeink szerint ezek a
Oláh Edit projektmenedzser.
több éves múltra visszatekintõ
– Ilyen elõzményekkel már kezdeményezések most igazi
lesz mire építeni az új program városi szintû összefogássá duzõszi indításakor.
zadhatnak.
– Mekkora tömeget képes
– Nagyszerû lehetõség, hogy
még egy évig folytathatjuk a megszólítani egy ilyen követke megkezdett utat. A program zetesen felépített program?
– Az elsõ évben több mint 14
összeállításakor természetesen
figyelembe vesszük az elõzõ ezer fõt sikerült úgymond aktíévek tapasztalatait, és feltárjuk van elérnünk. Most ennél is naaz új partnerekkel való együtt- gyobb terveket szövünk, hiszen
mûködési lehetõségeket. Nagy egyrészt több anyagi forrás áll
hangsúlyt szeretnénk helyezni rendelkezésünkre, másrészt pepéldául az Autómentes Világ- dig már van kire építeni, hiszen
napra, ami városi nagyrendez- városszerte ismerik a Zöld Ervényként valósul meg. Új part- nyõ nevet. Új partnereink soránerünkkel, a Kefag Zrt.-vel kö- ban üdvözölhetjük a Temostar
zösen szervezzük meg október- Kft.-t is, amely nem csak a páben az Erdõk Hetét, a Porta lyázati önerõt biztosította, de a
Egyesülettel és más civil egye- felvilágosító és szakmai progsületekkel összefogva pedig a ramokba is bekapcsolódik. A
szeptemberi Takarítási Világ- cég nagy hangsúlyt fektet arra,

hogy a távfûtés modernizálásával és fejlesztésével megfizethetõ, környezettudatos szolgáltatást nyújtson. Idén az önerõvel
együtt összesen 46 millió forint,
vagyis a tavalyinál 9 millióval
több áll rendelkezésünkre. Ez
lehetõvé teszi, hogy ingyenes
programjainkat az eddigieknél
is több tartalommal töltsük
meg.
– Milyen témák élveznek pri oritást?
– Fontos szerepet szánunk a
helyi termelõknek, biotermelõknek, a térségben termelt
élelmiszereknek. Az ezzel kapcsolatos információkat szeretnénk egy adatbázisba összegyûjteni és mindenki számára
elérhetõvé tenni. Kiemelt témáink között szerepel a Homokhátság vízutánpótlásának kérdése. Többek között arra keressük a választ, hogy miként érinti ez a probléma a jövõnket, a
hétköznapjainkat. Idén is tervezünk nagyrendezvényeket, iskolai napokat, és vendégként
jelen leszünk számos más témakörrel foglalkozó programon. A környezettudatossághoz kapcsolódó jeles napokon
rendezvényeket és akciókat
szervezünk, és továbbra is mûködtetjük az Ifjúsági Otthonban
a Zöld Ernyõ Klubot, mint információs pontot. Szeretnénk elérni, hogy minél többen jöjjenek,
kérdezzenek, kérjenek segítséget környezetvédelmi, környezettudatos témákban. Gondolkodjunk együtt, vonjunk közösen „zöld ernyõt” Kecskemét
fölé!

Iskola az Interneten
A kecskeméti Németh László Gimnázium méltán büszke 48 éves
múltjára a felnõttoktatásban. Az idén szeptembertõl induló új képzési formáról, a digitális középiskoláról kérdezzük Kovács Andrea intézményvezetõt.
– Az Internet bevonása az
oktatás szervezésébe és a tanítási-tanulási folyamatba ma
még gyermekcipõben jár Magyarországon. Az Apertus Közalapítvány felvállalta, hogy az
eddig kísérletként mûködõ miskolci digitális középiskolai modellt országos hálózattá fejleszti. Egy központi pályázat részeként digitális tananyagokat fej– Ezek a tanulók részt veszlesztet a Nemzeti Tankönyv Kiadóval, s az iskolák – rajtuk ke- nek hagyományos konzultációresztül a diákok – részére in- kon, de csak kéthetente, és
gyenessé teszi használatát. Mi számítógép használattal rendebbe kívánunk bekapcsolódni szeres tanár-diák videokonferenciákat tartanak. Az esti
szeptembertõl.
– Az Interneten szervezett is- órákban akár naponta a diák
kola azon felnõttek számára te- kapcsolatot tarthat a tanáraiszi lehetõvé az érettségi meg- val. Mindez történhet otthonszerzését, akik rendszeres tartóz- ról, munkahelyrõl és a gimnákodási helyükrõl nehezen tudná- zium szolgáltatási pontjairól. E
nak hagyományos esti vagy le- pályázatban két vidéki és egy
velezõ oktatási formákat követ- kecskeméti helyszín mûködik
ni, mert vagy távolabb laknak a majd azoknak, akik otthonról
nagyobb oktatási centrumoktól, nem boldogulnának. Orgovagy idõbeosztásuk, életvitelük vány és környéke a helybeli
általános iskolában, Lakitelek
ezt nem teszi lehetõvé.

és környéke a Népfõiskolán
vagy az általános iskolában, a
kecskemétiek a KKK-ban juthatnak számítógéphez a tanuláshoz. Az iskola szabadon
szervezhetõ más helyeken is,
igény szerint.
– Ez a tanulási forma új korszakot nyithat az oktatásban –
fogalmazza meg a vezetõnõ. –
A diákoknak aktívabban kell
részt vennie a tanulásban,
nem csak passzívan ülni és írni. Közben észrevétlenül fog
fejlõdni a digitális kompetenciája, számítógép kezelése.
Sokan szeretnek a gép mellett
idõzni. A „gépfalók” napi szórakozásukat hacsak 1-1 órával bõvítik ki digitális tanulással, máris végezni tudnak az
éves tananyaggal. Észre sem
veszik, s máris az érettségi
elõtt állnak. Passzív idõtöltésük
átalakul.
– Várjuk minden érdeklõdõ
jelentkezését szerdánként augusztus 25-ig a délelõtti órákban. Cím: Kecskemét, Szent
Imre utca 9. Tel.: 76/508-836
Kovács Andrea intézményvezetõ

