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Vezetõ média-
partnerünk:

a Gong Rádió!

Ady Endre:
Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrõl-percre temetünk,

Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezõ szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettetõ álcát:

Ma gyásznap van, ma sírhatunk! 
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek

Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...

Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk?

– Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!... 

A Magyar Tudomány Elõ-
napján emlékülést tartanak
november 6-án 14 órakor
Kecskeméten, a Tudomány
és Technika Házában. Dr.
Danyi Józsefnek, a Kecske-
méti Fõiskola rektorának
megnyitója után dr. Gondos
Géza, a MTESZ elnöke, dr.
Zombor Gábor, Kecskemét
polgármestere és Bányai
Gábor, a megyei közgyûlés
elnöke köszönti a konferen-
cia résztvevõit, amit tudo-
mányos elõadások követ-
nek. Ugyanitt kezdõdik no-
vember 7-én délután 4 óra-
kor a XII. Megyei Tudomá-
nyos Fórum, a civil szerve-
zetek küldetésérõl az átala-
kuló magyar társadalom-
ban.

November 8-án 10 órá-
tól, a MTA RKK ATI Rákóczi
úti tanácstermében folytató-
dik a megyei konferencia,
amelyen a 25 éves kecske-
méti akadémiai kutatócso-
port kutatási eredményeirõl
is beszámolnak az elõadók.
Délután fél 2-kor a Kecske-
méti Fõiskola GAMF Karán,
dr. Sztrinkóné dr. Nagy Irén
fõiskolai docens, Prof. Dr.
Szatchó-Pekáry István fõis-
kolai tanár és Prof. Dr. Beli-
na Károly egyetemi tanár
elõadásait a különbözõ
szekciók tanácskozása kö-
veti.

A Megyei Tudományos
Fórum rendezvényeirõl kö-
vetkezõ lapszámunkban
részletesen is beszámolunk.  

Több mint háromszáz volt hi-
vatásos rendõr, közalkalma-
zott, valamint özvegy kapott
meghívót a Kecskeméti
Rendõrkapitányság nyugdí-
jas találkozójára. A Kecske-
méti Konzervgyárban lebo-
nyolított rendezvényen dr.

Kassai László alezredes, a vá-
ros rendõrkapitánya köszön-
tötte a megjelenteket. A jó
hangulatú találkozó kiváló
lehetõséget teremtett arra,
hogy a régi kollégák együtt
elevenítsék fel a közös élmé-
nyeket. 

Tudományos fórum Nyugdíjas rendõrök

Drága halottaink
6. oldal

„„EEzzeenn  sszzeenntt  kkeerreesszztt  eemmeelltteetteetttt  aa  sszzeenntthháárroommssáágg  eeggyy  iisstteenn  ddiiccssõõ--
ssééggéérree  ééss  aazz  úúttoonn  jjáárróókknnaakk  lleellkküükk  üüddvvöössssééggéérree  BBooddrrii  BBéénnii  ééss
nneejjee  VViirráágghh  TTeerréézz,,  ggyyeerrmmeekkeeiikkkkeell::  BBéénniivveell  ééss  IImmrréévveell””  ––  eezz  aa
ffeelliirraatt  oollvvaasshhaattóó  aazz  11992222--bbeenn  ffeelláállllííttootttt,,  HHaallaassii  úútt  mmeennttéénn  ttaallááll--
hhaattóó  kkeerreesszztteenn,,  aammeellyy  aa  VVöörrööss  ccssaalláádd  nnaaggyylleellkkûû  áállddoozzaattvváállllaa--
lláássáánnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  sszzééppüülltt  mmeegg  aazz  eellmmúúlltt  hhóónnaappookkbbaann,,  aa
PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett sszzeerrvveezzéésséébbeenn..  AA  ffeellúújjííttootttt  sszzaakkrráálliiss  hheellyyeett  aa  nnaa--
ppookkbbaann  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  aa  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemmééttii  FFõõeeggyyhháázzmmee--
ggyyee  éérrsseekkee  áállddoottttaa  mmeegg..  

Felújított
Bodri
kereszt 
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– Az illetékességi körünk-
be tartozó ügyek jelentõs
részét a vagyon elleni bûn-
cselekmények – lopás, csa-
lás, sikkasztás és egyéb
egyszerûnek nevezhetõ va-
gyon elleni bûncselekmé-
nyek – teszik ki, ez az ese-
teknek több mint a 80 szá-
zaléka – mondta dr. Kopasz
Zsolt. – Ezen kívül egy je-
lentõs szelete az általunk
feldolgozott büntetõügyek-
nek a személy elleni erõsza-
kos bûncselekmények, a
közterületen elkövetett ga-
rázdaságok. Természetesen
kisebb számban ugyan, de
jelentõségükben annál na-
gyobb súllyal esnek latba
az úgynevezett központi il-
letékességbe tartozó bûn-
ügyek, például a megye te-
rületén, foglalkozás köré-
ben elkövetett bûncselek-
mények, a fiatalkorúak által
elkövetett bûnesetek, illetve
a közlekedési bûncselek-
mények. Ez minden megyé-
ben így van egyébként, te-
hát a megyeszékhely szerin-
ti bíróság mellett mûködõ
ügyészség mindenhol köz-
ponti illetékesség alapján
ellátja ezt a feladatkört. És
ide tartoznak a rendkívül
bonyolult megítélésû, tény-
belileg összetett és bizonyí-
tástechnikai szempontból is
bonyolultnak nevezhetõ
gazdasági bûnügyek.

A legfontosabb a
korrekt nyomozás

––  AA  kköözzvvéélleemméénnyy  ééss  aa  ssaajj--
ttóó  aazzoonnbbaann  mmééggiiss  sszzeelleekkttááll::
vvaannnnaakk  nnaaggyy  ééss  kkiiss  üüggyyeekk..
ZZaavvaarrjjaa  eezz  öönnöökkeett??  

– Az ügyészségnek köte-
lessége, hogy a rá irányuló
szabályok szerint tájékozta-
tást adjon a folyamatban lé-
võ bûnügyekrõl – nagyon
szûk körben, és szigorúan a
nyomozás érdekeit védve.
Az igaz, hogy lehetnek olyan
bûnügyek, ahol a fokozott
sajtófigyelem elvonhatja a
munkaidõ egy jelentõs ré-
szét, de ez nem azt jelenti,
hogy az ügy ténybeli megíté-
lése, vagy munkaigényes ré-
sze csorbát szenvedne.

––  AA  mmoosstt  lleezzáárruulltt,,  ééss  aa
vvááddhhaattóóssáágg  eerreeddmméénnyyeess
sszzaakkmmaaii  mmuunnkkáájjáátt  iiggaazzoollóó
mmaaffffiiaappeerrtt  jjeelleennttõõss  ffiiggyyeelleemm
kkíísséérrttee..  TTaannppééllddaa  lleehheett  eezz
aazz  üüggyy??

– Az úgynevezett maffia-
perben a szakmai siker a
nyomozás felügyeleti,
vádelõkészítési, vádemelési

és vádképviseleti tevékeny-
séget ellátó ügyészeket,
mint csapatot illeti. Értéke-
lés természetesen lesz, hi-
szen ez az ügy kriminaliszti-
kai szempontból és az al-
kalmazott jogi megoldások
szempontjából is kiemelke-
dõnek tekinthetõ. Ha össze-
számoljuk, három bírói fó-
rum osztotta az ügyészség-
nek a vádiratban összefog-
lalt ténybeli és jogi állás-
pontját. Ilyen formátumú
bûnelkövetõi körrel szem-
ben - azt gondolom -, hogy
az országban elõször sike-
rült a bûnszervezetet meg-
felelõ jogi alapokkal alátá-
masztva bizonyítani. Ez
mindenképpen ró ránk egy
olyan feladatot, hogy az el-
járás egész menetét, a bírói
ítéleteket, határozatokat ki-
elemezzük, és levonjuk a
szükséges tanúságokat.

––  MMoosstt  úújjaabbbb  kköözzffiiggyyeell--
mmeett  kkiivváállttóó,,  ppoolliittiikkaaiillaagg  iiss
éérrzzéékkeennyy  üüggyybbeenn  nnyyoommoozz--
nnaakk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  üüggyyéé--
sszzeekk……

– Errõl általánosságban
tudok csak beszélni, mivel
a nyomozás érdekeit figye-
lembe véve, folyamatban
lévõ ügyben részletesebb
tájékoztatást nem áll mó-
domban adni. Függetlenül
attól, hogy lehet közfigyel-
met kiváltó vonatkozása az
ügynek, mi a bûncselek-
mény megalapozott gya-
núja tárgyában nyomo-
zunk. Azt kell tisztáznunk,
hogy egy cselekmény meg-
történt-e úgy, ahogy az a
feljelentésben szerepel,
vagy nem. Csak a büntetõ-
eljárási törvény betûje és
szelleme mozgat bennün-
ket. Továbbá az anyagi
jogszabályok, illetve a leg-
fõbb ügyésznek általában
a nyomozásra vonatkozó
utasításai, amelyek a mi
tevékenységünk kereteit
meghatározzák. Csak ezzel
foglalkozunk.

––  AAkkkkoorr  iiss,,  hhaa  áállllaammttiittkkáárr,,  mmii--
nniisszztteerr  vvaaggyy  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk
tteesszz  ttaannúúvvaalllloommáásstt??

– A tanúskodás állampolgári
kötelesség, mindenkire ugyan-
azok a szabályok vonatkoznak.

Több száz folyamat-
ban levõ ügy

––  MMiillyyeenn  aarráánnyybbaann  iiggéé--
nnyyeellnneekk  pplluusszz  eenneerrggiiáákkaatt
eezzeekk  aazz  üüggyyeekk??

– Különleges megterhelést
jelentenek a kollégák szá-
mára. Jelentõs többletfel-
adatokat kell vállalni azok-
nak is, akik ezekben közvet-
lenül részt vesznek, és azok-
nak is, akik a városi ügyész-
ség többi ügyét viszik. Hi-
szen a kollégák kezén 6-
700 folyamatban lévõ bûn-
ügy van, és mindre azonos
figyelmet kell fordítani.

