
A Médiatanács döntött: 
a 96,5 MHz-es frekvencián

a következõ 12 évben
továbbra is a Gong Rádió

Kft. adásai lesznek 
hallhatók. 

(Az örvendetes hírrõl bõvebben
a 3. oldalon olvasható!) 

Jeles és népszerû rendõr dandártá-
bornok, dr. Garamvölgyi László lá-
togatott el a napokban a kecske-
méti Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központba. A II. János Pál pápává
szentelése 33. évfordulóját köszön-
tõ rendezvénysorozat elõadója a
bûnmegelõzésrõl, az áldozatvéde-
lemrõl, a rendõrség és a rászorul-
tak, hajléktalanok kapcsolatáról
beszél a ház gondozottjainak.

Rendõri pályafutására visszatekint-
ve a szónok elmondta: tudja, hogy
a hatékony rendõrségi munkát
nem lehet elképzelni titkok és diszk-
réció nélkül. Ez azonban nem je-
lentheti azt, hogy a társadalom
tagjai ne kapjanak hiteles képet az
eljárások törvényességi vonatkozá-
sairól, részeredményeirõl vagy vég-
kifejletérõl.  A rendezvény végén a
nap háziasszonya (a szegények
vendéglátója), Kalán Teréz és a je-
les vendég, dr. Garamvölgyi László
személyesen szolgálták fel az ételt a
ház gondozottjainak.

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecske-
mét érsekének vezetésével a na-
pokban ötven zarándok érkezett
az Örök Városba. – Nagy szeretet-
tel köszöntöm a magyar zarándo-
kokat! Utatok Rómába vezetett,
ahol Szent Péter és Pál apostol
vértanúságukkal kimutatták hûsé-
güket az Úrhoz. Az õ példájuk
nyomán becsüljétek meg a hit

adományát és szeressétek Krisztus
Egyházát. Az õ közbenjárásukat
kérve szívesen adom rátok aposto-
li áldásomat. Dicsértessék a Jézus
Krisztus!  – mondta zarándok hon-
fitársainknak magyarul XVI. Bene-
dek pápa. Bábel Balázs megkö-
szönte a Szentatyának, hogy a fõ-
székesegyház most felújított tor-
nyai közül az egyikre felkerülhetett

a címere, amivel a pápa iránti hû-
ségét fejezi ki az egyházmegye.

Az audienciát követõen a za-
rándokok ellátogattak a Vatikáni
Rádióba és a Pápai Magyar Inté-
zetbe. Felkeresték Szent Pál
apostol sírját is, majd a Szent Pé-
ter Bazilika Magyarok Nagyasz-
szonya kápolnájában imádkoz-
tak hazánkért.

A pápa és az érsek találkozójaA pápa és az érsek találkozója

Népszerû rendõr
a Wojtyla Házban
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– Számunkra
sokáig emlékeze-
teses marad az
Európa-bajnok-
ság, ami a közel-
múltban zajlott
Párizsban, hiszen
a junior nõi me-
zõnyben egy
kecskeméti nan-
budós, Kovács
Aletta két aranyérmet is
nyert. Jelenleg a Bonsai Ligá-
ban küzdenek nanbu-
dokáink, készülve az október
végi nemzetközi versenyre,
amit Zágrábban rendeznek.
Ezt egy edzõtábor követi no-
vemberben, Boszniában –
nyilatkozta lapunknak KKiirráállyy
JJóózzsseeff. – Egyébként harcmû-
vészeink belvárosi edzõter-
mében nem csak a fiatalok
érezhetik kitûnõen magukat:
a szépkorúak részére folya-
matosan és díjmentesen kínál
lehetõséget az egyesületünk
testmozgásra, testnevelõk
irányításával. De a Hakkoda
Dojo néven ismert edzõter-
münk jobb kihasználása ér-
dekében az óvodáskorú gye-
rekeknek is lehetõvé tettük,
hogy itt ismerkedjenek a kézi-
labda sport rejtelmeivel. A
mûkertvárosi BMX-es hangá-
runk az ország legszínvona-
lasabb fedett pályája jelen-
leg, ahol nagyon sokan meg-
fordulnak naponta.

– Áttérve a következõ té-
mára: még megtekinthetõ az
a csoportos kiállítás a Rákó-
czi úti Mûvész Kávézóban,
amin több mint 20 kecske-
méti kötõdésû képzõmûvész
ad ízelítõt legújabb alkotása-

iból. Ezt követi a
Kecskeméti Fotó-
kör tárlata, ami
november 2-án
nyílik. Ugyanakkor
már készülünk a
hagyományos de-
cemberi, aukció-
val egybekötött
csoportos kiállí-
tásra, amelynek

bevételét az alapítványunk
ezúttal is a fiatal képzõmûvé-
szeink támogatására fordítja. 

– A Városszépítõ Egyesüle-
tünk folytatja a Magyar sze-
cesszió városai címû soroza-
tát. Legutóbb Nagyvárad
mutatta be e stílusban épült
gyönyörû mûemlékeit. Az
elõadóktól egyébként él-
ményszerû ötleteket is kap-
tunk, amikor elmondták, ho-
gyan használják ki az uniós
és az országos lehetõsége-
ket, hogyan nyerik meg a te-
hetõsebb cégeket, magán-
személyeket, anyagi fedeze-
tet teremtve a szecessziós
épületeik felújítására. Na-
gyon fontos, hogy a lakos-
ság magáénak érezze az
ilyen programokat. Egyesüle-
tünk ezt a törekvést hiányolja
például a Rákóczi út nemrég
elkezdõdött rekonstrukciója
kapcsán. Itt a városnak min-
denképpen támogatást kelle-
ne adni a homlokzati felújí-
tásokra, ugyanerre ösztönöz-
ve az ott élõket. Tudjuk, hogy
ez nem könnyû, nem egysze-
rû feladat, de egy ilyen revi-
talizációnál fel kell vállalni
az érintett lakosokkal való
párbeszédet, együttmûkö-
dést.     

Sport, képzőművészet,
városfejlesztés

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  kkeeccsskkeemmééttii  kkééppvviisseellõõrrõõll  ––  aa  FFrreeee  LLiinnee  ÉÉppííttõõiippaarrii  KKfftt..
üüggyyvveezzeettõõjjéérrõõll  ––  kköözziissmmeerrtt,,  hhooggyy  ttööbbbb  cciivviill  mmeeggmmoozzdduullááss  aakkttíívv
kköözzrreemmûûkkööddõõjjee..  AA  hheellyyii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleett  vveezzeettõõjjee  öönneerrõõbbõõll
ééss  kköözzéérrddeekkbbõõll  MMûûvvéésszz  KKáávvéézzóótt,,  BBMMXX--ppáállyyáátt  ééss  bbeellvváárroossii  hhaarrccmmûû--
vvéésszzeettii  kköözzppoonnttoott  mmûûkkööddtteett,,  ss  aazz  iiddéénn  aa  NNaannbbuuddoo  VViilláággsszzöövveettsséégg
eellnnöökkéévvéé  vváállaasszzttoottttáákk..  SSppoorrtt,,  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeett,,  vváárroossffeejjlleesszzttééss..  ––  EErr--
rrõõll  aa  hháárroomm  éérriinntteetttt  tteerrüülleettrrõõll  kkéérrttüünnkk  hheellyyzzeettjjeelleennttéésstt  aa  nneevveess  kköözz--
éélleettii  ééppííttéésszzttõõll..  

A napokban
megnyílt a gyö-
nyörûen felújí-
tott kecskeméti
Szil-Coop Be-
v á s á r l ó k ö z -
pont. 

– Az eltelt 17
év során vitat-
h a t a t l a n u l
megkopott kis-
sé a külsõnk.
Ezért döntöttünk úgy, hogy vá-
sárlóinknak megköszönve a
Szil-Coop Bevásárlóközpont
iránt töretlenül megnyilvánuló
érdeklõdést, korszerûsítjük üz-
letházunkat. Örömet akartunk
okozni azzal, hogy méltó, ba-
rátságos környezetben tudjanak
mostantól, az eddigi mérsékelt
árakon vásárolni nálunk – indo-
kolta a felújítást SSzziillvváássii  JJóózzsseeff.

Öt és fél hét alatt korszerûsí-
tették a fûtést és a villanyháló-
zatot, új a burkolás és a festés,
újak a polcrendszerek, a pénz-

tári áruszalagok, kicserélték a
hûtõpultokat, kialakítottak egy
borházat és nagyobb felületet
adtak a napi élelmiszereknek.
Az eddigi 25 ezer helyett ez-
után 39 ezer féle árut kínálnak
a Szil-Coop Bevásárlóköz-
pontban.

– Változott a nyitva tartásunk is
– figyelmeztet Szilvási József. –
Most már nemcsak hétköznap-
okon, hanem szombaton is 6:30
és 20 óra között várjuk vevõinket.
Vasárnap 6:30-tól 13 óráig va-
gyunk nyitva.

Megszépült a Szil−Coop
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– Szembe kell nézni azzal, hogy
az egyház, mint közösség és mint
intézmény, a diktatúra éveiben sem
a fellegekben, hanem a magyar
talajon élt. Ugyanabban a közeg-
ben, ugyanazok a hatások érték,
mint bárki mást. 

––  FFeell  vvaann  kkéésszzüüllvvee  aazz  eeggyyhháázz  eerr--
rree  aa  ddööbbbbeenneetteess  sszzeemmbbeennéézzééssrree??

– Nem nevezném döbbenetes-
nek már csak azért sem, mert azok
számára, akik koruknál fogva a
diktatúra éveiben tevékeny tagjai
voltak az egyháznak, ez nem lesz
újdonság. Nekünk, többieknek pe-
dig elsõsorban a tisztánlátás miatt
fontos. Ez a közösség természetes
igénye. Sokat tanulhatunk belõle.
Tudni szeretnénk: kik voltak a pap-
testvérek közül hõsök, akiktõl ta-
nulni lehet, akik önfeláldozóan él-
tek. És kik voltak gyöngék, karrie-
risták, taposó, könyöklõ emberek.
Sajnálom, hogy erre a szembené-
zésre csak most kerül sor. A mu-
lasztás is bûn.

––  VVaann  mmeeggbbooccssááttááss??
– Péter háromszor tagadta meg

Jézust. Érdemes tanulmányozni az
Evangélium lapjait, hogy miként
rendezték el ezt a problémát egy-
mással és a közösségen belül.  Én
magam nem vagyok szakértõje

semmilyen szempontból az ügy-
nek, vannak viszont ezzel kapcso-
latban saját, személyes tapasztala-
taim. Hívõ katolikus családban ne-
velkedtem, és emlékszem arra,
amikor szüleim kommentálták az
akkori egyházi vezetõk ténykedé-
sét. Soha nem ítéltek el senkit, ha-
nem azt mondták, hogy õt erre
kényszerítik, ezzel zsarolják, és
egyébként lehet, hogy rendes em-
ber. Másrész viszont, fiatal gimna-
zistaként találkoztam olyan karrie-
rista békepapokkal, akik lehet,
hogy nem szerepelnek ma egyetlen
listán sem, mégis többet ártottak,
mint sokan azok közül, akik papí-
ron talán vállaltak valamit, de tet-
tükkel olykor egy közösség életét

tették könnyebbé. Szóval: ha meg-
ismerjük a teljes megismerhetõ
anyagot, egyházi közösséghez
méltó módon vonjuk le a következ-
tetéseket, ami bizonyára eltér attól,
amit sokan levonnak. Szeretettel,
józansággal, részben azzal a tu-
dattal, hogy az üldöztetés, az el-
nyomás mindig segítette az egy-
házban az identitás erõsödését. Te-
hát igenis voltak pozitív szempont-

jai is az egyház életére vonatozóan
az üldöztetésnek, emberi szem-
pontból nézve pedig – bár akad-
tak gyengeségek – egyfajta lehe-
tõség nyílt a hõsi erények gyakor-
lására. 

––  HHaa  mmáárr  aa  hhõõssii  eerréénnyyeekknnééll  ttaarr--
ttuunnkk::  vvaann  aazz  eeggyyhháázzmmeeggyyéénneekk  eeggyy
bboollddooggggáá  aavvaattáássrraa  vváárróó  jjeellööllttjjee,,
BBáálliinntt  SSáánnddoorr,,  aa  „„lleeggsszzööggeeddiibbbb
sszzööggeeddii””,,  aa  sszzaakkrráálliiss  nnéépprraajjzz  pprroo--
ffeesssszzoorraa..  HHooll  ttaarrtt  aazz  eezzzzeell  kkaappccssoo--
llaattooss  eelljjáárrááss??

– Bálint Sándor neve nemcsak
Csongrád megyében cseng isme-
rõsen, hanem országosan is. Bol-
doggá avatási eljárása egyházme-
gyei szinten már évekkel ezelõtt
megkezdõdött, és Gyulay Endre

püspök vezetésével be is fejezõ-
dött. Elkészült a teljes anyag, ami
az egyházjog szerint ilyenkor köte-
lezõen összeállítandó, és el is ju-
tott Rómába. Jelenleg tehát a má-
sodik fázisban tart az ügy, és a
Szenttéavatási Kongregáció intézi
tovább. A posztulátor egyébként a
kecskeméti érintettségû Ruppert
József piarista atya. 

––  MMeennnnyyiirree  ppééllddaaéérrttéékkûûeekk  nnaapp--
jjaaiinnkkbbaann  aa  BBáálliinntt  SSáánnddoorr--ffééllee  éélleett--
uuttaakk??  

– Itt is, mint minden más eset-
ben, a boldoggá, szentté avatásra
a közösségnek van szüksége. Azt
hiszem, hogy két szempontból le-
het példaadó és aktuális az õ élet-
szentsége. Amikor a társadalom-
ban a család válságáról beszé-
lünk, itt ez az ember, akit elhagyott
a felesége, majd amikor az meg-
betegedett, õ haláláig hûségesen
ápolta. Ez a mentalitás példaadó
lehet. Mert hiszem, hogy napjaink-
ban nem a család van válságban,
hanem az ember, amikor érték-
mentesen próbál élni és gondol-
kodni. Bálint Sándor példát muta-
tott hitrõl és alázatról is. Tudomá-
nyos felkészültsége, teljesítménye
szempontjából komoly szakmai
elõmenetel várományosa volt, de
ezt megtagadták tõle. Õ mégsem
keseredett meg, nem szidott sen-
kit, hanem végezte a dolgát: alá-
vetette a karriert hitének és meg-
gyõzõdésének. Ez a magatartás
nem csak a diktatúrában, de ma is
példaértékû. Egy egészen más tár-
sadalom alapjait teremthetjük
meg azzal, ha az egyéni ambíció-
kat minél többen alárendelik a va-
lóságos értékeknek.