Kecskeméten nem szabad
kajszit telepíteni?
Büdi Zsolt vezérigazgató 25 éve dolgozik a zöldség-gyümölcs ke reskedelemben. Jól ismeri a termelõk, a belföldi kereskedõk és az
exportõrök gondjait, örömeit. Mondhatnánk úgy is: egy cipõben
járnak. Lapunk az idei gyümölcsszezonról kérdezte az egyik legna gyobb magyar gyümölcs exportõr cég, a Bács-Zöldért Zrt. elsõ em berét.
– A sárgabarackkal jobb a
Szomorú
h
e
lyzet?
szezonkezdet
– A termõterületek eltûnnek,
– Ilyen nehéz szezonra nem nincsenek újabb ültetvények,
emlékszem. Legalábbis ami a ezt nagyon szomorúan monkezdeteket illeti. A gyümölcs- dom éppen itt Kecskeméten, a
és a zöldségfélék vonatkozá- kajszi õshazájában. Mi példásában rendkívüli komoly áru- ul szerettünk volna telepíteni
alap kieséssel kell számolnunk ilyen csonthéjast – saját kocká– mondta keserûen a vezér- zatra –, de nem kaptunk rá enigazgató. – A cseresznye gya- gedélyt, mert az úgynevezett
korlatilag 80 százalékban szakértõk véleménye szerint
tönkrement. Megrepedt, rot- Kecskeméten és a környéken
hadások
indultak,
nagy nincs megfelelõ termõhelyi
arányban alkalmatlanná vált adottsága a kajszibaracknak.
az értékesítésre. Miután az esõ Ez szerintem abszurdum, Mamájus elejétõl folyamatosan gyarországon itt a legmagaöntözte a gyümölcsösöket, sabb a napsütéses órák szásajnos 60-70 százalékos érett- ma, a talaj szerkezete is alkalségi állapotban repedt szét a mas, ebben a kérdésben azt
gyümölcs. Egyszerûen nem le- gondolom, a kistérségi, illetve
hetett rajta segíteni, ugyanis a a városi vezetõknek is lépniük
félig érett, beteg cseresznye
vagy meggy elveszti kereskedelmi értékét. Különbözõ
gombabetegségek támadják
meg és elindítanak egy romlási-erjedési folyamatot. Cégünk éves szinten ötszáz tonna
cseresznyét szokott felvásárolni, idén örülünk, ha száz tonnát exportálhatunk. Miután
nincs termék, rendkívül magasak az árak. Keresleti piacnál
nagyon nehéz a termelõt ráBüdi Zsolt
szorítani, hogy a betakarításnál is vigyázzon a minõségre. kellene, hogy a címer-növéSzétbomlik az üzleti fegyelem, nyünk ne tûnjön el a tájról telfeloldódnak a racionális tör- jesen. Matkópuszta környékén
vények. A Zöldért szinte kizá- van még egy kevés barack, de
rólag exportra vásárol. A kül- ha nem lesz változás, súlyos
piac nem tolerálja a minõség- veszteség érheti Kecskemétet.
romlást, illetve a szokatlanul
magas árakat. Hasonló a
Kiegyenlített árak
helyzet a korai meggynél. Saj– A meglévõ fákról milyen
nos, a Meteornál, az Érdi bõtermõk – ezek a magyar termés takarítható be az idén?
meggytermés 30-40 százalé– Kajsziból átlagos termés
kát adják – is megrepedeztek várható, ennél a csonthéjasnál
a sok csapadék miatt. Szeren- a csapadékos tavasz kedvezõcsére a késõbb érõ fajtáknál en hatott. Nem fagyott el,
ez a probléma már nem eny- szebb, méretesebb áru nyerhenyire drámai. Így az idén tõ. Ez termesztéstechnológiai
megfigyelhetik a nagy meggy- szempontból is elõnyös, és a
termelõk azt a ritka jelensé- piacnak is jobban kedvez.
get, hogy a legnagyobb sze- Nem lesz túlkínálat, kiegyenlízonban, illetve a szedési idõ- tett árak várhatók, és a termeszak végén erõs kereslet mu- lõk is tisztességes jövedelemtatkozik, és emelkednek az hez fognak jutni az idén. Igény
árak. A nagy feldolgozók van az étkezési minõségre, a
ugyanis csak akkor tudják mû- hûtõipari, konzervipari feldolködtetni az eszközeiket, ha gozásra, és a szeszipar is várbármi áron is, de gyümölcs- ja a minõségi árut. Cégünk
húshoz jutnak.
egyik fõ terméke egyébként a
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kajszi. Osztrák szeszfõzdéket
látunk el a kecskeméti termelõk kincsével.

Kevesebb, de szebb
– A nyárvégi szüretelésû
gyümölcs-kínálat milyennek
ígérkezik?
– Szilvából a közepesnél
gyengébb termést várunk. Ez
azt jelenti, hogy drágább lesz
minden, nagyobb, de szebb
gyümölcsmérettel találkozunk.
Igazából ez jó a termelõnek, a
fogyasztónak és a kereskedõnek is. A sok csapadék a szilvánál a pozitív hatását fogja
érzékeltetni. Igaz, hogy ilyenkor nagyon oda kell figyelni a
növényvédelemre. Olyan betegségek is fölléphetnek, amelyeknek a tudomány nem ismeri az ellenszerét. A csonthéjas szezon egyébként – a rossz
kezdet ellenére – összességében szerintem a termelõk számára kedvezõbb lesz, mint a
tavalyi. Az alma terméskilátásai viszont elszomorítóak, az
utolsó öt-hat évnek a legalacsonyabb hozama várható.
– Mondhatjuk még egyálta lán, hogy a Duna-Tisza köze
Magyarország igazi gyümöl csös kertje?
– Ez nagyon nehéz kérdés. A
régiónk remek makroökológiai
lehetõségekkel bír. Az itt termelt gyümölcsöknek az íz- és
zamatanyagai lényegesen harmonikusabbak, mint a tõlünk
100-150 kilométerrel északabbra termeltekének. Nem
véletlen, hogy a megjelent pálinkafõzdék, konzervgyárak itt
mûködnek, vagy jelentõs részben innen vásárolnak. Viszont
el kell mondani, hogy ezzel a
lehetõséggel igazából nem
élünk. Komoly tõkét igényelne,
hogy öntözzük a telepítéseket.
Azt hiszem, ennek elõteremtése
nem egy zöldség-gyümölcs exportõr cégnek – vagy a különféle szövetkezéseknek – a dolga lenne, hanem a meghatározó kormányerõknek. Szeretném, hogy a nemzetgazdaság
jövõjének tervezésénél az alföldi gyümölcstermesztés infrastruktúrájának megteremtése is
szempont és cél lenne. Addig
kell cselekedni, ameddig az
embereknek ambíciójuk van,
hogy a múlt század elején kialakult kertészeti kultúrát megmentsék, tovább örökítsék fáradságos, kemény munkával,
komoly áldozatokkal.
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Szentkirályon átadták
a Balogh Sándor Logisztikai Központot
Édesapjáról, Balogh Sándorról nevezte el a Szentkirályi Ásványvíz
Kft. tulajdonosa, Balogh Levente azt a négyezer négyzetméteres, hat
hektáron elhelyezkedõ logisztikai központot, amelyet fél milliárd forintos beruházás eredményeként július 1-jén avattak fel. A fél év alatt
elkészült új épület ötmillió liter ásványvíz tárolására alkalmas. A logisztikai központ területét a következõ öt évben – a raktározási információtechnológia fejlesztés mellett – a duplájára tervezik növelni.
Az ünnepélyes átadási ceremóniára vezetõ politikusokat, a cég
partnereit, beszállítóit és a média
képviselõit várták el. A logisztikai
központ fõvédnöke, dr. Becsey
Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait is magával
hozta. Eljött Ángyán József, parlamenti munkáért felelõs államtitkár, Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, Szabó Gellért,
Szentkirály polgármestere, és az
ugyancsak fõvédnök dr. Bábel
Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke is.

