
Dr. Bábel Balázs érsek
húsvéti üzenete – 2. oldal

A sikeres tésztagyártás
titkairól vall Tóth Béla 

elnök−igazgató – 11.oldal

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a fel-
sõlajosi Tanyacsárdában tartotta a minap hagyomá-
nyos mesteravatóját, és az ehhez kapcsolódó ünne-

pi gálavacsoráját. Az esten jelen volt mindenki, aki
számít a magyar vendéglátásban. A díszvendégek
között üdvözölhette a szakmai grémium Domonkos

Lászlót, az ÁSZ
elnökét, és a
jeles szakmai
társszövetsé-
gek képviselõ-
it. Külön is kö-
szöntjük a két
kiváló kecske-
méti séfet:
BBaarraannyyii  FFeerreenn--
ccet (Bagatell) és
MMaaggyyaarr  SSzzaa--
bboollccssoott  (Kecske-
méti Csárda),
akik ez alkalom-
mal vehették át a
mesterszakácsi
címet. 

Mesterszakácsok a Tanyacsárdában

Színek kavalkádja fogadta hétvé-
gén a kecskeméti járókelõket a
fõtéren, ugyanis a Hírös Kertészek
Egyesülete ismét bemutatkozott a

tavasz csodáját kínálva. A Virágos
Kecskemétért néven meghirdetett
rendezvényt nagy lelkesedéssel
fogadta a város közönsége. A

Wojtyla Ház delegációja örömmel
üdvözölte a kiállítók között jeles
támogatóit, a közismert Gyenes
dinasztia képviselõit. 

Virágba borult
Kecskemét

Virágba borult
Kecskemét
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A Kecskeméti Városi
Ügyészség azonban hatályon
kívül helyezte a rendõrségi
határozatot, az eljárás to-
vábbi folytatására adva utasí-
tást. Ebben a vonatkozásban
ugyanis január 1-tõl módo-
sult a rongálás törvényi meg-
ítélése: szabályozták például
a kulturális javak körébe tar-
tozó tárgyak, mûemlékek,
szakrális alkotások, temetke-
zési emlékhelyek – elleni ron-
gálásokat úgy, hogy azok ér-
tékhatártól függetlenül bûn-
cselekménynek számítanak –
tudtuk meg ddrr..  NNéémmeetthh  ZZssoolltt
vezetõ ügyésztõl. – A jogsza-
bályalkotó vélhetõen az

utóbbi idõben elszaporodott
hasonló brutális cselekmé-
nyek szankcionálását kívánta
ezzel szigorítani. Az ügyész-
ségi intézkedés következmé-
nyeként tovább folytatódik a
nyomozás a durva rongálási
ügyben.

Közben megkezdõdtek a
szoborcsoport felújítási mun-
kálatai. A komplex értékmen-
tést a város központjában a
Free Line Kft., Bozóki István
restaurátor, a Városszépítõ
Egyesület és a Porta Egyesület
Katolikus Munkacsoportja
vállalta magára. Remélhetõ,
hogy a teljes rekonstrukció
befejezõdik húsvét ünnepére.

Megrongálták – helyrehozzák
IIssmmeerreettlleenn  tteetttteess  rroonnggáállttaa  mmeegg  KKeeccsskkeemméétteenn,,  mmáárrcciiuuss  kköözzeeppéénn
aa  BBaarrááttookk  tteemmpplloommaa  eellõõtttt  lléévvõõ  sszzoobboorrccssooppoorrttoott,,  ss  aazz  üüggyybbeenn  aa
PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  tteetttt  ffeelljjeelleennttéésstt..  AAmmiitt  aa  KKeeccsskkeemmééttii  RReennddõõrrkkaappii--
ttáánnyyssáágg  eelluuttaassííttootttt  aazzzzaall  aazz  iinnddookkkkaall,,  hhooggyy  aa  rroonnggáálláássssaall  ookkoo--
zzootttt  kkáárr  nneemm  hhaallaaddjjaa  mmeegg  aa  sszzaabbáállyysséérrttééssii  éérrttéékkhhaattáárrtt,,  aazzaazz  aa
2200  eezzeerr  ffoorriinnttoott..

A kecskeméti Szentháromság
Temetõ Golgota kertjében,
ddrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr plébános fõhaj-
tással adózott azok elõtt, akik
egykoron megalkották ezt a gyö-
nyörû szoborcsoportot. Tisztelet-
tel szólt azokról is, akik a teljesen
leromlott, pusztulásnak indult
emlékmûvet tavaly megújították,
az alapítókhoz hasonlóan, ko-
moly anyagi áldozatot vállalva.

A nagyböjti mementó arra is
alkalmat kínált, hogy a rekonst-
rukciónak emléket állító Pro

Memoria táblát a plébános atya
megáldja. Ezt követõen indult a
keresztúti ájtatosság. Az imadél-
után végén Farkas P. József, a
mentésben szintén részt vállaló
Porta Egyesület alapítója, dr. Bá-
bel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti
érsek emlékkép ajándékát adta
át a  híveknek.  Király József, a
temetõi fölújítás kezdeményezõ-
je, legfõbb szponzora és motorja
– szintén a fõpásztortól – egy
húsvéti ikont vehetett át köszö-
netképpen.

Keresztút és emléktábla

–  Ahhoz, hogy a lélek legmé-
lyéig átélhessük a húsvéti katar-
zist, készülnünk kell – mondja a
metropolita. – Összeszedettnek
kell lennünk. El kell mélyülnünk a
szent szövegek üzenetében. Sokat
segít ebben a liturgia – a szent is-
métlés -, de teljes odaadás nélkül
nem megy. Csodát látunk, de
unatkozunk közben, mert készület
nélkül a lelkünk nem nyílik meg a
befogadására.  

––  BBûûnneeiinnkk,,  bbaajjaaiinnkk  aazzoonnbbaann
mméégg  eellccsseennddeessüüllééss  iiddeejjéénn,,  vvaaggyy  aa
hhúússvvééttii  hhaalllleelluujjáábbaann  iiss  vveellüünnkk
vvaannnnaakk,,  kkíísséérrtteenneekk……

– Boldog Teréz anya – aki
tényleg ismerte a nyomort és a
szenvedést – figyelmeztet, hogy
még a legnagyobb bajban se
hagyjuk elfelejteni a föltámadás

örömhírét. Sok a gond itthon is, a
világban is. Teljesen emberi do-
log, ha ezekrõl még az
Euchalistia közösségében sem tu-
dunk megfeledkezni. De ha figye-
lünk rá, Krisztus képes a mély bá-
natot is felülírni, átalakítani, vala-
hogy úgy, mint amikor az ember
életében egy nagy baj valamiként
jóra fordul. Egy veszteség, csapás

végül is új utat nyit a siker felé.
De ehhez nyitottság és az Istenre
való bízó ráhagyatkozás szüksé-
ges.

––  AA  vváállaasszzkkeerreessééssbbeenn  sseeggíítthheett
aazz  eeggyyhháázz  iiss..

– A vasárnapi vagy a húsvéti
prédikáció az Evangéliumról kell,
hogy szóljon! A Biblia óráimon
azonban – amelyek követhetõk a
civilnaplo.hu portálon –, rendsze-
resen foglalkozom társadalmi
kérdésekkel. Az egyház ugyanab-
ban az országban él, mint a hí-
vek. 

––  HHúússvvéétt  üünnnneeppéérree  iiddõõzzííttiikk  aa
mmaaggyyaarr  ttáárrssaaddaalloomm  úújj  sszzöövveettsséégg--
kkööttéésséétt..    

– Biztosan kevesen tudják,
hogy április 24-e a magyar törté-
nelem emlékezetes napja, hiszen
1222-ben az Aranybullát ekkor
jelentette meg II. András kirá-
lyunk, hét példányban, amelybõl
egyet a Kalocsai Érsekség is ka-
pott. Ez az oklevél 1687-ig volt
érvényben, erre építették az alkot-

mányos rendet, benne foglalva
még az ellenállási záradékot is.
Mai alkotmányozóink a Föltáma-
dás ünnepéhez kapcsolt alapok-
mányt valószínûleg ezzel a szán-
dékkal idõzítik, hogy a nemzet
fölemelkedése is elkezdõdjék. 

––  ÖÖnn  hhiisszz  eebbbbeenn??  
– Igen. Minden társadalmi,

gazdasági, strukturális változások
szükségessége mellett azonban,
úgy látom: alapvetõen az emberi
szívnek kell megváltoznia, ami a
megtéréssel kezdõdik, amelynek
alapja a hit, tárgya az örök élet
reménye, megvalósulási formája
az Isten- és emberszeretet. Jól
mondja Szent Pál: „Testvéreim!
Krisztussal együtt ti is feltámadta-
tok. Keressétek tehát azt, ami
odafönt van, ahol Krisztus ül az
Isten jobbján.” Azt kívánom a Ci-
vil Napló olvasóinak, hogy az
idei húsvét adjon sok biztatást,
késztetést és lelki örömöt ehhez a
csodálatos, közös kereséshez!

FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff

Dr. Bábel Balázs érsek húsvéti üzenete

„Krisztussal együtt ti is föltámadtatok…”
DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzssnnaakk,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkéénneekk  aa  FFööllttáámmaaddááss  üünn--
nneeppee  NNaaggyyccssüüttöörrttöökköönn  kkeezzddõõddiikk..  NNaaggyyppéénntteekkeenn  aa  kkeerreesszzttúútt,,  NNaaggyy--
sszzoommbbaattoonn  aa  kköörrmmeenneett  aa  ffoonnttooss  lliittuurrggiikkuuss  lleellkkii  áálllloommááss,,  aammeellyy  eellõõkkéé--
sszzííttii  aa  FFööllttáámmaaddááss  öörröömméénneekk  ááttéélléésséétt  aazz  eeggyyhháázzmmeeggyyee  ppaappjjaaiivvaall,,  sszzee--
mmiinnaarriissttááiivvaall  ééss  ppeerrsszzee  aa  kkaallooccssaaii  hhíívveekkkkeell  kköözzöössssééggbbeenn..
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Szent György
napja

Régi hagyomány már hazánk-
ban, hogy április 24-én, Szent
György napján a rendõröket
köszöntjük. A jeles bajvívó sze-
mélye, legendája összefonó-
dott a jó és rossz küzdelmének
mindig aktuális problémaköré-
vel, így nagyon is érthetõ, mi-
ért választotta a bûnnel na-
ponta hadakozó rendõrségünk
védõszentjévé a sárkányölõ lo-
vagot.

Ezen a napon tehát azokat
ünnepeljük, akik élethivatásuk-
nak választották az állam pol-
gárainak szolgálatát és védel-
mét. Az alábbi írásokból egy-
értelmûen kiderül, hogy a me-
gyében élõk büszkék lehetnek
rendõreikre, akik egyre na-
gyobb erõfeszítésekkel egyre
szebb eredményeket érnek el a
közrend biztosítása és a bûnül-
dözés területein. Vagyis válto-
zatlanul elmondható, hogy
Bács-Kiskunban a lakosság
polgárbarátnak, a biztonsá-
gunkat szolgáló testületnek te-
kinti a rendõrséget. Olyan ren-
díthetetlen, jól felkészült csa-
patnak, amely törvényesen
küzd a jogrend mindenfajta
megsértése ellen. Így nem cso-
da, hogy változatlanul civil ha-
gyomány is maradt megemlé-
kezni rendõreinkrõl ezen a
szép ünnepen. A Porta Egyesü-
let ez alkalommal NNyyáárrii  JJuuddiitt
tanácsost és SSeebbeessttyyéénn  LLáásszzllóó
fõtörzsõrmestert tünteti ki.    

Annak reményében köszönt-
jük Szent György napján Kecs-
kemét és egész Bács-Kiskun
rendfenntartó testületeinek
tagjait, hogy a jövõben is kö-
vetkezetesen, töretlen szakmai
tisztességgel szolgálnak és vé-
denek bennünket!

Az elmúlt éveket te-
kintve emlékezetesek
voltak a kecskeméti
bankrablásokról, va-
lamint a rögzített
pénzkiadó automa-
ták fosztogatásáról
szóló hírek. Ahogy a
helvéciai kettõs és a
bátmonostori hár-
mas gyilkosság, vagy
a Szankon brutális
k e g y e t l e n s é g g e l
megölt svájci hölgy
esete is jelentõsen
felborzolta a kedélyeket. – Nos,
a 42 éves Polyák Zsolt vezette
nyomozói csapatnak köszönhe-
tõen, ezeknek a bûnügyeknek az
elkövetõi is mind rács mögött
vannak ma már. 

––  NNaappii  bbeesszzééddttéémmaa  aa  ttoommppaaii
hháárrmmaass  ggyyiillkkoossssáágg,,  hhiisszzeenn  aa  vváádd--
lloottttaatt  mmoosstt  áállllííttoottttáákk  bbíírróóssáágg  eelléé..
EEzztt  iiss  öönnnneekk  kköösszzöönnhheettjjüükk??