Beszélgetés Kiss−Rigó László püspökkel 

Megnevezett hősök és ügynökök

A Médiatanács által a
2010/2011-ben lejáró helyi és
körzeti médiaszolgáltatási lehe-
tõségek hasznosítására kiírt pá-
lyázatok közül elsõként a Kecs-
kemétet érintõ, 96,5 MHz-es
frekvencián hirdetett eredményt
a minap. A döntés értelmében a
következõ 12 évben továbbra is
a Gong Rádió Kft. adásai lesz-

nek hallhatók ezen a hullám-
hosszon.

A frekvenciapályázat nyertese,
a kecskemétiek közkedvelt, lokál-
patrióta rádiója az elmúlt évek
tapasztalata szellemében, keres-
kedelmi jellegû, önállóan mûkö-
dõ adó kíván maradni. Mûsorai

74 százalékában ezután is a he-
lyi közélettel foglalkozik, a zenék
között pedig a magyar szerzemé-
nyek aránya 40 százalék lesz. 

A Gong 1996. január 11-én
szólalt meg elõször Bács-Kisku
megyeszékhelyén. A 15 éves rádió
ma már hét frekvencián sugároz

hallgatóinak napi 24 órában:
Kecskemét mellett Csongrádon,
Nagykõrösön, Gyömrõn, Solton,
Kecelen és Baján. 

Lapunk szerkesztõsége gratulál
és további szép sikereket kíván a
Gong Rádió minden munkatár-
sának! 

Továbbra is szólhat a Gong!

„„……mmeeggiissmmeerriitteekk  aazz  iiggaazzssáággoott,,  ééss  aazz  iiggaazzssáágg  sszzaabbaaddookkkkáá  tteesszz  ttiitteekkeett..””  ––
JJéézzuuss  ttaannííttáássaa  aa  MMaaggyyaarr  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázz  ssoorraaiibbaann  mmiinnddeeddddiigg  eeggyyeeddüüll--
áállllóó  tteettttrree  ssaarrkkaallllttaa  KKiissss--RRiiggóó  LLáásszzllóó  SSzzeeggeedd--CCssaannáádd  mmeeggyyééssppüüssppöökkéétt..  AA
rreennddhhaaggyyóó,,  áámm  vviittaatthhaattaattllaannuull  bbááttoorr  tteetttteeiirrõõll  kköözziissmmeerrtt,,  úújjííttóó  eeggyyhháázzii  sszzee--
mmééllyyiisséégg  eeggyy  kkuuttaattóóccssooppoorrttoott  hhoozzootttt  llééttrree,,  aammeellyynneekk  ffeellaaddaattaa,,  hhooggyy  ––
aahhooggyy  õõ  ffooggaallmmaazz  ––  ffeellttáárrjjáákk  aa  SSzzeeggeedd--CCssaannááddii  EEggyyhháázzmmeeggyyee  iinnttéézzmméé--
nnyyeeiinneekk,,  vveezzeettõõiinneekk  ééss  aa  ppaappssáággnnaakk  aa  ddiikkttaattúúrraa  éévveeiibbeenn  ttaannúússííttootttt  hhõõssiieess
eerréénnyyeeiitt,,  iilllleettvvee  eemmbbeerrii  ggyyeennggeessééggeeiitt..  AAzzaazz::  ttuuddoommáánnyyooss  iiggéénnyyeessssééggggeell
aarrrraa  kkeerreessiikk  aa  vváállaasszztt,,  hhooggyy  aazz  eeggyyhháázzmmeeggyyéébbeenn  kkiinneekk  mmiillyyeenn  sszzeerreeppee,,
kkaappccssoollaattaa  vvoolltt  aa  kkoommmmuunniissttaa  ttiittkkoosssszzoollggáállaattttaall..  AA  ppüüssppöökk  hhaannggssúúllyyoozzzzaa::
sseennkkii  ffööllöötttt  nneemm  aakkaarrnnaakk  ííttéélleetteett  mmoonnddaannii,,  aa  ffeellttáárrááss  ccéélljjaa  aa  ttiisszzttáánnllááttááss..  

KKiissss--RRiiggóó  LLáásszzllóó  ppüüssppöökk  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  ggoonnddoozzoottttjjaaiinnaakk  ggyyûûrrûûjjéébbeenn
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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

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

– A fejlesztés az Európai Unió tá-
mogatásával, az ERFA társfinanszí-
rozásával, valamint önerõbõl való-
sult meg a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Kórháza Kecskemét
Nyíri úti telephelyén, a TIOP-
2.2.2/08/2F pályázat keretében.
Összköltsége meghaladta a 622
millió forintot, aminek 10 százalé-
kos önerejét a kórház biztosította –
mondta el a beruházás ünnepélyes
átadásán ddrr..  SSvvéébbiiss  MMiihháállyy.. A fõ-

igazgató leszögezte: a projekt egy
korszerû, optimális feladatmegosz-
táson alapuló, magasabb minõsé-
gû szolgáltatást nyújtó, egységes
sürgõsségi ellátórendszer kialakítá-
sát célozta, az ellátás fajlagos költ-
ségeinek csökkentése mellett.

A projekt megvalósítása során a
diagnosztikai épület elsõ emeletén,

illetve a rendelõintézet földszintjén
három ütemben történtek átépíté-
sek, átalakítások. Ennek kapcsán
elkészült a gyermek sürgõsségi
részleg (bár rendeltetésének megfe-
lelõen csak az osztály Nyíri útra va-
ló átköltözését követõen fog mû-
ködni), a felnõtt háziorvosi ügyelet,
valamint a szájsebészeti sürgõsségi
részleg. Vizsgálókkal, gyorsûrítõ-
triázs helyiséggel gazdagodott a
belgyógyászati sürgõsségi ellátás, a

fekvõbeteg részleget 16 ágyasra
bõvítettük. Megújult az SBO mû-
szerparkja is. Összesen 48 darab új
orvos-szakmai eszköz beszerzése
történt meg, ami a mûszerpark 57
százalékos megújulását jelenti. Az
új orvosi gép-mûszerek között töb-
bek között CT készülék, mobil RTG
és UH készülék szerepel. 

– A projekt egy korszerû, opti-
mális feladatmegosztáson alapu-
ló, magasabb minõségû szolgál-
tatást nyújtó, egységes sürgõsségi
ellátórendszer kialakítását célozta,
az ellátás fajlagos költségeinek
csökkentése mellett. A jelentõs
építészeti átalakítások és eszköz-
beszerzésekkel párhuzamosan
megvalósult az „egy bemeneti ka-
pu” elve. Ennek lényege, hogy – a

társszakmákkal, a sürgõsségi lánc
résztvevõivel alkotott rendszerben
– a beteg a legrövidebb idõn be-
lül, az egészségi állapotának meg-
felelõ ellátási szinten, komplex el-
látásban részesülhet. A sürgõsségi
osztály mûködésének optimalizá-
lásával, a társszakmák együttesét
érintõ multidiszciplinális team és a

központi triázs bevezetésével, va-
lamint az akut betegellátásban és
életveszély elhárításban, állapot
stabilizálásban részt vevõ terápiás
osztályok hatékony együttmûködé-
sével bevezetett mátrix jellegû be-
tegellátást az integrált kórházi in-
formatikai rendszer támogatja –
foglalta össze a beruházás ered-
ményeit ddrr..  EErrddééllyyii  ZZssuuzzssaannnnaa osz-
tályvezetõ fõorvos, majd hozzátet-
te: évente 35-40 ezer beteget lát-
nak itt el, 24 órás ügyeletben. 

A vezetõ fõorvos asszony az ün-
nepélyes alkalom apropóján is
megköszönte munkatársainak és a
betegeknek az átalakítás ideje
alatt tanúsított türelmüket, hiszen a
munka teljes ideje alatt folyamato-
san zajlott a betegellátás. 

BBáánnyyaaii  GGáábboorr, a fenntartó me-
gyei önkormányzat közgyûlésének
elnöke az elmúlt években elvégzett
és megkezdett fejlesztésekrõl be-
szélt. Hangsúlyozta, hogy a jelen-
leg is folyó 12 milliárd forint ösz-
szegû beruházás eredményeként a
kecskeméti megyei kórház az or-
szág egyedülálló gyógyító centru-
ma lesz. 

Dr. Svébis Mihály fõigazgató
köszönetét fejezte ki a fenntartó
megyei önkormányzatnak, és sze-
mély szerint Bányai Gábornak
azért az áldozatos munkáért, ami
ezt a nagyívû fejlõdést lehetõvé
tette.

Avatóünnepség a megyei kórházban
BBeeffeejjeezzõõddöötttt  aa  ssüürrggõõssssééggii  bbeetteeggeellllááttóó  oosszzttáállyy  ffeellúújjííttáássaa  aa  kkeeccsskkeemmééttii
mmeeggyyeeii  kkóórrhháázzbbaann..  AA  662222  mmiilllliióó  ffoorriinntt  éérrttéékkûû  bbeerruuhháázzáásstt  ookkttóóbbeerr  55--éénn
üünnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  aaddttáákk  áátt..  AAzz  üünnnneeppsséégg  ––  ccssaakkúúggyy,,  mmiinntt  aa  ffeell--
úújjííttáássii,,  ááttééppííttééssii  mmuunnkkáákk  ––  iiddeejjee  aallaatttt  zzaavvaarrttaallaannuull  ffoollyytt  aa  bbeetteeggeellllááttááss..  
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Szilveszterezzen
Hévízen 

„kötöttségek nélkül”
a Hotel Aquamarinban!

A családdal egyébként évekkel
korábban, a mûkertvárosi templom
építésekor került kapcsolatba a Por-
ta Egyesület Katolikus Munkacso-
portja – amely a Wojtyla Házban is
meghatározó szerepet vállal –, ami-
kor ugyancsak bizonyságot tettek
nagylelkûségükrõl és áldozatvállalá-
sukról. A barátság központban tett
látogatás alkalmával, a szakembert
Kecskeméthez fûzõdõ kapcsolata
mellett, az egészségügy jövõjérõl al-
kotott elképzeléseirõl is kérdeztük. 

––  KKeeccsskkeemmééttiinneekk  éérrzzii  mmaaggáátt??
– Bejelentett lakhelyem szerint a

mai napig kecskeméti vagyok. Ez
még inkább igaz, ha az érzelmi kö-
tõdésrõl van szó. Szüleim, testvé-
rem itt élnek, és én is gyakran láto-
gatok haza – nyilatkozta lapunknak
ddrr..  GGaajjddááccssii  JJóózzsseeff  ZZssoolltt..  

––  RReennddkkíívvüüll  nneehhéézz  ééss  éérrzzéékkeennyy
iiddõõsszzaakkbbaann  ttööllttii  bbee  aazz  OOEEPP  ffõõiiggaazz--
ggaattóó--hheellyyeetttteessii  ppoozzíícciióójjáátt..  AA  ppéénnzzeenn
kkíívvüüll  mmii  kkeellll  aahhhhoozz,,  hhooggyy  llááttvváánnyyooss,,
éérrzzéékkeellhheettõõ  jjaavvuulláásstt  éérrjjüünnkk  eell??  

– Én azt gondolom, hogy egy jól
strukturált ellátórendszer alakulhat ki
a diagnosztikus és terápiás lehetõsé-

gek újragondolásával a hatékony-
ság tükrében, a párhuzamos utak
megszüntetésével, a lakosságará-
nyos kapacitás és a kapacitásará-
nyos felhasználható keretösszegek jó
meghatározásával, a szakmák kö-
zötti egyensúly újradefiniálásával.
Ha a gazdaság növekedni fog, ak-
kor természetesen a források is
emelkednek majd az egészségügy-
ben. Azonban a mostani ellátó rend-
szerre plusz pénzeket költeni olyan
volna, mint a kútba dobott kõ, ami

elmerül és elvész. Lehetetlen moni-
torizálni, hogy abból született-e való-
di egészségnyereség. 

––  AAddootttt  mmaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa
mmeeggffeelleellõõ  eeggéésszzssééggüüggyyii  eellllááttáásshhoozz
vvaallóó  eeggyyeellõõ  hhoozzzzááfféérrééss  lleehheettõõssééggee??

– Pontos adatok arra vonatkozó-
an nincsenek, hogy minõségi ellátás
tekintetében vannak-e jelentõs kü-
lönbségek. Ha a betegellátás szerve-

zési útja jó, akkor mondjuk egy izsá-
ki beteg is a legmagasabb szintû el-
látáshoz juthat. Ettõl függetlenül tény,
hogy Magyarország különbözõ táj-
egységei között óriási különbség van
életszínvonalban, gondolkodás-
módban, lehetõségekben. Azonban
– például a nyíregyházi vagy a szom-
bathelyi kórházat alapul véve – je-
lentõs, mérhetõ különbséget a két
intézmény között a rendelkezésre ál-
ló egészségügyi szolgáltatások tekin-
tetében nem tudok mondani. Abban

pedig, hogy például egy szívinfarktu-
sos beteg mennyi idõn belül kapja
meg a számára szükséges ellátást,
szubjektív szocializációs, edukációs,
öngondoskodási kérdések is szere-
pet játszanak. 

––  MMeeggííttééllééssee  sszzeerriinntt,,  mmiillyyeenn  hheellyyeett
ffooggllaall  eell  aazz  oorrsszzáágg  iinnttéézzmméénnyyeeii  kköö--
zzöötttt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  mmeeggyyeeii  kkóórrhháázz??

– XXI. századi egészségügyi szol-
gáltató rendszerrel rendelkezik, bi-
zonyos szakmák vonatkozásában –
így például a szájsebészet, a
gasztroenterológia terén – kiemel-
kedõen magas az itt folyó munka
elismertsége. Olyan finanszírozott
ellátásokra nyílt lehetõség az utóbbi
idõben Kecskeméten, ami ritkaság-
számba megy. Ilyen például a
PET/CT, az endokapszula, vagy a
nyelõcsõ stentelés. Nem beszélve a
jól mûködõ onkológiai központról,
a kórház magas kvalitású szaksze-
mélyzetérõl. A kecskeméti intézmény
menedzsmentje az utóbbi évtized-
ben hatalmas, politikán átívelõ fej-
lõdést ért el. Ki merem mondani,
hogy szerencsések a kecskemétiek,
amiért ilyen kórházuk van.