––  AAzz  uuggyyaannccssaakk  ffoollyyaammaatt--
bbaann  lléévvõõ  hhuullllaaddéékksszzáállllííttáássii
üüggyynneekk  kküüllffööllddii  vvoonnaattkkoozzáá--
ssaaii  iiss  vvaannnnaakk..  IIllyyeennkkoorr  sszzáá--
mmíítthhaattnnaakk  aa  kküüllffööllddii  ttáárrsshhaa--
ttóóssáággookkrraa??

– Általánosságban azt tu-
dom mondani, amennyiben
a nemzetközi bûnügyi
együttmûködés szóba kerül,
hogy a lehetõségeink az el-

múlt idõszakban jelentõsen
megnövekedtek. Például az
Európai Unió tagállamai-
ban közvetlenül az adott
azonos szinten mûködõ
társszervtõl, ügyészségtõl
kérhetünk segítséget, jogse-
gélyt, és nem kell igénybe
vennünk a Legfõbb Ügyész-
ségen keresztül történõ dip-

lomáciai eljárási formákat.
Ez jóval lerövidíti a jogse-
gélyek idõtartamát.

––  ÉÉss  mmiillyyeenn  kkeerreetteett  jjeellööllnneekk
kkii  aa  hhaazzaaii  jjooggsszzaabbáállyyookk??

– Minden jogalkalmazó-
nak az az alapállása, hogy
a törvényt alkalmazza és ne
kritizálja. De az ügyészség,
mint szervezet, leszûri a jog-
alkalmazás során szerzett
tapasztalatokat, azokat a
felettes ügyészségre továb-
bítjuk, és végül a Legfõbb
Ügyészség jogosult arra,
hogy a jogalkotók, illetõleg
a kodifikátorok, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Miniszté-
rium irányába lépéseket te-
gyen egy jogszabály meg-
változtatása érdekében. A
Legfõbb Ügyészség számos
észrevételt fogalmazott meg
a 2003. július 1. óta hatá-
lyos új büntetõeljárási tör-
vény szövegével, logikai
összefüggéseivel  kapcsola-
tosan, amelyek közül azóta
jó néhány bekerült a tör-
vénybe, akár a legutóbbi
módosítás kapcsán is.

––  AAzz  eeggyyüüttttmmûûkkööddõõ  ttáárrss--
sszzeerrvveekkkkeell  ééss  aa  llaakkoossssáággggaall
mmiillyyeenn  aa  kkaappccssoollaattuukk??

– Ügyész kollégáink ne-
vében is mondhatom, hogy
jó a rendõrséggel az
együttmûködésünk, és ez
évrõl-évre egyre dinamiku-
sabbá és harmonikusabbá
válik. A 2003. július 1-tõl
hatályos eljárási törvény eh-
hez jó alapot ad. Ugyanez
igaz más nyomozó hatósá-
gokra is, amelyekkel együtt
dolgozunk. Ilyen például a
Vám- és Pénzügyõrség Dél-
alföldi Regionális Nyomozó
Hivatala is. A bíróság egy
teljesen különálló hatalmi
ág, ott abban a pillanat-
ban, hogy az ügyész vádat
emel, a bíró válik az ügy
urává, és az ügyész ugyan-

olyan ügyfél, mint a másik
oldal, a védelem, illetve a
terhelt. Van köztünk egy bi-
zonyos szükségszerû szerve-
zeti kapcsolat, ami rendkí-
vül korrekt és kiegyensúlyo-
zott, ezen kívül nekünk a bí-
róságot és annak döntéseit
minden körülmények között
tiszteletben kell tartanunk.

––  AA  ffeellaaddaattookk  rréésszzbbeenn  tteerr--
vveezzhheettõõkk,,  jjóórréésszztt  ppeeddiigg,,  aazz
éélleett  hhoozzzzaa  õõkkeett..  LLeehheett  eezzeekk--
rree  eeggyyáállttaalláánn  kkéésszzüüllnnii??

– Olyan munkahelyi kö-
zösségben dolgozhatom,
ahol a kollégáim fel vannak
készülve arra, hogy a leg-
bonyolultabb feladatokat is
meg tudják oldani. Nagy
dolog egy ilyen nagyszerû
szakmai közösség tagjának
lenni, és mindent megtenni
annak érdekében, hogy ez
a közösség megfelelõ kö-
rülmények között tudja ten-
ni a dolgát. Ez nyilván nem
jöhetne létre a fõügyészség
segítsége nélkül. A jogá-
szok esetében is igaz az,
hogy a „jó pap holtig ta-
nul”. Tehát a jogszabályvál-
tozásokat, a jogirodalmat
állandóan figyelemmel kell
kísérni. Az új dolgokra fo-
gékonynak kell lenni, és le-
hetõség szerint az élettel
együtt élve, a törvény általi
keretek között a legoptimá-
lisabb jogi megoldásokat
alkalmazni az ügy sikeres
felderítése érdekében.

Tudományosság 
és gyakorlat

––  AAzz  eeggyyeetteemmeenn,,  aahhooll  eell--
jjáárrááss  jjooggoott  ttaanníítt  aa  hhaallllggaattóókk
iissmmeerriikk,,  kköövveettiikk  aa  sszzttáárr--
üüggyyéésszz  mmuunnkkáájjáátt??  FFookkoozzootttt
aazz  éérrddeekkllõõddééss  aazz  eellõõaaddáássaaii
iirráánntt??

– Mindenek elõtt leszöge-
zem: nem vagyok sztár-
ügyész, ezen a területen en-
nek a kifejezésnek nincs ér-
vényessége. Talán az elõbb
elmondottakból ki is derül,
hogy miért. Az egyetemen
fõleg a magasabb évfolya-
mos hallgatók körében ta-
pasztalom a fokozott érdek-
lõdést. Kifejezetten igénylik
a gyakorlat központú okta-
tást. Szerintem is feltétlenül
szükséges, hogy valós, az
életbõl vett példákat ele-
mezve ismerjék meg szak-
mát. Ha kilépnek az egye-
tem kapuján, gyakorlati
munkájukban is tudják
majd hasznosítani az így el-
sajátítottakat. Különösen
akkor, ha késõbb büntetõ-
joggal foglalkoznak.

––  ÖÖnnrree  ppeeddiigg,,  sszziinnttee  kkiikkee--
rrüüllhheetteettlleenn  kkuuttaattóóii  ffeellaaddaatt
vváárr::  nnaaggyyddookkttoorriitt  íírrnnii  aa
mmaaffffiiaappeerrbbõõll..

–  Nem szeretem a maf-
fiaper kifejezést használni,
de  ez az ügy jogerõsen le-
zárult, tudományos feldol-
gozása elõtt megnyíltak a
lehetõségek. Valóban, én is
úgy vélem, a téma és az el-
járás során szerzett tapasz-
talat ösztönzõ egy újabb tu-
dományos fokozat meg-
szerzéséhez. Szinte kínálja
magát!

A hetényegyházi mûvelõdé-
si házban, a napokban nyílt
meg Pálfy Gusztáv szobrász-
és Bahget Iskander fotómû-
vész közös kiállítása. A kör-
nyezet és a természet védel-
mének fontosságát hangsú-
lyozó tárlat november 10-ig
látogatható.

Beszélgetés dr. Kopasz Zsolt kecskeméti vezetõ ügyésszel 

A törvény betûje és szelleme az irányadó
Környezetfélõk

AAzz  üüggyyéésszzsséégg  mmuunnkkáájjáárróóll  ááttffooggóó  mmóóddoonn  áállttaalláábbaann
ccssaakk  sszzaakkmmaaii  ffóórruummookkoonn  bbeesszzééllnneekk,,  aa  kköözzvvéélleemméénnyy
eellõõtttt  iinnkkáábbbb  aa  kkoonnkkrréétt,,  nnaaggyyoobbbb  üüggyyeekk  kkaappccssáánn  jjeellee--
nniikk  mmeegg  aa  sszzeerrvveezzeett..  MMii  jjeelllleemmeezzttee  iiddeeii  mmuunnkkáájjuukk  eellssõõ
hháárroommnneeggyyeedd  éévvéétt??  --  kkéérrddeezzttüükk  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroossii
ÜÜggyyéésszzsséégg  vveezzeettõõjjéétt,,  ddrr..  KKooppaasszz  ZZssoollttoott..

DDrr..  KKooppaasszz  ZZssoolltt  kkeeccsskkeemmééttii  vveezzeettõõ  üüggyyéésszz

KKeeccsskkeemméétteenn  ttaarrttóózzttaattttáákk  llee  aannnnaakk  aa  bbûûnnsszzöövveettkkeezzeettnneekk  aa  ttaaggjjaaiitt,,  aakkiikknneekk
üüggyyéébbeenn  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  BBíírróóssáágg  hhoozzootttt  pprreecceeddeennss  jjeelleennttõõssééggûû  ííttééllee--
tteett..  ((AArrcchhíívv  ffeellvvéétteellüünnkk  ccssaakk  iilllluusszzttrráácciióó!!))

Árpád-házi Szent Erzsébet
életét és cselekedeteit mutat-
ja be az a vándorkiállítás,
amely Kecskeméten nyílt
meg a napokban, Porta
Egyesület Dísztermében. Az
október 30-ig látogatható
tárlat a nyolcszáz évvel ez-
elõtt született Árpád-házi
Szent Erzsébet életét mutatja
be az érdeklõdõknek nagy
méretû képeken.

Szent Erzsébet

Kecskeméti sportbarátok
népes csoportja - eredményes
sakkozók, a Napsugár Sza-
badidõ és Sportegyesület tag-
jai, és a Porta Egyesület dele-
gáltjai - látogatott el a napok-
ban Magyarország egyik leg-
szebb tájára, a Badacsony-vi-
dékre, Szeremley Huba festõi
szépségû vendégházba. Itt
rendezték meg ez alkalommal
a sakkozók Sugár György Em-
lékversenyét.   