– Nem nekem, nekünk – hang-
súlyozza az alezredes. – A bûnfel-
derítés olyan, mint egy mozaik.
Van egy jól felkészült nyomozói
csapat, amelynek minden tagja
hozzáteszi a maga részletét ehhez
a kirakósdihoz, mire kirajzolódik
a valóság. A tompai hármas gyil-
kosság elkövetõjének felderítésé-
hez például több száz embert kel-
lett kihallgatnunk, sok ezer nyo-

mot rögzítenünk, rengeteg fotót
elemeznünk, élve a legkorsze-
rûbb technika adta lehetõségek-
kel, és mint minden siker eseté-
ben, még némi szerencse is a se-
gítségünkre sietett. 

––  VVaaggyyiiss  SShheerrlloocckk  HHoollmmeess,,
PPooiirroott  ééss  MMiissss  MMaarrppllee  iiddeejjee  llee--
jjáárrtt??

– Nagyon régen. Napjaink
bûnfelderítése inkább a helyszí-
nelõ sorozatokra hasonlít a való-
ságban, csak nem olyan gyorsan,
látványosan zajlik, mint a képer-
nyõn.

––  DDeecceemmbbeerrbbeenn  úújjaabbbb  ffoorrdduullaa--
ttoott  vveetttt  rreennddõõrrii  ppáállyyáájjaa::  ffõõkkaappii--
ttáánnyy--hheellyyeetttteesssséé  ééss  bbûûnnüüggyyii  iiggaazz--
ggaattóóvváá  lléépptteettttéékk  eellõõ..  FFeelllléélleeggeezz--
hheettnneekk  aa  ggaazzeemmbbeerreekk??

– Nem. Szerencsére a fõkapi-

tányságon jól bevált gyakorlat,
hogy minden osztály kineveli a
maga vezetõit. Így az irányítók
esetleges pótlása különösebb
zökkenõk nélkül megoldható.
Mint bûnügyi igazgató – immár
hét osztály bûnüldözõi munkáját
koordinálva –, változatlanul ré-
szese lehetek a felderítéseknek,
ha nem is annyira koncentráltan,
mint eddig. Hiszen sokrétûbb fel-
adatok megoldása hárul rám,
mivel a bûnügyi, bûnügyi-techni-
kai, gazdaságvédelmi, migrációs,
értékelõ-elemzõ, bûnmegelõzési
és felderítõ osztály összehangolá-
sa mellett, a megye városi rend-
õrkapitányságainak bûnügyi fel-
ügyelete is a hatáskörömbe tarto-
zik. S ez utóbbiak különösen fi-
gyelmet igényelnek, hogy ered-
ményesen mûködhessenek. 

––  MMeellyyeekk  nnaappjjaaiinnkkbbaann  aa  lleegg--
ggyyaakkrraabbbbaann  eellkköövveetteetttt  bbûûnnccsseelleekk--
mméénnyyeekk??  ÉÉss  mmiitt  jjaavvaassooll  oollvvaassóó--
iinnkknnaakk,,  hhooggyy  eezzeekkeett  eellkkeerrüüllhheess--
sséékk??  

– Sajnos a lopások, csalások,
betörések szinte mindennaposak,
amit a kriminológiai elemzõk va-
lószínûleg összekapcsolnak a
gazdasági válsággal. Ráadásul,
ezeknek a vagyon elleni bûncse-
lekményeknek a többségét idõs
emberek sérelmére követik el. Azt
tanácsoljuk a polgároknak, hogy
kevésbé legyenek hiszékenyek az
idegenekkel szemben, s ne en-
gedjenek be ismeretlent a laká-
sukba. Sõt, figyeljenek oda job-
ban szomszédjaikra, a környeze-
tükre is! Ha bármilyen bûncselek-
ményt tapasztalnak, vagy maguk
is sértetté válnak, akkor gyorsan
és bizalommal forduljanak a
rendõrséghez!

Interjú dr. Polyák Zsolt bűnügyi igazgatóval

Rablók, gyilkosok nyomában
DDrr..  PPoollyyáákk  ZZssoolltt  aalleezzrreeddeess  eeddddiiggii  ppáállyyáájjaa  rreemmeekk  íívveett  mmuuttaatt..  BBaajjáánn  lleetttt
rreennddõõrr,,  11999944--bbeenn..  HHáárroomm  éévvvveell  kkééssõõbbbb  mmáárr  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii
RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  bbûûnnüüggyyii  oosszzttáállyyáánnaakk  nnyyoommoozzóójjaakkéénntt,,  eeggyyrree  kkoo--
mmoollyyaabbbb  üüggyyeekk  ffeellddeerrííttéésséébbeenn  jjááttsszzootttt  ffoonnttooss  sszzeerreeppeett,,  nneemm  ccssooddaa  hháátt,,
hhooggyy  22000033--ttóóll  õõ  vveezzeettttee  aazz  éélleettvvééddeellmmii  aalloosszzttáállyytt..  KKöözzbbeenn  eellvvééggeezzttee  aa
rreennddõõrrttiisszzttii  ffõõiisskkoolláátt,,  mmaajjdd  aa  jjooggii  eeggyyeetteemmeett..  22000066--bbaann  lleetttt  aa  bbûûnnüüggyyii
oosszzttáállyy  vveezzeettõõjjee,,  ss  jjeelleennlleegg  BBááccss--KKiisskkuunntt  aa  kkiieemmeelltt  bbûûnnüüggyyeekk  ((ffeeggyyvveerreess
rraabblláássookk,,  eemmbbeerröölléésseekk))  ffeellddeerrííttéésséébbeenn  aa  lleeggeerreeddmméénnyyeesseebbbb  mmeeggyyéékk
kköözzöötttt  eemmlleeggeettiikk..

DDrr..  PPoollyyáákk  ZZssoolltt
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AAggrroo--HHoollzz  KKfftt..

––  MMiillyyeenn  kkiieemmeelltt  jjeelleennttõõssééggûû
eesseemméénnyyeekk  vvoollttaakk  22001100--bbeenn??

– A közbiztonság tekintetében
kiegyensúlyozott évet hagytunk
magunk mögött. Több olyan
nagyszabású, nemzetközi jelentõ-
ségû rendezvénynek is otthont
adott a megye, mint például a
Kecskeméti Repülõnap, a bugac-
pusztai Kurultaj, Bösztörpusztán a
Magyarok Világszövetségének
gyûlése, vagy a Bajai Halfõzõ
Fesztivál. Ezeken a több tízezer ér-
deklõdõt és nézõközönséget von-
zó programokon azt várják el tõ-
lünk, hogy az általános közbizton-
ságról gondoskodjunk. Ebbe sok
minden beletartozik a közlekedési

rendtõl az ittas személyek eltávolí-
tásán, a zsebtolvajok kiszûrésén
át a parkoló gépkocsik védelmé-
ig. Munkánkhoz komoly segítsé-
get kaptunk a polgárõrségtõl és
más együttmûködõ szervezetektõl
is. Kecskeméten többek között a
sportmérkõzések rendõri biztosítá-
sa kapott hangsúlyt. Különös oda-

figyelést igényelnek a kiemelt klu-
bok szurkolói, akiket nem csak a
sportszeretet hajt.

––  MMiillyyeenn  tteerrüülleetteekk  ééllvveezznneekk  pprrii--
oorriittáásstt  22001111--bbeenn??

– A közbiztonság terén folya-
matos feladatunk a hazánk köz-
biztonságát megerõsítõ prog-
ram végrehajtása, amivel a la-
kosság biztonságérzetét, a rea-
gáló képességet és a bûnmeg-
elõzést kívánjuk erõsíteni. Speci-
ális feladataink között fontos
szerep jut az idõskorúak, illetve
a fiatal- és gyermekkorúak sé-
relmére elkövetett bûncselekmé-
nyek visszaszorításának. A ter-
mészetvédelmi õrökkel, vad-
õrökkel a védett területek meg-
óvása érdekében, az állatvédõk-
kel az állatkínzással kapcsolatos
jogsértések hatékony felderítése
és megelõzése érdekében mû-
ködünk együtt. Terveink között
szerepel, hogy a rendõri jelenlét
további erõsítésével javítsuk az
emberek szubjektív biztonságér-
zetét.

A közrend és közbiztonság védelmében
AAzzookknnaakk  aazz  eeggyyeennrruuhhááss  rreennddõõrröökknneekk  aa  mmuunnkkáájjáátt  kkoooorrddiinnáálljjaa,,  ééss
sszzaakkmmaaii  ffeellüüggyyeelleettéétt  llááttjjaa  eell  aa  mmeeggyyeeii  kköözzrreennddvvééddeellmmii  oosszzttáállyy,,  aakkiikkkkeell
aa  llaakkoossssáágg  nnaapp  mmiinntt  nnaapp  kkaappccssoollaattbbaa  kkeerrüüll..  ÕÕkk,,  aa  kköözzrreennddvvééddeellmmii
áálllloommáánnyy  ttaaggjjaaii  aazzookk,,  aakkiikk  aa  kküüllöönnbböözzõõ  rreennddbboonnttáássookk,,  ccssaallááddii  vveesszzee--
kkeeddéésseekk,,  bboottrráánnyyookk,,  sszzóórraakkoozzóóhheellyyeekkeenn  ttöörrttéénnõõ  jjooggsséérrttéésseekk,,  vvaaggyy  aa
kköözztteerrüülleett  rreennddjjéétt  mmeeggzzaavvaarróó  ccsseelleekkmméénnyyeekk  eesseettéénn  iinnttéézzkkeeddnneekk..  MMuunn--
kkáájjuukkrróóll  RRiiggóó  JJáánnooss  rreennddõõrr  aalleezzrreeddeesstt,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--
kkaappiittáánnyyssáágg  RReennddéésszzeettii  IIggaazzggaattóóssáággáánnaakk  kköözzrreennddvvééddeellmmii  oosszzttáállyyvvee--
zzeettõõjjéétt  kkéérrddeezzttüükk..

AA  nnyyáárrii  ttuurriissttaasszzeezzoonn  ééss  aa  rreennddeezzvvéénnyyeekk  iiddeejjéénn
aa  kköözzrreennddeett  sszzoollggáálljjáákk  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerréénn  

Molnár Trans Kft.

Kamion-
és autómentés

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

AN1103.qxd  2011.04.17.  21:52  Page 4



2011. április 55RENDÕRÖK ÜNNEPE

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, szombat: 7.45-11

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.

�� Épületzárak, postaládák, kilincsek. 
�� Kulcsok riasztókhoz. 

RReennddõõrrssééggii  mmeelllléékklleettüünnkk  mmeeggjjeelleennéésséétt  aa  kkeeccsskkeemmééttii

FFrreeee  LLiinnee  ÉÉppííttõõiippaarrii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..  ttáámmooggaattttaa..

– Operatív és stratégiai elem-
zést egyaránt végzünk, speciális
technikánk segítségével – árulja
el az osztály vezetõje, VViirráágghh
LLáásszzllóó alezredes. – Az elõbbi a
mindennapi nyomozói munkát
segíti, az utóbbi pedig egyfajta
jelzések sorozata a vezetõink felé,
hogy milyen bûncselekmények el-
szaporodására, milyen törvény-
sértésekre mikor és hol ajánlatos
koncentrálni. Ezekben közreját-
szik, hogy a bûnügyi hírszerzés jó-
voltából beérkezett információk
összegyûjtése és értékelése is sok-
rétû feladataink egyike.

––  AA  rreennddõõrrssééggii  ssttaattiisszzttiikkáákkaatt
iiggeenn  ssookk  kkrriittiikkaa  éérrttee  lleegguuttóóbbbb  aazz
oorrsszzáággooss  ssaajjttóóbbaann..

– Talán azért, mert nem min-
denhol helyesen használták. A
korrekt statisztika fontos a jó dön-
tések meghozatalához, s nem ar-
ra való, hogy a számok mögé
bújhassunk, takarózhassunk ve-
lük. Nálunk a naprakész statiszti-
kára szükség van a különbözõ

tendenciák behatáro-
lásához, vagyis jelen-
tõs segítség, ha helyes
módon, a helyén ke-
zeljük. 

––  MMiillyyeenn  ffeellkkéésszzüülltt--
ssééggeett  kköövveetteell  aa  mmuunn--
kkáájjuukk  aazz  oosszzttáállyy  ddooll--
ggoozzóóiittóóll??

– Informatikailag
valamennyien jól kép-
zettek. Többségük
bûnüldözõi, nyomozói
tapasztalatokkal került
hozzánk, vagyis szak-
mai szempontok sze-

rint szelektál, értékel. Igazi erõs-
ségünket az adja, hogy elenyészõ

nálunk a fluktuáció, vagyis egy
összeszokott, összecsiszolódott
csapatról van szó.

––  EElleemmzzéésseeiikkkkeell,,  iinnffoorrmmáácciióóiikk--
kkaall  ccssaakk  aa  bbûûnnüüllddöözzõõkkeett  sseeggííttiikk??