––  HHooggyyaann  llááttjjaa  eeggéésszzssééggüüggyyüünnkk
kkiillááttáássaaiitt??  

– Nagy átalakítás elõtt állunk. Ha
ehhez a következõ években plusz
források is rendelkezésre állnak, ak-
kor hatalmas fejlõdésen mehet ke-
resztül a magyar egészségügy. Eb-
ben õszintén bízom. E hit nélkül én
sem dolgoznék ebben az appará-
tusban.

Beszélgetés dr. Gajdácsi József Zsolt főigazgató−helyettessel

Kecskeméti kardiológus az OEP élén
AA  kkeeccsskkeemmééttii  mmeeggyyeeii  kkóórrhháázz  mmeeggúújjuulltt  SSüürrggõõssssééggii  BBeetteeggeellllááttóó  OOsszzttáállyyáá--
nnaakk  ááttaaddáássaa  aallkkaallmmáábbóóll  ddrr..  GGaajjddááccssii  JJóózzsseeff  ZZssoolltt  ffõõiiggaazzggaattóó--hheellyyeetttteess
kkééppvviisseellttee  aazz  OOrrsszzáággooss  EEggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii  PPéénnzzttáárrtt..  NNeemm  iissmmeerreettlleenn  eezz
aa  nnéévv  ééss  eezz  aazz  aarrcc  aa  kkeeccsskkeemmééttiieekknneekk,,  ééss  kküüllöönnöösseenn  kkeeddvveess  aa  BBoollddoogg
KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ggoonnddoozzoottttaaiinnaakk,,  aakkttiivviissttááiinnaakk,,  ddoollggoozzóó--
iinnaakk..  DDrr..  GGaajjddááccssii  JJóózzsseeff  ZZssoolltt  uuggyyaanniiss  aannnnaakk  aazz  iiddõõsseebbbb  GGaajjddááccssii  JJóó--
zzsseeffnneekk  aa  ffiiaa,,  aakkiitt  jjóó  iiddeejjee  ttáámmooggaattóóii,,  sseeggííttõõii  kköözzöötttt  ttaarrtt  sszzáámmoonn  aa  kköözzööss--
sséégg..  NNeekkii  kköösszzöönnhheettõõ  ppééllddááuull,,  hhooggyy  aa  nnyyáárrii  ffoorrrróóssáággbbaann  iiss  kkeelllleemmeess  hhõõ--
mméérrsséékklleettbbeenn  ffooggyyaasszztthhaattttáákk  eell  eebbééddjjüükkeett  aa  rráásszzoorruullóókk,,  mmiivveell  GGaajjddááccssii
JJóózzsseeff  jjóóvvoollttáábbóóll  llééggkkoonnddiicciioonnáállóó  bbeerreennddeezzééss  mmûûkkööddiikk  aazz  eebbééddllõõbbeenn..

EEggyyüütttt  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann::  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  iiggaazzggaattóó,,  GGaajjddááccssii  JJóózzsseeff  ééss  
ddrr..  GGaajjddááccssii  JJóózzsseeff  ZZssoolltt
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AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a Takarékszövetkezet kirendeltségein:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), 

Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT! 

Köszöntjük ügyfeleinket és az érdeklõdõket
a Takarékossági Világnap alkalmából.

Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán legalább

500.000 Ft elhelyezésével!

A betét 5 év után kamatadó-mentes. Minden évben újabb szerzõdés
köthetõ. A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja. 
Jelenlegi betéti kamatok éves                                         5,6-6,4%

A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok

Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, jelenleg 6,75%

Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat együttese, jelenleg éves 7,25%

Egyéves lekötésû betétek 
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, jelenleg éves 7,75%

További színvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 13 havi lekötésekre 
bankszámlán és betétkönyvben.

Netb@nk vagy Elektra internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya.

Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.
Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak.

Lakáscélú hitelek és ünnepekre akciós személyi kölcsön.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások

– Legtöbben Önök közül felte-
hetõen arra kíváncsiak, hogy mi
célból épült fel ez a létesítmény –
kezdte ünnepi beszédét a tulaj-
donos, BB..  TTóótthh  FFeerreenncc. – Az
egyik legfontosabb cél az volt,
hogy a kisgyerekek már az óvo-
dás és a bölcsõdés kortól kezdve
megszerethessék itt a lovaglást.
Ennek érdekében akartunk létre-
hozni egy olyan objektumot, ami
ezt lehetõvé teszi Kecskeméten.
Úgy gondolom, hogy az egész-
séges életmód egyik leglényege-
sebb része az, ha visszazökkent-
jük gyermekeink életvitelét a
normális kerékvágásba. Azt sze-
retnénk, ha már nem a négy fal
közé szorulva a televízió, a szá-
mítógép, a drogok világában él-

nének, hanem a természetben.
Ezért próbáljuk ebben a lovas is-
kolában a szabad környezethez,
és persze eközben a lovakhoz, a

lovas-sporthoz szoktatni a fiata-
lokat. Ezért építettük ezt az ob-
jektumot, Kecskemét központjá-
tól mindössze 4 kilométernyire.
Úgy képzeltük el ezt a lovardát
és a hozzá csatlakozó csárdát,
hogy egész évben programot
tudjunk biztosítani itt a lovasok-

nak és kísérõiknek. Ami azt je-
lenti, hogy télen, amikor nagyon
hideg van, akkor egy fedett lo-
vardában ugyanazt az oktatást

tudjuk megvalósítani, mint jó
idõben a szabadban. 

Az épület elõtt a beruházók 50
férõhelyes parkolót alakítottak ki,
van állatsimogató, az istállóban
pedig 22 lovat tudnak elhelyez-
ni. A lovardához tartozó vendég-
lõt a neves vendéglátó szakem-
ber, VVöörrööss  TTiibboorr vezeti. Mint meg-
tudtuk: a legkorszerûbb konyhá-
val felszerelt csárdában a betérõk
a régi, kedvelt, tradicionális ma-
gyar ételeket találják majd. Étke-
zés közben pedig a csárda jelle-
géhez kötõdõ zenét szolgáltatnak.
A beruházók külön kihangsúlyoz-
ták: semmiképpen nem diszkót
szeretnének, amire garancia lesz
a remek cigányzenekar.

– Sikerült olyan munkatársakat
szereznünk, akik méltón dolgoz-
hatnak itt körünkben – dicsérte a
lovarda és a csárda személyzetét
a házigazda. – Akik megszállot-
tak, elhivatottak a szakmájukban,
amit mindennap, január 1-tõl de-
cember 31-ig szívvel és lelkese-
déssel végeznek.

Új csárdát és lovardát avattak
EEuurróóppaaii  sszzíínnvvoonnaallúú  lloovvaarrddáátt  ééss  lloovvaass  ccssáárrddáátt  aavvaattttaakk  ffeell  aa  nnaappookkbbaann
KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  KKiisskkõõrröössii  úútt  vvééggéénn..  NNeemm  ttúúllzzááss,,  hhooggyy  aa  kkeeccsskkeemmééttii
BB..  TTóótthh  ccssaalláádd  oollyyaann  ggyyöönnggyysszzeemmeett  ééppíítteetttt  aa  mmaaggyyaarr  lloovvaassssppoorrttnnaakk  eezzeenn
aa  hheellyyeenn,,  aammiitt  EEuurróóppaa  bbáárrmmeellyy  vváárroossaa  mmeeggiirriiggyyeellhheettnnee..  EEzzéérrtt  sseemm  vvoolltt
mmeegglleeppõõ,,  hhooggyy  rraannggooss  vveennddééggsseerreegg  vveetttt  rréésszztt  aazz  üünnnneeppssééggeenn..  KKöözzttüükk  vvoolltt
eeggyyeebbeekk  kköözzöötttt  HHoorrvváátt  ZZssoolltt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ,,  LLáázzáárr  VViillmmooss,,  aa  MMaa--
ggyyaarr  LLoovvaassssppoorrtt  SSzzöövveettsséégg  eellnnöökkee,,  SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa  aallppoollggáárr--
mmeesstteerr  ééss  FFrraannkk  KKlleeiinn,,  aazz  ééppüüllõõ  MMeerrcceeddeess  GGyyáárr  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa..

AAzz  úújj  lléétteessííttmméénnyy  ffeellsszzeenntteelléésséétt  kköövveettõõeenn  BB..  TTóótthh  FFeerreenncc,,  SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii
KKllaauuddiiaa  ééss  LLáázzáárr  VViillmmooss  kköözzöösseenn  vváággttáákk  áátt  aa  nneemmzzeettii  sszzíínnûû  sszzaallaaggoott  
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– Már gyermekkoromban észre-
vették a tanáraim, illetve a szüleim,
hogy számomra a legkedvesebb
játék, elfoglaltság a rajzolás, a fes-
tés. És idõvel ehhez a játékhoz egy
remek játékteret is biztosítottak,
amikor beírattak Szappanos István
festõmûvész közkedvelt helyi szak-
körébe – meséli a kezdetekrõl KKõõ
FFeerreenncc. – Sajnos képzõmûvészeti
középiskola még nem volt akkori-
ban a környéken sem, így a Katona
József Gimnáziumba jártam, de
egyre komolyabban foglalkoztatott
a festészet. A Képzõmûvészeti Fõis-
kolára felvételiztem, hiába intettek
sokan, hogy ott hatalmas a túlje-
lentkezés. Nagyon el voltam kese-
redve, amikor nem vettek fel, de
drága nagymamám hamar megvi-
gasztalt. Akkoriban látott ugyanis
egy mûsort a tévében a hazatelepült
Gyémánt László festõmûvészrõl, aki
a hasonlóan neves Urbán György-
gyel festõiskolát alapított. Ebbe az
óbudai intézménybe már sikerrel
felvételiztem, s az említett két meste-
remtõl nagyon sokat tanultam az ott
töltött évek során. 

––  MMiillyyeennnneekk  llááttttaadd  aa  lleehheettõõssééggeeii--
ddeett,,  aammiikkoorr  vviisssszzaattéérrttééll  KKeeccsskkeemmééttrree??

– Kedvezõnek. A várostól ugyanis
szinte azonnal megrendelést kap-
tam polgármester portrék festésére,
majd az egyik megrendelés követte
a másikat. És már nem is bántam,

hogy az akkoriban igen elvont festõi
szemléletet preferáló Képzõmûvé-
szeti Fõiskolára nem vettek fel. Hi-
szen az Óbudai Festõiskolán elsõ-
sorban az ábrázolás mûvészetére
koncentrálva tanítottak, és kiderült,
hogy erre a tudásra a mai napig na-
gyobb igény van a megrendeléseket
tekintve.

––  HHooggyyaann  ffeeddeezztteedd  ffeell  aa  ssppeecciiaalliittáá--
ssooddkkéénntt  eemmlleeggeetteetttt  UUVV--ss  tteecchhnniikkáátt??

– Az egyik barátom lézerekkel
foglalkozik. Sokat beszélgettünk
nem mindennapi szakmájáról, illet-
ve arról, hogy az úgynevezett UV-
lézerek láthatatlan fénysugarát mi
mindenre lehetne használni. Például
óriási plakátokra, amiket csak este
lehetne látni, megfelelõen megvilá-
gítva. Sokáig gondolkodtam, hogy
a festészetben milyen elõnyei lehet-

nek az UV-technikának. Úgy egy év-
tizeddel ezelõtt végül megvettem az
elsõ speciális festékkészletet és lám-
pát, majd elkezdtem kísérletezni.

––  VVaallaammii  vveeggyyii--ffiizziikkaaii  kkíísséérrlleetteezzéé--
sseekkrree  ggoonnddoolljjuunnkk,,  ssiisstteerrggõõ  sszziikkrráákkrraa
mmeegg  ttiittookkzzaattoossaann  ggõõzzööllggõõ  kkéémmccssöö--
vveekkrree??        

– Nem feltétlenül, bár technikai-
lag is sok mindennel tisztában kell

lenni ahhoz, hogy mûködjön ez az
új megoldás. Például, hogy az olaj-
festékrõl lepereg, az akrilon viszont
– mivel hasonló komponensûek –
remekül megmaradnak bizonyos
elegyítések után az UV-eljáráshoz
használt festékek. A tavalyi pécsi
kiállításom után megkeresett egy
festékgyár, és speciális festékporo-
kat kaptam tõlük kísérletezéseim-
hez. Még az is felvetõdött, hogy a
nevemmel dobnak majd piacra
különleges, új terméksorozatot. Az
UV esetében ugyanis ma még
eléggé limitált a használható szín-
skála, aminek bõvülésével további
új lehetõségek felé nyílhatnának
kapuk. De a kísérletezések na-
gyobbik felét maguk a feldolgozott
témák jelentik a mai napig. Mert
van a nappali fényben látható

alapmû, s ilyenkor nem látszik a
ráfestett másik kép. Sötétben vi-
szont nem látszik az alapmû, csak
az UV-s technikával készült.        

––  VVaaggyyiiss  kküüllöönn--kküüllöönn  iiss  éérrttéékkeett
hhoorrddoozzóónnaakk  kkeellll  lleennnniiüükk  úúggyy,,  hhooggyy
ggoonnddoollaattiillaagg  kkiieeggéésszzííttiikk  eeggyymmáásstt??  

– Pontosan. Ami az ítészek sze-
rint kedvezõen is hatott a festésze-
temre. Korábban ugyanis hajla-
mos voltam sok mindent belezsú-
folni egy-egy képbe, amik letisztul-
tabbak lettek azóta, hiszen például
a múlt és a jelen megosztható
ugyanazon a farost felületen, két
festményen. De hatásosan ez úgy
mûködik, ha egy elsötétített kiállító
teremben felváltva égnek a hagyo-
mányos és az UV lámpák. 