– Boldogsággal tölt el, hogy
sok magyar embernek, akinek a
tekintete eddig Amerikára szegezõdött, megmutathatom, hogy
nekünk is vannak csodálatos értékeink – mondta köszöntõjében
Balogh Levente, majd Gróf Széchenyi István gondolatát, mint
vezérelvet idézte. Eszerint: „jó
magyarnak lenni igen nehéz, de
nem lehetetlen”.
A cégtulajdonos elmondta,
hogy 2003-ban, a márkaépítés
idején azt a döntést hozták, hogy
minõséggel mutatják meg a vi-

A kezdetektõl Puskásig

lágnak, hogy hol a helye Magyarországnak a térképen. Ebben az az 1,2 millió éves jégkorszaki lencse segíti a céget, amelyet véletlenül fedeztek fel, és
aminek a vize tökéletes sterilitásával minden kezelés nélkül palackozható.

A mára óriáscéggé nõtt vállalkozás alapjait Balogh Sándor a
80-as évek végén tette le. A mostani beruházás és az átadási ünnepség az utódok fõhajtása az õ
emléke elõtt. A felelevenített kronológia szerint az alapító fia, Balogh Levente 2003-ban vette át a
cég irányítását, és akkor az ásványvíz volt a cégcsoport legveszteségesebb vállalkozása.
Alig egy évvel késõbb a párizsi
Vizek Világbajnokságáról elhozott Oscar új fejezetet nyitott a
történetben, és elképesztõ tempót diktált a cég fejlõdésében. A
Szentkirályi Ásványvíz nem csak
az ország vezetõ márkája lett, de
lenyûgözõ nemzetközi sikereket
is elért. Amikor a termék reklámarcának megnyerték Luis Figot, a
nemzetközi sajtó figyelme is
Szentkirályra irányult. Azután a
magyar legenda: Puskás Öcsi
lett a legendás magyar cég arca.

Száz százalékig
magyar
Balogh Levente cégének küldetésérõl szólva Talleyrandot
idézte, aki Napóleonnak tanácsolta: „Vedd el egy nép múltját,
és azt teszel vele, amit csak
akarsz”. A cégtulajdonos szerint
a Szentkirályi Ásványvíz jó példa
arra, hogy ezt nem engedjük
meg. Mert mi, magyarok, büszkék vagyunk õseinkre, nagyjainkra. Ez az üzenet ölt testet abban
is, hogy a logisztikai központot
édesapjáról nevezte el.
A kormány nevében dr. Becsey
Zsolt, külgazdaságért felelõs ál-

Balogh Sándor megkezdett
munkájának mai folytatói az új
beruházás falán emléktáblát állítottak a Szentkirályi Ásványvíz lelõhelyének feltárója, az alapító
tiszteletére, amelyen ez áll: „Egy
jól töltött nap után boldog álom
következik”.
S lám, a valóság több mint
ami kezdetekben a legmerészebb álmokban is testet ölthetett.

Érseki áldás
lamtitkár köszöntötte a beruházót, és hangsúlyozta: az egész
ország számára fontos pillanat
ez, hiszen a szentkirályi sikerekben a homokon élõ emberek
küzdelme, akarása, és a magyar
talentum ölt testet.
– Vannak teljesítmények, amelyek a legnagyobbak közé emel-

a hazai ipar évszázados küzdelmérõl, és a névadó Balogh Sándorról, akinek alakját – mint
mondta – személyes találkozások, olvasmányai, és fiával, Leventével való beszélgetései alapján igyekezett felidézni. Lássuk
hát, ki is volt Balogh Sándor?
Általános iskolai tanulmányait

Kecskemétre került. A konzervgyárban
hamarosan
négyezer embert irányított, és
mind több találmányban, újításban volt része. Ezt követõen Nagykõrös következett. Az
elsõk között volt, akik a Márka üdítõital gyártását kezdeményezték, majd akik a rostos

A Balogh Sándor Logisztikai
Központot a beruházás fõvédnöke, dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke szentelte
fel. Ennek kapcsán a metropolita a víz szerepérõl és szentségérõl beszélt a népes hallgatóságnak.

nek bennünket. Ez egy ilyen siker
– mondta az államtitkár, és kiemelte, hogy ez a fejlesztés nem
uniós pénzekbõl, és nem is
kiemelt állami beruházásként, költségvetési finanszírozással valósult
meg, hanem
saját erõbõl.
– Ez egy
száz százalékig magyar
teljesítmény,
ami mindannyiunkat
büszkeséggel
kell, hogy eltöltsön – szögezte le
Becsey Zsolt.