– Jobbára igen. De ha olyan
fontosabb információk birtokába
jutunk munkánk során, ami a
rendészeti szakterület illetékességi
körébe tartozik, azt természetesen
továbbítjuk nekik.

––  ÖÖnntt  mmoosstt,,  mmáárrcciiuuss  1155--ee  aall--
kkaallmmáábbóóll,,  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  ÉÉrrddeemm--
jjeelllleell  ttüünntteettttee  kkii  aa  bbeellüüggyymmiinniisszztteerr..
AAmmii  rraannggooss  eelliissmmeerrééss  lleehheett,,  hhaa  aazz
oorrsszzáággbbóóll  mmiinnddöösssszzee  hháárroomm
rreennddõõrr  vveehheettttee  áátt  aa  kköözzppoonnttii  üünn--
nneeppssééggeenn..

– Valóban nagyon megtisztelõ-
nek éreztem ezt a kitüntetést,
ahogy a várostól kapott díszokle-
velet is. 27 éve szolgálok a rend-
õrségnél, s az ilyen ünnepi pilla-
natok erõsítik meg az ember hitét
abban, hogy nem volt hiábavaló
a sok munka, küzdelem.

Naprakész értékelések, elemzések

A bűnüldözők munkáját segítve
TTiizzeennkkéétt  eesszztteennddõõvveell  eezzeellõõtttt,,  mméégg  sszziinnttee  mmiinnddeenn  nnyyoommoozzóó  ssaajjáátt  ttaappaasszz--
ttaallaattaaiirraa  hhaaggyyaattkkoozzvvaa,,  kkoollllééggááiivvaall  kkoonnzzuullttáállvvaa,,  vvaaggyy  kkoorráábbbbii  hhaassoonnllóó
üüggyyeekk  iirraattkköötteeggeeiitt  bböönnggéésszzvvee  pprróóbbáállttaa  bbeehhaattáárroollnnii,,  hhooggyy  eeggyy--eeggyy  bbûûnn--
eesseett  mmiillyyeenn  ttéérrssééggrree,,  eellkköövveettõõkkrree  jjeelllleemmzzõõ,,  mmiillyyeenn  öösssszzeeffüüggggéésseekk  lleehheett--
nneekk  aa  kküüllöönnbböözzõõ  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk  kköözzöötttt..  MMííggnneemm  11999999--bbeenn  llééttrree--
hhoozzttáákk  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  BBûûnnüüggyyii  IIggaazzggaattóó--
ssáággáánnaakk  EElleemmzzõõ--ÉÉrrttéékkeellõõ  OOsszzttáállyyáátt,,  aahhooll  aazzóóttaa  nnaapprraakkéésszz  iinnffoorrmmááccii--
óókkkkaall  sszzoollggáálljjáákk  aa  bbûûnneesseetteekk  tteennddeenncciiááii  iirráánntt  éérrddeekkllõõddõõ  bbûûnnüüllddöözzõõkkeett..

VViirráágghh  LLáásszzllóó  aalleezzrreeddeesstt  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  
ÉÉrrddeemmjjeelllleell  ttüünntteettttee  kkii  aa  bbeellüüggyymmiinniisszztteerr        
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Nyári professzionális intenzív kép-
zést szervezünk azoknak a fiatal lá-
nyoknak, akik szeretnének köze-
lebbrõl is megismerkedni a divat,
a hajkreációk, a körömtrendek, a
mozgáskultúra, a tánc és a smink
világával. A jelentkezõ fiatalok a
nemzetközi trendektõl a smink-
technikákon át a hajkreációkon

keresztül a bõrápolásig betekintést
nyernek a szakmák fortélyaiba. Ez
nemcsak rendkívül érdekes, ha-
nem segítséget nyújthat a saját
egyéniség felszínre hozásában.

A tábor célja: az önismeret fej-
lesztése, egészséges önbizalom ki-
alakítása, készségfejlesztés, trendi
fogások elsajátítása.

Szépségtábor

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett:: 10-14 éves korig
CCssooppoorrttllééttsszzáámm:: turnusonként maximum 20 fõ
IIddõõppoonntt::  jjúúnniiuuss  2200--ttóóll  aauugguusszzttuuss  1199--iigg egyhetes turnusokban, hét-

fõtõl péntekig  8-tól 16-óráig
HHeellyysszzíínn::  KKeeccsskkeemméétt,,  DDoobbóó  kkrrtt..  88..,,  Central Passage Üzletház 1.

emelet, Táncstúdió és Szépségszalon
ÉÉttkkeezzééss:: 3 fogásos ebéd + meglepetés
PPrrooggrraammookk:: mozi, fagyizás, bolhapiac (ruha), portrékészítés, hen-

nafestés, ékszerkészítés
SSmmiinnkkookkttaattááss:: Szabó Gábor sminkmester, fodrászoktatás: Pataky

Ágnes mesterfodrász, pedikûr, manikûr: Bekõ Bernadett, táncokta-
tás: Kertész Krisztina, grand up oktató

A táborvezetõ és a szaktanácsadók felsõfokú végzettségû, több
nyelven beszélõ munkatársak. A tábor végén minden résztvevõ ok-
levelet kap. A táborba külföldi gyerekeket is várunk.

ÁÁrr::  1155..000000  FFtt//hhéétt
Érdeklõdni Kiss Csillánál a 3300//775588--33990099-es telefonszámon lehet.

Tõzsér Judit munkájának kö-
szönhetõen építõ, nevelõ és védõ
mozgalom született a hírös város-
ban. Két sikeres szervezet születé-
sénél is bábáskodott. 2003-ban õ
szorgalmazta a Mentsvár Alapít-
vány létrehozását. 2009-ben ala-
kult meg az általa megálmodott
Menhely az Állatokért Alapítvány,
amely azóta országos visszhangot
kiváltó kezdeményezések elindító-
ja lett. Az önkormányzattal meg-
kötött közhasznúsági szerzõdés
alapján, 2010-tõl ennek a szerve-
zetnek a dolgozói látják el az
ebrendészeti feladatokat Kecske-
mét közigazgatási területén. Saj-
nos egyre több kicsapott, kóborló,
csontsovány, megkínzott ebrõl kell
gondoskodniuk.

– Egy elhivatott állatvédõ egy-

szerre örül és sír – mondja az el-
nök asszony. – Érzékeli ugyan a
kedvezõ változásokat, de szinte
nap mint nap tapasztalja, hogy
sokan nem hajlandók tudomást
venni a törvény elõírásairól. Sze-
rencsére az igazságszolgáltatás
fórumai példákat kínálnak arra,
hogy az állatok jogainak megsér-
tése komoly következményekkel
járhat. Akár letöltendõ börtön-

büntetést is kaphat az, aki a ku-
tyáját pusztítható, élettelen tárgy-
nak tekinti. Országosan példaadó
együttmûködés: a városban már
öt éve nem gyepmesteri, hanem
ebrendészeti telep mûködik, és azt
egy civil szervezet mûködteti. Je-
lenleg nyolc olyan településsel va-
gyunk kapcsolatban, amelyek sze-
retnék követni Kecskemét példá-
ját. Jó lenne, ha nemcsak ebben
járnánk élen, hanem a kutyák
azonosítását megkönnyítõ
chipezésben is.  

– A Kisfáiban mûködõ menhe-
lyünkön egyetlen kutyát sem altat-
nak el, csak akkor, ha az orvos
szerint menthetetlen. Minden álla-
tot gyógyítanak, ha szükséges, és
megpróbálják õket örökbe adni.
Úgy gondolom, az emberek
szemléletén kellene változtatni –
hangsúlyozza Tõzsér Judit. – Azért
dolgozunk, hogy mindenki meg-
értse, felelõsséggel tartozunk az
állatokért. Szeretnénk elérni, hogy
minden kutya chippel legyen ellát-

va, és a gazdájához vissza lehes-
sen vinni. Ha törvény születne en-
nek kötelezõvé tételérõl is, akkor
felelõsségre lehetne vonni azokat,
akik kiteszik az utcára megunt
kedvenceiket. Országos feladata-
im mellett küzdök azért is, hogy az
állatvédelmi törvényt tovább szi-
gorítsák. Mint a Vidékfejlesztési
Minisztérium és a hazai civil állat-
védõk kapcsolattartója a megol-
dandó feladatokat már sorra vet-
tük dr. Pallós László országos ál-
latvédelmi fõfelügyelõvel. Egyet-
értünk abban, hogy fontos a
szemléletváltozás. Fontos a tör-
vény szigora, mert addig nem vár-
hatjuk, hogy az emberek más-
képp gondolkodjanak.

Az alapítványt az adójuk egy
százalékával is támogathatják az
állatvédõk, de a Menhely munka-
társai egyéb adományokat is szí-
vesen fogadnak. Amire most leg-
inkább szükségük lenne, az a ku-
tyaház, hiszen a befogadott álla-
tok száma egyre nõ. 

Tőzsér Judit alapítványi elnök

Felelősségérzettel az állatok iránt
NNeemm  ttúúllzzááss  aazztt  mmoonnddaannii::  aa  nnyyiillvváánnoossssáággggaall  ééss  sszzaakkéérrtteelleemmmmeell  ppáárroossuu--
llóó,,  kkoorrsszzeerrûû,,  mmééllyyeenn  hhuummáánnuuss  áállllaattvvééddeelleemm  kkeeccsskkeemmééttii  sszzüülleettééssee,,  kkiitteell--
jjeessüüllééssee  TTõõzzsséérr  JJuuddiittnnaakk,,  aa  GGoonngg  RRááddiióó  aallaappííttóó--iiggaazzggaattóójjáánnaakk  aa  nneevvéé--
hheezz  kkööttõõddiikk  KKeeccsskkeemméétteenn..  ÕÕ  vvoolltt  aazz,,  aakkii  ffeelliissmmeerrttee,,  hhooggyy  aa  cciivviill  sszzeerrvvee--
zzõõ  eerrõõ  – hhaa  ppáárroossuull  aa  mmééddiiaa  lleellkkeessííttõõ,,  mmoozzggóóssííttóó  lleehheettõõssééggeeiivveell  ––  rröö--
vviidd  iiddõõnn  bbeellüüll  ttáárrssaaddaallmmii  üüggggyyéé  vváállhhaatt..
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– Szerzõdés keretében a partne-
rünknél elvégezzük az összes tûzvé-
delmi feladatot, az oktatástól a szük-
séges dokumentumok elkészítéséig,
naprakészen tartásáig, és biztosítjuk
a tûzvédelmi eszközöket. Több je-
lentõs kecskeméti cégnél végezzük
a folyamatos tûzvédelmi szolgálta-
tásunkat. (UNIVER, Graboplast,

Phoenix Mecano, MALOM,
TESCO-k, stb.) – nyilatkozta la-
punknak a cégvezetõ. – Eseti meg-
bízással tûzvédelmi oktatást is vég-
zünk, tûzvédelmi szabályzatot készí-
tünk, és szemlét tartunk, amelyben
felhívjuk a megbízó figyelmét a sza-
bálytalanságokra, azok kijavításá-
nak módjára.

– Az A.D.R. Kft. regisztrációt szer-
zett a felnõttoktatási tevékenységre,
így rendszeresen vállalunk tûzvédel-
mi szakvizsga felkészítéseket és vizs-
gáztatásokat. A hallgatók az oktatási
anyagot a honlapunkról letölthetik.

– Építész tûzvédelmi szakértõként
részt veszünk a tervezés során a tûz-
védelmi követelmények meghatá-
rozásában, a tervet leegyeztetjük a
tûzoltósággal. 

– A tûzvédelemhez szükséges
eszközök – tûzoltó készülékek, töm-

lõk, tiltó, tájékoztató matricák,
utánvilágító táblák, naplók, stb. –
forgalmazásával és ellenõrzésével
is foglalkozunk.

Flórián napi akciók keretében –
május hónapban – a 6 kg-os ABC
porral oltó tûzoltó készüléket nyolc-
ezer (+ÁFA) forintért kínáljuk, a Kecs-
kemét Kártyával rendelkezõknek.

– Tûzvédelmi Szolgáltató Iro-
dánkban, az Északi térfal elsõ eme-
letén 9 és 16 óra között – tudjuk fo-
gadni partnereinket.