––  HHaa  mmáárr  aa  mmúúllttnnááll  ééss  aa  jjeelleenn--
nnééll  ttaarrttuunnkk,,  vvoollttaakk  kkiittûûnnõõ  ssoorroozzaattaa--
iidd  KKeeccsskkeemméétt,,  BBuuddaappeesstt,,  BBééccss  rrééggii
ééppüülleetteeiinneekk  rréésszzlleetteeiitt  bbeemmuuttaattvvaa..  SS
aa  bbiibblliiaaii,,  ttöörrttéénneellmmii  ttéémmáákk  mmááiigg
ffooggllaallkkoozzttaattnnaakk..

– Igen, mert az emberi állandó-
ságok és változások rengeteg iz-
galmas érzelmi és gondolati ha-
tásról beszélnek az eltolt idõsíkok-
ban. Amik a reneszánsztól napja-
inkig alkotásra inspirálják a mûvé-
szeket. A festészet különös varázsa
szerintem a haladásra való törek-
vésben és a hagyománytisztelet-
ben rejlik. 

„Jó Kõ Ferenc titkaiban járni-
kelni, nézelõdni, elmélyülni. Mind-
ez nemcsak egy-egy mû befoga-
dása, hanem egy kaland. Izgalmas
vizuális, intellektuális kaland végig-
járni a világos és az UV-fényben ér-
zékelhetõ változatok összefüggéseit,
harmóniáit, ütközéseit” – írja a
kecskeméti festõrõl FFeelleeddyy  BBaalláázzss
mûvészettörténész.

És milyen igaza van!

Kő Ferenc műtermében

Ecsete alatt furcsa fények titkai
KKeeccsskkeemméétt  lleeggiissmmeerrtteebbbb  ééss  lleeggkkeeddvveelltteebbbb  ffeessttõõmmûûvvéésszzeeiinneekk  eeggyyiikkee  jjee--
lleennlleegg  KKõõ  FFeerreenncc..  NNeemm  vvéélleettlleennüüll,,  hhiisszzeenn  aallaappvveettõõeenn  eemmbbeerrkköözzppoonnttúú,,
ffiigguurraattíívv  áábbrráázzoolláássii  ffoorrmmáátt  kköövveett  éérrzzéékkeennyy  eesszzkköözzrreennddsszzeerree  sseeggííttssééggéévveell,,
aammiitt  ––  ss  eezz  mmeeggkküüllöönnbböözztteettii  mmiinnddeennkkii  mmáássttóóll  ––  eeggyyeeddii  mmóóddoonn  ppáárroossíítt
kkoorruunnkk  fféénnyytteecchhnniikkáájjáávvaall..  MMééggppeeddiigg  úúggyy,,  hhooggyy  aa  tteerrmméésszzeetteess  fféénnyynnééll
lláátthhaattóó  aallkkoottáássaaii  eeggyy  úújj,,  mmáássiikk  ffeessttmméénnyytt  mmuuttaattnnaakk  UUVV--fféénnnnyyeell  mmeeggvvii--
lláággííttvvaa..  VVaaggyyiiss  eeggyy  ttáábblláánn  kkéétt  kkéépp  vvaann,,  aammii  aazzéérrtt  iizzggaallmmaass  vvaarráázzssllaatt,,
mmeerrtt  lleehheett  aazz  eeggyyiikk  aa  mmáássiikknnaakk  aa  ttoovváábbbbggoonnddoolláássaa,,  ddee  lleehheett  eeggyy  ggoonn--
ddoollaatt  kkéétt  kküüllöönnbböözzõõ  oollvvaassaattaa  iiss..  – EEggyyeebbeekk  mmeelllleetttt,,  eerrrrõõll  aa  ttiittookkzzaattooss
tteecchhnniikkáárróóll  iiss  bbeesszzééllggeettttüünnkk  aa  ffiiaattaall  ffeessttõõmmûûvvéésszz  mmûûtteerrmméébbeenn..
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A kecskeméti Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központ
minden ünnepségén megje-
lennek az intézmény barátai,
támogatói, aktivistái. Leg-
utóbb két kiváló karitatív
személyiség is nyilatkozott
lapunknak.

– Cégünk, a Kiskunfélegy-
házi Malom Kft. jelenleg
mintegy 420 szakembert
foglalkoztat – mondta
CCssiikkáásszz  JJáánnooss ügyvezetõ
igazgató. –  Öt megyében
64 saját mintaboltot mûköd-
tetünk, emellett több száz
partnert (üzletet, intézményt)
látunk el pékáruval. Ennek
érdekében naponta 250 má-
zsa kenyér, 120 ezer darab

kifli és zsemle, valamint 40
ezer töltelékes sütemény ke-
rül ki üzemeinkbõl. Jelentõs
a konkurencia, de szeren-
csére a minõség iránti elkö-
telezettségünk eddig stabil
népszerûséget eredménye-
zett számunkra.

– Soha nem fordítunk há-
tat, ha azt tapasztaljuk, hogy
valamilyen nemes ügy sikere
érdekében szükség lehet a
segítségünkre. Sajnos azt
látjuk, hogy egyre több a
mai világban az olyan sze-
gény család, melynek a min-
dennapi kenyér elõteremtése
is gondot jelent. A Wojtyla
Ház szervezetten, intézmé-
nyesített formában gondos-

kodik ezekrõl a nehéz sorsú
családokról, ezért nyújtunk
feléjük – pékáruinkkal teli –
segítõ kezet, nem feledkezve
meg arról, hogy adni csak
az tud, akinek van mibõl.

DDrr..  DDrroozzddiikk  FFeerreenncc,, a
Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészség-
ügyi Igazgatóságának veze-
tõje magánemberként is
gyakran részt vesz a Wojtyla
Ház rendezvényein.

– Egy éve meghívtak ide
egy elõadásra, s akkor ta-
pasztaltam, mennyi elesett,
szegény embert karol fel a
Wojtyla Ház – mondta el la-
punknak dr. Drozdik Ferenc.

– Úgy döntöttem, hogy lehe-
tõségeim szerint magánem-
berként is igyekszem segíteni
ennek a barátság központ-
nak a karitatív munkáját.
Különösen megható, hogy
nem- csak a mindennapi be-
tevõért jöhetnek ide a rászo-
rulók, hanem a jó szóért, a
közös imáért és programo-
kért is. És külön öröm szá-
mukra, ha ezt közismert em-
berektõl kapják, mert bizo-
nyára egy kis melegséget
visznek az ilyen élmények a
nehéz sorstól megfáradt szí-
vekbe. Sok hasonló intéz-
mény, civil kezdeményezés
kellene az országban, hogy
amíg megszûnnek a gazda-
sági krízis okozta problé-
mák, elviselhetõbb legyen a
szegények élete.

Sosem fordítanak hátat

Egész napos ünnepségsoro-
zattal, méltó módon emléke-
zett Assisi Szent Ferencre a
Boldog Karol Wojtyla Barát-
ság Központ. A Ferenc napi
búcsú keretében délelõtt fo-
gadták a keceli II. János Pál
pápa nevét viselõ iskola kül-
döttségét. Az ebédet BBuurráánnyyii
RRoollaanndd keceli plébános fõzte
a ház népkonyhájára járó sze-
gényeknek és a meghívott
vendégeknek. Az ebédosztá-
son és a két intézményt össze-
kötõ pápai testamentumról
szóló megemlékezésen jelen
volt ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  kecs-
keméti polgármester is. A nap

további részében rendezték
meg a hagyományos kecske-
méti terményáldást, melynek
ezúttal is a Barátok temploma
adott helyet. A hatalmas gyü-
mölcsszõnyeg Szent Ferenc
szobra elõtt terült el, a többi
közt a Bács-Zöldért jóvoltá-
ból. BBáárrkkáánnyyii  EErrnnõõ érseki ta-
nácsos, templomigazgató
mondott áldást a kecskeméti
termelõk szorgalmára, s a
föld terméseire, amiket a
Wojtyla Ház szegényei között
osztottak szét. Kora este a mû-
kerti Szent Ferenc templom-
ban ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss érsek
tartott búcsúi szentmisét.

Szent Ferencre emlékeztek

Terményáldás
A Boldog Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ családja na-
gyon remek halászlét kóstol-
hatott meg a minap. A friss
halat TTõõzzsséérr  JJuuddiitt, a Gong
Rádió ügyvezetõje és férje,
SSeebbõõkk  AAllbbeerrtt küldte, amit a
Molnár Fatelep két remek
szakácsa, NNaaggyy  EErrvviinn és

DDoommjjáánn  BBaalláázzss (felvételün-
kön) fõzött meg. Az ima elõt-
ti beszélgetésen a szponzo-
rok elmondták, hogy mindig
szívesen jönnek a Wojtyla
Házba, és igyekeznek a leg-
jobbat, legtöbbet adni az itt
étkezõ, nehézsorsú csalá-
doknak.

Közös ebéd
a szegényekkel
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– Bács-Kiskun megyét sem ke-
rüli el az országosan jellemzõ,
szomorú következmény: válto-
zatlanul egyre több építõipari
cég jelent csõdöt, rengeteg tar-
tozást hagyva maga után. Már
ott tartunk, hogy sok építész kol-
légám mindennapi megélhetési
gondokkal küzd – nyilatkozta la-
punknak BBoorrbbééllyy  LLaajjooss. – Sok
okot nem látok pillanatnyilag az
optimizmusra, egy dolog viszont
törvényszerû: minden hullámvöl-
gyet elõbb-utóbb hullámhegy
követ. Ezért ebben az ínsége-
sebb idõszakban volna célszerû
felkészülniük az önkormányzat-
oknak a jövõre, a gazdasági krí-
zis enyhülésére, kidolgozva a te-
lepülések fejlõdését meghatáro-
zó új koncepcióik terveit. 

––  AAzz  ééppííttéésszzeekk  eeggzziisszztteenncciiáálliiss
ggoonnddjjaaiitt  nneemm  hhaattvváánnyyoozzzzaa  aa  ttúúll--
kkééppzzééssüükk??

– Kétségtelenül ez is közreját-
szik sorsuk alakulásában. A
nyolcvanas években, amikor
még felfutóban volt hazánkban
a lakásépítés, egy esztendõben
száz építész végzett az egyete-
men. Mostanában öt-hatszáz
építészmérnököt engednek egy-
re rögösebb és egyre kilátásta-

lanabb útjukra évente a felsõok-
tatási intézmények. Ez is mutatja,
milyen ellentmondásokat ger-
jeszthet a rossz oktatáspolitika. Az
utóbbi idõkben jellemzõ egyéb-
ként, hogy a tervezõmérnökök je-
lentõs hányada továbbképzi ma-
gát, és mûszaki vagy hõtechnikai
ellenõrként próbál megélni.  

––  KKeeccsskkeemméétteenn  ttööbbbb  nnaaggyybbee--
rruuhháázzááss  ffoollyyiikk  ––  aa  MMeerrcceeddeess
GGyyáárr  ééppííttééssééttõõll  aa  mmeeggyyeeii  kkóórrhháázz
bbõõvvííttééssééiigg,,  aazz  úújj  uusszzooddaa,,  sszzáálllloo--
ddaa  kkiivviitteelleezzééssééiigg..  ––  EEzzeekkbbeenn  mmii--
llyyeenn  ffeellaaddaattookkaatt  kkaappttaakk  ééppííttéé--
sszzeeiinnkk??

– Sajnos semmilyet. Hasonló
a helyzet a többi városban folyó
beruházások esetében is – kivé-
ve talán a mélyépítési munká-
kat. – Más lenne a helyzet, ha a

települések önkormányzatai
nemcsak arra koncentrálnának,
amikor egy-egy ingatlanukat ér-
tékesítik, hogy ki ad érte többet,
hanem feltételek is szerepelné-
nek az adásvételi szerzõdések-
ben. Hiszen a településeknek
sem mindegy, hogy milyen épü-
let szépíti vagy csúfítja a lakó-

környezetet az építési vagy át-
alakítási munkálatokat követõ-
en. Vagyis legalább annyit kiköt-
hetnének az értékesített terüle-
tekkel, ingatlanokkal kapcsola-
tosan, hogy az építési engedély
kiadása elõtt az önkormányzat
szakmai grémiuma véleményez-
ze a terveket, s ez esetben
elõnyben részesíthetnék a helyi
szakembereket. 

––  OOkkttóóbbeerr  nneeggyyeeddiikkee  aazz  ééppííttéé--
sszzeekk  vviilláággnnaappjjaa,,  ííggyy  eezztt  aa  hhóónnaa--
ppoott  éévveekk  óóttaa  kküüllöönnbböözzõõ  rreennddeezz--
vvéénnyyeekknneekk  sszzeenntteelliikk..  AAzz  iiddéénn  iiss
üünnnneeppeellnneekk??

– Természetesen. A hagyo-
mányainknak megfelelõen
ilyenkor adjuk át a Bács-Kiskun
Építészetéért díjat. Ezt építész
kolléga nem kaphatja, hiszen
annak idején azzal a céllal ala-
pítottuk, hogy elismerjük a
szakmánkat kívülállóként támo-
gatók áldásos tevékenységét.
Tavaly például dr. Bábel Balázs-
nak, Kalocsa-Kecskemét érse-
kének adtuk át ezt a kitüntetést.
Ebben az évben is Hajóson, az
egykori érseki kastélyban tart-
juk megyei ünnepségünket, ok-
tóber 27-én 15 órakor.  Ekkor
nyitja itt meg Bálint Imre Ybl-dí-
jas építész, a Budapesti Építész-
kamara elnöke azt a fotókiállí-
tást, amely az elmúlt másfél év-
tizedben Magyarországon épült
borászatokat mutatja be. Ezt
követõen adjuk át a Bács-Kis-
kun Építészetéért díjat, ez alka-
lommal Bányai Gábornak, a
megyei közgyûlés elnökének,
elismerve a térségünk mûemlé-
keinek felújítását, épített örök-
ségünk megóvását célzó, sok-
színû tevékenységét.