Emlékverseny

Kegytárgyak

Az árva, az elhagyott, a haj-
léktalan halottakra emlékezik
hagyományosan a Porta Egye-
sület Mindenszentek Napján,
november 1-jén a Kecskeméti
Köztemetõben. A program a
városi megemlékezést követõ-
en, 17 óra után lesz a ravatalo-
zó melletti Memento keresztnél.
A jelenlévõk egy rövid ima és
fõhajtás után meglátogatják azt
a közös sírt is, amelyben a hoz-
zátartozó nélküli holtak nyug-
szanak.

November 1-én kegyeleti
tárgyakból és virágkötészeti
alkotásokból nyílik kiállítás a
Kecskeméti Református Teme-
tõ a ravatalozójában, ahol 11
órakor tartják a halottak napi
megemlékezést és istentiszte-
letet.

Árva halottak 
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––  AA  ttéémmaavváállaasszzttááss  nneemm  vvéé--
lleettlleenn,,  hhiisszzeenn  aa  kkoommmmuunniikkáá--
cciióóeellmméélleett  aa  ffõõ  kkuuttaattáássii  tteerrüü--
lleettee..  MMiillyyeenn  kkaappccssoollaattbbaann
vvaann  eeggyymmáássssaall  aa  mmeennttáálliiss  vvii--
lláágg  ééss  aa  nnyyeellvvii  kkoommmmuunniikkáá--
cciióó??

– Nagyon erõs belsõ kap-
csolatban. A kötet arra hívja
fel a figyelmet, hogy gondol-
kodásunkat, mentális folya-
matainkat, viselkedésünket,
attitûdjeinket, fogalmainkat
kommunikációra való hajla-
munk határozza meg.  Az is-
meretek átadásának társa-
dalmilag elfogadott technikái
hatást gyakorolnak tudásunk-
ra, a közvetített ismeretek tar-
talmára. A kommunikáció
belsõ kapcsolatban van a vi-
lágról és önmagunkról kiala-
kított képünkkel. A gondolko-
dás határait a nyelvi kommu-
nikálás határai jelölik ki.

––  ÁÁllttaalláánnoossssáággbbaann  mmeennyy--
nnyyiirree  bbeeffoollyyáássoolljjáákk  nnyyeellvv--
hhaasszznnáállaattuunnkkaatt  aa  mmééddiiuu--
mmookk??

– A kommunikálás techno-
lógiái uralnak bennünket.

Uralják gondolkodásunkat,
fogalmi világunkat, nyelvi
kultúránkat és társadalmi
kapcsolatainkat is. Azzal,
hogy egy társadalomban mi-
lyen technikával adják át az
ismeretet, a tudásanyagot,
hatást gyakorolnak magukra
az ismeretekre, a tudásra, a
gondolkodásra, az emberi
nyelvre és kultúrára is. Példá-
ul a televízió, a rádió, az
internet a maguk mûsorpoli-
tikájával, alapelveikkel, kom-
munikációs stratégiájukkal
befolyásolják gondolkodá-

sunkat, formálják értékvilá-
gunkat. Ma már ezt a kérdést
nem lehet megkerülni. Fog-
lalkozni kell azzal, hogy mi-
lyen pedagógiai tanulságai
vannak a folyamatnak, ho-
gyan lehet konkrét pedagó-
giai gyakorlatba átültethetõ
javaslatokat megfogalmazni.
Az új médiatérben kalando-
zó gyermekek gondolkodá-
sa, nyelvi kultúrája már más,
mint a miénk. Nagyon fon-
tos, hogy idõben, megfelelõ
módon, elfogadható, gya-
korlati javaslatok birtokában
tudjunk a problémákra rea-
gálni.

––  KKiikknneekk  aajjáánnlljjaa  úújj  kköönnyy--
vvéétt??

– Mindenkinek, akit érde-
kel a kommunikáció problé-
mája. A könyv célja, hogy
valamennyi olvasó számára
rávilágítson a kommunikáció
és a gondolkodás közötti
belsõ kapcsolatra; arra,
hogy miképpen válik a kom-
munikáció közösséget és
embert formáló cselekvéssé.

(Az interjú hosszabb válto-
zatát, amelyben Szécsi Gá-
bor jelenlegi feladatairól, a
város jelenérõl is beszél,
meghallgathatják a
www.portaegyesulet.hu hon-
lapon, a RÁDIÓ menüpontra
kattintva.)

Szécsi Gábor könyvbemutatója

Tanyacsárdás napok

Színházi premier

Hatásköri hercehurca

HHeetteeddiikk  kköönnyyvvee  jjeelleenntt  mmeegg  aa  nnaappookkbbaann  ddrr..  SSzzééccssii  GGáábboorrnnaakk,,
KKoommmmuunniikkáácciióó  ééss  GGoonnddoollkkooddááss  ccíímmmmeell..  AA  pprrooffeesssszzoorr  eeddddiigg  nnééggyy
öönnáállllóó  mmoonnooggrrááffiiáátt,,  vvaallaammiinntt  hháárroomm  oollyyaann  kköötteetteett  kkéésszzíítteetttt,,  aammee--
llyyeekkeett  ttuuddóóss  kkoollllééggááiivvaall  eeggyyüütttt  íírrtt..  KKeeccsskkeemméétt  kkoorráábbbbii  ppoollggáárrmmeessttee--
rree  aa  MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiaa  ffõõmmuunnkkaattáárrssaa,,  aammii  mmeelllleetttt
eeggyyeetteemmii  ttaannáárrkkéénntt,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellõõkkéénntt  ééss  nnééhháánnyy  hhóó--
nnaappjjaa  mmiinniisszztteerreellnnöökkii  ffõõttaannááccssaaddóókkéénntt  iiss  tteevvéékkeennyykkeeddiikk..  ÚÚjj  kköötteettéé--
nneekk  bbeemmuuttaattóójjaa  nnoovveemmbbeerr  1155--éénn  1177  óórraakkoorr  lleesszz  KKeeccsskkeemméétteenn  aa
KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  KKöönnyyvvttáárrbbaann..

MMoosstt  jjeelleenniikk  mmeegg  ddrr..  SSzzééccssii  GGáábboorr
hheetteeddiikk  kköötteettee

Közbeszerzési eljárás során
választja ki Kecskemét a „rek-
lámgazdát”. Azért adják ki
egy cégnek a közterületi rek-
lámot, mert a hivatal nem
rendelkezik megfelelõ appa-
rátussal, szakértõkkel, vala-
mint azért, mert a hasznosítás
nem kötelezõ önkormányzati
feladat. Sipos László alpol-
gármester szerint, így növek-
szik majd a közterület-hasz-
nálatból származó bevétel, a
gazdasági szervezet hatéko-
nyabban tud majd fellépni a
köz te rü le t-has zná lókka l
szemben. A nyertes cég fel-
hatalmazást kap majd a bér-
leti szerzõdések megkötésére,
valamint a bérleti díj besze-
désére is, amibõl az önkor-
mányzatnak is fizeti az aján-
latában vállalt éves díjat. 

A hosszas közgyûlési vita
során, sok-sok módosító ja-
vaslat elhangzott a minap, s
végül többen kezdeményez-
ték a döntés elhalasztását,
további egyeztetések szüksé-
gességét. Például Brúszel
László (MSZP) ezt azzal indo-
kolta, hogy különben a kor-
rupció melegágya lesz az új
konstrukció. Erõsen durva
dolognak és végiggondolat-
lan lépésnek tartja egy külsõ
cég hatósági jogkörrel való
felruházását és a nyereséges
üzlet 15 évre szóló átadását,
az elõre jósolható hatalmas
haszonnal együtt. Véleménye
szerint, több olyan önkor-
mányzati cég is van, amelyik
el tudná látni ezt a feladatot.
A reklámfelületeket továbbra
is a köz érdekében kellene
mûködtetni. 

A sok-sok ellenérv és ag-
gály ellenére, a közgyûlés
megszavazta a szerzõdéskö-
tést, amellyel a város hosszú
idõre elkötelezte magát.

KKeecceelleenn  iiss  sszzóóll  aa  GGoonngg  RRááddiióó

– A hely kiválasztásánál
több szempontot figyelembe
veszünk – nyilatkozta la-
punknak Tõzsér Judit. 

– Fontos, hogy a stúdiók
vételkörzete összeérjen, ki-
alakuljon egy egységes lefe-
dettség. Elsõdleges szem-
pont az is, hogy olyan várost
válasszunk, ahol nincs másik
rádió. Ezért is döntöttünk Ke-
cel mellett. Ma már egyéb-
ként Békés, Pest, Szolnok és
Csongrád megyében is hall-
hatóak vagyunk.

– Kecelen reggel 6-tól szól
a Gong. Este 6-tól helyi
adást sugárzunk aktualitá-
sokról, mindennapi problé-
mákról, politikáról, közélet-
rõl, mezõgazdaságról, kultú-
ráról, oktatásról, egyszóval

mindenrõl, ami egy helyi kö-
zösség életét meghatározza.

Természetesen Kecelen a
99,6 MHZ-en is sok-sok ze-
ne szól, és van naponta 2
órás kívánságmûsorunk is.
Számunkra mindig is fontos
volt a hallgatók véleménye,
ezért külön szerkesztõséget

mûködtetünk a városban,
ahol szívesen fogadjuk az
észrevételeket, kérdéseket,
még az építõ jellegû kritikát
is.

– Ami a terveinket illeti: jö-
võ év végére - reményeink
szerint - Solton és Baján is
megszólal a Gong Rádió, il-
leszkedve a kecskeméti,
gyömrõi és keceli stúdióhoz.
Az egyre bõvülõ csapat és
helyszín koordinálása bõven
ad feladatot. Interneten
online hallgatom a különbö-
zõ adókat, délutánonként
pedig, sorra járom a stúdió-
kat, hiszen ennyi helyszínen
mindig akad megoldandó
gazdasági, szakmai vagy
technikai feladat, illetve a
protokoll megjelenés. A ke-
celi stúdió elindulásával
technikailag is nagyot lép-
tünk elõre, hiszen mûhold
segítségével továbbítjuk mû-
sorainkat az említett váro-
sokba. 

TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  aa  kkeezzddeetteekkttõõll,,  11999966  óóttaa  vveezzeettii  aa  GGoonngg  RRááddiióótt,,
aammeellyy  aa  kköözzvvéélleemméénnyy  kkuuttaattáássookk  sszzeerriinntt,,  aa  lleegghhaallllggaattoottttaabbbb
hheellyyii  kkeerreesskkeeddeellmmii  aaddóó..  AAzz  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóó  22000000--ttõõll
hháállóózzaattoott  ééppíítt  mmuunnkkaattáárrssaaiivvaall,,  aammeellyynneekk  eerreeddmméénnyyeekkéénntt,,
ookkttóóbbeerr  2277--ééttõõll  KKeeccsskkeemméétt,,  NNaaggyykkõõrrööss,,  GGyyöömmrrõõ  ééss
CCssoonnggrráádd  uuttáánn,,  KKeecceelleenn  iiss  sszzóóll  aa  GGoonngg  RRááddiióó..

TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóó

Messze zeng a térség hangja  

AA  wwiinnddssoorrii  nnõõkk  ccíímmûû  SShhaakkeessppeeaarree--vvííggjjááttéékkoott  nnaaggyy  ssiikkeerrrreell  mmuuttaattttaa  bbee  aa
nnaappookkbbaann  aa  kkeeccsskkeemmééttii  sszzíínnhháázz,,  BBooddoollaayy  GGéézzaa  rreennddeezzéésséébbeenn,,  DDöörrnneerr
GGyyöörrggggyyeell  ((ffeellvvéétteellüünnkköönn))  aa  ffõõsszzeerreeppbbeenn..

A polgármester közgyû-
lési elõterjesztése szerint, a
kft. tevékenységéhez pasz-
szol az önkormányzati,
kulturális és turisztikai ren-
dezvények lebonyolításá-
ra. A tervezet szerint az ön-
kormányzati nagyrendez-
vények, fesztiválok, kultu-
rális programok kerülnek
a társaság irányítása alá,
amelyek helyszínei a Fõtér,
a Vasútpark, a Szabadidõ-
park, a Városi Mozi lesz-
nek.  

Zombor Gábor polgár-
mester a közgyûlésen
hangsúlyozta: vagyonel-
adás nem történik, viszont
szükség van egy olyan
professzionális cégre,
amely ellátja ezeket a fel-
adatokat, a profit pedig,
visszaforgatható a mûkö-
désre. Szécsi Gábor sze-

rint nem olcsóbb, inkább
drágább lenne a mûködte-
tés, hiszen a feladatátadás
is jelentõs ráfordítással
járna. Brúszel László frak-
cióvezetõ (MSZP) hangsú-
lyozta: a Hírös Park Kft.-t
vagyonhasznosításra hozta
létre a közgyûlés, nem
rendezvényszervezésre. Ja-
vaslata, hogy a feladattal
bízzák meg az Erdei Fe-
renc Kulturális és Konfe-
rencia Központot, hiszen
ott adott a tapasztalat és a
szakember gárda. A több-
ség ezt elvetette, a pártel-
nök újabb felvetését azon-
ban elfogadta. Eszerint
nem alakítják non profit
gazdasági társasággá a
Hírös Park Kft.-t, hanem
egyszerûen megbízzák a
rendezvényszervezéssel és
a Tourinform Iroda mû-
ködtetésével.  

KKiikkeerrüüll  aa  mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzééssii  oosszzttáállyy  hhaattáásskköörréébbõõll  aazz  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattii  nnaaggyyrreennddeezzvvéénnyyeekk  sszzeerrvveezzééssee  ééss  aa  TToouurriinnffoorrmm
IIrrooddaa  mmûûkkööddtteettééssee..  EEzzeekkeett  aa  ffeellaaddaattookkaatt  aa  vváárrooss  ttuullaajjddoo--
nnáábbaann  lléévvõõ  HHíírrööss--PPaarrkk  KKfftt..  vvééggeezzii  aa  jjöövvõõbbeenn,,  aammeellyy  aa  SSzzaa--
bbaaddiiddõõppaarrkk,,  aa  TTóó  HHootteell,,  aa  SSzzaauunnaa  HHootteell  ééss  CCaammppiinngg  ttuullaajj--
ddoonnoossaa..

A hivatal vizsgálata meg-
állapította: jogsértõ, hogy
nincs a városnak intézke-
dési terve az oktatási intéz-
ményekre vonatkozóan, el-
lentétesen az oktatási tör-
vénnyel. Jogsértõnek talál-
ta, hogy a szociális intéz-
mények átszervezése kap-
csán a Szociális- és Egész-
ségügyi Bizottság nem tár-

gyalta meg az elõterjesz-
tést, szakmai állásfoglalá-
sával nem segítette a köz-
gyûlést a döntés meghoza-
talában, ami egyébként el-
lentétes a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzattal. Az
oktatás átszervezésével lét-
rejött egy olyan intézmény,
amelyben a többcélú ma-
mut intézmény részévé vált

egy másik, már meglévõ
többcélú létesítmény. A
Móricz Zsigmond Általános
Mûvelõdési Központ - ami
iskola, mûvelõdési ház és
könyvtár egyben - a köz-
igazgatási hivatal szerint
nem lehet a Kálmán Lajos
Óvoda Általános Iskola és
ÁMK része – ezt az állás-
pontot képviselte az okta-
tási minisztérium is. A több-
célú intézmény típusai egy-
másba nem szervezhetõk
át, azokat keverten nem le-
het használni, az intézmény
létrehozása tehát törvény-
sértõ volt.  

Sorozatos  jogsértések
JJúúnniiuuss  2288--áánn  ddöönnttöötttt  aa  kköözzggyyûûllééss  aazz  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméé--
nnyyeekk  ééss  aa  sszzoocciiáálliiss  iinnttéézzmméénnyyeekk  ááttsszzeerrvveezzéésséérrõõll..  HHee--
vveess  vviittáákk  kkíísséérrttéékk  aa  ffoollyyaammaattoott,,  aammeellyyeett  ttööbbbbeenn  ttöörr--
vvéénnyysséérrttõõnneekk,,  eellssiieetteettttnneekk  ttaarrttoottttaakk..  AAzz  MMSSZZPP  ffrraakkcciióó
jjooggii  aaggggáállyyaaiitt  mméégg  jjúúlliiuussbbaann  bbeennyyúújjttoottttaa  aa  kköözziiggaazzggaa--
ttáássii  hhiivvaattaallhhoozz,,  aammeellyyrree  vváállaasszztt  aa  nnaappookkbbaann  kkaappootttt..

A Sobri Halnapok nagy si-
kerrel zajlottak az elmúlt hét
végén a lajosmizsei Tanya-
csárdában. A két éve elhunyt
örökös magyar halászléfõzõ
bajnok fia, ifj. Farkas Sobri
József állt ez alkalommal a
bográcsok mellé, a remek
baracskai specialitással káp-
ráztatva el az érdeklõdõk so-
kaságát. 

A nagyhírû vendégfoga-
dóban november 1-tõl 4-éig
vadhúsból készült ételspecia-
litásokat kínálnak. Ezt követik
a hagyományos Márton napi
libanapok, majd az András
napi lakomák.  

Reklám-
biznisz
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AAKKCCIIÓÓ!!
AA  RRóónnaassáággii  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett

22000077..  ookkttóóbbeerr  2244--ttóóll    22000077..  nnoovveemmbbeerr  3300--iigg

a VViilláággttaakkaarréékkoossssáággii  hhóónnaapp alkalmából 
kiemelkedõ hozamú betétlekötési lehetõséggel 

várja Ügyfeleit:

3 hónapra lekötött számlabetét összeghatártól függetlenül

éévvii  88  %%  ffiixx  kkaammaatt
(EBKM 8%)

Ne feledje! NNÁÁLLUUNNKK továbbra is gyerekjáték személyi kölcsönhöz jutni! Igényeljen Ön is tervei meg-
valósításához szabad felhasználású, forint és deviza alapú személyi hitelt, akár kezes és fedezet nél-
kül most 2% kamatkedvezménnyel, régi ügyfeleinknek még további 2% kedvezmény! A hitel össze-
ge 50 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet, futamideje pedig 72 hónap is lehet.

TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  ÜÜggyyffeelleeiinnkkeett  kkiirreennddeellttssééggeeiinnkkeenn::
Fülöpszálláson, Soltszentimrén, Csengõdön, Akasztón, Tabdin, Páhin, Kiskõrösön, Kecelen, Imreh-
egyen, Kecskeméten a Kõhíd u. 6. és a Horváth C. tér 1. sz. alatt

Alacsony kamattal kezdõ és mûködõ kisvállalkozás-
ok 1 – 20 millió forint között különbözõ hiteleket igé-
nyelhetnek a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítványnál. A kölcsönt beruházásra, for-
góeszköz finanszírozásra, ingatlan vásárlásra, pályá-
zati önrész finanszírozására egyaránt fordíthatják.

A nõi vállalkozások november végéig a jegybanki
alapkamat alatt akár 5 millió Ft-ot is igényelhetnek
beruházásra és forgóeszköz bõvítésre, saját erõ nél-
kül!

BBõõvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttááss::  KKeeccsskkeemméétt,,  VVöörröössmmaarrttyy  uu..  1122..
TTeell..::  7766//448855--550055,,  wwwwww..bbaaccss--lleeaa..hhuu,,  BBaajjaa,,  DDéérryy  FFrrii--
ggyyeess  ssttnnyy..  1133..,,  TTeell::  7799//332255--339900,,  KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzaa,,
SSzzeenntt  JJáánnooss  ttéérr  22..,,  IInnnnoovváácciióóss  KKöözzppoonntt,,  ppéénntteekkeenn--
kkéénntt,,  TTeell..::  7766//556611--441100..

Munkatársakat és kirendeltségvezetõt keresek pénzügyi
tanácsadói (biztosítás, hitel, befektetés, nyugdíjpénztár)
feladat ellátására, Bács-Kiskun és Dél-Pest megye terü-
letén, átképzéssel. 