Teljes körű, szakszerű tűzvédelmi szolgáltatás

Tûzvédelmi szolgáltatásaink:
� tûzvédelmi tervezés
� tûzvédelmi dokumentációk készítése
� tûzvédelmi oktatás
� tûzvédelmi szakvizsgáztatás
� tûzvédelmi cégképviselet
� tûzvédelmi eszközök forgalmazása

A.D.R. Biztonságelemzõ Kft.
IIrrooddaa::  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzéécchheennyyii  ttéérr  1144..  ((ÉÉsszzaakkii  ttéérrffaall,,  11..  eemmeelleett))

TTeell..::  0066--7766//776699--006600    FFaaxx::  0066--7766//999988--668877
ee--mmaaiill::  ffiirree@@aaddrrkkfftt..hhuu;;  hhoonnllaapp::  wwwwww..aaddrrkkfftt..hhuu

Kecskeméten – dr. Faragó Ede
ezredes tavaly decemberi nyug-
díjba vonulását követõen – FFeekkeettee
DDeezzssõõ  (képünkön) lett a városi
tûzoltóság parancsnoka. Az alez-
redes 1996-ban szerelt fel,
1997-ben szerezte meg tûzvédel-
mi mérnöki diplomáját, 1998-tól

a Bács-Kiskun Megyei Tûzoltó
Parancsnokság tûzmegelõzési
osztályán dolgozott, 2004 de-
cemberétõl pedig a kecskeméti
tûzoltóság tûzmegelõzési osztá-
lyát vezette. A szakembert többek
között a tavalyi évet jellemzõ
adatokról kérdeztük, a közelgõ
tûzoltónap alkalmából.

– Az egy évvel korábbi 911-rõl
tavaly 1303-ra emelkedett a ri-
asztások száma. Ennek jelentõs
része – szám szerint 747 – mû-
szaki mentés volt. Az esetek dön-
tõ többsége (1104) Kecskemét-
hez köthetõ. A tavalyi esztendõt
elsõsorban a belvízi védekezés, il-
letve az egyéb szivattyúzási felada-

tok jellemezték. A mûszaki menté-
sek mellett 239 esetben tûzhöz
vonultunk, 85 volt a vaklármák és
232 a téves jelzések száma.
2010-ben is folytatódott az a sok-
éves tendencia, hogy a tûzesetek
száma folyamatosan csökken, a
mûszaki mentéseké pedig emel-
kedik. Komoly eredménynek te-
kintem, hogy az elmúlt évben va-
lamennyi beavatkozásunkat gyor-
san, kellõ szakértelemmel, jó
színvonalon hajtottuk végre, és
egyetlen kifogás sem érkezett a
mentéseinkkel kapcsolatban.

– Nagy hangsúlyt fektetünk a
tûzmegelõzésre, a szakhatósági és
tûzvizsgálati feladatokra, a külön-
bözõ építési, használatbavételi,
engedélyezési eljárásokra. Ezek-
nek meghatározó szerepük van
abban, hogy a tûzesetek száma
jelentõsen csökkent az utóbbi
években – tájékoztatta lapunkat

az új parancsnok, majd a szemé-
lyi, tárgyi feltételeiket illetõen el-
mondta: – A 119 fõbõl 104-en a
tûzoltási és mûszaki mentési osz-
tályon látnak el szolgálatot. A
személyi állományunk átlagélet-
kora az utóbbi években jelentõ-
sen megfiatalodott, jelenleg 31,7
év. Sajnos a rutinos tûzoltóink
többsége élt a korai nyugdíjazás
lehetõségével. A helyüket betöl-
tõ, kevesebb tapasztalattal ren-
delkezõ fiataloknál kiemelt hang-
súlyt fektetünk az elméleti és gya-
korlati képzésekre. Büszkén el-
mondhatjuk, hogy valamennyi
rendelkezésünkre álló gépjármû,
védõeszköz és felszerelés világ-
színvonalú. Ez szükséges is ah-
hoz, hogy az állomány bizton-
ságban, megfelelõ módon végre
tudja hajtani a feladatokat, hi-
szen mi oda megyünk, ahonnan
mások menekülnek.

Közeleg Szent Flórián napja

A lánglovagokban bíznak a legtöbben
AA  ffeellmméérréésseekk  sszzeerriinntt,,  22001100--bbeenn  aa  ttûûzzoollttóókk  ééllvveezzttéékk  lleeggnnaaggyyoobbbb  aarráánnyy--
bbaann  aazz  eemmbbeerreekk  bbiizzaallmmáátt..  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  mmeeggkkéérrddeezzeetttteekk  9966  sszzáá--
zzaalléékkaa  bbíízziikk  mmeegg  aa  lláánngglloovvaaggookkbbaann,,  mmíígg  ppééllddááuull  aazz  oorrvvoossookkbbaann  7722,,  aa
rreennddõõrröökkbbeenn  5555,,  aa  bbíírráákkbbaann  5511,,  aa  ppoolliittiikkuussookkbbaann  ppeeddiigg  mmiinnddöösssszzee  99
sszzáázzaalléékkuukk..  ––  EEzztt  aazzéérrtt  iiss  éérrddeemmeess  hhaannggssúúllyyoozznnii,,  mmeerrtt  kköözzeelleegg  aa  ttûûzzooll--
ttóókk  vvééddõõsszzeennttjjee,,  SSzzeenntt  FFllóórriiáánn  nnaappjjaa..

AAzz  AA..DD..RR..  BBiizzttoonnssáággeelleemmzzõõ,,  KKeerreesskkeeddeellmmii  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..  11999944--bbeenn
aallaakkuulltt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  ééss  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt  aazzóóttaa  iiss  tteelljjeess  kköörrûû  ttûûzz--
vvééddeellmmii  sszzoollggáállttaattáásstt  nnyyúújjtt  ppaarrttnneerreeiinneekk..  HHooggyy  eezz  ppoonnttoossaann  mmiitt  jjeelleenntt,,
aarrrraa  BBoorrssooss  TTiibboorr  ccééggvveezzeettõõttõõll,,  ttûûzzvvééddeellmmii  sszzaakkéérrttõõttõõll  kkéérrttüünnkk  vváállaasszztt..

javítás, árusítás, hitelesítés

TÛZVÉDELMI ESZKÖZÖK

TÜKÉSZ KFT
Bejárat: Kecskemét, Mindszenti krt. 29-nél

Tel.: 76/480-050, 30/96-54-400

TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 

AAzz  oollddaall  mmeeggjjeelleennéésséétt
ttáámmooggaattttáákk::

Orgovány és vidéke      
Takarékszövetkezet       Hilti Szerszám Kft.
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KKeeddvveess  HHáázziiaasssszzoonnyyookk!!
Bizonyára sokakat fogad így ta-
vasszal a kiürült befõttes üvegek
látványa a kamrába betérve. A
tavalyi fáradságos munkának
mára talán már nyoma sincs,
azonban hamarosan új-
ra itt az idõ, hogy
megkezdjük a téli hó-
napokra való gon-
doskodást.

A háziasz-
szonyok nagy
örömére, ma
már nem
k e l l

rémálomként gondolni
a befõzésre, hiszen a
Weninger konyhai
be fõzõau tomatáva l
gõz nélkül, rendkívül
egyszerûen és kényel-
mesen, tartósítószer és
akár cukor nélkül is befõzhetjük
családunk kedvenc gyümölcseit
és zöldségeit. A minõség pedig
állandó és garantált. Az auto-
mata annyira leegyszerûsíti a be-
fõzés folyamatát, hogy a gyakor-
latlan háziasszonyok számára is
biztos a siker.

Mára már keveseknek kell be-
mutatni a befõzõautomatát, egy-

re nagyobb
népszerûség-
nek örvend
hazánkban
is. A Né-
metor-

szágban gyártott háztartási ké-
szülék számtalan elõnyét a
Weninger Bt. jóvoltából már 13
éve élvezhetjük Magyarországon.

Ez az automata rendkívül sok-
oldalú: gyümölcsök és zöldség-
félék befõzésére, lekvárok, kész-
ételek: húsok, levesek, sültek,
pörköltek tartósítására is alkal-

mas. Emellett a készülék hasz-
nálható meleg italok – például
tea, forralt bor – készítésére és
melegen tartására, illetve külön
kiegészítõvel rostos ivólevek ké-
szítésére, sõt lekvárok fõzésére
is. A befõzõautomatával az
egész befõzés leegyszerûsödik
és gyorssá válik, s ami na-
gyon fontos: az egészsé-
günkre ártalmas tartósító-
szer nélkül készíthetjük el
befõttjeinket és savanyúsá-

gainkat, megtartva így
azok eredeti

ízét és vita-
mintartal-
mát. 

H a s z -
n á l a t a
mindenki
számára

egyszerû,
az elõké-
s z ü l e t e k
után a

megfelelõ
p r o g r a m
beállításá-
val a gép

teljesen automatikusan végzi a
tartósítást, nem kell „felügyelni”
a befõzés folyamatát. A titok, a
megfelelõ egyenletes hõfok biz-
tosítása megfelelõ ideig, amit a
hagyományos befõzés során
nem tudunk megvalósítani. Érett
gyümölcsöket választhatunk,
nem fog szétfõni. Cukor helyett
mézet, fruktózt, édesítõszert is

használhatunk, vagy akár natúr
állapotban is tartósíthatunk, kis-
gyerekek és cukorbetegek szá-
mára. A gyümölcsök – a sokak-
nak allergiát okozó – citromsav
használata nélkül is megtartják
eredeti színüket, gyönyörû
aranysárga õszibarackbefõttet
készíthetünk.

Az automata gyorsaságát bi-
zonyítja, hogy kevesebb mint egy
óra alatt elkészíthetjük vele a be-
fõtteket, savanyúságokat. Mûkö-
dése gazdaságos, egyszerre akár
tizennyolc 7,2 dl-es üveg belefér,
amiket egymás tetejére is helyez-
hetünk.

Ma már nem kell éjszakákat
fáradoznunk, rengeteg edényt
beszerezni és a szárazdunsztos
üvegeket kerülgetni befõzéskor,
mindezt megtehetjük kényelme-
sen a Weninger konyhai
befõzõautomatával.

A házi készítésû befõttek és sa-
vanyúságok íze utolérhetetlen, s
mekkora öröm, mikor a család
jóízûen fogyasztja az általunk
készített, gondosan megváloga-
tott alapanyagokból, tartósító-
szer és adalékanyagok nélkül el-
készített finomságokat.

GGoonnddoolljjoonn  ÖÖnn  iiss  ccssaallááddjjaa
eeggéésszzssééggéérree,,  ééss  tteeggyyee  
ééllmméénnnnyyéé  aa  bbeeffõõzzéésstt!!

Kényelmesen, tartósítószer nélkül rakhat el gyümölcsöt, zöldséget

Készüljön időben a befőzési szezonra!

IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ  ÉÉSS  
MMEEGGRREENNDDEELLÉÉSS::

wwwwww..bbeeffõõzzõõaauuttoommaattaa..hhuu
TTeell..::  7766//336611--110011  

2200//99334433--442299
HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg::  88--1188,,
sszzoommbbaattoonn::  88--1144  óórrááiigg

IInnggyyeenneess  hháázzhhoozzsszzáállllííttááss,,  
22  éévv  ggaarraanncciiaa!!
WWEENNIINNGGEERR  BBTT

66004411  KKeerreekkeeggyyhháázzaa,,  
SSzzéécchheennyyii  uu..117700..

ee--mmaaiill::  
iinnffoo@@bbeeffoozzooaauuttoommaattaa..hhuu

Az automatával a befõzés sokkal kényelmesebb

ÉÉddeessíítthheettjjüükk  ccuukkoorrrraall,,  mméézzzzeell,,
aakkáárr  ffrruukkttóózzzzaall  iiss..

HHiiddeegg  ccssaappvvíízzzzeell  ffeelleennggeeddjjüükk  
aazz  üüvveeggeekkeett..

AA  lleezzáárrtt  üüvveeggeekkeett,,  aakkáárr  1188--aatt,,  
aazz  aauuttoommaattáábbaa  hheellyyeezzzzüükk..

EEggyysszzeerrrree  aakkáárr  1188  üüvveegg  bbeeffõõtttt  iiss  eellkkéésszzíítthheettõõ  aazz  aauuttoommaattáábbaann,,
ííggyy  rreennddkkíívvüüll  ggaazzddaassáággooss

AKCIÓ: 
41.900 Ft helyett most 39.900 Ft

ÚJDONSÁG:
üvegkiszedõ fogó, bevezetõ áron: 1.990 Ft
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––  MMiillyyeenn  úújjddoonnssáággookkrraa  sszzáá--
mmííttssaannaakk  aa  llááttooggaattóókk,,  ééss  mmiillyyeenn
jjóóll  bbeevváálltt  pprrooggrraammookkaatt  aajjáánnll  aa
ffiiggyyeellmmüükkbbee??

– Az állatállomány többek kö-
zött szürkemarha borjakkal,
racka bárányokkal, szamárral
bõvült. A 80 darabból álló bu-
gaci sárgaménes új csikókkal
gazdagodott, és egy új tenyész-
ménnel – Athos Babilon -, amit
szintén bemutatunk a vendé-
geknek. Elérhetõek a nemzeti
park tanösvényei és megnyitott
a pásztormúzeum is. A termé-
szet szerelmesei sétát tehetnek
az Õsborókásban a Madarak
és Fák útján, vagy a Sáskajárás
tanösvényen. Áprilisban min-
den hétvégén garantált prog-
rammal várjuk a kirándulókat.
Május 1. és szeptember 30. kö-
zött minden nap 11.15-kor in-
dul a lovaskocsikázás, 12.15-
kor pedig a hagyományõrzõ
csikósbemutató. 