Interjú Borbély Lajossal, az építészkamara megyei elnökével

Mélyponton az építész szakma
ÉÉvvttiizzeeddeekk  óóttaa  tteevvéékkeennyy  rréésszzeessee  ttéérrssééggüünnkk  kköörrnnyyeezzeettaallaakkííttáássáánnaakk
BBoorrbbééllyy  LLaajjooss  ééppííttéésszz..  AA  KKóóss  KKáárroollyy--ddííjjaass  nneevveess  sszzaakkeemmbbeerr  ––  aakkii  aa
BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  ÉÉppííttéésszzkkaammaarraa  eellnnöökkee  ééss  aa  BBááccss--TTéérr  ÉÉppííttéésszziirroo--
ddaa  vveezzeettõõ  tteerrvveezzõõjjee  ––  áállllííttjjaa::  ppáállyyaaffuuttáássaa  ssoorráánn  ssoohhaa  nneemm  vvoolltt  oollyyaann
mmééllyyppoonnttoonn  aazz  ééppííttéésszz  sszzaakkmmaa,,  mmiinntt  nnaappjjaaiinnkkbbaann..  AAzz  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaattookk  ttööbbbbssééggee  eellsszzeeggéénnyyeeddeetttt,,  eellaaddóóssooddootttt,,  ffeejjlleesszzttéésseekkrree  eeggyyrree  kkee--
vveesseebbbb  hheellyyeenn  kkaappnnaakk  úújjaabbbb  hhiitteelleekkeett,,  ííggyy  aa  mmeeggrreennddeelléésseeiikk  sszziinnttee
tteelljjeesseenn  eellaappaaddttaakk..  AA  ddeevviizzaahhiitteelleekk  kköörrüüllii  aannoommáálliiaa  mmiiaatttt  rreennggeetteegg
aazz  eellaaddóó  llaakkááss,,  ss  iillyyeenn  ppiiaaccii  hheellyyzzeettbbeenn  sszziinnttee  öönnggyyiillkkoossssáágg  ttáárrssaass--
hháázzaakk  ééppííttéésséérree  vváállllaallkkoozznnii..  AA  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  ookkoozzttaa  bbiizzoonnyyttaallaann--
ssáággookk  kköövveettkkeezzttéébbeenn  ccssaallááddii  hháázzaakk  tteerrvveezzéésséérree  iiss  eeggyyrree  rriittkkáábbbbaann
éérrkkeezziikk  mmeeggbbíízzááss..

TTaavvaallyy  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkee  vveehheettttee  áátt  aa  BBááccss--
KKiisskkuunn  ÉÉppííttéésszzeettéééérrtt  ddííjjaatt  BBoorrbbééllyy  LLaajjoossttóóll  ((bbaallrraa)),,  aa  mmeeggyyeeii  ééppííttéésszzkkaa--
mmaarraa  eellnnöökkééttõõll..  AAzz  iiddéénn  BBáánnyyaaii  GGáábboorrtt  ((kkééppüünnkk  jjoobbbb  sszzéélléénn))  iilllleettii  eezz  aazz
eelliissmmeerrééss    
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Fotókiállítás
A kecskeméti Dán Kulturális In-
tézetben Vagn Hansen fotómû-
vész '56 dán szemmel címû kiál-
lítása tekinthetõ meg november
11-ig. A tárlat megnyitóján, a
Kecskemétfilm Kft. jóvoltából,
Szilágyi Varga Zoltán: Jegyzõ-
könyv - Mansfeld Péter emléké-
re címû, ugyancsak az 1956-os
eseményekkel kapcsolatos ani-
mációs filmjét vetítették le a na-
pokban. 

Az utóbbi évtizedekben jelentõ-
sen változott az orvos-beteg vi-
szony. Hiszen az írott és elekt-
ronikus média végtelen infor-
mációt kínál az érdeklõdõnek
az egészséggel, betegséggel,
gyógymódokkal kapcsolatban.
Ez az információhalmaz azon-
ban minõségét és hitelességét
tekintve nagyon széles skálán
mozog. Az elképesztõ butaság-
tól kezdve, a szakszerûnek tû-
nõ, orvosi szakkifejezésekkel
történõ megtévesztésig. Sõt en-
nek orvos általi elkövetése sem
ritka. Gyakori a betegtájékoz-
tatásnak álcázott reklám is. 

– Sajnos a beteg könnyen
megtéveszthetõ, mert nem ren-
delkezik elég tudással a beteg-
ségek biológiájáról, megjele-
nési formáiról, nem látja át azt
a folyamatot, ahogyan a meg-
szerzett ismeretek a szakiroda-
lom, a tekintélyes szakmai
szervezetek, a kiemelkedõ or-
vosi iskolák útján beépülnek a
gyakorlatba – nyilatkozta la-
punknak ddrr..  NNéémmeetthh  LLaajjooss bel-
gyógyász, kardiológus. – Nem
tudja megítélni annak a veszé-
lyét, hogy a téves, hibás forrás-

ból szerzett információ alapján
alkalmazott beavatkozásokkal
(például lúgosítás, méregtele-

nítõ kúra, felesleges vitaminke-
zelések), s a valóban hatékony
kezelés elmaradásával mekko-
ra kárt okozhat magának. 

– Általában hiteles forrásnak
tekinthetjük az állami és szakmai
szervezetek (magyarorszag.hu,
oep.hu, antsz.hu), neves orvos-
egyetemek, társaságok által
fenntartott honlapokat és némi

fenntartással a betegszerveze-
tek weboldalait. Az üzleti és ke-
reskedelmi honlapok egész-

ségügyi információ tartalma,
szakmai hitelesség szempont-
jából akár megtévesztõ is le-
het, ajánlásaik követése elõtt
megfelelõ kontroll szükséges.

– Mik lehetnek a támpontok
a website információ megítélé-
séhez? – Tanácsos megnézni,
hogy ki tartja fenn a honlapot
(respektálható szervezetrõl

van-e szó), ki az oldal célkö-
zönsége, lehet-e érdekkonflik-
tus, ami befolyásolhatja az in-
formációt. Az orvosi bizonyíté-
kok idõvel változnak, ezért
nem mellékes, hogy mikor fris-
sítették utoljára a tartalmat.
Nagyon lényeges, hogy a hi-
vatkozások megfelelõ forrá-
sokra utalnak-e (laikus ezt álta-
lában nem tudja megítélni). A
személyes jó tapasztalatra uta-
lás lehet hasznos, de gyanús,
ha nincs mellette utalás egzakt
bizonyítékra. Kell, hogy legyen
lehetõség a kommunikációra a
honlap felelõsével, s elvárható,
hogy közölje korlátait és érdek-
konfliktusait (például a reklám-
szerzõdésekre vonatkozóan). 
Összefoglalva tehát tanácsos,
hogy a beteg tájékozott legyen,
de az információt ne a reklá-
mok által manipuláltan, ha-
nem ellenõrzött, hiteles forrás-
ból szerezze be.

DDrr..  NNéémmeetthh  LLaajjooss
bbeellggyyóóggyyáásszz,,  kkaarrddiioollóógguuss

IIddõõppoonnttkkéérrééss::  2200//  995566--33441166  
((BBeetteeggttáájjéékkoozzttaattááss  aa  rráásszzoorruu--
llóókknnaakk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa

HHáázzbbaann  iinnggyyeenneess..))

Kérdezze orvosát!

Új szaküzlettel gazdagodott a napokban Kecske-
mét belvárosa. A régi Domus Áruház szomszédsá-
gában nyílt meg a Szent Anna Gyógyfüvesbolt,
ahol a legkorszerûbb betegségmegelõzõ, egész-
ségvédõ, természetes eredetû termékekkel várják
a vásárlókat. Szolgáltatásaik között ingyenes szak-

orvosi tanácsadás, díjmentes vércukorszint- és
vérnyomásmérés is szerepel.

– A Jóisten kegyeltjének tartom magamat, hogy
ma itt köszönthetem vendégeinket – mondta a
szenteléssel egybekötött boltavató ünnepségen KKooii
BBéélláánnéé tulajdonos.  – Annával, a tulajdonostársam-
mal elmondhatjuk, hogy alapos elõkészítés után,
tudatos tervezés mellett vártuk ennek az üzletnek a
megnyitását. Köszönetet mondunk azoknak, akik
ebben segítettek nekünk, önzetlenül, nagy lelkese-
déssel és tiszta szívvel. Mint ismeretes, gyógynö-
vényboltunk névadója, Szent Anna Jézus nagyma-
mája volt. Mint minden anya és nagymama, õ is
ápolta, dédelgette a körülötte lévõ családtagjait:
lányát, Máriát és unokáját, Jézust. Ha betegek vol-
tak, teát fõzött nekik, és a természetben található
gyógyfüvekkel próbálta helyreállítani egészségüket.
A Jóisten segítségét kérjük, hogy vezessen minket
tovább ezen az úton, áldását adva munkánkra, s
azon keresztül a hozzánk fordulókra is.

Az új szaküzletben hétfõtõl péntekig 9 és 18 óra
között, szombaton 9-tõl 13 óráig nagy szakérte-
lemmel, személyre szabott tanácsadással várják a
vásárlókat, akiknek örömmel segítenek a megfe-
lelõ készítmények és táplálék-kiegészítõk kiválasz-
tásában. Telefon: 76/403-777.

Gyógyfüves szaküzlet

DDrr..  NNéémmeetthh  LLaajjooss  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann
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A tulajdonosok – CCssiizzmmaaddiiaa
FFeerreenncc,,  NNaaggyy--BBaattiizz  EErrzzsséébbeett,,
KKoovvááccss  IIssttvváánn  és CCssiizzmmaaddiiaa
LLáásszzllóó – méltán büszkék erre
az impozáns komplexumra, s
annak negyedszázados fejlesz-
tésére. Az alábbiakban néhány
közismert törzsvendég vélemé-
nyét adjuk közre a jubiláló Há-
rom Gúnárról.

DDrr..  FFaarrkkaass  GGáábboorr,,  YYbbll--ddííjjaass
kkeeccsskkeemmééttii  ééppííttéésszz::

– Öröm-
mel el-
m o n d h a -
tom, hogy a
Három Gú-
nár születé-
sében, fejlõ-
désében és
megújulásában is aktív szere-
pet kaptam, mint tervezõ. De
nemcsak ezért kedves nekem
ez a hely, hanem azért is, mert
a tulajdonosok és a személyzet
mindig olyan barátsággal fo-
gadnak, ha ide vendégként
betérek, hogy Tamási Áron
szavai jutnak eszembe: „Azért
vagyunk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne.”
Hosszú lenne felidézni az itteni
emlékezetes bulikat, a színház-
látogatások utáni kellemes ba-
ráti vacsorákat, a családi ebé-
deket, az itt folytatott üzleti
megbeszéléseket, szakmai
konferenciákat. A Három Gú-
nár véleményem szerint egy
példaértékû sikertörténet, amit
minõségi ételeinek és italainak
éppúgy köszönhet, mint a ven-
dégszeretetének. Jól esik, ami-
kor a köszönés után itt így
szólnak hozzám: „Farkas úr, a
szokásosat?”      

FFeekkeettee  TTiibboorr  JJáásszzaaii--ddííjjaass,,  ÉÉrr--
ddeemmeess  ééss  KKiivváállóó  MMûûvvéésszz,,  aa
KKeeccsskkeemmééttii  KKaattoonnaa  SSzzíínnhháázz  öörröö--
kkööss  ttaaggjjaa::

– Annak-
idején, a
Három Gú-
nár megnyi-
t á s a k o r
gyorsan ter-
jedt a hír a
színészklub-
ban, hogy nemcsak nagyon kö-
zel van az új étterem a színház-
hoz, de remek a konyhája, csa-
polt Gösser sört mérnek és igen
mérsékeltek az áraik. Nagyon
hamar barátaim lettek az étte-
rem vezetõi, felszolgálói, s a
mai napig ez a törzshelyem, he-
tente két-három alkalommal is
betérek ide a feleségemmel. Ez
a színtere jeles családi esemé-
nyek, évfordulók megünneplé-
sének is. Idén immár a 84. szü-
letésnapomat tartottuk a Három
Gúnárban. A nejem most vette
át az aranydiplomáját, mivel 50
éve avatták orvossá Budapes-
ten. Erre ugyancsak itt iszunk
majd áldást, mert remek boraik
vannak, amik jól csúsznak a no-
kedlivel tálalt borjúpörköltre.
Ezt ugyanolyan kitûnõen fõzik
az étterem szakácsai, mint a
húslevest májgombóccal. De
több más ételspecialitásuk is
van, amik kedvenceimmé váltak
az elmúlt 25 év során.

DDrr..  BBaalloogghh  LLáásszzllóó  hháárroomm  cciikk--
lluussoonn  áátt  vvoolltt  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMee--
ggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkee  ééss  oorr--
sszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ::

– A kezdetektõl visszajáró
vendége vagyok a Három Gú-
nárnak, mert véleményem sze-

rint itt ki-
egyensúlyo-
zottan szín-
vonalas a
konyha és a
kiszolgálás
e g y a r á n t .
Hivatalból is
többször kapcsolatban álltam a
létesítmény vezetõivel, hiszen a
fejlesztéseiket támogatta a me-
gyei területfejlesztési tanács is.
Elnökségem idején minden na-
gyobb fórumot, találkozót a Há-
rom Gúnár Rendezvényházá-
ban tartottunk, s a protokoll
vendégeimet is rendszeresen
megörvendeztettem az étter-
mükben kínált finomságokkal.
Számomra isteni eledel az itteni
vadas, a filézett csirkecomb
rántva és a libatepertõ lilahagy-
mával. Ma már szinte úgy térek
be ide, mintha haza mennék.
Van ugyanis egy kedves, csalá-
dias hangulata ennek az ele-
gáns vendéglátóhelynek, ami a
remek konyhája mellett ugyan-
csak rendszeresen visszatérésre
csábít.

FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  aa  kkeeccsskkeemméé--
ttii  WWoojjttyyllaa  HHáázz  iiggaazzggaattóójjaa,,  aa
PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  aallaappííttóójjaa::

– Amikor
m e g n y í l t ,
szinte azon-
nal a leg-
kedve l tebb
étterem lett
Kecskeméten
a Három
Gúnár. Visszatekintve az elmúlt
25 évre, szerintem annak kö-
szönheti máig tartó népszerû-
ségét, hogy a világ változásait
követve, folyamatosan fejlõdni
tudott, az új igényekhez igazod-
va. Ami érzékletesen jelzi: olyan
emberek vezetik ezt a nagyszerû
vendéglátó komplexumot, akik
mindkét lábbal ezen a földön
állnak, s nem félnek egyre na-
gyobb fába vágni a fejszéjüket.
Rendezvényházukban a hétvégi
szabadszedéses étkezési rend-
szer méltán nagyon népszerû,
ahol bensõséges a légkör, ba-

rátok, ismerõsök találkoznak, új
kapcsolatok születnek, üzletek
köttetnek. Ha külföldi vendége-
ink érkeznek, természetes, hogy
a Hotel Három Gúnárban szál-
lásoljuk el õket. Ugyanakkor azt
tapasztalom, mint a nehéz sorsú
családok ingyenes étkeztetését,
lelki gondozását felvállaló intéz-
mény vezetõje, hogy a karitatív
munkát, mások megsegítését is
fontosnak érzik a Három Gúnár
vezetõi. Kitûnõ konyhájukról
gyakran jut a szegények aszta-
lára is a finomságokból. 