E-mail cím: nagy.istvan3@ing.hu

ÜÜDDVVÖÖZZÖÖLLJJÜÜKK ÜÜGGYYFFEELLEEIINNKKEETT ÉÉSS LLEEEENNDDÕÕ ÜÜGGYYFFEELLEEIINNKKEETT AA TTAAKKAARRÉÉKKOOSSSSÁÁGGII VVIILLÁÁGGNNAAPP AALLKKAALLMMÁÁBBÓÓLL..
AAJJÁÁNNLLJJUUKK MMEEGGTTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSII,,  BBEETTÉÉTTEELLHHEELLYYEEZZÉÉSSII SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSAAIINNKKAATT..

ÖÖsssszzeegghhaattáárrooss  bbeettéétteekk::

– LLeekkööttééss  nnééllkküüllii  betétek – éves 88,,33  ––  88,,55%% kamat.  
– FFééll  éévveess lekötéssel – jegybanki alapkamat ++  11,,11%%..

– ÉÉvveess lekötéssel – jegybanki alapkamat ++  22,,11%%..

AA  fféélléévveess  ééss  eeggyyéévveess  úújj  eellhheellyyeezzééssûû  bbeettéétteeiinnkkrree  kkaammaattpprréémmiiuummoott  ffiizzeettüünnkk..
A kamatprémium összege éves 0,5%. Az akció 2007. október-november hónapokban 

elhelyezett betétekre érvényes.

AAzz  eelléérrhheettõõ  ccssúúccsskkaammaatt  jjeelleennlleeggii  sszziinnttjjee::  1100,,11%%..

TToovváábbbbii  éévveenn  bbeellüüllii  lleekkööttéésseekk  bbeettééttkköönnyyvvbbeenn  ééss  sszzáámmlláánn  ––  kkiieemmeellkkeeddõõ  kkaammaattttaall..

AA  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett  pprreeffeerráálltt    ttoovváábbbbii  sszzoollggáállttaattáássaaiibbóóll

LLaakkoossssáággii  ééss  vváállllaallkkoozzóóii  sszzáámmllaavveezzeettééss,,  ––  uunniivveerrzzáálliiss  sszzoollggáállttaattáássookkkkaall..

„„SSzziimmmmeettrriiaa  hhiitteell”” llaakkoossssáággii  sszzáámmlláákkhhoozz..  

VVáállllaallkkoozzáássookknnaakk  kkööllttssééggttaakkaarréékkooss    hhiitteellkkeerreetteett ééss  SSzzéécchheennyyii  KKáárrttyyaa hhiitteell  bbaannkksszzáámmllááhhoozz..

AA  ppéénnzzüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássookk  rréésszzlleetteess  ffeellttéétteelliirrõõll  iinnffoorrmmáállóóddjjoonn  aa  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett    
kkiirreennddeellttssééggeeiinn  ééss  kköözzppoonnttjjáábbaann::  

KKeeccsskkeemméétt,,  TTrroommbbiittaa  uu..  66..  ((7766//550000--115500)),,  NNaaggyykkõõrrööss  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  66..  ((5533//555500--115500)),,ÁÁggaasseeggyyhháázzaa  ((7766//557711--001100)),,

BBaallllóósszzöögg  ((7766//557733--002200)),,  BBuuggaacc  ((7766//557755--002200)),,  HHeellvvéécciiaa  ((7766//557799--003300)),,  IIzzssáákk  ((7766//556688--000000)),,  

JJaakkaabbsszzáállllááss  ((7766//558811--880088)),,  OOrrggoovváánnyy  ((7766//559911--552299))

JJöönn!!!!!!  ––  „„GGaazzddaakkáárrttyyaa””!!      JJöönn!!!!!!  ––  „„ÉÉvvzzáárróó  kkööllccssöönnöökk””!!

JJóóll  sszzáámmíítt,,  hhaa  rráánnkk  sszzáámmíítt!!    

SSzzáámmíítthhaatt  aa  „„SSzzöövveettkkeezzeettii  MMiinnõõsséégg””--rree!!

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet



Látványos változások
––  TTööbbbb  bbaannkknnááll,,  ttööbbbb  tteerrüü--

lleetteenn  sszzeerrzzeetttt  vveezzeettõõii  ttaappaasszzttaa--
llaatt  uuttáánn,,  22000011--bbeenn  úújjaabbbb  ffeejjee--
zzeett  kkeezzddõõddöötttt  sszzaakkmmaaii  ppáállyyaa--
ffuuttáássáábbaann,,  mmééggppeeddiigg  aazz  OOTTPP
BBaannkknnááll..  

– Akkortájt kapott az OTP
banknál kiemelt figyelmet a
kereskedelmi banki üzletág,
ezért olyan munkatársakat ke-
restek, akik megfelelõ jártas-
sággal rendelkeztek a terüle-
ten – nyilatkozta lapunknak
Windheim József. - Az üzletág
irányítását végeztem a régió-
ban. Majd decemberben a ré-
gió vezetésével bízott meg a
Bank vezetése. Nagy megtisz-
teltetésnek, s ugyanakkor
nagy kihívásnak tartom a
Bank területileg legnagyobb,
legtöbb fiókkal rendelkezõ ré-
giójának vezetését. 

––  AAzz  OOTTPP  BBaannkk  llááttvváánnyyooss
vváállttoozzáássoonn  mmeenntt  kkeerreesszzttüüll..  MMii--
llyyeenn  sszzeemmppoonnttookk  aallaakkííttoottttáákk
eezztt  aa  ffoollyyaammaattoott??

– Az ország legnagyobb la-
kossági bankjaként ügyfeleink
lojalitásának megtartása ér-
dekében jelentõs lépéseket
kellett tennünk a minõségi ki-
szolgálás biztosítására. Az
OTP Bankkal szemben az
egyik meghatározó kritika a
hosszú várakozási idõ volt.
Ügyfélhívó berendezések fel-

szerelésével és a munkafolya-
matok átalakításával elértük,
hogy havi átlagban az ügyfe-
lek 90 százalékának legfel-
jebb 10 percet kell várakoznia
a kiszolgálásig. Másik gyakori
kritika a bankfiókok állapotá-
val, külsõ megjelenésével
kapcsolatban ért minket. Há-
rom évvel ezelõtt elkezdõdött
az az öt éves program, amely-
nek keretében valamennyi
OTP Bank fiók megújul. Kor-
szerû, legmodernebb eszkö-
zökkel felszerelt fiókjainkban
ügyfeleink komfortosan intéz-
hetik bankügyeiket. A bank ez

évben arculatát is átalakította
– lendületes, nyitott image-t
sugároz az új logó és színvi-
lág. Ügyintézõink rendszeres
ügyfélkezelési és értékesítés
technikai képzéseken vesznek
részt a lehetõ leg-ügyfélcen-

trikusabb kiszolgálás elsajátí-
tása érdekében. Mindez hoz-
zájárul ahhoz, hogy a meg-
újult, ügyfélbarát OTP Bank
lendületesebb, fiatalosabb
elõdjénél. 

––  AA  tteerrmméékkffeejjlleesszzttééss  tteerréénn  iiss
éérreezzhheettõõ  aazz  úújj  sszzeemmlléélleett??

– Mindenképp. Az OTP
Bank célja, hogy az ügyféligé-
nyek kielégítésében élenjáró
legyen, elsõként jelenjünk
meg a piacon ügyfeleink
bankolását egyszerûsítõ, illet-
ve a számukra minden szem-
pontból legelõnyösebb termé-
kekkel és szolgáltatásokkal. Az

egyik sikertörténetünk az elekt-
ronikus szolgáltatások köre,
ahol több technikai megol-
dással is elsõként jelentünk
meg a piacon, s ezeket ügyfe-
leink is örömmel vették és ve-
szik igénybe. Jelentõs újításo-

kat vezettünk
be úgy a meg-
takarítási, mint
a hitel termé-
kek terén. Az
alapgondolat
mindkét olda-
lon az ügyfelek
t e r h e i n e k
csökkentése,
mert ez az
alapkérdés ma
Magyarorszá-
gon. Akinek
betétje van,

annak magasabb hozamot,
akinek hitele, annak pedig ki-
sebb törlesztõ részletet igyek-
szünk biztosítani.

Újdonságok sokasága

––  MMiillyyeenn  úújjddoonnssáággoott  aajjáánnllaa--
nnaa  aa  bbeeffeekktteettõõkknneekk??

– Azt látjuk, hogy széles ter-
mékskálát kell biztosítani ügy-
feleinknek, hogy munkatársa-
ink segítségével kockázatvise-
lõ hajlandóságuknak legmeg-
felelõbb portfoliót alakítsák ki.
A befektetéseknél még mindig
az egyik legfontosabb tényezõ
a tõke-, illetve hozamgaran-
cia. Az OTP Bank ez évben
több alkalommal is úgyneve-
zett hibrid terméket dobott a
piacra: középtávú befektetési
alap tõkegaranciával, mini-
mális hozam biztosításával, és
ehhez kapcsolódó, rendkívül
kedvezõ kamatozású betétle-

kötési lehetõséggel. A Hozam-
duó család következõ tagjá-
nak értékesítése hamarosan
indul a bank fiókjaiban.  Új
konstrukcióink közül olyan 8
éves befektetés is választható,
amely kombinálható a Lakás-
takarékpénztárral. Így évi 72
ezer forintos állami támogatás
igénybevételével akár 60%-os
hozam is realizálható.

––  MMíígg  bbeettééttnnééll  aa  kkaammaatt,,  aadd--
ddiigg  hhiitteellnnééll  aa  hhaavvii  ttöörrlleesszzttõõ
rréésszzlleett  éérrddeekkllii  eellssõõssoorrbbaann  aazz
eemmbbeerreekkeett..  

– Hitel termékeinkkel az él-
mezõnybe akarunk kerülni,
és erre jó esélyünk van a
szeptemberben indított, úgy-
nevezett Világhitellel. Az OTP
Világhitel négy devizanem-
ben vehetõ igénybe.  A japán
jen alapú finanszírozás rend-
kívül alacsony törlesztõ rész-
letet tesz lehetõvé. Egy 5 mil-
lió forintos hitel esetében a
havi törlesztõrészlet akár
16.700 forintra is csökkent-
hetõ, szemben az ugyanilyen
összegre és futamidõre szá-
mított, svájci frank alapú hitel
35 ezer forint körüli részleté-
vel. Ráadásul az árfolyam
kockázat kivédésére ügyfele-
ink hitelük devizanemét akár
havonta is változtathatják a
legalacsonyabb törlesztõrés-
zlet elérése érdekében. Ez a
konstrukció kiválóan alkal-
mazható meglévõ hitelek he-
lyett a törlesztõrészlet csök-
kentésére. 