––  EEzztt  kköövveettõõeenn  kkíínnáállkkoozziikk  aazz
aallkkaalloomm  eeggyy  kkiivváállóó  eebbééddrree  aa
KKaarriikkááss  CCssáárrddáábbaann..  

– Hagyományos csárdaétele-
ink mellett a kornak megfelelõ,
korszerû ételek is megjelennek
az étlapon. Italaink között elõ-
kelõ helyet foglalnak el a megye
kiváló borai, közöttük a Frittman
Pincészet termékei, de a nagy
borvidékek pincészetei is képvi-
seltetik magukat a kínálatban.

––  MMiillyyeenn  ssppeecciiaalliittáássookkkkaall
ttuuddjjáákk  BBuuggaaccrraa  ccssáábbííttaannii  aa  kkii--
sseebbbb--nnaaggyyoobbbb  ccssooppoorrttookkaatt,,
eesseettlleegg  aa  hhoosssszzaabbbb  ppiihheennééssrree
vváággyyóókkaatt??

– Programjaink egyik kedvelt
színfoltja a Szûcs családnál tett

tanyalátogatás. Ez az egyetlen
élõ paraszt tanya a közelben. A
látogatókat a gazda és a fele-
ség korhû ruhában fogadja,
majd körbevezetik õket a far-
mon. Miután a vendégek bete-
kintést nyernek egy tanyasi csa-
lád életébe, megkóstolhatják a
házi készítésû kõrözöttet is. A
szállóvendégek körében nép-
szerûek az üdülõ tanyák. Az új-
jáépített parasztházak, miköz-

ben a
p u s z t a
csendjét és
nyugalmát
n y ú j t j á k ,
m i n d e n
komforttal
fel vannak
s z e r e l v e .
Május vé-
gén meg-
nyíl ik a
300 sze-

mélyes Bogáncs Vendégház
is, ami a tervek szerint elsõ-
sorban rendezvények, eskü-
võk és nagyobb céges ren-
dezvények helyszíne lesz.  A
Farkas Gábor Ybl-díjas épí-
tész tervei alapján megszüle-
tõ építmény a hagyományos
bugaci építészeti formát kö-
vet i ,  és gyönyörû ki látást
nyújt a pusztára. 

––  MMiillyyeenn
pprrooggrraammookkkkaall
vváárrjjáákk  hhúússvvéétt--
kkoorr  aa  vveennddéé--
ggeekkeett??

– Az ünnepi
kínálat össze-
állításakor el-
sõsorban a
c s a l á d o k r a
g o n d o l t u n k .
Április 24-25-

én húsvéti nyuszik lepik el a Ka-
rikás Csárdát. Délelõtt 10 órá-
tól a legkisebbek a tojásfestés
fortélyaiba nyernek betekintést,
majd a tojáskeresés mellett
nyuszi simogatásra, bárány
csalogatásra, szamaragolásra
is lehetõség nyílik, miközben az
udvaron népi játékokkal várjuk
a gyerekeket. 11 órától indul a
kocsikázás a pusztában, a mú-
zeum és az Õsborókás megte-
kintésével. 12.15-kor kezdõdik
a hagyományõrzõ lovas bemu-
tató lófektetéssel és -ültetéssel,
ügyességi játékokkal, szõrénlo-
vaglással. Majd ebédre a Kari-
kás Csárdában kínálunk svéd-
asztalon gasztronómiai ínyenc-
ségeket. A programokat dél-
után megismételjük. A részvétel
10 éves kortól 2.900 forint, 10
éves kor alatt ingyenes. Üdülé-
si csekket, Kecskemét Kártyát,
Itthon otthon van kártyát elfo-
gadunk. 

BBuuggaacc  PPuusszzttaa  KKfftt..
66111144  BBuuggaacc,,  NNaaggyybbuuggaacc  113355..

TTeelleeffoonn::  7766//557755--111122
FFaaxx::  7766//337722--668888

MMoobbiill::  3300//44116666--443399
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@bbuuggaaccppuusszzttaa..hhuu
WWeebb::  wwwwww..bbuuggaaccppuusszzttaa..hhuu

GGppSS--kkoooorrddiinnááttáákk::  
NN4466°°4400''0077..    EE1199°°3388''0055..

ÉÉvvrrõõll  éévvrree  eeggyy  úújj  éévvaadd  nnyyiittáánnyyáátt  hhoozzzzaa  eell  aa  ttaavvaasszz  BBuuggaaccppuusszzttáánn  iiss..
AAhhooggyy  zzööllddüüll  aa  ttáájj,,  éélleeddeezziikk  aa  tteerrmméésszzeett,,  eeggyyrree  ttööbbbb  ccssaalláádd,,  bbaarrááttii  ééss
mmuunnkkaahheellyyii  kköözzöösssséégg  iinndduull  kkii  aa  sszzaabbaaddbbaa..  IIddeeáálliiss  ccééllppoonntt  ee  kkiirráánndduulláá--
ssookkhhoozz  aa  bbuuggaaccii  ppuusszzttaa,,  aahhooll  aa  hhaaggyyoommáánnyyookk  mmeeggiissmmeerrééssee,,  aa  tteerrmméé--
sszzeettiissmmeerreettii  ssééttaa,,  aazz  áállllaattssiimmooggaattááss  mmeelllleetttt  aa  kkuulliinnáárriiss  ééllvveezzeetteekkrree  iiss  llee--
hheettõõsséégg  nnyyíílliikk..  AA  kkíínnáállaattbbóóll  KKoovvááccss  ZZoollttáánnttóóll,,  aazz  iiddéénn  hhúússzzéévveess  BBuuggaacc
PPuusszzttaa  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõjjééttõõll  kkaappttuunnkk  íízzeellííttõõtt..  

Szezonnyitás Bugacpusztán
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BBûûddii  ZZssoolltt
vezérigazga-
tótól megtud-
tuk, hogy ki-
lenc éve vált
lehetõvé a
gazdák új tí-
pusú koncent-
rációjának lehetõsége, a Terme-
lõi és Értékesítési Szövetkezetek
(TÉSZ-ek) szervezése. A Bács-
Zöldért elsõk között segítette elõ
a megye termelõinek ilyen mó-
don történõ tömörülését. Az Al-
föld Régió TÉSZ borbási szék-
hellyel mûködik, ahol megfelelõ
raktárak, korszerû csomagoló
üzem és megfelelõ logisztikai be-
rendezések találhatók. Mivel a
jogszabályok idõközben lehetõvé
tették, hogy Zrt. formában mû-
ködjenek ezek a TÉSZ-ek, s mert
a tapasztalatok kedvezõnek bizo-
nyultak, tavaly Hírös Paprika
TÉSZ elnevezéssel új szövetkeze-
tet hívtak életre Kecskemét térsé-
gében. De az elnevezés ellenére,
nemcsak paprikatermelõket, ha-
nem cseresznye, meggy, görög-
dinnye, kajszibarack és alma ter-

mesztésébõl élõ családokat is tö-
mörít ez az új szövetkezés.

– Cégünk arra törekszik, hogy
az említett zöldség- és gyümölcs-
féléken kívül más termékekkel is
bõvüljön a Hírös Paprika TÉSZ, s
a jelenlegi mintegy 280 taglét-

szám akár hat-hétszázra duzzad-
jon a jövõben – hangsúlyozta
Bûdi Zsolt. – Persze akkor már ez
megköveteli, hogy legalább a
zöldségeket és a gyümölcsöket kü-
lönválasszuk. Hiszen más-más

raktározási, csomagolási és szállí-
tási eljárást, technikát követel pél-
dául a paprika, mint a meggy
vagy a barack. Sajnos azt nem tá-
mogatja jelenleg a szakminisztéri-
um, hogy még jobban special-
izálódjanak egy-egy termékekre
(például csak a csonthéjas gyü-
mölcsökre) ezek a szövetkezetek. 

A vezérigazgató szerint a hazai
zöldségek, gyümölcsök többsége
feltétlenül jobb minõségû, mint az
importból származóké. Azonban a
magyar termékekkel kapcsolato-
san kedvezõtlen irányba tolódtak
el az értékesítési tendenciák. Az
országunkat ma már teljes egészé-

ben lefedõ, külföldi tulajdonú áru-
házláncok esetében az íz, a za-
matanyag indifferens. Sokkal fon-
tosabb az ár, illetve a „pultálló-
ság”. Ez a szemlélet az oka, hogy
marokkói paprikát, spanyol para-

dicsomot, német vöröshagymát,
osztrák burgonyát, kínai fokhagy-
mát eszünk, holott a rendszervál-
tás idején, ezeket a termékeket te-
kintve is, még export nagyhata-
lomnak számítottunk. Ma import-
ra szorulunk belõlük, aminek saj-
nos számos oka van. Számtalan
hibás kormányzati lépés vezetett a
magyar termékek versenyképte-
lenné válásához. Ugyanakkor a
hazai fogyasztó felelõssége is fel-
vethetõ a kialakult helyzetért.
Csak nyomokban mutatkozik
ugyanis az a bizonyos elkötele-
zettség nálunk a magyar áru iránt,
amely óriási versenyelõnyt biztosít
például az osztrák, német, svájci,
francia termelõknek. 

Kétségtelen, hogy a mezõgaz-
daság központi támogatása ná-
lunk jóval szerényebb, mint az
uniós országok többségében. És
sok tekintetben a jogi szabályozá-
sok is kedvezõtlenebben. De a
Bács-Zöldért dicséretére legyen
mondva, nem adják fel a küzdel-
met, sõt minden lehetõséget ki-
használnak a boldogulásra. A
cég ma már korszerû, megfelelõ
infrastruktúrával, kiváló szakem-
bergárdával és kitartó, eltökélt
termelõi háttérrel rendelkezõ
részvénytársaság. Ahogy egy al-
kalommal már megfogalmaztuk
lapunkban: ez a cég a mának él,
a jövõt építi, de igyekszik minél
többet megõrizni abból a szelle-
miségbõl, melyet az elõdöktõl
örökölt.

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

Bács−Zöldért Rt.

Összefogva a térség termelőit
AAddoottttssáággaaiitt  tteekkiinnttvvee  hhaazzáánnkk  mmaa  iiss  EEuurróóppaa  eeggyyiikk  jjeelleennttõõss  éélléésskkaammrráájjaa  llee--
hheettnnee..  MMééggsseemm  aazz,,  ssõõtt  eeggyyrree  sszzoommoorrúúbbbb  kkééppeett  mmuuttaatt  aa  mmaaggyyaarr  mmeezzõõ--
ggaazzddaassáágg..  AA  BBááccss--ZZööllddéérrtt  RRtt..  aazzookk  kköözzéé  aa  ccééggeekk  kköözzéé  ttaarrttoozziikk,,  aammeellyyeekk
aa  rreeggrreesssszziióó  eelllleennéérree  iiss  pprróóbbáállnnaakk  ttiisszztteessssééggeess  jjöövveeddeellmmeett,,  hheellyyzzeetteett  ttee--
rreemmtteennii  aa  zzööllddsséégg--  ééss  ggyyüümmööllccsstteerrmmeesszzttééssbbõõll  ééllõõ  hhoonnffiittáárrssaaiinnkknnaakk..
TTööbbbb  sszzáázz  tteerrmmeellõõ  kkaappccssoollóóddiikk  nnaappjjaaiinnkkbbaann  aa  BBááccss--ZZööllddéérrtthheezz,,  hhooggyy
vveerrsseennyykkééppeess  mmaarraaddhhaassssoonn  mméégg  aazz  uunniióóbbaann..  HHiisszzeenn  aa  mmaaggyyaarr  tteerrmméé--
kkeekk  aazz  iitttthhoonnii  ppiiaaccoonn  vveesszzíítteetttteekk  lleeggttööbbbbeenn  aa  nnééppsszzeerrûûssééggüükkbbõõll  aazz  uuttóóbb--
bbii  2200  éévvbbeenn..  ((AA  ccéégg  áárrbbeevvéétteelléénneekk  8800  sszzáázzaalléékkaa  kküüllppiiaaccrróóll  sszzáárrmmaazziikk))..    