Budapesten végezte. Nyolcadik
év végén a kémia tanár-osztályfõnök behívatta az édesanyát a
gyerek
továbbtanulása miatt.
Kiderült,
hogy a családban 13
apáca és 3
pap van, így
teljesen természetesnek
veszi a család, hogy ez
a fiú is középiskolába,
majd az esztergomi
neveldébe
megy. A tanár nem kérdezett
többet, viszont a továbbtanulási
lapra a vegytani technikumot írta.
Így kezdõdött az a pályafutás,
amely ezután a Chinoinhoz, majd
a Mûegyetemre vezetett. 25 éves
volt az ifjú szakember, amikor

ivólé gyártásának kivitelezését
elkezdték.
– Én Balogh Sándorról a Gellért
Szálló egyik fõpincérétõl hallottam
elõször. Õ beszélt nekem egy
szentkirályi emberrõl, aki azzal
adott neki egy palack vizet, hogy
kínálják és kóstoltassák, mert bizony ez a világ legjobb vize – idézte fel személyes élményét a politikus. Természetesen megosztotta a
hallgatósággal azt a történetet is,
amit Balogh Sándor oly sokszor és
sok helyen, olyan hatalmas szeretettel mesélt el. Történt ugyanis,
hogy az édesapja több alkalommal is kivitte õt a hûvösvölgyi forráshoz, megitatta az éltetõ forrásvízzel, és azt mondta neki: sok évmillióval ezelõtti villámok oldódtak
fel ebben a vízben.
Ezt az ízt õrizte egész életében,
majd amikor megkóstolta a
szentkirályi kút vizét, amit nem
keresett, mégis megtalált, tudta,
hogy különös történet kezdõdött
el. Így lett.

– A víz különösen fontos szerepet kap úgy a Bibliában, mint az
egyházi használatban – emlékeztetett az érsek a keresztvízre és a
szenteltvízre, majd Jézus szavait
idézte: „mint a szarvas vágyódik
a forrás vizére, úgy vágyódik utánad a lelkem, Istenem”. – A víz
tehát az Isten utáni vágyódásnak
is jele. Használata át- és átszövi a
Biblia tanítását és a liturgiánkat,
és ma már az emberiség is felfogja, hogy milyen nagy kincs
számára a tiszta ivóvíz. Hazánk
ezzel a természeti kinccsel van
megáldva.
E gondolatok jegyében áldotta
meg az érsek az alapítót, az intézményt, és mindazokat, akik
azért dolgoznak, hogy minél
több emberhez eljusson a szentkirályi víz, annak éltetõ hatásával
és jó aromájával.
– A vízben – zárta a szertartást
az érsek – egyszerre benne van az
alázat és az erõ. Éppen, mint Istenben.

A névadó villámos vize
Ezt követõen Lezsák Sándor,
az országgyûlés alelnöke beszélt
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Állatvédelmi õrszolgálat
Tõzsér Juditnak, a Gong Rádió ügyvezetõ igazgatójának, a Mentsvár az Állatokért Alapítvány elnökének kezdeményezésére, tárgyalóasztalhoz ültek a minap az illetékesek, s arra a döntésre jutottak,
hogy a jövõben egyesületi formában mûködik tovább a Bács-Kiskun
Megyei Állatvédelmi Õrszolgálat.
Az összejövetelen, amelyen
az õrszolgálattal szorosan
együttmûködõ szervezetek –
Kecskeméti Rendõrkapitányság, Kecskeméti Polgárõrség
Egyesület, Mentsvár Alapítvány,
Civil Szervezetek – képviselõi
vettek részt, elhangzott, hogy
az õrszolgálat egyre bõvülõ
feladatait a megye határain
túllépve látja el mostantól, és
akár egy országos hatókörû
feladatkört is elõrevetíthet a jövõre vonatkozóan.
Dr. Kassai László ezredes, õrszolgálat tevékenységét teKecskemét rendõrkapitánya kintve mérföldkõhöz érkezett.
üdvözölte az egyesületi forma Hozzátette: az országos hatólétrejöttét, és meggyõzõdésé- körû munka nem lenne teljesen
nek adott hangot annak tekin- idegen az õrszolgálat számára,
tetében, hogy az eddigiekben mivel már eddig is érkeztek a
tapasztalt együttmûködés or- megyehatáron túlról segítséget
szágos szinten is megállja kérõ hívások az állatok megmentésével kapcsolatban.
majd a helyét.
Somod i Sándor, a KecskeA megbeszélésen ezen kíméti Polgárõr Egyesület elnöke vül értékelték az Állatvédelmi
elmondta, hogy az állatvédelmi Õrszolgálat elmúlt négyéves

munkáját, az állatvédelem terén végzett tevékenységek tapasztalatait, valamint a júliustól életbe lépett állatvédelmi törvény rendelkezéseit is.

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Kacifántos lesz a helyzet?
A Kecskeméti Víziközmû Társulat több mint egy évtizede szervezi városunkban a vezetékes vízellátást és a szennyvízcsatorna építését.
Mára ez a civil szervezet gyakorlatilag elvégezte a munka dandárját,
hiszen kevés olyan lakóközösség maradt Kecskeméten, ahol az úgynevezett ISPA program keretében nem valósult meg eddig a közmûvek fejlesztése, a 14 ezer tagot számláló társulat áldásos közremûködésének köszönhetõen. Gondok akkor kezdtek mutatkozni a lakossági hozzájárulások banki hiteleit is nagy precizitással és szakértelemmel szervezõ civil közösség életében, amikor a jelenleg regnáló városvezetés kisstílû támadásokat indított a társulat korábban gördülékeny mûködésével szemben (a rossznyelvek szerint, pusztán személyes ellenszenvükre és érdekeikre hangolódva).

Anomáliák

A tanácskozással egy idõben érkezett meg a Fehérkereszt Állatvédõ Liga meghívója, amelyben Tõzsér Juditot díszvendégnek hívták
meg az I. Országos Állatvédõ
Toborzóra, amelyet július 18án tartanak Ráckevén, a
Savoyai Kastélyban. A rendezvény védnöke Szili Katalin, az Országgyûlés egykori
elnöke.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
A Takarékszövetkezet kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, jelenleg
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft

6,0%

6,5%
6,1%

Egyéves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, jelenleg éves
7,0%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +1,35% kamat együttese, jelenleg éves
6,6%
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
További versenyképes hozamú könyves és számlabetét kamatok
További kiemelt kínálat:
G Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret G Vállalkozói számlákhoz
Széchenyi-kártya hitel G Személyi kölcsön G Lakáscélú kölcsön
G
Netbank vagy Elektra G Lakossági és üzleti bankkártya
AJÁNLJUK TOVÁBBI TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSUNKAT!
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150),
Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020), Helvécia
(76/579-030), Izsák (76/568-000), Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL! SZÁMOLJON VELÜNK!