Gyorsaság és 
rugalmasság

––  EEzzeekk  aa  tteerrmméékkeekk  aazz  eemmbbee--
rreekk  éélleettsszzeerrûû  iiggéénnyyeeiirree  aaddnnaakk
vváállaasszztt..  AAmmii  ppeeddiigg  ––  mmiinntt  ttuudd--
jjuukk  ––  nnaappjjaaiinnkkbbaann  eellkkééppeesszzttõõ
iirraammbbaann  vváállttoozziikk..

– Az OTP Bank célja éppen
ehhez a gyors változáshoz va-
ló rugalmas alkalmazkodás.
Kiváló példa erre SMS szol-
gáltatásaink széles köre, ami
ugyancsak kimeríthetetlen le-

hetõségeket kínál. Segítségé-
vel vált lehetõvé például,
hogy a szolgáltatói díjak fo-
lyószámláról történõ fizetését
rugalmassá tegyük. Az embe-
rek egy része meg akarja vá-
lasztani, hogy kinek és mikor
fizet. Aki erre vonatkozó szer-
zõdést köt velünk, annak a
számláról nem emeljük le au-
tomatikusan például a gáz-
szolgáltató díját, hanem SMS-
ben értesítjük az összegrõl, és
megvárjuk a jóváhagyását az
utalásra. Így miközben az át-
utalás elõnyeit élvezi, a kész-
pénzfizetés rugalmasságáról
sem kell lemondania az ügy-
félnek. 

NNéévvjjeeggyy
Windheim József, az OTP Bank Dél-alföldi Régiójának vezetõje, jo-

gi szakokleveles közgazda. A diploma megszerzése után a Magyar
Nemzeti Bank Siklósi Fiókjánál kezdte pályafutását, majd 1987-ben az
Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-hez került. 1991-ben a Keres-
kedelmi Bank Rt. Siklósi Fiókjának igazgatója lett, 1994. júniusától a
Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli régiójának ügyvezetõ igazgatója. 

2000. január 1-jétõl a Délnyugat-Magyarországi Vállalati Régió
ügyvezetõ igazgatója.

2001. április 1-jétõl dolgozik az OTP Banknál, ugyanez év decem-
berétõl az OTP Bank Dél-alföldi Régiójának ügyvezetõ igazgatója.

2007. januárjában az OTP Bank Nyrt. montenegrói leányvállalata,
a Crnogorska Komercijalna Bank (CKB) elnökéül választották.
Hobbija a sport, legfõképpen a tenisz és a labdarúgás.
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Lendületesen, fiatalosan szolgálva az ügyfeleket
A megújult OTP Bank Dél-Alföldi Régiója 

Izgalmas vita bontakozott ki a
napokban a kecskeméti Cif-
rapalotában, a Városszépítõ
Egyesület összejövetelén. A
fórumon, amelyen részt vett
több civil szervezet – köztük a
Porta Egyesület is – Vásárhe-
lyi Dániel, a város fõépítésze,
valamint Nagy Ágnes fõker-
tész volt a vendég. 

Az elõadók a Rákóczi út új-
jáépítésének terveit részletez-
ték, de a nagy ívû elképzelé-
sek nem arattak osztatlan si-
kert. Abban nem volt vita,
hogy a terület kisebb-na-
gyobb felújítása szükséges, a
globális, növényzetet, közle-
kedést is drasztikusan érintõ
beavatkozást azonban, több
hozzászóló is ellenezte. A kö-
zösségi terek kialakításával az
útpálya kétszer egy sávra szû-
külne. Az összes japánakác
áldozata lenne a beruházás-

nak. Ellenben lenne feszített
víztükör, csobogó, sõt napozó
pamlag is, mintegy 3 milliár-
dért, és sok-sok kávézó vala-
mint egyéb vendéglátóhely. 

A résztvevõk több lepusz-
tult helyi park megújítását
szükségesebbnek vélték a
Rákóczi út revitalizációjánál.
Az egyik hozzászóló például,
egy Gyenes téri sétára hívta
a fõkertészt és a fõépítészt. A
Porta Egyesület alapítója el-
mondta, hogy õk Kecskemét
kis tereinek megmentésére,
felújítására dolgoztak ki
programot. Legközelebbi ter-
vük az Egressy utca környé-
kének rendbehozatala. Far-
kas P. József hozzászólásá-
ban kifejtette azt is, hogy a

városvezetés egyes tagjai
nincsenek tisztában a leg-
alapvetõbb demokratikus já-
tékszabályokkal sem. Nem
ismerik, mit jelent a szó: pár-
beszéd. Ezért is kerülhetnek a
nyilvánosság elé átgondolat-
lan tervek, késõbb sokszoro-
san helyesbített üzenetek.
Ezért következhet be olyan
blamázs, mint az Aranyho-
mok Hotel elõtti téren, ahol
azért, mert egy tucat egyezte-
tési kötelezettséget meg
akartak spórolni az illetéke-
sek, az egész projekt kudarc-
ba fulladt.

Hogy miért áll a beruhá-
zás? Ki indította azt el? Miért
nem volt egyeztetés? Hol
maradtak el a szükséges en-
gedélyek? – A civilek kérdé-
seit a fórum vendégei nem
tudták (vagy nem akarták)
megválaszolni…

Városszépítõk vehemens vitája



Valójában velünk vannak õk
mindig, lelkünk apró szögletei-
ben, tudatunk árnyékos zugai-
ban. Velünk vannak álmaink-
ban, emlékeinkben, holnapo-
kat kutató tekintetünkben, mi-
közben a mindennapok ezernyi
gondjával viaskodunk. De van
egy nap, ami csak az elvesztett,
eltemetett szeretteinké, s ez a
halottak napja.

Nagymamám ilyenkor vágott
egy csokornyit az ámbitus elõtt
pompázó krizantémokból, fe-
kete kendõt kötött, foltos ott-
honkáját sötét kiskabátra cse-
rélte, s a virággal meg egy kis-
kapával – mint egyébként min-
den vasárnap délután – kicso-
szogott a temetõbe, a papa sír-
jához. Szépen rendbe tette a
hantot, miközben elmotyogta a
„drágájának”, mi minden tör-
tént az utóbbi idõben a család-
dal, az ismerõsökkel. Aztán el-
suttogta, mint mindig, hogy
mennyire hiányzik, mennyire
magányos nélküle, majd meg-
csókolta a keresztfát, s apró
lépteivel hazaindult.

Nagymamám ilyenkor nem
hallgatott rádiót, nem nézett té-
vét, és nem nyitott ajtót senki-
nek. Leült a tisztaszobába az
ablak mellé. Meggyújtott egy
gyertyát, és a Bibliát lapozgat-
ta. Olykor hosszan elmerengett
a rozsdásodó fákkal teli utcát
nézve, és a ködösödõ messze-
ségben rendre feltûnni vélte õt,
a „drágáját”, ahogy siet hozzá,
hiszen valójában sosem akarta
elhinni, hogy örökre elvesztet-
te…

Ma már a halottak napja
munkaszüneti nap, hogy min-
denki kilátogathasson a teme-
tõkbe. Ám az utóbbi években
ez a nap elnyúlik halottak heté-
vé, heteivé. Ami nem feltétlenül
csak azzal magyarázható, hogy
sokaknak messze kell utazniuk
szeretteik sírjához. Hanem mert
ez is, mint megannyi minden
más, hatalmas üzlet ma már,
ami igazán nagy hasznot akkor
hoz, ha nem csak egyetlen
napra koncentrálódik. Üzlet a
virágtermelõnek, a virágbolto-
soknak, a mécseseket, gyertyá-
kat gyártóknak, üzlet a kegytár-
gyakat kínáló szupermarketek-
nek, a személyszállítóknak, a
temetõk bejáratát ellepõ moz-
góárusoknak, és ki tudja ki
mindenkinek még. Ami persze
nem baj. Hiszen például a tíz-
emeletes panellakásokhoz nem
jár õszirózsákkal, krizantémok-
kal tarka virágoskert, mint ami-
lyen a nagymamámé volt.

Valójában velünk vannak õk
mindig, lelkünk apró szögletei-
ben, tudatunk árnyékos zugai-
ban. Ám e felgyorsult, rohanó
világban, egyre ritkábban van
idõnk és energiánk elõhívni e
zugokból emlékeiket. Ezért
ilyenkor hatalmas, drága csok-
rokkal, koszorúkkal és megany-
nyi költséges felhajtással pró-
báljuk pótolni azt, amire az én
nagymamám sosem sajnált
idõt szakítani, a tisztaszobában,
az ablak elõtt üldögélve… 

(k.e.)

A Református Egyház ki-
tartó, következetes küzdel-
mének köszönhetõen,
1992-ben ismét megnyithat-
ta kapuit ez a gondnoki la-
kással, imaházzal rendelke-
zõ temetõ, ahol azóta új ra-
vatalozó is épült. Az újraindí-
tás 15-ik évfordulójáról a
napokban emlékeztek meg
történeti kiállítással és sírker-
ti sétával.

––  IItttt  aa  tteerrjjeesszzkkeeddééss  lleehheetteett--
lleenn,,  hhiisszzeenn  uuttaakk,,  iinnttéézzmméénnyyeekk,,
llaakkóóttöömmbböökk  hhaattáárroolljjáákk  eezztt  aa
tteerrüülleetteett..  NNeemm  ttaarrttaannaakk  aattttóóll,,
hhooggyy  eellõõbbbb--uuttóóbbbb  nneemm  lleesszz
hhooll  úújj  ssíírrtt  áássnnii??  ––  kkéérrddeezzttüükk  aazz
üüzzeemmeelltteettõõ  ccéégg,,  aa  HHíírrööss  TTee--
mmeettkkeezzééssii  KKfftt  vveezzeettõõjjéétt..