AA  ffeenntteebbbb  mmeeggsszzóóllaallóókk  mmiinndd--
eeggyyiikkee  mmééllttaattóó  sszzaavvaakkkkaall  iilllleettttee
aa  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  kkiittûûnnõõ
kkoonnyyhháájjáátt..  LLoovváásszz  ZZoollttáánn  kkoonnyy--
hhaaffõõnnöökk  aa  mmeeggnnyyiittáássttóóll  iitttt  ddooll--
ggoozziikk,,  aahhooll  aa  hhaaggyyoommáánnyyookk
ttiisszztteelleettee,,  aa  kkiivváállóó  íízzeekk  hhaarrmmóónnii--
áájjaa  mmooddeerrnn  aarrccuullaattttaall  ppáárroossuull..      

– Kezdet-
ben jellegze-
tes magyar
ételeket kí-
n á l t u n k ,
amik a mai
napig szere-
pelnek az ét-
lapon. Specialitásunk a szár-
nyasok, különösen a libatoros,
a fokhagymás libacomb, a li-
bamájas ételek, illetve a sza-
lontüdõ és a sólet – árulja el a
konyhafõnök. – Persze az eltelt
két és fél évtizedben megduplá-
zódott a kínálatunk, a változó
igényeknek megfelelõen. A kül-
földiek gyakori vendégei szállo-
dánknak, így más nemzetek jel-
legzetes étkei is étlapunkra ke-
rülnek, ahogy a vegetáriánu-
sokról sem feledkezünk meg.
Jelenleg nyolcan igyekszünk
helytállni a konyhán, ahol a ta-
valyi felújítások jóvoltából ma
már a legkorszerûbb berende-
zések, speciális gépek segítik a
mindennapi munkánkat. Sok
szakácstanuló megfordult ná-
lunk az elmúlt 25 évben, akik
azóta az ország és a világ leg-
különbözõbb részein kamatoz-
tatják azt a tudást, amit a Há-
rom Gúnárban szereztek.

Jubilál a Három Gúnár

Mit mondanak a törzsvendégek?
FFeennnnáálllláássáánnaakk  2255..  éévvffoorrdduullóójjáátt  üünnnneeppllii  KKeeccsskkeemméétt  lleeggiimmppoozzáánnssaabbbb,,
lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  vveennddééggllááttóó  kkoommpplleexxuummaa,,  aa  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr..  EEllõõzzõõ
llaappsszzáámmuunnkkbbaann  bbeemmuuttaattttuukk  aazztt  aa  ffeejjllõõddéésstt,,  vváállttoozzáásstt,,  aammii  iitttt  aa  mmeeggnnyyii--
ttáássttóóll  nnaappjjaaiinnkkiigg  ttöörrttéénntt..  MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  22000022--bbeenn  eeggyy  555500  vveennddéégg
bbeeffooggaaddáássáárraa  aallkkaallmmaass  RReennddeezzvvéénnyyhháázzzzaall  bbõõvvüülltt  eezz  aa  kkoommpplleexxuumm,,  ttaa--
vvaallyy  ppeeddiigg  775500  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss  kkööllttssééggvveettééssûû  sszzáállllooddaaffeejjlleesszzttéésstt  hhaajjttoottttaakk
vvééggrree..  ÍÍggyy  mmaa  mmáárr  nnééggyyccssiillllaaggooss  hhootteellkkéénntt  mmûûkkööddiikk,,  mmeellyynneekk  éétttteerrmméétt
uuggyyaannccssaakk  ááttééppíítteettttéékk,,  aammii  hhaanngguullaattooss  bbáárrhheellyyiissééggggeell,,  ss  aa  kkoorráábbbbiinnááll
jjóóvvaall  nnaaggyyoobbbb  nnyyáárrii  tteerraasssszzaall  ggaazzddaaggooddootttt..  SSöörröözzõõjjüükk  CClluubb  BBeellllaaggiioo
nnéévveenn,,  úújj  kköönnttöössbbeenn  vváárrjjaa  aa  vveennddééggeekkeett..
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Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

Az új, Vasút
utcai üzem-
c s a r n o k o t
szeptemberben
nagyszabású
vevõtalálkozón
mutatták be,
ahol több mint
százötven part-
nerük – össze-
sen mintegy
évi 500 milliárd forintos árbevé-
telt reprezentálva – volt jelen. Az
ott elhangzott elõadások arról
tettek tanúbizonyságot, hogy a
vevõk mind nagyra értékelik a
BRED környezetberendezõ mun-
káját. 

Az 1998-ban – szó szerint egy
garázsban – létrejött cég ma már
17 embert foglalkoztat, és idei ár-
bevétele megközelíti a 250 millió
forintot, ám a cég már a tavalyi
teljesítményével bekerült kategóri-
ájának Top50 magyar vállalkozá-
sa közé. Az irodabútor gyártás leg-
felsõ szegmensében sikerült tehát
megszerezniük egy fontos szeletet,
ahol az anyag magas minõsége
alapelvárás, az ötletesség pedig
követelmény. 

––  AA  BBRREEDD  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmaa--
ggyyaarroorrsszzáággii  ttáárrssaassáággookknnaakk  ddoollggoo--

zziikk..  HHooggyyaann  ssiikkeerrüüll  mmeeggsszzeerreezznnii  aa
mmuunnkkáákkaatt??

– Mi ugyan irodabútorra kapjuk
a megrendelést, ám valójában en-
nél sokkal nagyobb feladatra vál-
lalkozunk – nyilatkozta lapunknak
NNaaggyy  JJáánnooss ügyvezetõ igazgató. –
Elõször is alaposan felmérjük a va-
lódi igényeket, azt, hogy igazából
mire is van szükség, és azután szá-

mos konzultációt követõen terve-
zünk. A folyamatelemzés eredmé-
nye pedig több mint egy bútor: a
környezet berendezése. Úgy érzé-
keljük, hogy vannak cégek, ame-
lyek igénylik ezt a szemléletet, ezt a
hozzáállást.

––  MMiitt  ééss  mmeennnnyyiitt  jjeelleenntt  aazz  úújj
üüzzeemm??

– Elõször is: itt már nem bérlõk
vagyunk. A miénk. Magunknak
csináltuk. Úgy, hogy igyekeztünk
mindenre gondolni. Az üzem per-

sze csak az alap, a fontosabb,
hogy már itt vannak az új, a nem-
zetközi piacon is a legkorszerûb-
bek között számon tartott gépeink.
Ezek számítógép vezérlésûek – a
szakmában ma ez jelenti a csú-
csot. A tervezésre mi már régen
autocad rendszert használunk, ám
most a gyártás is megkapta az új
technológiát. A tömegtermeléssel
foglalkozó cégeknél ez élõ mun-
kaerõt vált ki és többletkapacitást
biztosít, nálunk a rugalmasságot
és a gyorsaságot fokozza. Néhány
napja kaptunk egy megbízást, két
szinten mintegy 1700 négyzetmé-
ter berendezésére. A határidõ kö-

rülbelül egy hónap – ez alatt kell
beszereznünk az alapanyagokat,
és legyártanunk, majd pedig a
helyszínen összeszerelnünk 621
bútort. Az új üzemben és az új gé-
pekkel képesek vagyunk rá.

––  NNyyeerrtteekk  aazz  iinnnnoovváácciióóss  ppáállyyáá--
zzaattookkoonn  iiss..

– A BRED folyamatosan fejleszt,
most egyrészt a Magyar Nagydíj-
jal elismert Sky bútorcsaládot bõ-
vítjük és születõben van két új bú-
torcsalád is. Telki és Debrecen

után másutt is szeretnénk az or-
vos-technológiai berendezések-
hez általunk tervezett bútorainkat
látni. Ezen a területen is dolgo-
zunk: kifejezetten a rendelõknek
fejlesztünk mobil, állítható magas-
ságú képernyõs munkahelyeket. 

––  AA  ffoollyyaammaatteelleemmzzééss  kkiiffeejjeezzeetttteenn
aa  sszzeemmééllyyeess  üüggyyee..  ÚÚjjaabbbb  ffeejjlleemméé--
nnyyeekk??

– A Budapesti Mûszaki Egyete-
men összeállt a stáb: a térberen-
dezéshez kapcsolódóan a funkció-
elemzéssel foglalkozik, ipari for-
matervezõk, belsõépítészek, mû-
szaki menedzserek számára. A
csapatnak én is oszlopos tagja va-
gyok. Az egész a BRED folyamat-
elemzési módszerére épül. Tan-
tárgy lesz tehát mindabból, amit
az elmúlt esztendõkben kitalál-
tunk, kifejlesztettünk, begyakorol-
tunk.

––  AA  BBRREEDD  jjöövvõõjjee  tteehháátt  bbiizzttoossnnaakk
llááttsszziikk..

– Mi a minõségre helyeztük a
hangsúlyt, anyagban, hozzáállás-
ban, gyártásban egyaránt. A leg-
jobb, legnagyobb cégek a megbí-
zóink – ezt azért nem lehet vélet-
lennek tekinteni.

BBRREEDD  IIrrooddaabbúúttoorr  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  VVaassúútt  uu..  88..
MMoobbiill::  3300//99778844--446666            
TTeell..//ffaaxx::  7766//448844--777766            

11112222  BBuuddaappeesstt,,
VVáárroossmmaajjoorr  uu..  2288//AA

TTeell..//ffaaxx::  11//222255--00229999
wwwwww..bbrreedd..hhuu

BRED Irodabútor Kft.

Tanítják a folyamatelemzést
AA  kkeeccsskkeemmééttii  BBRREEDD  IIrrooddaabbúúttoorr  KKfftt..  sszzáámmáárraa  22001111  aazz  eeddddiiggii  lleeggnnaa--
ggyyoobbbb  ffeejjlleesszzttéésseekk  éévvee..  AAzz  eeggyykkoorrii  „„ggaarráázzssccéégg””  mmaa  mmáárr  ssaajjáátt  – ffeellúújjííttootttt
ééss  kkoorrsszzeerrûûssíítteetttt  – üüzzeemméébbeenn  mmûûkkööddiikk,,  ééss  ssiikkeerreess  ppáállyyáázzaattaaii  rréévvéénn  aa
lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  sszzáámmííttóóggéépp--vveezzéérrllééssûû  bbeerreennddeezzéésseekkeett  hhaasszznnáálljjaa..  EEggyyvvaa--
llaammii  aazzoonnbbaann  nneemm  vváállttoozzootttt::  aazz  üüzzlleettii  ffiilloozzóóffiiáájjuukk..  NNaaggyy  JJáánnooss  üüggyyvveezzee--
ttõõ  iiggaazzggaattóó  sszzeerriinntt  uuggyyaanniiss  nneemm  ppuusszzttáánn  bbúúttoorrtt  ggyyáárrttaannaakk,,  hhaanneemm  bbee--
rreennddeezziikk  aa  kköörrnnyyeezzeetteett..

NNaaggyy  JJáánnooss,,  aa
BBRREEDD  KKfftt..  üüggyyvvee--
zzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa

AA  BBRREEDD  IIrrooddaabbúúttoorr  KKfftt..  ssaajjáátt  üüzzeemmee  aa  VVaassúútt  uuttccáábbaann

DDrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr kecskeméti plé-
bános, BBáárrkkáánnyyii  EErrnnõõ templom-
igazgató és BBaajjkkóó  ZZoollttáánn pál-
monostori plébános mutatott be
szentmisét a napokban, Boldog
János Pál pápa ünnepén,
a róla elnevezett kecske-
méti barátság központ-
ban. A résztvevõk – a ház
gondozottjai, pártolók,
segítõk, önkéntes szolgá-
lattevõk – emelt lélekkel
mondtak hálát Wadowice
nagy szülöttének azért a

testamentumért, amelynek szel-
lemében nap mint nap száz sze-
gény embernek adnak jó szót és
kitûnõ meleg ételt ebben az in-
tézményben. 

Hála a névadónak
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– Ha egy cég megfelelõ minõ-
ségirányítási rendszer szerint állítja
elõ termékeit, akkor a megítélése
sokkal elõnyösebb a kereskedelmi
partnerei részérõl. A HACCP rend-
szerrel például minden élelmiszer-
ipari-vendéglátóipari cégnek ren-
delkeznie kell. Ez egy élelmiszerbiz-
tonsági szabályozás, aminek betar-
tása garantálja, hogy semmiféle
egészségkárosító hatása nincs az
adott termékeknek. Az utóbbi tíz
évben mi alapvetõen azzal foglal-
kozunk, hogy megadjuk azokat az
ismérveket, paramétereket, amiket
a napi termelés során a vállalko-
zóknak be kell tartania az élelmi-
szerbiztonság érdekében – nyilat-
kozta lapunknak MMuurráánnyyii  SSzzaabboollccss.

Folyamatos kontroll
––  KKöözzbbeenn  aazz  ookkttaattáásstt,,  aa  ffeellnnõõtttt--

kkééppzzéésstt  iiss  ffeellvváállllaallttáákk..  MMiitt  ttaannííttaa--
nnaakk??

– Egyebek mellett azt, hogy mire
ügyeljenek ügyfeleink a szerzõdés-
kötéseknél, az alapanyagok be-
szerzésénél, mit kell vizsgálni a ter-
melõknél vagy más partnereiknél,
mirõl tanúskodnak a termésspecifi-
kációk, a nyilvántartási számok és
így tovább. Ezzel kizárhatók azok a
beszállítók, akik engedély nélkül
tevékenykednek, s áruik nem felel-
nek meg garantáltan az élelmi-
szerbiztonsági elvárásoknak. Min-
den cég esetében, úgymond testre
szabottan készítjük el a szükséges
szabályozásokat, s ezek alkalma-
zását oktatjuk a minõségirányítás
érdekében. Hiszen más elvárások-
nak kell megfelelnie például egy
pékségnek, mint egy húsfeldolgo-
zó vagy egy ivólégyártó üzemnek.