Jelenleg az úgynevezett KisISPA kategóriába sorolt közmûfejlesztések vannak napirenden a
megyeszékhelyen, amik egyfajta
hiánypótlások, utólagos kérelmeket orvosló beruházások. Ezekben
is kifejthette volna hasznos, szakszerû közremûködését a Kecskeméti Víziközmû Társulat. Ám a város közgyûlése júniusban olyan
rendeletet fogadott el a lakossági
kezdeményezésre megvalósuló
közmûépítések támogatási rendszerérõl, amivel valójában halálra
ítélte ezt a remekül mûködõ szövetkezést.
– A helyi fideszes vezetés sosem
nézte jó szemmel a mi társulatunk
munkáját, mindig ellenünk tett,
ahol csak tudott, így valójában
nem volt váratlan a mostani döntésük sem – nyilatkozta dr. Fekete
László, a Kecskeméti Víziközmû
Társulat elnöke a közgyûlési döntést követõen. – Ez itt már megint
egypártrendszer, amely kapkodva a demokrácia és a helyzetébõl
adódó diktatúra adta lehetõségek között, önmagát sodorja
olyan anomáliákba, amik elõbbutóbb lemorzsolják róla eredeti
identitását. Sportnyelven szólva,
a nemzeti bajnokságban a gyõztes joga az, hogy tehetsége szerint a legmagasabb szinten küzdve képviseljen bennünket, nem
pedig az, hogy kizárja az összes
többi csapatot, ezzel konzerválva
gyõzelmét.

Külterületek
– Ha a jelenlegi fideszeseken
múlott volna, Kisfái, Szarkás,

Dr. Fekete László
Belsõ- és Külsõnyír, Úrihegy, Úrrét, Szolnoki- és Budaihegy vagy
a Ballószögi tanyák az életben
nem jutottak volna vízhez és
szervezésemben vezetékes gázhoz. Az itt élõk adjanak hálát az
Istennek, hogy ez a vezetés csak
késõbb került hatalomra. Esetünkben a 23/2010.(VI.15.) rendelet számos pontjában hibás,
pontatlan, ami majd a gyakorlatban köszön vissza a polgároknak. Hiszen a kecskeméti
külterületeken élõ 15-20 ezer
ember ingatlanainak többsége
nem felel meg a fenti, most hozott rendelet követelményeknek. Így akiknél még nem valósultak meg a közmûfejlesztések
a külterületeken, azok vagy kivárják az idõt, amikor a város
odáig fejlõdik, hogy az õ telkük
is beleessék a szabályozási
tervbe (ami lehet 2-300 év is),
vagy kérik az önkormányzattól
a kisajátítást, és átadják a tanyájukat mezõgazdasági övezetnek, hogy zúgjon a traktor
és szántson az eke. Egyébként
az Alkotmánybírósághoz is fordulhatnak, mert az egészséges
vízellátás a polgárok alkotmányos joga.

Elkötelezetten
– De jelentõs anomáliák mutatkoznak majd a rendelet
2.§.3-as pontjának értelmezése
körül is, mely szerint: "Érdekeltségi egység: az érdekeltségi területen lévõ minden önálló ingatlan, társasház esetén az
adott társasházban található lakás és az alapító okirat szerint
hozzátartozó nem lakás céljára
szolgáló helyiség egy érdekeltségi egységet alkot." – Ezen
egységek a közös folyosók, szemétledobók, kerékpártározók
stb. Pedig e problémát sohasem
ezek a helyiségek használata jelentette, hanem a garázsok,
amelyek (kivéve sorházakat) általában külön helyrajzi számon
vannak. Tehát, ha valakinek van
ilyen garázsa, és az érdekeltségi
hozzájárulás mondjuk 150 ezer
forint, akkor az illetõnek kétszer
ennyit, vagyis 300 ezret kell fizetnie. Persze van ennél kacifántosabb is! Elõfordul sok helyen,
hogy a tároló is külön helyrajzi
számon van. Vagy a belsõ udvaron alakítottak ki gépkocsi parkolót, külön helyrajzi számmal,
ezért ezeket is plusz közmûfejlesztési hozzájárulásra kötelezik
majd. Ezért mondom, hogy kár
volt a társulatunk és a társasházi közös képviselõk véleményeztetése nélkül ezt a rendeletet a
közgyûlés elé vinni.
– Azóta sokan kérdezték már,
hogy véleményem szerint mire
ment itt a játék. Nekem az a
meglátásom, hogy elsõdleges
céljuk megint a Kecskeméti
Víziközmû Társulat kizárása volt
– mondta dr. Fekete László. – A
társulat nevében elég sokat ostoroztam a városi vezetést, mert
a tanyán, a külterületeken élõ
emberek sorsa iránt máig nagyon õszintén érzek elkötelezettséget. Nem a különbözõ
pártzászlók alatti acsarkodások
teremtenek élhetõbb mindennapokat a különbözõ térségekben, hanem az olyan tettek,
amikkel polgártársaink érdekeit
szolgáljuk.

Helyszín: Tiszakécske,
Tisza-parti Termálfürdõ

Július 16-18.
Sporteszköz-kölcsönzõ
G Koktélbár G Koktélterasz
G Vízifoci G Ketrecfoci
G Gabika és Csocsó bohóc
G

Színpadi programok:
14:00-14:30 LOLA
21:00-22:30 UNISEX
22:30-24:00 Heaven Street
Seven
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Az Izsáki Házitészta referencia konyhája

Print 2000 Nyomda Kft.