– Amikor a hatvanas évek-
ben megakadályozták a sír-
kert mûködtetését, még igen
nagy felparcellázatlan, úgy-
nevezett szûz területtel ren-
delkezett – magyarázta Var-
ga József. – Ráadásul, ami-
kor bizonytalanná vált a sír-
kert sorsa, sokan helyeztet-
ték át szeretett halottaikat az
új Köztemetõbe. A kegyeleti
idõ 25 év, utána újra meg

kell váltaniuk a sírhelyet a
rokonoknak, különben fel-
számolásra kerülnek. Az ur-
nás temetés elterjedése
ugyancsak jelentõs területi
megtakarítást jelent. Vagyis
bátran elmondhatjuk, hogy
sok-sok évig fordulhatnak

még hozzánk azok a kecske-
méti polgárok, akik itt szeret-
nék nyugovóra helyeztetni
elhunyt hozzátartozóikat.

––  EEmmllíítteettttee  aazz  uurrnnááss  tteemmee--
ttéésstt..  MMaa  mmáárr  eezz  aa  lleeggggyyaakkoo--
rriibbbb??

– Nem. A megrendelõk
55 százaléka még változat-
lanul a koporsós, sírhantos
elhelyezés mellett dönt. Ám
ha csak néhány évtizedre
visszatekintünk, országosan
is elmondható, hogy a
hamvasztás utáni urnás te-

metés elterjedése igen
szembetûnõ.

––  AAzzookk  kköözzöötttt  aakkiikk  eebbbbee  aa
ssíírrkkeerrttbbee  kkíívváánnnnaakk  tteemmeett--
kkeezznnii  kkööttöötttt--ee  aa  ffeelleekkeezzeettii
hhoovvaattaarrttoozzááss??

– Természetesen nem,
mindenki elõtt nyitva áll a
temetõ kapuja, aki a belvá-
rosban lévõ sajátságos
hangulatú sírkertbe kívánja
eltemetni szeretett hozzátar-
tozóját.

––  KKöözziissmmeerrtt  aazz  öönnöökk  ccéé--
ggéérrõõll,,  hhooggyy  tteelljjeess  kköörrûû  sszzooll--
ggáállttaattáásstt  kkíínnáállnnaakk  aa  sseeggííttsséé--
ggüükkeett  kkéérrõõ  ggyyáásszzoollóókknnaakk..
EEzz  kkoonnkkrréétteenn  mmiitt  jjeelleenntt??

– Mi tisztában vagyunk
azzal, hogy az elhalálozás

és a temetés közötti idõ-
szak a legkritikusabb a
hozzátartozóknak. Az el-
vesztés miatti fájdalom, a
gyász lelki terhe sokszor
szinte elviselhetetlen.
Ugyanakkor egy temetke-
zés rengeteg tennivalóval
jár. Mi a temetéshez szük-
séges iratok beszerzésétõl
kezdve a temetkezési szer-
tartás lezárultáig tel-
jeskörû szolgáltatást nyúj-
tunk. Vagyis a szervezés,
ügyintézés és lebonyolítás
terheit levesszük a gyászo-
lók válláról. 

––  HHooggyyaann  kkéésszzüüllnneekk  nnoo--
vveemmbbeerr  mmáássooddiikkáárraa,,  aa  hhaa--
lloottttaakk  nnaappjjáárraa??

– Õsz lévén, a legtöbb
munkát most a lehullott
lomb eltakarítása jelenti.
A kiöregedett fák cseréje,
a parkgondozás egész
esztendõben mindennapi
feladatunk. November 1-
én kegyeleti tárgyak és vi-
rágkötészeti alkotások ki-
állítása nyílik a ravatalo-
zónkban, ahol 11 órakor
tartjuk a halottak napi
megemlékezést és isten-
tiszteletet.
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Drága
halottaink

Hírös Temetkezési Kft.

Szépen gondozott sírkert a belvárosban
EEggyy  ggoonnddoozzootttt,,  sszzéépp  zzööllddffeellüülleett  KKeeccsskkeemméétt  bbeellvváárroossáá--
bbaann  aa  BBuuddaaii  úúttttóóll  aazz  IIrriinnyyii  úúttiigg  nnyyúújjttóózzkkooddóó  RReeffoorrmmááttuuss
TTeemmeettõõ,,  aammiitt  11778888--bbaann  nnyyiittoottttaakk  mmeegg,,  ss  11996644--iigg  aa
vváárrooss  ssookk  jjeelleess  ppoollggáárráátt  hheellyyeezzttéékk  iitttt  öörröökk  nnyyuuggaalloommrraa..
4433  éévvvveell  eezzeellõõtttt  aa  hheellyyii  ttaannááccss  ––  aa  ttööbbbbii  ffeelleekkeezzeettii  ssíírr--
kkeerrtthheezz  hhaassoonnllóóaann  ––  mmeeggttiillttoottttaa  iitttt  iiss  aa  ttoovváábbbbii  tteemmeettéé--
sseekkeett,,  aarrrraa  kkéénnyysszzeerrííttvvee  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ppoollggáárrookkaatt,,  hhooggyy
aazz  aakkkkoorr  mmeeggnnyyiittootttt  KKöözztteemmeettõõbbeenn  vváállttssaannaakk  ssíírrhheellyyeett
eellhhuunnyytt  sszzeerreetttteeiikknneekk..

Ügyfélszolgálati irodák:
Református temetõ, 

Irinyi u. 17/b. Tel: 413-861
Béke fasor végén a körfor-

galomnál Tel: 504-947
Éjjel-nappal hívható ügye-

leti szám: 
06-30/4759-662

SSíírrkkeerrttii  ssééttáávvaall  kkööttööttttéékk  eeggyybbee  aa  nnaappookkbbaann  ttaarrttootttt  mmeeggeemmlléékkeezzéésstt

VVaarrggaa  JJóózzsseeff,,  aa  HHíírrööss  TTeemmeettkkeezzééssii  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa

Az Autista Gyermekekért Egyesület
az adózók személyi jövedelemadó-
jának 1%-ából 2006-ban
1.326.000 Ft-ot használt fel: iskolai
autista csoportok segítésére, fejlesztõ
eszközökre, táboroztatásra, játszó-
ház mûködtetésére.

Köszönjük mindazoknak, akik a
Napsugár Mátis Kálmán Utcai Nap-
köziotthonos Óvoda Alapítvány ja-
vára rendelkeztek személyi jövede-
lemadójuk 1%-áról. Ez az összeg
173.904,- Ft volt, amelyet szakköny-
vekre, továbbképzésekre, játékokra
fordította az alapítvány. Kérjük, hogy
támogassanak bennünket a jövõ-
ben is! Számlaszámunk:
5 2 4 0 0 0 7 8 - 1 0 0 5 8 0 9 7 -
00000000. 

A Magvetõ Alapítvány (Adóazonosító
szám.: 19045566-1-03.) a 2005 évi
1% személyi jövedelemadó felajánlá-
sokból  311.614 Ft  összegben része-
sült. A fenti összeget az alapítvány ál-
tal támogatott Kecskeméti Baptista
Gyülekezet részére, a rászorultak ét-
keztetéséhez szükséges hûtõgépre,
valamint sportpálya felújításra, és a
kisgyermekek kulturális neveléséhez
szükséges eszköz vásárlására hasz-
náltuk fel. Köszönjük támogatóink se-
gítségét!

A Varázshegy Alapítvány tisztelettel
megköszöni a részére felajánlott
2006. évi személyi jövedelemadó
1%-át, amely 365.138 forint. Ezúton
tájékoztatja támogatóit, hogy az ösz-
szeget az intézmény berendezési tár-
gyainak felújítására és játékok vásár-
lására fordította. Kérjük támogassa-
nak továbbra is bennünket! Adószá-
munk: 18351239-1-03.

Egy százalék



Rá lehet csatlakozni
a rendszerre

Újabb fontos állomáshoz
érkezett az ISPA szennyvíz-
csatornázás program. Elké-
szült a csatornahálózat
Kecskeméten, valamint a
három szatelit településen:
Kerekegyházán, Bal-
lószögön és Helvécián. A
gerinccsatorna és az ingat-
lan közötti bekötõ csator-
nák, valamint a nagy át-
emelõk már készen vannak.
A házi kisátemelõk kivételé-
vel a Bácsvíz Zrt. mindent
átvett üzemeltetésre. Ez
utóbbit egyébként olyan
mélyebben fekvõ ingatla-
noknál kellett telepíteni,
ahonnan gravitációsan
nem lehet elvezetni a
szennyvizet. Összesen 160
ilyen ingatlan van Kerek-
egyházán és Kecskeméten –
vázolta Sütõ Vilmos, a
Bácsvíz Zrt. csatornaszol-
gáltatási fõmérnöke az ISPA
beruházás pillanatnyi állá-
sát. 

––  MMiitt  jjeelleenntt  eezz  aa  llaakkoossssáágg
sszzeemmppoonnttjjáábbóóll??

– Október elsejétõl min-
denhol, a szatellit települé-
seken is rá lehet csatlakozni
a rendszerre, azaz megépí-
teni a házi csatornát az
épület és a bekötõvezeték
között. Az érintettek meg-
kapták a szolgáltatási szer-
zõdést. A teendõjük ezzel
kapcsolatban az, hogy ami-
kor a rákötés megtörtént,
tehát a szennyvíz kifolyik a
hálózatba, le kell olvasni a
vízmérõ órát, és annak állá-
sát ráírni a szerzõdésre. Az
egyéb adatok kitöltése és az
aláírás után, ezt az általunk
küldött válaszborítékban in-
gyenesen visszaküldhetik a
Bácsvíz Zrt. ügyfélszolgála-
tának címére, s e pillanattól
érvényessé vált a szolgálta-
tás. A tisztítóidomra történõ
rákötéskor az addig üzeme-
lõ zárt szennyvízgyûjtõ ak-
nát, szikkasztót ki kell iktat-
ni. A szennyvízcsatorna díjat
természetesen a megjelölt
mérõállástól számlázzuk.
Fontos tudni, hogy a csator-
nában csak a terepszint fe-
letti helyiségekben keletke-
zett szennyvizek vezethetõk
el, az ez alatti szintek elve-
zetéséhez házi átemelõ be-
építése szükséges. 