––  EEggyy  úújj  vváállllaallkkoozzááss  iinndduulláássáánnááll
öösssszzeeáállllííttjjáákk  aa  ggyyáárrttáássii  pprrooffiillnnaakk
mmeeggffeelleellõõ  mmiinnõõssééggiirráánnyyííttáássii  kköövvee--
tteellmméénnyyeekkeett..  DDee  mmii  vvaann  aakkkkoorr,,  hhaa

kkééssõõbbbb  eezzeekk  aazz  eellvváárráássookk  hhiivvaattaalloo--
ssaann  mmóóddoossuullnnaakk??

– A mi munkánk nem egyszeri
találkozást jelent a partnereinkkel,
hanem folyamatos kapcsolatot.
Éppen ezért minden változásról tá-
jékoztatjuk õket. Sõt, a kérésükre
külön ellenõrzéseket is végzünk,
miáltal elkerülhetik a hivatalok ki-
fogásait, s plusz információkhoz
juthatnak termékeik minõségét ille-
tõen. Hiszen olyan magasak ma
már az elvárások az élelmiszer-
iparral szemben, hogy folyamato-
san kontroll alatt kell tartani a
gyártást, ha egy cég talpon akar
maradni.

Óriásit bukhatnak
––  HHAACCCCPP  rreennddsszzeerr  nnééllkküüll  nneemm

tteevvéékkeennyykkeeddhheett  mmaa  éélleellmmiisszzeerrggyyáárr--
ttóó  vvaaggyy  ffoorrggaallmmaazzóó  ccéégg??

– Nem bizony. Az illetékes ható-
ság is ez alapján végzi – szúrópró-
baszerûen – a vizsgálatait. De ma
már a gyártók igazából nem is tõlük
tartanak, hanem a megrendelõik-

tõl. Mert õk  – a saját érdekükben –
szóba sem állnak azzal, aki nem
tudja igazolni, hogy termékei a
megfelelõ minõségirányítási rend-
szerben készültek. Vagyis a gyártó-
nak saját érdeke a technikai, tech-
nológiai, higiéniai fegyelem betar-
tása, a megfelelõ minõség garantá-
lása, ha érvényesülni akar a konku-

renciaharcoktól
zajos piacon.

––  HHoonnnnaann  ttuudd--
jjaa  aa  mmeeggrreennddeellõõ,,
hhooggyy  vvaallóóbbaann  aazz
ee ll vváárráássookknnaakk
mmeeggffeelleellõõeenn  kkéé--
sszzüülltt  eeggyy--eeggyy  tteerr--
mméékk??

– Ahogy a ha-
tóság, az élelmi-

szerlánc szereplõi is szúrópróba-
szerûen bevizsgáltathatnak termé-
keket. Amelyekrõl hamar kiderül,
hogy megfelelnek-e a nagyon
részletesen dokumentált specifiká-
ciónak. Ha nem, akkor nem veszik
át az adott szállítmányt, vagy visz-
szatartják a számlákat, amíg nem
tisztázódik a helyzet, még rosszabb
esetben azonnal szerzõdést bonta-
nak a gyártóval, forgalmazóval.
Vagyis óriásit bukhat, aki a na-
gyobb haszon reményében meg-
változtatja egy-egy termék összete-
võit, felrúgva az élelmiszerbizton-
sági szabályokat.     

Higiénikusan, 
takarékosan

––  AA  mmiinnõõssééggiirráánnyyííttááss,,  iilllleettvvee  aazz
ookkttaattááss--kkééppzzééss  mmeelllleetttt  éélleellmmiisszzeerr
tteecchhnnoollóóggiiáávvaall  iiss  ffooggllaallkkoozznnaakk..  

– Így igaz. Ez valójában azt je-
lenti, hogy kidolgozzuk például
egy közétkeztetésre vállalkozó
konyhának a minõségirányítási
rendszerét, s ha igényli a meg-

rendelõ, akkor beszerezzük azo-
kat a berendezéseket, gépeket
is, amelyekkel minél gazdaságo-
sabban meg tudnak felelni a mi-
nõségi követelményeknek. Ma
már szerencsére olyan széles kö-
rû kapcsolatrendszerrel rendel-
kezünk, hogy az élelmiszeripar,
az élelmiszerkereskedelem és a
vendéglátás területein ilyesmire
is vállalkozhatunk.

––  AA  kkaappccssoollaattrreennddsszzeerrüükkeett  ttuudd--
nnáá  sszzáámmookkkkaall  éérrzzéékkeelltteettnnii??

– Az elmúlt tíz évben mintegy
háromszáz cégnek nyújtottunk
minõségirányítási szolgáltatást, s
ebbõl körülbelül százhoz két-há-
romévente visszajárunk felülvizs-
gálatot tartani. Azoknak az élel-
miszeripari, konyhai gépeket,
berendezéseket gyártó cégeknek
a száma pedig meghaladja a
harmincat, akikkel rendszeresen
üzleti kapcsolatban állunk.
Egyébként nagyon sokat korsze-
rûsödtek térségünk vendéglátó
üzleteinek konyhái is az elmúlt
évtizedben, s mindenhol fontos
szempont lett az élelmiszer higi-
éniai szabályok betartása és az
energiatakarékosság.  

––  MMeerrrree  mmuuttaatt  aa  jjöövvõõ??
– Egyrészt bizonyos, hogy az

élelmiszeriparban a minõség
fontossága nem szorulhat hát-
térbe. Másrészt egyre nagyobb
népszerûségre tesznek szert a
kistermelõi élelmiszer-elõállítás
termékei. Melyeket akár hagyo-
mányos technológiákat használ-
va állítanak elõ. Szeretnénk
ezen vállalkozó szegmensnek is
tanácsadói szolgáltatásokat
nyújtani.

Továbbfejlesztjük tanácsadói és
kereskedelmi tevékenységünket
annak érdekében, hogy partnere-
ink igényeinek maximálisan meg
tudjunk felelni.

M-Team Quality Bt. 
Minõségbiztosítási és

Kereskedelmi Szolgáltató Bt.
Kecskemét, Kurucz krt. 13/A

Tel.: 76/321-248 
Fax: 76/328-264 

Mobil: 30/3993-095
mteamquality@gmail.com

10 éves az M−Team Quality Bt.

Az élelmiszer−biztonság specialistái
AA  nnaappookkbbaann  ttaarrttoottttaa  ttíízzéévveess  jjuubbiilleeuummáátt  aa  ttaannááccssaaddóóii  ééss  kkeerreesskkeeddeellmmii  ttee--
vvéékkeennyyssééggeett  ffoollyyttaattóó  MM--TTeeaamm  QQuuaalliittyy  BBtt..  AA  nneevveess  kkeeccsskkeemmééttii  ccéégg  eebbbbõõll
aazz  aallkkaalloommbbóóll  sszzaakkmmaaii  nnaappoott  ééss  ppaarrttnneerrttaalláállkkoozzóótt  rreennddeezzeetttt  aa  KKeeccsskkeemméé--
ttii  FFõõiisskkoollaa  TTuuddáásshháázzáábbaann..  SSiippooss  ZZssoolltt,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeell--
mmii  ééss  IIppaarrkkaammaarraa  ttiittkkáárraa,,  DDuussnnookkiinnéé  TTóótthh  ZZssuuzzssaannnnaa,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMee--
ggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  éélleellmmiisszzeerrbbiizzttoonnssáággii  ffeellüüggyyeellõõjjee  ééss  PPáággeerr  ZZssoolltt  sszzaakk--
éérrttõõ  eellõõaaddáássáátt  kköövveettõõeenn  MMuurráánnyyii  SSzzaabboollccccssaall,,  aa  MM--TTeeaamm  QQuuaalliittyy  BBtt..  üüggyy--
vveezzeettõõjjéévveell  bbeesszzééllggeettttüünnkk  aa  ––  ffeelleessééggéévveell,,  MMuurráánnyyiinnéé  FFüürreeddii  AAddééllllaall  kköözzöö--
sseenn  iirráánnyyííttootttt  ––  vváállllaallkkoozzáássuukk  eellmmúúlltt  ttíízzéévveess  tteevvéékkeennyyssééggéérrõõll..

MMuurráánnyyii  SSzzaabboollccss  üüggyyvveezzeettõõ

AA  ppaarrttnneerrttaalláállkkoozzóónn  SSiippooss  ZZssoolltt,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss
IIppaarrkkaammaarraa  ttiittkkáárraa  aa  jjuubbiilláállóó  hháázziiggaazzddaa  ccéégg  ffeejjllõõddééssttöörrttéénneettéérrõõll  ttaarrttootttt
kkééppeess  bbeesszzáámmoollóótt
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NAGYSZÍNHÁZ

2. szerda 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Kiss M. b.
3. csütörtök 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Nagy L. b.
4. péntek 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Blaha L. b.
5. szombat 15.00 ó A VÍG ÖZVEGY Honthy H. b.
6. vasárnap 15.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Gombaszögi E. b.
9. szerda 15.00 ó WINNETOU Kodály Z. b. – bemutató
10. csütörtök 15.00 ó WINNETOU Tersánszky J. J. b.  
11. péntek 19.00 ó BÁNK BÁN – 

Katona József születésének 220. évfordulója alkalmából 
12. szombat 19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Arany J. b.
13. vasárnap 11.00 ó WINNETOU bérletszünet
14.hétfõ 19.00 ó „Elöl megy a nyelve”  

Berecz András mesemondó önálló estje 
15. kedd 15.00 ó WINNETOU Benedek E. b.

19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Páger A. b.
16. szerda 15.00 ó WINNETOU Jókai M. b.

19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Törzs J. b.
17. csütörtök 15.00 ó WINNETOU Móra F. b. 

19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Apáczai Cs. J. b.  
18. péntek 19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Németh L. b. 
19. szombat 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Radó V. b.
21. hétfõ 19.00 ó REVANS – ExperiDance produkció
22. kedd VÁNDORFESZTIVÁL

19.00 ó ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM – VESZPRÉMI PETÕFI SZÍNHÁZ 
23. szerda 19.00 ó HAJNALBAN, DÉLBEN, ESTE – SZOLNOKI SZIGLIGETI

SZÍNHÁZ
24. csütörtök 19.00 ó KÉSEI TALÁLKOZÁS – SOPRONI PETÕFI SZÍNHÁZ
25. péntek 19.00 ó EGY NYÁRI NAP – SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON

SZÍNHÁZ
26. szombat 19.00 ó KAPJ EL – BÉKÉS MEGYEI JÓKAI SZÍNHÁZ
27. vasárnap   11 és 14 órakor POPEYE – Budapest, RaM Colosseum 

19.00 ó FODRÁSZNÕ – DEBRECENI CSOKONAI SZÍNHÁZ
28. hétfõ 19.00 ó PIKÁNS ZSOLTÁR – GYÕRI NEMZETI SZÍNHÁZ
29. kedd 15.00 ó WINNETOU Andersen b.

19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Dajka M. b.
30. szerda 15.00 ó WINNETOU LaFontaine b.

19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Latabár K. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

2. szerda 19.00 ó BOLDOGTALANOK
4. péntek 19.00 ó BOLDOGTALANOK 
10. csütörtök 19.00 ó A RÉGI HÁZ – bemutató
12. szombat 15.00 ó BOLDOGTALANOK
13. vasárnap 19.00 ó A RÉGI HÁZ – bemutató a Klebelsberg Kuno Mûvelõdési

Központban
14. hétfõ 19.00 ó A RÉGI HÁZ – a Klebelsberg Kuno Mûvelõdési Központban   
19. szombat 15.00 ó A RÉGI HÁZ
20. szombat 15.00 ó A RÉGI HÁZ

19.00 ó A RÉGI HÁZ
22. kedd 19.00 ó A RÉGI HÁZ 
26. szombat 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
27. vasárnap 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL 
29. kedd 19.00 ó BOLDOGTALANOK
30. szerda 19.00 ó BOLDOGTALANOK 

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
3. csütörtök 19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN – a Thália Színházban 
5. szombat 19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN – a Thália Színházban 
23. szerda 19.00 ó BÁNK BÁN
24. csütörtök  19.00 ó BÁNK BÁN
25. péntek 19.00 ó BÁNK BÁN

A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ novemberi MÛSORA

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

A csaknem 30 éves ismeretség,
a felelõsségteljes munka során
kialakult baráti kapcsolat, az
egymás erõsségeinek és gyenge-
ségeinek ismerete, õszinte meg-
beszélése, illetve a stabil, szere-
tetteljes családi háttér ösztönözte

arra három éve EEppeerrjjeessii  LLáásszzllóó
DDéénneesst és SSuurráánnyyii  CCssaabbáát, hogy
megalakítsák közös cégüket, a
Hírös Futár Kft.-t. Ma már a sa-

ját logójukkal ellátott, különbözõ
méretû autóikkal, illetve az
egyenruhás sofõrökkel gyakran
találkozhatunk, különösen Kecs-
keméten és környékén. 

– Nem akartunk, nem akarunk
ma sem mást, mint becsületes

munkára, egymás tiszteletére és
kölcsönös bizalomra épülõ, sike-
res vállalkozást mûködtetni –
hangsúlyozzák a tulajdonosok. –

Pontos, megbízható szállítást kí-
nálunk, s ahogy szlogenünk is
jelzi, nálunk a fuvarozás: Két
pont között a leggyorsabb. S ná-
lunk nagyon fontos tényezõ a
diszkréció, a teljes körû bizalmi
szolgáltatás. Futárcégünk garan-

cia arra, hogy
a magánsze-
mélyek, a vál-
lalkozások és
az állami in-
t é z m é n y e k
küldeményei
idõben eljus-
sanak a cím-
z e t t e k h e z ,
amivel sok
esetben idõt,
pénzt és fá-
radtságot ta-

karíthatnak meg. Vállalunk pos-
tai, hivatali ügyintézéseket, hazai
szállításokat, árubeszerzéseket,
protokoll küldemények kézbesí-

tését, de akár Mikulás ruhába is
beöltözünk, ha ezt igénylik a
megrendelõk.