A Vino a minõségre épít A nagypapa verseskönyvétõl

Prikkel László, Juhász Sándorné, Vörösmarty Imre
– Tavaly hirdettük meg elõször a tésztafõzõ versenyt,
amelynek a sikerén fellelkesedtek a résztvevõk és a
szervezõk is. Idén már lényegesen többen neveztek, és
mindenki baráti, családi társasággal érkezett. Azt hiszem, mindenki nevében
mondhatom, hogy egy kellemes, szép napot töltöttünk el
együtt.
– Milyen szerep jut a tész tának a Vino Étteremben?
– Az Izsáki Házitészta referencia konyhája vagyunk, kizárólag abból fõzünk, amit
Juhászék forgalmaznak, és
meg vagyunk vele elégedve.
A két vállalkozás között na-

gyon jó a kapcsolat. A mostani rendezvényre is õk szolgáltatják az alapanyagot
azoknak a fõzõknek, akik
nem saját tésztával dolgoznak. Sokan hagyatkoznak
ezekre a termékekre, mert
tudják, hogy a hagyományos
recept szerint készülnek.
– Miért tartja fontosnak ét teremvezetõként a helyi ren dezvények felkarolását?
– Számunkra minden körülmények között a minõségi
vendéglátás, a vendégcsalogató gasztronómia kap
hangsúlyt. Még akkor is, ha
a mai helyzet nem éppen
kedvez ezeknek az értékeknek. Mi hosszú távon gon-

Sztársalgó
A Kecskeméti Katona József
Színház õszre tervezett Nyomorultak bemutatójára készülõ
Mahó Andrea színésznõ, énekesnõ, szinkronszínésznõvel közöl érdekes interjút a Sztársalgó
magazin júliusi száma.

és kiderül az is, hogy a földön
Velorexel közlekedik Veres Zoltán mûrepülõ Európa-bajnok,
többszörös Guinness-rekorder.
Ebben a hónapban is érdemes
a Sztársalgóban megjelent keresztrejtvény megfejteni, mert a
helyesen válaszolók között belépõket sorsolnak ki az augusztusi Kecskeméti Repülõnapra.

az egyedi boros címkéig

A nyomdaipari ágazatot – egyes vélemények szerint – keményebben
érintette a gazdasági válság, mint akár az építõipart. S bár a kecskeméti Print 2000 Nyomda Kft. termelése is csökkent ebben a kritikus idõszakban, mindvégig sikerült megõrizni a cég gazdasági stabilitását – szögezte le Szakálas Tibor kereskedelmi igazgató, amikor
a piaci igények és tendenciák változásainak hatásairól kérdeztük.

tavalyi nagy fejlesztésünk nyomán immár digitális technikával is az ofszetben megszokott
jó minõséget tudjuk produkálni. Ezzel lehetõvé vált, hogy
alacsony példányszámban is

– A hagyományos nyomdatermékek iránti kereslet érzékelhetõen csökken. Ennek fõ
oka, hogy az információ felgyorsult világában a híranyagok elsõsorban elektronikusan
terjednek, ami a nyomtatott
termékek példányszámainak
csökkenését vonta maga után.
Ezzel párhuzamosan visszaesett a csomagolóanyagok
iránti kereslet is.
– Milyen módon próbálják
kompenzálni ezeket a kedve zõtlen hatásokat?
– Mindig nagy dilemma volt
számunkra, hogy tevékenységünket ipari termelésnek vagy
inkább szolgáltatásnak kategorizáljuk. Az idõk során a
mérleg mindinkább az utóbbi
felé billent, ugyanis az értékesített termékben egyre magasabb a hozzáadott érték aránya. Az egész folyamatot az
ügyfél kényeztetése jellemzi.
Fejlett informatikai háttérrel ál-

megfizethetõ áron tudjunk
nyomdaterméket kínálni. Így
teljesen új piaci lehetõségek tárultak fel elõttünk. Például a
verset író nagypapa könyvének
a kiadására, piaci szempontok
alapján, korábban nem látszott
lehetõség. Most azonban az
akár öt-tízpéldányos szûk családi érdeklõdést is ki lehet szolgálni. Sorolhatnám még a színes kiadványokat, a családi fotóalbumokat, regényeket, irodalmi és szakmai anyagokat,
amelyek iránt színesben vagy
fekete-fehérben, fotóval vagy
anélkül, rendkívül nagy érdeklõdés mutatkozik. Ezért fejlesztéseink is ebbe az irányba mutatnak. Szeretnénk magát a kereskedést is ugyanolyan modern alapokra helyezni, mint a
termelésünket. Hamarosan
Interneten is elérhetõek lesznek
termékeink, és igény esetén
webes alapon is tudjuk biztosítani a vevõkapcsolatot.

lunk rendelkezésre, minden segítséget meg tudunk adni annak is, aki nem tudja pontosan
meghatározni, hogy mit szeretne, szükség esetén akár a terméket is házhoz szállítjuk.
– Ez azt is jelenti, hogy tevé kenységükben átrendezõdtek a
hangsúlyok?
– A papír alapú termékek
mellett egyre gyakrabban dolgozunk például mûanyag
alapanyaggal. Legújabb termékünk a plasztikkártya, ami
funkcióját tekintve lehet bankkártya, vásárlói kártya, ügyfélkártya, klubkártya. Mind közkedveltebb reklámhordozó a
hûtõmágnes, népszerûek az
egyedi címkézésû palackok
rendezvényekre, családi eseményekre.
– Az alacsony példányszámú
megrendelések mellett fokozott
szerep juthat a digitális nyom tatásnak.
– Különösképpen, miután a

Újdonságok a FormaZonában
OwnZone ™ (saját zóna) funkcióval rendelkezõ pulzusmérõ
órák az egyéni sajátosságok figyelembevételével
minden
edzés alkalmával a pillanatnyi
fizikai-pszichikai kondicionális
állapotnak megfelelõen határozzák meg az optimális terhelhetõség mértékét.
Újra itt a Pilates! Két remekül
motivált pilates-edzõ kezdte
meg munkáját a FormaZonában. Közülük Hegedûs
Dóra már sikeresen bemutatkozott, Tege Réka pedig négy alkalommal
tart
júliusban
promóciós (ingyenes) bemutató
órákat. A pilates nagy rajongótáborát annak köszönheti, hogy
rendkívül alkalmas az izmok
formálására, és mindezt úgy,
hogy közben nem emelkedik az
egekig a pulzusszám. Aki kedvet kapott, a pontos idõpontokat a sportközpont honlapján

mellett, játékos oktatás keretében ismerkedhetnek meg a
squash és a modern tánc alapelemeivel két gyermektáborban. A fiatalok napi háromszori étkezést kapnak és egyéb
szórakoztató programokon is

részt vesznek. A squash tábor
Szalai Nóra irányításával július
26-tól 30-ig, a moderntánc-tábor pedig a Fusion Dance tanárainak közremûködésével augusztus 9-tõl 13-ig tart.
A nyári újdonságokról és
bérletakciókról a FormaZona
honlapján (www.formazona.hu)
lehet bõvebb információkat olvasni.