AA  BBááccss--ZZööllddéérrtt  kkaarriittaattíívv  tteevvéékkeennyyssééggéérrõõll  iiss  kköözziissmmeerrtt..  AA  lleegguuttóóbbbb  tteerr--
mméénnyysszzeenntteelléésseenn  ccssooddáállaattooss  tteerrííttéékkeett  pprroodduukkáálltt  aa  ccéégg  aa  kkeeccsskkeemmééttii

BBaarrááttookk  tteemmpplloommáánnaakk  uuddvvaarráánn,,  aammiitt  aazzuuttáánn  ffeellaajjáánnllootttt  aa  nneehhéézz  ssoorrssúú
ccssaallááddookk  ééttkkeezztteettéésséérree..  
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Búza és tojás

– Több mint kilencezer hektáron
gazdálkodunk a szántóföldi növény-
termesztés keretén belül, fõ növé-
nyünk a búza. Kizárólag magyar ve-
tõmagfajtát állítunk elõ, azt tovább-
adjuk a mintegy 200 termelõpartne-
rünknek, akik évente mintegy 90-
100 ezer tonna búzát szállítanak a
malmunkba õrlésre. A búzán kívül –
a vetésforgó miatt – más ipari nö-
vényt is termesztünk, így például
mustárt, napraforgót, repcét, és ku-
koricából is annyit, ami a saját állat-
állományunknak kell. Mintegy 500
ezer tojótyúkunk van, évente 120-
150 millió tojást termelünk.  Ennek
felét a tésztagyár használja fel, a
másik felét pedig Héjas tojás néven
értékesítjük. Hozzávetõlegesen 90-
100 ezer tonna õrleményt állítunk
elõ. Hasonló a helyzet a tésztaipari
lisztet illetõen is. A korpaféléket rész-
ben mi dolgozzuk fel saját takar-
mánygyárunkban, részben értékesít-
jük. Éves szinten 20 ezer tonna tész-
tát gyártunk, és ennek több mint 90
százalékát belföldön értékesítjük.

A tagosítástól
a részvényekig

––  MMiillyyeenn  mmúúllttrraa  tteekkiinntt  vviisssszzaa  aa
ccéégg??

– 1953-ban alapította az elõd
szövetkezetet 12 gyermelyi paraszt
család, közöttük az én édesapám és
nagyapám. Ami 1959-ben újra-
szervezõdött. Talán annyiban kü-
lönbözött ez a szövetkezet a nagy
átlagtól, hogy itt az alapítók szinte
kivétel nélkül jómódú parasztok
voltak. Kiharcolták, hogy bár a szö-
vetkezetbe be kellett menniük, ma-

guk közül választhat-
tak elnököt. Függet-
lenségüket a pártál-
lamban is megõriz-
ték. Ezt próbáltuk mi
bõvíteni, amikor
megjelent a társasági
törvény, és 1990-
ben, az országban el-
sõként, részvénytár-
saságot alapított a
szövetkezet. A tagok
az alapításkor bevitt
eszközök – föld, állat,
egyéb termelõeszkö-
zök – arányában
kaptak részvényt, a
dolgozók pedig az itt
letöltött évek, illetve a kereset ará-
nyában, degresszív módon, hogy a
lehetõ legigazságosabb legyen.

––  HHooggyyaann  ttuuddttáákk  aazz  eeggyykkoorrii  sszzöö--
vveettkkeezzeettii  ggoonnddoollkkooddáásstt  eeggyysszzeerrrree  kkaa--
ppiittaalliissttaa  sszzeemmlléélleettrree  vváállttaannii  aa  rréésszzvvéé--
nnyyeesseekk??  

– Az 50-es években Gyermely
községet kihalásra ítélték. Az akkori
vezetés úgy gondolta, hogy nincs
létjogosultsága a Budapest-
Tatabánya-Dorog háromszögben.
Az itteniek azonban nem fogadták el
ezt az ítéletet. Itt a földek 17 arany-
korona alattiak. Ebbõl is látszik,
hogy ezt a közösséget nem a termé-
szeti adottságok, hanem az emberek
szorgalma és akarata emelte ki az
átlagból. Itt soha nem gondolták a
vezetõk, hogy ez a szövetkezet másé
volna, mindig a magukénak tartot-
ták. Elfogadták azokat a szabályo-
kat, amelyeket a politika rájuk
kényszerített, és közben azon voltak,
hogy tovább gyarapítsák a szövetke-
zetet. Mindig felhalmoztak. Ez a
szemlélet nem változott meg 1990

után sem. A részvényesek természe-
tesnek veszik, hogy a megtermelt
eredmény döntõ aránya bent marad
fejlesztésre, és a kisebb részét viszik
haza osztalékként. Azért a szövetke-

zetben annyira meg-
szokott tagi kapcso-
latokat a részvény-
társaság mégiscsak
átformálta. Lényeges
különbség volt, ami-
kor forgalomképes
lett a részvény. Azok,
akik nem akartak
részvényesek lenni,
viszonylag rövid idõn
belül eladták a ré-
szüket. Sokaknak vi-
szont ez egy arany-
tartalék anyagi érte-
lemben is. Ma több
mint 500 részvénye-
sünk van. Mindig fi-

zetünk osztalékot, ami az idén 20
százalék volt. 

Fogyasztói igények

––  MMiillyyeenn  ssttrraattééggiiaaii  iirráánnyy  mmeennttéénn
hhaallaadd  mmoosstt  aa  GGyyeerrmmeellyyii  ZZrrtt..??

– Négyen vezetjük a céget, az
igazgatóság az operatív irányító
szerv. Nekem azokban a stratégiai
kérdésekben van meghatározó sze-
repem, amelyek a tészta ágazatra
vonatkoznak. Alapvetõ elvárás,
hogy elébe menjünk a vevõ igénye-
inek, de ne túlságosan. Ha valaki
ugyanis húsz évvel elõbb dob piacra
valamit, mint ahogy arra fogadó-
készség van, az épp olyan baj, mint
ha öt évvel késõbb. Ezt az ütemet
megérezni nem könnyû. Amellett,
hogy rövid távon igazodunk a piaci
igényekhez – most például, a vál-
ságra való tekintettel olcsóbb termé-
keket kínálunk – hosszú távon is kö-
vetni törekszünk a fogyasztói elvárá-
sokat. Ami egyértelmûen látszik,
hogy a félkész- és készételek iránt

egyre nagyobb igény mutatkozik, s
hogy az otthoni fõzést fokozatosan
felváltják a nagy konyhákban, étter-
mekben készülõ finomságok. A köz-
étkeztetés fokozatosan bõvül. Ezek-
nek az igényeknek igyekszünk egy
kicsit elébe menni, és hasonló a
helyzet az egészséges táplálkozás
iránti igény vonatkozásában is. Egyik
folyamatban lévõ fejlesztésünk során
például olyan funkcionális liszt elõál-
lítására törekszünk, aminek a fehér-
lisztnél sokkal magasabb az élelmi-
szerrost tartalma, ezáltal fejti ki ked-
vezõ élettani hatását. Mi az igénye-
ket úgy akarjuk kielégíteni, hogy
közben õszinték vagyunk, és hagyat-
kozunk a tudomány legfrissebb
eredményeire.

Minden egy helyen

– A másik új irányvonal, hogy má-
jusban megjelennek a piacon a ma-
gyar ízvilágnak megfelelõ, friss, töl-
tött tészták. Ezt a választékot szeret-
nénk fokozatosan felfejleszteni. Ter-
veink között szerepel egy új malom
építése is, aminek az lesz a különle-
gessége, hogy nemcsak közönséges
búzát, hanem durumot is tud õrölni.
Jelenleg ugyanis a durum alapanya-
got Ausztriából vásároljuk.

––  MMeennnnyyiibbeenn  ttáámmooggaattjjaa  aa  ssiikkeerree--
kkeett  aa  rréésszzvvéénnyyttáárrssaassáágg  tteevvéékkeennyyssééggii
ssttrruukkttúúrráájjaa??  

– A különbözõ vertikumok azért
segítik egymást, mert a termelés
eredményességében jelentkezõ csú-
csok és hullámvölgyek ily módon ki-
egyenlítõdnek. Ezáltal a cég ered-
ménye is évrõl évre sokkal egyenle-
tesebb, mintha az élelmiszerláncnak
csak egyféle ágában tevékenyked-
nénk. Például óriási szállítási költsé-
get takarítunk meg azzal, hogy min-
den egy helyen van. Ha semmi más
elõnyünk nem marad meg a konku-
renciához képest, csak ez, már ak-
kor is megélünk. 

Gyermely: tradíció és megújulás
Fejlesztések a magyar remény

alkotóműhelyében

TTóótthh  BBééllaa  eellnnöökk--iiggaazzggaattóó

SSzzáánnttóóffööllddii  nnöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss,,  bbaarroommffiittaarrttááss,,  mmaallmmáásszzaatt,,  ttéésszzttaaggyyáárr--
ttááss..  EEzzeekk  aa  nnaaggyy  mmúúllttúú,,  550000--660000  eemmbbeerrnneekk  mmuunnkkáátt  aaddóó  mmaaggyyaarr  kköö--
zzééppvváállllaallaatt,,  aa  GGyyeerrmmeellyyii  VVáállllaallaattccssooppoorrtt  mmeegghhaattáárroozzóó  üüzzlleettáággaaii..  AA  ccéégg
ttöörrttéénneettéérrõõll,,  ssiikkeerreeiinneekk  ttiittkkáárróóll,,  eerreeddmméénnyyeeiirrõõll  ééss  tteerrvveeiirrõõll  TTóótthh  BBééllaa
eellnnöökk--iiggaazzggaattóótt  kkéérrddeezzttüükk..  
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Lezárult a kecskeméti megyei
kórházban az „Életesély kulcsa a
korszerû sürgõsségi ellátás” elne-
vezésû, az Európai Unió támoga-
tásával az ERFA társfinanszírozá-
sával, valamint önerõbõl megva-
lósuló projekt második üteme. A
300 négyzetméter területet érintõ
munkálatok során kialakítottak
két vizsgálót, egy 4 ágyas és egy
2 ágyas betegszobát fürdõvel, két
orvosi, egy fõorvosi és egy fõnõ-
véri szobát.

A Rendelõintézet földszinti terü-
letén valamennyi tervezett építési
munka elkészült. Az átalakítás
összesen 260 négyzetméter terü-
letet érintett. A kivitelezés három
építési ütemre volt bontva. Az át-
alakítás elsõ szakaszában kialakí-
tották az akadálymentes mosdót,
fürdõt, zuhanyzót, öltözõket,
WC-t és két masszázs termet.
Második szakaszában az elektro-
terápia, személyzeti tartózkodó
és a vezetõ gyógytornász irodája
készült el.  A harmadik szakasz-
ban egy nagyobb és kettõ kisebb
tornaterem létesült, a közlekedõ
folyosón pedig egy betegirányító
körpult. A gyógyító osztályok
2011. március 10-én birtokba
vették az átalakított területeket.

Ezzel jelentõs állomáshoz ér-
kezett az 560.056.040 forint tá-
mogatásban részesülõ, a 622
millió forintot meghaladó össz-
költségû TIOP-2.2.2-08/2-
2009-0003 azonosítószámú
projekt. Megkezdõdött ugyanis a
310 négyzetmétert érintõ III.
ütem kivitelezése, amely mind
közül a legkörültekintõbb szerve-
zést igényli. A munkálatok során
kialakítják a Sürgõsségi Betegel-

látó Osztály betegfogadó részét,
a gyorsürítõ-triázst, valamint a
sokktalanítót, a mobil ultrahang
vizsgálót, 2 elkülönítõ szobát für-
dõvel, 2 akadálymentes fürdõt és
WC-t a betegek részére, nõvérál-
lomást, nõvérdolgozót és sze-
mélyzeti öltözõt mosdóval. A kivi-
telezés utolsó ütemében a mun-
kálatok idejére a Sürgõsségi Be-
tegellátó Osztály ideiglenes át-
költözésekkel, az elkészült II.
ütem helyiségeiben látja el a be-
tegeket, a szükségesnél sokkal
kisebb területen. A munkálatok
ideje alatt az MR és CT helyisé-
gek megközelítése folyamatosan
biztosított. 

Mûszerek: A projekt keretében
27 féle 48 darab orvosi mûszer
kerül beszerzésre, ami az SBO
teljes mûszerparkjának 57 száza-
lékos megújulását jelenti.

A legnagyobb értékû CT be-
rendezés 2010 novemberében
beszerzésre került. A berendezés-
sel a 2010. november 30-i át-
adás-átvétele óta folyamatosan
vizsgálják a betegeket. 

A további 26 féle mûszer be-
szerzése folyamatosan történik, a
beszállítások 2011. július hónap-
ban befejezõdnek.

Az átalakítási munkák befe-
jezésének határideje 2011. jú-
lius 15.

Az építkezéssel járó kellemet-
lenségekért ezúton is a betegek
elnézését kérik!