A rugalmasság, a kreativitás
mellett rendszeres karitatív mun-
ka is jellemzi a Hírös Futár Kft.
tevékenységét. Emlékezetes,
ahogy szállításokkal és gyûjtõ-
munkával segítették egy lajos-
mizsei kisfiú gyógyíttatását, azt
viszont kevesen tudják, hogy
rendszeres támogatói egy buda-
pesti gyermekkórháznak is. A
Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központ áldásos munkáját is
gyakran segítik erejükhöz, sza-
badidejükhöz, lehetõségeikhez
mérten. 

HHíírrööss  FFuuttáárr  KKfftt..
TTeell..::  7700//337766--66998800,,  

3300//991155--77661155
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@hhiirroossffuuttaarr..hhuu

HHoonnllaapp::  
hhttttpp::////wwwwww..hhiirroossffuuttaarr..hhuu

Hírös Futár Kft.

Két pont között a leggyorsabb
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Az innovatív gondolkodás, az
állandó fejlesztés eredményeként
ez a társaság ma olyan komplex
tevékenységet folytat környezet-
barát módon, amely a termesztés
mellett az alapanyag-gyártást és
a képzõdõ szerves hulladékok
hasznosítását is magába foglalja.
Telephelyükön egymás mellett ta-
lálhatók a laskagomba-termesztõ
épületek, sátrak, az alapanyag-
gyártó és a biogáz-üzem. 

NNaaggyy  LLáásszzllóó, a kft. alapítója és
ügyvezetõje felidézte a kezdete-
ket, amikor kényszervállalkozó-
ként zöldség- és gyümölcskeres-
kedéssel foglalkozott. A laska-
gomba iránti külföldi kereslet ha-
tására fordult a gombatermesztés
felé, és a cég fejlõdése igazolta
döntésének helyességét. A ter-
mesztõfelület növelése mellett
2002-ben alapanyag-gyártással
bõvült a tevékenységük, 2008-
ban pedig átadták a technológiai
újdonságot jelentõ, a gombater-
mesztés hulladékaira épülõ bio-
gáz-üzemet. Nagy László hangsú-
lyozta, a nyugat-európai piaco-
kon tipikus magyar termékké vált
a laskagomba, ami egész évben
népszerû termék a nyugat-euró-
pai áruházak polcain is. Ám a
lengyelek és a hollandok jelentõs
konkurenciának mutatkoznak, így
létkérdés az állandó megújulás,
amihez a fõiskolákkal, egyete-
mekkel és kutatóintézetekkel ki-

alakított együttmûködés is hozzá-
járul. 

A rendezvényen NNaaggyyppááll  SSáánn--
ddoorr, városunk alpolgármestere
örömét fejezte ki, hogy az ország
elsõ számú innovatív laskagom-
ba-termesztõ, forgalmazó cége
Kecskemét gazdasági potenciál-
ját erõsíti. Az alpolgármester sze-
rint a cég neve egyet jelent a
megbízhatósággal, a minõség-
gel, amit rá-
adásul kör-
n ye ze tba rá t
technológiák
alkalmazásá-
val érnek el,
és a szerves
hulladék hasz-
nosításával a
biogáz-üzem-
ben egyedül-
álló módon
hasznosítják a
g o m b a t e r -
mesztés mel-
léktermékeit.

– Még idén
elkészül a
zöldség-gyümölcs kertészeti stra-
tégia, és hamarosan négymilli-
árd forintnyi forrás nyílik meg a
kertészet korszerûsítésére –
hangsúlyozta a születésnapi ün-
nepségen CCzzeerrvváánn  GGyyöörrggyy, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium ag-
rárgazdaságért felelõs államtit-
kára. Ez követõen kifejtette, a

kormány olyan szabályozókat kí-
ván bevezetni, amelyek segítsé-
gével javulhat a kertészeti ága-
zat teljesítménye – annál is in-

kább, mert a kapacitások ma
nincsenek kihasználva. – Kidol-
goznak többek között egy több
lábon álló kockázatvállalási
rendszert és támogatják a helyi
értékesítést. Ennek érdekében
tervezik a közbeszerzési szabá-
lyok módosítását is a helyi ter-
melõk érdekében. Az államtitkár
a finanszírozást tekintve kiemelte
egy agárbank létrehozásának
szükségességét.

A Pilze-Nagy Kft. rendezvé-
nyén OOllaajjooss  PPéétteerr, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium zöldgaz-
daság fejlesztésért és klímapoliti-
káért felelõs helyettes államtitká-
ra elõadásában kifejtette, Ma-
gyarországon az üvegházhatást
okozó gázok 13 százaléka a me-

zõgazdaságból származik. A klí-
mapolitika feladata ezek csök-
kentése is. A kevesebb mûtrágya
és kemikália használata mellett
a helyettes államtitkár kiemelte a
helyi piacok jelentõségét – miál-
tal csökkenhet a szállításokból
fakadó környezeti terhelés –, va-
lamint a víztakarékosabb rend-
szerek és a megújuló energiák
szélesebb körû alkalmazásának
ösztönzését. 

KKõõvváárriinnéé  ddrr..  BBaarrtthhaa  ÁÁggnneess, a
Bács-Kiskun Megyei Agrárkama-
ra elnöke hangsúlyozta, hogy a
Pilze-Nagy Kft. egy nagyon jól
felépített, a kutatásfejlesztésre
alapozott stratégia révén érte el
sikereit. A kamara elnöke azt is

kiemelte, hogy a cég ezzel nem-
csak saját megmaradását és fej-
lõdését biztosította, hanem a
hozzá kapcsolódó cégek, vállal-
kozások fejlõdését is. NNaaggyy  LLáásszz--
llóó és lánya, SSoommoossnnéé  NNaaggyy  AAddrrii--
eennnn a társadalmi felelõsségvál-
lalás jegyében egy új szemléletet
honosítottak meg a kamarában,
mely szerint stratégiailag kell
gondolkozni, az együttmûködés-
re kell alapozni és nem szabad
elhallgatni a sikerhez vezetõ utat.

A vendégek a rendezvényen
megtekinthették a termesztést, az
alapanyag-gyártó és a biogáz-
üzemet, majd meggyõzõdhettek
arról is, hogy csak a fantázia szab
határt a laskagomba felhasználá-
sával készülõ ételeknek.

Húszéves a Pilze−Nagy Kft.

Piacvezető laskagomba−termesztők
ÉÉvveennttee  eeggyymmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  ffoorrggaalloomm,,  3300  eezzeerr  nnééggyyzzeettmméétteerr  tteerrmmeesszzttõõ--
ffeellüülleett,,  bbeesszzáállllííttááss  hhéétt  nnyyuuggaatt--eeuurróóppaaii  áárruuhháázzlláánncc  üüzzlleetteeiibbee,,  1122  eezzeerr
ttoonnnnaa  eellõõáállllííttootttt  llaasskkaaggoommbbaa--aallaappaannyyaagg,,  7700  ddoollggoozzóó……  ––  EEzzeekk  aa  sszzáá--
mmookk  iiss  ttaannúússkkooddnnaakk  aarrrróóll,,  hhooggyy  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáássbbóóll  mmáárraa  iiggeenn  jjeelleenn--
ttõõss  ppiiaaccii  sszzeerreeppllõõvvéé  vváálltt  aa  PPiillzzee--NNaaggyy  KKfftt..  AA  ssiikkeerreess  ccéégg  hhuusszzaaddiikk  sszzüüllee--
ttééssnnaappjjáátt  üünnnneeppeellttee  aa  nnaappookkbbaann  ppaarrttnneerreeiivveell,,  vveennddééggeeiivveell,,  ddoollggoozzóóiivvaall
aa  KKeeccsskkeemméétt  mmeelllleettttii  1100  hheekkttáárrooss  tteelleepphheellyyéénn..

NNaaggyy  LLáásszzllóó  üüggyyvveezzeettõõ--aallaappííttóó

EEggyyüütttt  üünnnneeppeelltteekk  ppaarrttnneerreeiikkkkeell  ééss  vveennddééggeeiikkkkeell

AA  HHeeggeeddûûss  eeggyyüütttteess  hhúúzzttaa  aa  ttaallppaalláávvaallóótt
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A donátor régi mûvészettörté-
neti hagyományokat követett ak-
kor, amikor társalkotóként iko-
nográfiai programmal szolgált a
mûvész számára. A bibliai kiindu-
lópont a Jelenések könyve (12,1-
2) volt: „Az égen nagy jel tûnt fel:
egy asszony, öltözete a Nap, lába
alatt a Hold, fején tizenkét csillag-
ból korona. Áldott állapotban
volt”. Az Apokalipszis napba öltö-
zött asszonyát több változatban is
megjelenítették az elmúlt száza-
dok során. Az alkotó figyelmét el-

sõsorban a csíksomlyói zarándok-
latok híres Szûz Mária kegyszobra
ragadta meg, melyet a helyiek és
a csángók „Babba Mária, a nap-
ba öltözött Boldogasszonynak”
neveznek. A 16. századinak tartott
késõ gótikus mintakép stílusát
csupán visszafogott stilizálás kere-
tében idézi meg az alkotó, ahogy
a szimbolikus elemeket (például a
tizenkét csillagból álló koszorú-
korona Mária fején) is csak rész-
ben, illetve átalakítva veszi át. Az
utóbbiak közül különösen figye-

lemreméltó a Szûz mögötti man-
dorla alakú sugárkoszorú, melynek
megjelenítési módjával az alkotó
igyekezett illeszkedni a kápolna
szentélye feletti gerendázat szerke-
zetéhez. A különbségek közül a leg-
feltûnõbb, hogy a kecskeméti Má-
ria bal karján nincs ott a Gyermek
(igaz, a szobor melletti alapító ke-
reszten megjelenik a Megváltó).

A Jelenések könyve szövegé-
nek pontos követése mellett, ezzel
Mária mennybevételének egyes
barokk ábrázolásai is megjelen-
hetnek a lelki szemeink elõtt, min-
denekelõtt a Nagyboldogasszony
azon értelmezése, amely a ma-
gyarsághoz fûzi. A millennium,
1896 óta külön emlékünnepe
van nálunk annak az esemény-
nek, amikor Szent István orszá-
gunkat Mária oltalmába ajánlot-
ta. A kecskeméti szobron ehhez is
köthetjük azt, hogy az égi jelenés-
ként megfogalmazott ábrázolá-
sokkal szemben itt nem a hold-
sarló látható legalul (bár kismé-
retû utalásként ott van), hanem a
földgolyó, s rajta az elsõ asz-
szonyt, Évát megkísértõ kígyó (Ter,
3,15). Ennek az elõzménye egy
az ellenreformáció idején népsze-
rû, s a napba öltözött asszonyáb-

rázolásokból leszármaztat-
ható, úgynevezett immacu-
lata típus egy változata,
melyen a Szeplõtelen Szûz,
azaz a Virgo Immaculata a
glóbusz felett lebeg. Érde-
mes megnézni ebben az
összefüggésben (Regnum
Marianum) a kecskeméti
Szentháromság-emlék Má-
ria szobrát, mely alatt egy
tengelyben Szent István áb-
rázolása jelenik meg.

A hagyományos ikonog-
ráfiai összetevõkön túl, dr.
Fekete László hívta fel a fi-

gyelmemet arra a különleges
szimbolikus összefüggésre, mely
az alapkõletétel nagy fakereszt-
jén bevésett dátum (2004) és a
mennyek királynõje feje körül
megjelenõ csillag koszorú között
van, hiszen a 12 csillagból álló
koszorú néhány évtizede az Euró-
pai Unió jelképe, s Magyarország
pedig 2004-ben lett annak teljes
jogú tagja.

Végezetül idézzünk a mûvészt
befogadó Nemzetközi Zománc-
mûvészeti Alkotómûhely igazga-
tójának, Gyergyádesz László
szentmise elõtt mondott laudá-
ciójából: „A mûvésznek az alko-
tómûhely gyûjteményében õrzött
mûvei mellett a maival együtt 3
köztéri munkája is városunkhoz
kapcsolódik: a megyei könyvtár
igényes kerámia felirata, a Kato-
na József Gimnázium angyalos
kerámia országcímere, s most a
Napba öltözött Boldogasszony cí-
mû, fából készült szobra, amely
innentõl átlényegül és közös
misztériumunk része lesz. Isten él-
tesse a közösséget, amely befo-
gadja ezt a többszörösen is szim-
bolikus alkotást, és Isten éltesse a
jövõre 70 éves mûvészt, Németh
Endrét!”

A műkerti kápolna új oltárszobra

Napba öltözött Boldogasszony
KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  kkááppoollnnáábbaann  úújj  oollttáárr--
sszzoobbrroott  aavvaattttaakk  aa  nnaappookkbbaann..  AA  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérr--
sseekkee  áállttaall  ffeellsszzeenntteelltt  mmûû  NNéémmeetthh  EEnnddrree,,  aa  ccsseehh  KKuuttnnáá  HHoorráábbaann  ééllõõ
mmaaggyyaarr  mmûûvvéésszz  aallkkoottáássaa..  AAzz  éérrsseekkúújjvváárrii    sszzüülleettééssûû  „„AAnnddrreejj””  11999966  óóttaa
jjáárr  rreennddsszzeerreesseenn  KKeeccsskkeemmééttrree,,  aa  NNeemmzzeettkköözzii  ZZoommáánnccmmûûvvéésszzeettii  AAllkkoo--
ttóómmûûhheellyybbee,,  ss  aazz  eeggyyeess  sszziimmppóózziiuummookk  aallkkaallmmáávvaall  ggyyaakkrraann  iitttt,,  aa  tteemmpp--
lloommmmaall  sszzoommsszzééddooss,,  sszzáázzéévveess  KKeeccsskkeemmééttii  MMûûvvéésszztteelleepp  eeggyykkoorrii  kköözz--
ppoonnttii  mmûûtteerreemmbbéérrhháázzáábbaann  ddoollggoozziikk..  IItttt  iissmmeerrkkeeddeetttt  mmeegg  ddrr..  FFeekkeettee
LLáásszzllóóvvaall,,  aa  mmûûkkeerrttii  kkááppoollnnaa  aallaappííttóójjáávvaall,,  ggoonnddnnookkáávvaall  iiss,,  aakkii  ffeellkkéérr--
ttee  ee  sszzoobboorr  mmeeggaallkkoottáássáárraa..

DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó,,  NNéémmeetthh  EEnnddrree  ééss
GGyyeerrggyyááddeesszz  LLáásszzllóó  

aazz  úújj  oollttáárrsszzoobboorr  eellõõtttt  
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