Vágd ki, és vedd igénybe a kedvezményt!
Aki kivágja az itt látható kupont, és leadja a FormaZona Sportközpont recepcióján, egy teljes árú napijegy megvásárlása esetén egy
további alkalmat kap ajándékba. Felhasználható fitness, aerobik,
spinning, squash és masszázs szolgáltatásokra. A kupon július 18ig, az ajándék alkalom július 25-ig használható fel.
(www.formazona.hu) az órarendben nézheti meg. Július
18-án, vasárnap 17 és 18 órai
kezdettel két vérbeli spinning
órán vehetnek részt a sportág
rajongói. Sztárvendégként jön
hozzánk Kovács Cintia és Bognár Gergõ, akikhez csatlakozik
Cseh Dávid, a FormaZona közkedvelt spinnig-edzõje. Õk hárman egyébként az A38 Spin-

ning Team tagjai, és garantálják a remek hangulatot, gondoskodnak arról, hogy az adrenalin az egekbe szökjön, és
mindenki jól érezze magát. A
résztvevõket még további meglepetések is várják.
Az egészen fiatal korosztály
számára is remek lehetõségeket ajánl a sportközpont. Szakképzett oktatóval, felügyelet

✄

Tombol a nyár, de a hõség ellenére sem szabad abbahagyni a
rendszeres testedzést. Sõt,
ilyenkor kell még jobban vigyázni a formánkra, hiszen a
könnyû nyári ruhák és a fürdõruha mindent megmutat. Kecskeméten a FormaZona Sportközpont klimatizált termeiben
ilyenkor is élvezetes a mozgás,
legyen az fitnesz, aerobik vagy
spinning. De nemcsak a hûs levegõ, hanem az újdonságok és
a bérletakciók is vonzóak minden korosztály számára.
Megkezdõdtek a délelõtti
Spinning OwnZone ™ tréningek, amelynek segítségével a jó
állóképességû és az edzetlenebb vendégek is céljaiknak
megfelelõ intenzitással tudnak
edzeni. Kedden és csütörtökön
délelõtt 9.30-tól 11 óráig Kálmos Éva spinning-edzõ vezetésével a résztvevõk elsajátíthatják a pulzuskontrollált edzés elveit, amelyet utána máskor is
eredménnyel alkalmazhatnak.
A Polar cég által kifejlesztett

További témák a Sztársalgóból:
Jaksity Kata afrikai gyerekekért
kampányol, Sasvári Sándor pedig már nem Jézust, hanem Pilátust alakítja a Szupersztárban.
Megtudjuk, hogy az ágyban is
viseli-e Vujity Trvtko a sapkáját,

dolkodunk, a jövõben is ezzel szeretnénk foglalkozni.
Arra törekszünk, hogy vendégeink, az izsákiak a magukénak érezzék az éttermünket, az ide látogatók pedig magukkal vigyék városunk jó hírét. Izsákon három
melegkonyhás étterem mûködik és mindegyiknek megvan a maga törzsvendég köre. Mi is õket szeretnénk kiszolgálni. Maximálisan jó a
kapcsolat a helyi vendéglátók között. A városi rendezvényeken – mint például a
Sárfehér Napokon – összefogunk, és mindannyiunknak
vannak helyi kezdeményezései. Nálunk augusztus 20án, a kenyér ünnepét ünnepeljük meg, amikor kemencében saját és hozott kenyereket sütünk, és fõzéssel, zenével, néptánccal múlatjuk
az idõt. Otthont adunk egy
borbarát klubnak is, ahol a
tájegységek bemutatkozása
kapcsán a kiválasztott borokhoz készítünk ételeket.
– Izsáktól elválaszthatatlan
a természetvédelem. Hogyan
jelenik ez meg egy étterem
életében?
– A Kolon-tó vonzereje egy
szûkebb réteget érint: a látogatók nem tömeges létszámban érkeznek, de folyamatos
a jelenlétük. Elõfordul, hogy
külföldrõl jönnek érdeklõdõk
és nálunk szállnak meg.

✄

Prikkel László, a nagy múltú izsáki Vino Étterem vezetõje adott otthont nemrég a második alkalommal megrendezett tésztafõzõ versenynek. A konyhájáról és borválasztékáról egyaránt méltán híres
étterem vezetõje készséggel karol fel minden értelmes, a város nevét öregbítõ kezdeményezést.
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Hangulatos, szép este volt

nagymester és Pajor Jenõ, a
Kecskeméti Likõripari Kft. igazgatója a finom nedûkrõl beszélt
a nagy számú érdeklõdõknek.
A hangulatos estén, egyebek
között a Hang Együttes adott a
Porta-bulin sikeres koncertet.
Néhány nappal késõbb, Koloh
Elek szép könyvét a Rákóczi úti
Mûvész Kávézóban rendezett
bemutatón is jelentõs érdeklõdés övezte.

Színvonalas programokat szervezett a Porta Egyesület is a közelmúltban, a kecskeméti Múzeumok Éjszakáján. A Barátok
temploma udvarából nyíló Porta
Díszteremben nyílt meg Turóczi
Tiborc fotókiállítása, majd
Koloh Elek, Ujlaky István és
Turóczi Tiborc könyvbemutatóit
tartották a templomudvaron.
Szeremley Huba borász-filozófus, Somogyi József pálinkafõzõ

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
Váltsanak bérletet
a 2010/2011-es évadra!
NAGYSZÍNHÁZ
C. M. Schönberg – A. Boublil: NYOMORULTAK – musical
Ludmilla Ulickaja: OROSZ LEKVÁR – színmû
Vajda Katalin: ANCONAI SZERELMESEK – zenés vígjáték
W. Shakespeare: HARMADIK RICHARD – tragédia
Ken Ludwig: A KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK – vígjáték

GYEREKELÕADÁSOK
Darvasi László - Ganxsta Zolee: POPEYE – zenés hajózás
KÉREK EGY ÁLMOT – mesejáték

2010. július

Köszönjük, kedves Ilona!
A kecskeméti Porta Közösségek
Szövetségének legrangosabb
kitüntetését, a Szent Erzsébet-díjat vehette át legutóbb a keceli
Pintérné Király Ilona, a Karol
Wojtyla Barátság Központ egyházi búcsúján. Farkas P. József,
az intézmény vezetõje – aki a
Porta Egyesület alapítója is – lapunknak elmondta, hogy ezzel
az aranyéremmel és oklevéllel
szerette volna kifejezni kuratóriumuk a háláját azért a sok támogatásért, amelyet a keceli
Pintér család az elesettek, rászorultak megsegítését szolgálva

tett az elmúlt években. Ami példamutatás mindenkinek, aki

nem közömbös elesett embertársainak sanyarú sorsát látva.