Kórházi átalakítások

AA  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKóórrhháázzáábbaann  mmeeggkkeezzddõõddöötttt  aa
SSüürrggõõssssééggii  BBeetteeggeellllááttóó  OOsszzttáállyy  ááttaallaakkííttáássáánnaakk  hhaarrmmaaddiikk  üütteemmee..  AA  pprroo--
jjeekktt  öösssszzeesseenn  11339999  nnééggyyzzeettmméétteerrnnyyii  tteerrüülleett  ááttééppííttéésséétt  éérriinnttii..  AA  ddiiaaggnnoosszz--
ttiikkaaii  ééppüülleett  II..  eemmeelleettéénn  kkaapp  hheellyyeett  aa  sszzáájjsseebbéésszzeettii  ééss  aa  ggyyeerrmmeekk  ssüürrggõõss--
ssééggii  rréésszzlleegg,,  iilllleettvvee  aa  ffeellnnõõtttt  hháázziioorrvvoossii  üüggyyeelleett..  EEzzeekk  aa  hheellyyiissééggeekk  mmáárr
aazz  eellssõõ  üütteemmbbeenn  eellkkéésszzüülltteekk..  AA  bbeellggyyóóggyyáásszzaattii  ssüürrggõõssssééggii  rréésszzlleegg  vviizzss--
ggáállóókkkkaall,,  ggyyoorrssüürrííttõõ--ttrriiáázzss  hheellyyiissééggggeell  bbõõvvüüll,,  aa  ffeekktteettõõ  rréésszzlleegg  1166  áággyyaass
lleesszz,,  ééss  eeggyy--eeggyy  eellkküüllöönnííttõõ  sszzoobbáátt  iiss  kkiiaallaakkííttaannaakk..  AAzz  ááttééppííttééss  aa  tteelljjeess
sszziinntt  5566  sszzáázzaalléékkáátt  éérriinnttii,,  ééss  ttööbbbb  üütteemmbbeenn  vvaallóóssuull  mmeegg,,  hhooggyy  aazz  ááttaallaa--
kkííttááss  mmiinnééll  kkiisseebbbb  mméérrttéékkbbeenn  zzaavvaarrjjaa  aa  ffoollyyaammaattooss  bbeetteeggeellllááttáásstt..

A projektek az Euópai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósulnak meg.
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Nagykőrösön,
zöldövezetben

65 nm-es társasházi

lakás eladó,
illetve kiadó,

vagy kecskeméti ingatlanra
cserélhetõ.

Információ: 76/484-341,
20/9626-279

Ruházati üzlet
berendezési tárgyai eladók

kedvezményes áron
Tel: 06-30/9391-411

Egyedi fûtéses, földszinti, 
utcafronti bejáratú 

Nagykõrösi utcai 50 és 60 m-es 

üzlethelyiségek kiadók 
áprilistól a Centrum Áruház

közelében. 
A két üzlet együtt is használható,
ezért lehetõség van a két üzlet

együttes bérlésére is . 
Tel.: 06-30/9788-480

A természet gazdag szín- és for-
mavilága, a fény és árnyék állan-
dó változása, a táj és az ember
kapcsolata érdekli elsõdlegesen,
amiket a legkülönbözõbb techni-
kákkal – olaj, akryl, pasztell, ak-
varell – elevenít meg. Mégis so-
kan úgy emlegetik, mint a zene
ezernyi hangulatát vászonra ál-
modó mûvészt. És valóban meg-
ragadóak ezek a festményei, hi-
szen a jazz-re jellemzõ ritmus, di-
namika éppen úgy gyönyörködte-
ti a szemet, mint a lírai, kicsit mé-
labús dallamok inspirálta képek.    

– A Nagykanizsai Jazznapok
sokszor elbûvöltek az elmúlt évek
során – mondja WWaalltteerr  GGáábboorr. –
S örökös kihívást jelent azóta is,
hogyan lehet a festészet nyelvén
elmesélni azokat az élményeket,
amiket egy-egy koncert világhírû
zenészeitõl kapunk. Ennek egyik
kézenfekvõ lehetõsége az abszt-
rakt képzõmûvészet, hiszen az
improvizatív zene is elvontabb
módon közvetít élményeket. Én
mégis inkább azt próbálom meg-
ragadni, illetve megfogalmazni,
milyen az, aki zenél és milyen az,
amit zenél.    

––  NNaaggyy  ssiikkeerree  vvoolltt  aa  kköözzeellmmúúlltt--
bbaann  aannnnaakk  aa  hhéétt  ffeessttmméénnyybbõõll  ááll--
llóó  kkoolllleekkcciióóddnnaakk,,  aammiitt  aa  BBeennkkóó
DDiixxiieellaanndd  BBaanndd  ttaaggjjaaiirróóll  kkéésszzíítteett--

ttééll..  HHooggyyaann  kkeerrüüllttééll  kkaappccssoollaattbbaa
vveellüükk??

– Hagyomány, hogy nyaranta
zenei fesztivált rendeznek a Bánki
tónál. A neves kecskeméti zenész,
Ittzés Tamás mesélt ott rólam, illet-

ve a képeimrõl, s tavaly felkértek
arra, hogy mutatkozzak be Bán-
kon egy kiállítással a fesztivál ide-
jén. Ennek megnyitására Benkó
Sándor vállalkozott, mondván, õ
már õrzi a Marcus Miller basszus-
gitárost ábrázoló képemet, amit
az egyik fõvárosi galériában vásá-
rolt. Úgy november táján azután
felhívott, és arra kért, hogy fessem
meg az együttese tagjait. Ezeket a
képeimet állították ki néhány hete
a Klebelsberg Kultúrkúriában,

azon a nagyon
gazdag tárlaton,
amely a Benkó Di-
xieland Band el-
múlt 54 évét mu-
tatja be. 

––  AA  mmiinnaapp  lláátt--
ttaamm  eeggyy  nnaaggyymméé--
rreettûû  ffeessttmméénnyyeeddeett
aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa
BBaarrááttssáágg  KKöözz--
ppoonnttbbaann,,  aammii  TTee--
rréézz  aannyyáátt  ééss  IIII..  JJáá--
nnooss  PPááll  ppááppáátt  áább--
rráázzoolljjaa..  AAzz  eeggyyhháázzii

ttéémmáákk  mmeennnnyyiirree  vvoonnzzaannaakk??
– Egy-egy hangulatos városrész

öreg temploma, kápolnája min-
dig megragadó volt számomra.
Ahogy a tájtöredékek, az öreg ta-
nyák, a régi titkokat õrzõ kopott
ajtók, ablakok is. Portrékat
ugyancsak szívesen festek, ha
megragad egy tekintet, egy évti-
zedekrõl mesélõ ráncos arc. De
ezekhez a mindennapjainkból
veszem a témát, nem a történe-
lembõl, nem is a bibliából. Az

említett képet például ugyancsak
felkérésre festettem.

––  ÖÖrröökk  ddiilleemmmmáájjaa  mmiinnddeenn
mmûûvvéésszznneekk,,  hhooggyy  mmeennnnyyiitt  aallkkooss--
ssoonn  mmeeggrreennddeellééssrree,,  ééss  mmeennnnyyiitt  aa
ssaajjáátt  kkúúttffõõjjéébbõõll  mmeerrííttvvee..

– Ideális az lenne, ha minden
mûvész csinálhatná, amit Isten
adta tehetségébõl fakadóan jó-
nak lát, s a mûtárgypiacon jó
áron vevõre találnának az alko-
tásai. De nagyon kevés mûvész-
nek adatott meg, mióta világ a
világ, hogy csak a saját elgondo-
lásait követve alkothatott. A
megrendelõk, a mûkereskedõk,
a galériások mindig befolyásol-
ták a festõket, szobrászokat.
Ezért jutottam arra az elhatáro-
zásra, hogy hamarosan nyitok
egy virágboltot, ami egyben ga-
lériaként is mûködik majd Kecs-
kemét belvárosában. Vagyis pró-
bálom kicsit más úton is elõte-
remteni azt, ami a családom
megélhetéséhez kell, sokkal sza-
badabb szemlélettel fordulva a
festészet felé.

Walter Gábor műtermében

Ecsete alatt a Benkó Dixieland
KKééttssééggtteelleenn,,  hhooggyy  ttéérrssééggüünnkk  eeggyyiikk  lleeggjjeelleesseebbbb  ffeessttõõmmûûvvéésszzee  jjeelleennlleegg  aa
HHeettéénnyyeeggyyhháázzáánn  ééllõõ  WWaalltteerr  GGáábboorr..  AA  4488  éévveess  aallkkoottóó  aa  sszzeeggeeddii  ttaannáárr--
kkééppzzõõ  rraajjzz--ffööllddrraajjzz  sszzaakkáánn,,  HHéézzssõõ  FFeerreenncc  ttaannííttvváánnyyaakkéénntt  sszzeerrzzeetttt  eeggyykkoorr
ddiipplloommáátt,,  mmaajjdd  eeggyyéévvnnyyii  ttaannííttááss  uuttáánn  úúggyy  ddöönnttöötttt,,  hhooggyy  iinnkkáábbbb  ffeessttéé--
sszzeettbbõõll  pprróóbbááll  mmeeggééllnnii..  KKeezzddeettbbeenn  nnaaggyy  hhaattáássssaall  vvoollttaakk  rráá  aa
ZZeebbeeggéénnyybbeenn  eellttööllttöötttt  nnyyaarraakk,,  aahhooll  JJeettss  GGyyöörrggyy  sszzeekkcciióójjááhhoozz  ttaarrttoozzootttt..
NNeemm  ccssooddaa,,  hhooggyy  WWaalltteerr  iiss  aa  llááttvváánnyyeellvvûû  ffeessttéésszzeett  eellkköötteelleezzeettttjjee  lleetttt,,  ttéé--
mmááiitt  áállttaalláábbaann  aa  mmiinnddeennnnaappookk  vviilláággáábbóóll  mmeerrííttii..

WWaalltteerr  GGáábboorr  mmûûtteerrmméébbeenn

RRéésszzlleett  aa  BBeennkkóó  DDiixxiieellaanndd  BBaannddrrõõll  kkéésszzüülltt  
ffeessttmméénnyyeekkeett  iiss  bbeemmuuttaattóó  kkiiáállllííttáássrróóll        

A Szentkirályi Ásványvíz Kft.
megújult termékpalettával kö-
szönti a tavaszt: áprilisban a
szamócás limonádé mellé fel-
sorakozik az új, „normál” (cit-
romos) limonádé, és megújult
recepttel kapható a még fino-
mabb Jégtea, valamint a me-
leg idõszak érkezésére már
félliteres kiszerelésben is elér-

hetõ lesz az enyhén szénsavas,
zöldkupakos ásványvíz. Ízein
túl csomagolásában is meg-
újult a Szentkirályi: a decem-
berben bevezetett könnyebb,
környezetbarát flakonnak és
rövidebb kupaknak köszönhe-
tõen a cég csomagolóanyag-
kibocsátása évi 300 tonnával
csökkent.

Szentkirályi újdonságok
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ELADÓ Fürdõszoba, konyha, gáztûzhely,
csempe és padlólap tisztítására alkalmas
CLEANSY forró gõztisztító gép, gömb-
masszírozó, allergia és asztma gyó-
gyítására alkalmas THERAPY AIR PLUS
légterápiás készülék, forró gõztisztító
forró gõzvasalóval együtt jutányos áron
ELADÓ.  Érdeklõdni: 20/5499-536

Húsvét−
váró

gyermekek

A kecskeméti Karol Wojtyla Ba-
rátság Központban már a hús-
vétra készültek a gyerekek a mi-
nap. A délutáni foglalkozáson
ünnepi asztaldíszek, nyuszik és
kacsák születtek, a közös munka
végén pedig a Ferences Imakö-
zösség nyuszis süteményeit, va-
nília pudingját, illetve az Engel
Károly és Engelné de Jonge Ber-
nadett által hozott kókuszruda-
kat kóstolhatták meg a jókedvû
apróságok.
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A Magyar Yong Chun Egyesület
exkluzív helyszínen, az Akrobat
Mozgás Centrumban tartotta Ta-
vaszi Szemináriumát április 16-án.
A rendezvényen a Yong Chun
Kung Fu és az Eskrima mellett
dietetikai képzésben is részesültek
a tagok. SSzzaakkoollccaaii  LLáásszzllóó, az egye-
sület fõinstruktora lapunknak el-
mondta, hogy a szeminárium cél-
ja a pusztakezes és a fegyveres ön-
védelmi technikák magasabb szin-
tû elsajátítása volt. Egyesületünk
az Eskrimát, vagyis a botvívást is
tanítja, ami egy Fülöp-szigeteki
fegyveres rendszer. A természet-
gyógyászati képzéssel a szellemi, a
személyiségfejlesztõ programunk-
kal a lelki, a Yong Chun Kung Fu
és az Eskrima gyakorlatokkal a
testi egyensúlyunkat fejlesztettük.
Tagjaink között fiatalok, idõsek, lá-
nyok és fiúk egyaránt megtalálha-

tóak. Vendégelõadóként és vizs-
gabiztosként a Békés-megyei ága-
zatból LLéévvaaii  PPéétteerr vett részt a ren-
dezvényen. Az egyesület három
havonta tartja nyilvános szeminári-
umait, melyekrõl a sportkör hon-
lapjáról lehet tájékozódni. SSzzllaannkkaa
TTeesssszzaa, táplálkozási szaktanács-
adó a szombati, egész napos ren-

dezvényrõl így számolt be lapunk-
nak: „Az egészséges táplálkozást
egy speciális társasjátékon keresz-
tül mutattuk be a szemináriumon
résztvevõknek. Játékos formában
sajátították el azt az ismeretanya-
got, ami a mindennapi egészsége-
sebb táplálkozásunkhoz szüksé-
ges. A diéta nem más, mint egy tu-

datos táplálkozási forma.” A nyil-
vános tréningeket hétfõn, szerdán,
pénteken 18-tól 19-ig a Zrínyi Ilo-
na Általános Iskolában tartja a
Magyar Yong Chun Egyesület.

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::
SSzzaakkoollccaaii  LLáásszzllóó  ((2200//442233--99002211))

wwwwww..yyoonnggcchhuunn..hhuu  
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@yyoonnggcchhuunn..hhuu

Tavaszi szeminárium

––  BBiizzttooss,,  hhooggyy  KKiirráállyy  JJóózzsseeffnneekk
iiss  ccssaakk  2244  óórráábbóóll  áállll  eeggyy  nnaappjjaa??

– Persze. Tény azonban, hogy
igen zsúfolt beosztás szerint élek.
Tavaly ezért mondtam le – 11 év
után – a Kecskemét-Aomori Bará-
ti Kör elnöki tisztérõl, s a Magyar
Televízió, illetve a Duna TV kura-
tóriumi tagjaira háruló teendõk
sem terhelnek néhány hónapja.
Minden mást – beleértve a cége-
met is – úgy igyekszem irányítani,
hogy agilis, tehetséges emberek-
kel veszem körül magam, akikre
nyugodt szívvel rábízhatom a
munkák dandárját.

––  VVéélleemméénnyyee  sszzeerriinntt  mmiiéérrtt  éépp--
ppeenn  öönntt  vváállaasszzttoottttáákk  aa  NNaannbbuuddoo
VViilláággsszzöövveettsséégg  eellnnöökkéénneekk??

– Talán valamit nagyon jól csi-
nálhattunk az elmúlt másfél évti-

zedben, ha ma már ennyire ki-
emelten kezelik hazánkat a csak-
nem félszáz országot tömörítõ vi-
lágszövetségnél – mondja a 6
danos mester. – Persze Kecske-
méten kívül nem sok magyar vá-

ros dicsekedhet olyan harcmûvé-
szeti központtal, mint az itt talál-
ható Hakkoda Dojo, amit két
éve Akisino japán herceg és fele-
sége avatott fel. 2000-ben és
2006-ban mi adtunk otthont a
Nanbudo Világbajnokságnak,
közben több korcsoport Európa
Bajnokságának megrendezésére
vállalkoztunk. Legutóbb február-
ban tartottunk Kecskeméten
nemzetközi edzõtábort, egybe-

kötve a XI. Nemzetközi Harcmû-
vész Bemutatóval.   

––  MMeennnnyyii  pplluusszz  ffeellaaddaattoott,,  uuttaazz--
ggaattáásstt  jjeelleenntt  úújj  mmeeggbbíízzaattáássaa??

– A központunk Svájcban van,
de az elnökség általában alapí-

tómesterünk, Doshu-Soke
Yoshinao Nanbu párizsi reziden-
ciáján ülésezik, havonta egyszer.
Bár lehet, hogy most sûrûbbek
lesznek az összejövetelek, hiszen
a francia fõvárosban rendezzük
meg június közepén a soron kö-
vetkezõ világbajnokságot, s a
nyári barcelonai nemzetközi
edzõtábor szervezése is folya-
matban van. Az ezekkel kapcso-
latos munkák döntõ részét azon-
ban nagyon jól mûködõ, köz-
ponti titkárságunk végzi. Rám
többnyire reprezentációs, nép-
szerûsítõ, vagy – ha a sors úgy
hozza – konfliktuskezelõ felada-
tok hárulnak.   

––  NNeemm  ssookk  hhoonnffiittáárrssuunnkk  ddiiccssee--
kkeeddhheett  jjeelleennlleegg  aazzzzaall,,  hhooggyy  eeggyy
vviilláággsszzöövveettsséégg  eellnnöökkee..  DDee  hhaa  ccssii--
nnáállnnáánnkk  eeggyy  kköözzvvéélleemméénnyy--kkuuttaa--
ttáásstt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  ttaalláánn  mmiinnddeenn
sszzáázzaaddiikk  eemmbbeerr  ttuuddnnáá  eezztt  öönnrrõõll..  

– Valószínû. Egy nyugati de-
mokráciában a kiemelkedõ
eredményeket elérõ civilek leg-
alább olyan közismertek, nép-
szerûek, mint a hivatásos politi-
kusok. Nálunk ez nem jellemzõ,
pedig a civilek önzetlen munkájá-
nál kevés dolog méltóbb az elis-
merésre. 

Interjú Király Józseffel, a Nanbudo Világszövetség elnökével

A civil önzetlenség méltó az elismerésre
KKiirráállyy  JJóózzsseeff  eeggyy  ssiikkeerreess  ccéégg  ––  aa  FFrreeee  LLiinnee  ÉÉppííttõõiippaarrii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..
––  ttuullaajjddoonnoossaa--üüggyyvveezzeettõõjjee..  UUggyyaannaakkkkoorr  éévveekk  óóttaa  eellnnöökkee  aa  MMaaggyyaarr
NNaannbbuuddoo  SSzzöövveettssééggnneekk,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõkk  EEggyyeessüülleettéénneekk,,
ttiisszztteelleettbbeellii  eellnnöökkee  aa  KKeeccsskkeemméétt--AAoommoorrii  BBaarrááttii  KKöörrnneekk..  KKöözzbbeenn  mmeegg--
nnyyiittoottttaa  aa  RRáákkóócczzii  úúttii  MMûûvvéésszz  KKáávvéézzóótt,,  aahhooll  vváárroossuunnkkhhoozz  kkööttõõddõõ  mmûû--
vvéésszzeekk  ffoollyyaammaattoossaann  bbeemmuuttaatthhaattjjáákk  aallkkoottáássaaiikkaatt,,  ttoovváábbbbáá  kkéétt  jjeelleennttõõss
ssppoorrttlléétteessííttmméénnyytt  iiss  llééttrreehhoozzootttt  ééss  mmûûkkööddtteett::  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii  BBMMXX  ppáá--
llyyáátt,,  vvaallaammiinntt  aa  bbeellvváárroossii  hhaarrccmmûûvvéésszzeettii  kköözzppoonnttoott..  TTaavvaallyy  vváárroossii  kkéépp--
vviisseellõõ  lleetttt  ééss  aa  sszzoocciiaalliissttáákk  hheellyyii  vveezzeettõõjjee..  SS  nneemmrréégg  kkaappttuukk  aa  hhíírrtt,,  hhooggyy
mmeeggvváállaasszzttoottttáákk  aa  NNaannbbuuddoo  VViilláággsszzöövveettsséégg  eellnnöökkéénneekk..  HHaa  mmiinnddeehh--
hheezz  mméégg  hhoozzzzáátteesssszzüükk,,  hhooggyy  nnõõss,,  ssõõtt  öött  ggyyeerrmmeekk  ééddeessaappjjaa,,  ttaalláánn  nneemm
iiss  oollyyaann  mmeegglleeppõõ  aa  kkéérrddééss::

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ééss  DDoosshhuu--SSookkee  YYoosshhiinnaaoo  NNaannbbuu
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NAGYSZÍNHÁZ

3. kedd 15.00 ó KÉREK EGY ÁLMOT Benedek E. b.
19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Dajka M.b.

4. szerda 15.00 ó KÉREK EGY ÁLMOT Kodály Z. b.
19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK Latabár K. b.

5. csütörtök 15.00 ó KÉREK EGY ÁLMOT Mikszáth K. b. 
19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Nagy L. b.

6. péntek 19.00 ó HARMADIK RICHÁRD Blaha L. b.
7. szombat 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK Bessenyei Gy. b. 
8. vasárnap 15.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK Vízváry M. b.
9. hétfõ 18.00 ó A Csodaszarvas nyomában

– a Szófia Mûvészeti Egyesület elõadása
10. kedd 15.00 ó KÉREK EGY ÁLMOT Bartók B. b.

19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK Páger A. b.
11. szerda 15.00 ó KÉREK EGY ÁLMOT Jókai M. b.

19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK Törzs J. b.
12. csütörtök 14.00 ó KÉREK EGY ÁLMOT Szabó L. b.

16.00 ó KÉREK EGY ÁLMOT Weöres S. b.
13. péntek 19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK  Ódry Á. b. 
14. szombat 15.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK  Honthy H. b. 

19.00 ó KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK Arany J. b.
18. szerda 19.00 ó A NYOMORULTAK  bérletszünet  
19. csütörtök 17.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet  
20. péntek 19.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet  
21. szombat 15.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet   
22. vasárnap 15.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet   
24. kedd 19.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet  
25. szerda 19.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet  
26. csütörtök 19.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet  
27. péntek 19.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet  
28.szombat 19.00 ó A NYOMORULTAK zártkörû rendezvény
29. vasárnap 15.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet   
31. kedd 17.00 ó A NYOMORULTAK bérletszünet  

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

1. vasárnap 15.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Karinthy Színházban
19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Karinthy Színházban

3. kedd 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK

5. csütörtök 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK
8. vasárnap 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK
12. szerda 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK
15. vasárnap 15.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
17. kedd 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
21. szombat 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA
24. kedd 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA
28. szombat 15.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK 
29. vasárnap 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ

1. vasárnap 15.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN

4. szerda 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
6. péntek 16.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
7. szombat 15.00 ó VACSORA NÉGYESBEN

19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
10. kedd 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
11.szerda 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
13. péntek 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
15. vasárnap 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
18. szerda 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
19. csütörtök 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
20. péntek 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
22. vasárnap 19.00 ó CALIGULA HELYTARTÓJA
25. szerda 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
26. csütörtök 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
30. hétfõ 19.30 ó CALIGULA HELYTARTÓJA – Budapesten, a Thália Stúdióban
31. kedd 19.30 ó CALIGULA HELYTARTÓJA – Budapesten, a Thália Stúdióban

BAJAI NYÁRI SZÍNHÁZI JÁTÉKOK

27. péntek 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA 
június 1. szerda 19.00 ó POPEYE 
június 3. péntek 19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK 
június 5. vasárnap 19.00 ó ANCONAI SZERELMESEK

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ májusi MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. � Tel.: 501−170 � e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu � www.kecskemetikatona.hu

A Kecskeméti Városszépítõ Egye-
sület elõadássorozatot indított az-
zal a céllal, hogy felhívja a figyel-
met az elmúlt századelõn épült
szecessziós épületek állapotára.
Az Ifjúsági Otthonban Dömötör
Gábor mûemlékvédelmi szak-
mérnök, a szabadkai Községközi

Mûemlékvédelmi Intézet munka-
társa, a szecessziós épületeik be-
mutatása mellett szólt a legutóbbi
rendezvényen a már beindított
felújítások tapasztalatairól is. 

A napokban egyébként egy
sajtótájékoztatón bejelentették –

dr. Zombor Gábor, Kecskemét
polgármestere, Ráday Mihály, a
Város- és Faluvédõk Szövetségé-
nek elnöke, Király József, a Kecs-
keméti Városszépítõ Egyesület el-
nöke, Borbély Lajos, a megyei
építészkamara elnöke és Öveges
László, Kecskemét fõépítésze –,

hogy 2012-ben a Város- és Falu-
védõk Hungaria Nostra Szövetsé-
gének országos találkozóját
Kecskeméten kívánják megren-
dezni. Erre a konferenciára meg-
hívják a szecessziós városok fõ-
építészeit is.

A szecesszió városai

Tisztújító közgyûlést tartott Kecs-
keméten a Vállalkozók Orszá-
gos Szövetségének Bács-Kiskun
Megyei Szervezete. A rendezvé-
nyen megjelent tagok meghall-
gatták a megyei elnökség be-
számolóját és dr. Dávid Ferenc

fõtitkár tájékoztatóját a VOSZ
országos tevékenységérõl. Majd
megválasztották a vállalkozói
érdekvédelmi szervezet új elnök-
ségét. A közgyûlésen döntöttek
az idei Megyei Prima Díj kiírásá-
ról is. A következõ öt évben 11
tagú elnökség irányítja a megyei
vállalkozói szervezet munkáját.
Megerõsítették elnöki tisztségé-
ben Versegi Jánost (VER-BAU).
Területi társelnökké választották
dr. Horváth Sándort (Integrál,
Kiskunfélegyháza), Palik Verát
(Forint-Soft, Baja) és Borbély
Károlyt (Agroszer, Lajosmizse).
Szakmai társelnökök lettek: Lep-
sényi István (Knorr-Bremse), dr.
Nagy Zoltán (Phoenix-Mecano),
Rózsa Pál (Bertrans), Tóth
Istvánné (Acconto) és dr.
Pálvölgyi László (ügyvéd). A ta-
karékszövetkezetek képviselõje
az elnökségben: Józsa Zsig-
mond (Fókusz). 

A VOSZ megyei közgyűlése
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