Kézmûves portékák
megfizethetõ áron
Kézmûves bemutatóterem várja a Kecskemétre látogatókat és
az igényes, mûvészi színvonalú ajándéktárgyat keresõ helybéli eket ma már, a fõtérnek a Centrum Áruház felé esõ szegleté ben. A valamikor utazási irodaként mûködõ, majd sok évig zár va tartó aprócska épületet a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület
bocsátotta a turista szezonra ingyenesen az Ipartestület rendel kezésére, amely Tarapcsik Sándor könyvkötõ mesterre, ipar mûvészre bízta, hogy töltse meg tartalommal a jobb sorsra ér demes épületet. Az alapgondolat az volt, hogy kitöltik azt a hi ányt, ami a látogatókban ébredhet, amikor igényes és megfizet hetõ emléktárgyat szeretnének vásárolni a belvárosban.

össze, hogy minden egyes
kiállított darab mûvészi
színvonalat
képviseljen,
egy-egy kiemelkedõ kézmûves tevékenységet folytató
helyi mesterember keze nyomát dicsérve. Célunk, hogy
a Kecskeméten és környékén élõ kézmûvesek, iparmûvészek munkáját reprezentáljuk, és a város jó hírét

A berendezett kézmûves
bemutatóterem maradéktalanul beváltotta a hozzá fûzött reményeket. Tarapcsik
Sándor Holtság Károly
üvegfestõvel, Lovász Ibolya
népi iparmûvésszel, ifj. Polyák Imre késes iparmûvésszel, Megyesi Andrea keramikussal,
Zaletnyikné
Almási Mária riseliõssel és

öregbítsük – mondta el
Tarapcsik Sándor.
Amennyiben a kezdeményezés találkozik a vásárlók és
érdeklõdõk szimpátiájával,
úgy a karácsonyi vásár idejére
is szeretnék nyitva tartani a
bemutatótermet. Addig is a
nyár végéig naponta – szombaton és vasárnap is – 9-tõl
17 óráig várják a látogatókat.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
Arthur Miller: PILLANTÁS A HÍDRÓL – színmû
S. Maugham: CSODÁS VAGY JÚLIA – színmû
Karol Wojtila: AZ ARANYMÛVES BOLTJA – oratórikus elmélkedés a házasság szentségérõl
Carlo Goldoni: VIRGONC NÕK – komédia

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
Donald Margulies: VACSORA NÉGYESBEN – vígjáték
Székely János: CALIGULA HELYTARTÓJA – színmû
Bérletárak - 2010/2011. évad
5 NAGYSZÍNHÁZI + 2 KAMARA/RUSZT JÓZSEF SZÍNHÁZI ELÕADÁS
FELNÕTT DIÁK-NYUGDÍJAS BEMUTATÓBÉRLET
I. HELYÁR
9 300 Ft
6 100 Ft
14 400 Ft
II. HELYÁR
7 200 Ft
5 200 Ft
12 100 Ft
III. HELYÁR
5 800 Ft
4 300 Ft
9 300 Ft
2 fõs páholy 30 200 Ft 4 fõs páholy 55 200 Ft
IFJÚSÁGI BÉRLET (4 nagyszínházi elõadás) Latinovits, Bajor, Petõfi bérletek
I. HELYÁR: 4 000 Ft II. HELYÁR: 3 400 Ft III. HELYÁR: 2 900 Ft
GYERMEKBÉRLET (2 nagyszínházi elõadás)
I.HELYÁR: 1 900 Ft II. HELYÁR: 1 700 Ft
SZELVÉNYBÉRLET
8 200 Ft (5 nagyszínházi +1 kamara- vagy Ruszt József Színházi elõadásra)
KAMARA/RUSZT JÓZSEF SZÍNHÁZI BÉRLET
3 400 Ft (3 tetszõlegesen kiválasztott elõadásra)
A bérletárak 25%-os áfát tartalmaznak.

KEDVEZMÉNYEINK: Petõfi Népe elõfizetõknek 5% kedvezmény. Egy elõfizetésre két bérletet tudunk
kedvezményesen biztosítani, melyhez az elõfizetést igazoló szelvény bemutatása szükséges.
Pedagógusoknak 20% kedvezmény! Diák-, nyugdíjas kedvezmény. Nyugdíjas/pedagógus- és diákbérlet
vásárlásához kérjük, hozzák magukkal igazolványukat! A kedvezmények az 5+2-es bérletre vonatkoznak
és egymással nem vonhatók össze! Bérletvásárláshoz kultúrautalványt is elfogadunk.
Nyitás: augusztus 24. augusztus 24. – szeptember 23-ig:
hétfõ-péntek 9-18 óráig, szeptember 24-tõl: kedd-péntek 9-19 óráig
A bérletek megvásárolhatók a SZÍNHÁZ SZERVEZÉSI- ÉS JEGYIRODÁJÁBAN:

Kecskemét, Katona József tér 5. Telefon: 76/501-174, 501-177
jegyiroda@kecskemetikatona.hu l www.kecskemetikatona.hu

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

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.

Zrínyi István mézes figura
készítõvel zsûrizett, kézzel
készített termékeit kínálják itt
ma már. Akár már néhány
száz forintért igényes ajándéktárgyat választhat a vásárló, de a betérõ turista
mindennap más és más
iparmûvész munkájába is
betekintést nyerhet.
– A kínálatot úgy állítottuk