––  MMiillyyeenn  aa  ccssaattllaakkoozzáássii
aarráánnyy??  

– Kecskeméten 5600-

6000 fogyasztó köthetne rá
a rendszerre, ebbõl egyelõ-
re 1855 szerzõdésünk van.

––  MMiillyyeenn  kköövveettkkeezzmméé--
nnyyeekkkkeell  jjáárr,,  hhaa  vvaallaakkii  nneemm
sszzeerrzzõõddiikk??

– Aki az üzembe helye-
zett csatornára az átadást
követõ 90 napon belül
nem köt rá, vagyis nem ve-
szi igénybe a csatornaszol-
gáltatást, annak talajterhe-
lési díjat kell fizetnie, az el-
fogyasztott vízmennyiség
alapján. Ezen felül, várha-
tóan már 2008-tól Telepü-
lési Folyékony Hulladék dí-
jat is fizetniük kell a csator-
naszolgáltatást igénybe
nem vevõknek, ugyancsak
a mért vízfogyasztás alap-
ján. A csatornahálózatra
történõ rácsatlakozás
ugyanis nemcsak lényege-
sen nagyobb komfortot
nyújt a lakosságnak, de
környezetvédelmi szem-
pontból is igen fontos. 

Szakágak összefogása

Az ISPA program kereté-
ben megvalósuló beruhá-
zás, Kecskemét és térsége
szennyvízcsatornázásának
tervei a Benkó Mérnöki
Szolgáltató Bt. nevéhez fû-
zõdnek. Generálkivitelezõ-
ként, altervezõk bevonásá-
val és koordinálásával vég-
zik ezt a rendkívül összetett
munkát. 

A cég 1992 óta mûködik,
az ügyvezetõ, Benkó István
mögött azonban, több mint
30 éves szakmai tapasztalat
áll. Mûszaki tervezéssel,
mûszaki ellenõrzéssel és be-
ruházások bonyolításával
foglalkoznak. Ezen belül
központi szerep jut a
víziközmûvek és szennyvíz-
tisztítók tervezésének, külö-
nösképpen pedig, a szenny-
vízelvezetéssel, illetve
szennyvíztisztítással kapcso-
latos megvalósíthatósági
tanulmányok, vízjogi enge-
délyezési és kiviteli tervek
készítésének.

––  IIllyyeenn  nnaaggyyssáággrreennddûû  ffeell--
aaddaatt  mméégg  eeggyy  iillyyeenn  nnaaggyy
sszzaakkmmaaii  ttaappaasszzttaallaattrraa  ééppíítt--
kkeezzõõ  ccéégg  éélleettéébbeenn  iiss  rriittkkáánn
aaddóóddiikk..  AAzz  IISSPPAA--
ccssaattoorrnnáázzááss  tteerrvveezzééssee  kkoo--
mmoollyy  rreeffeerreenncciiaakkéénntt  fféémmjjeellzzii
aa  jjöövvõõbbeenn  aa  BBeennkkóó  MMéérrnnöökkii
ééss  SSzzoollggáállttaattóó  BBtt..  nneevvéétt..  

– Ez az eddigi legna-
gyobb projektünk, melynek
megvalósítása során szer-
zett tapasztalatokat késõbbi
megbízásainknál is jól tud-
juk majd kamatoztatni.
Szakmai kihívást a tervezés
során a települési csatorna-
rendszerek összehangolása
jelentett, mert ez lényege-
sen összetettebb kérdés,
mint az egy települést ki-
szolgáló közmûvek eseté-
ben – tudtuk meg Benkó Ist-
ván ügyvezetõtõl.

––  AAddóóddttaakk  nneehhéézzssééggeekk  aa
tteerrvveezzééss  ssoorráánn??

– Több szakág, számos
altervezõ dolgozott ezen a
projekten. Ez a jelentõs
szaktudás tette lehetõvé,
hogy különösebb nehézsé-
gekkel nem kellett szembe-
néznünk. 

––  MMiillyyeenn  ffeellaaddaattookk  áállllnnaakk
mméégg  aa  tteerrvveezzõõkk  eellõõtttt??

– A mi szerepünk akkor
zárul le, amikor maga a lé-
tesítmény átadásra kerül. A
kivitelezés nagyjából már
elkészült, jelenleg az utó-
munkák terveinek elkészíté-
se az aktuális feladat.

Kecskeméti
Víziközmû Társulat

– Ebben az évben az ön-
kormányzat elindította az
elmaradt vízellátási beruhá-
zásokat, ami összesen több
mint ezer ingatlantulajdo-
nost érint. Az igényeket
azonban, több csoportra
kellett osztani – mondta el
dr. Fekete László, a Kecske-
méti Víziközmû Társulat el-
nöke.

––  MMiillyyeenn  ccssooppoorrttookkrróóll  vvaann
sszzóó??

– 650 ingatlan esetében
– ahol a vízjogi engedély ki-
adásának nem volt akadá-
lya – a kivitelezés közelít a
befejezõ szakaszhoz. Ez
Ballószög, Úrihegy, Szar-
kás, Katonatlelep, Kisfái és
a Szolnoki hegy térségét
érinti. A második csoportba
a MÁV vasútvonallal érin-
tettek tartoznak, így például
Katonatelep síneken túli ré-
sze. A MÁV az aktuális át-
szervezés miatt a szokásos-
nál nehezebben adta ki az
engedélyt, majd további
egyeztetésekre is szükség
volt az építési hatósági en-
gedély aláírásához. Most
már rendelkezésre állnak a
vízjogi dokumentumok is.
Sajnos azonban, a város-

házára két hónappal ezelõtt
beadott terveket és a vízjogi
engedélyt a napokban pó-
tolni kellett, mivel az anyag
valahol elkeveredett. Így az
érintett lakók ebben az év-
ben már bizonyosan nem
tudnak vízhez jutni, hiszen
az önkormányzatnak köz-
beszereztetni, pályáztatni

kell. A harmadik csoportba
tartoznak a rendezési terv
által érintett ingatlanok tu-
lajdonosai, mintegy 120 la-
kó. Itt ugyanis a szabályozó
terv módosítja az útszéles-
ségeket. A késlekedést itt
azért nem tartom indokolt-
nak, mert az ivóvíz vezeték
szempontjából teljesen
mindegy, hogy az útnak
melyik felére esik. Az egész
városban gyakorlat, hogy
hol a járda, hol az árok, hol
az út alatt mennek a vezeté-
kek. A negyedik csoportba
már nagyon kevesen tartoz-
nak. Õk az északi elkerülõ
út miatt kisajátításra kerülõ
telkek tulajdonosai. Ezt a
lakók tudomásul is vették,
azonban az útpálya nyom-
vonalát már többször mó-
dosították, és az sem ismert
pontosan, hogy mikor kerül
sor a kisajátításra. 

––  MMiillyyeenn  pprroobblléémmáákkkkaall
kküüzzdd  aakkttuuáálliissaann  aa  ttáárrssuullaatt??

– A viziközmû által szerve-
zett szennyvíz csatornázási
hozzájárulás legfõbb problé-
mája az, hogy egy közgyûlé-
si döntés miatt a társulat el-
esett mintegy 250 millió fo-
rintos állami támogatástól. A
lakossági hozzájárulás pe-

dig, messze elmaradt attól
az összegtõl, amit valójában
be kellene szednünk. Az ön-
kormányzat a hiány pótlásá-
ra plusz költségeket vállalt
fel, például a víziközmû tár-
sulat mûködésének támoga-
tására, valamint kedvezmé-
nyeket adott a rászorulók-
nak. Azonban az önkor-
mányzati ingatlanok fedeze-
tét a társulatra hárítja.

––  MMii  aa  hheellyyzzeett  aazz  úúttééppííttéé--
sseekkkkeell??

– Az ISPA utáni szilárd út-
építéseket szervezte a társu-
lat, amire összesen 49 utcá-
ból érkezett igény. Kecske-

mét belterületén hozzávetõ-
legesen 100 kilométer föl-
des út van. Annak nagyon
örülünk, hogy az ISPA kivite-
lezésekbõl megmaradt egy-
milliárd forintot útépítésekre
a város fel tudja használni,
azonban a földes utak men-
tén lakók égetõ problémája
továbbra is aktuális. Szóban
megegyezés született arról,
hogy a társulat a tulajdonát
képezõ vasúti aljzatkövet át-
adja a városnak, és a kivite-
leztetést az önkormányzat
felvállalja, mi több: ezeket
az utakat ellátja aszfalt bur-
kolattal. Sajnos a társulat
által készített építési enge-
délyes tervekhez nem kapjuk
meg az útkezelõ hozzájáru-
lást. Ennek oka, hogy a vá-
ros magasabb mûszaki tar-
talommal kívánja ezeket
megépíteni, ami a négy mé-
teres útszélesség helyett öt,
esetenként hat métert, vala-
mint egy centiméterrel meg-
emelt aszfalt magasságot
jelent. Annak nagyon örü-
lünk, hogy a lakók érdeké-
ben egy magasabb mûszaki
tartalom valósul meg, azon-
ban errõl mi akkor értesül-
tünk, amikor a tervek már
elkészültek. Így aztán azokat
ki lehet dobni, és új terveket
készíteni 49 utcára. Így eb-
ben az évben egy út sem ké-
szül el, mivel az építési en-
gedélyek beszerzése körül-
belül fél évet vesz igénybe.
Arra törekszünk, hogy a vá-
rosháza illetékeseivel közö-
sen tájékoztassuk ennek
részleteirõl az érintetteket. 
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Közmûfejlesztések Kecskeméten és környékén

Egy köbméter szippan-
tott szennyvíz elszállításá-
nak és kezelésének a díja
többszöröse a szennyvíz-
csatorna szolgáltatási dí-
jának.

Érdemes tudni:

(Instrument Structurel de Pré-
Adhésion) egy 1999-ben lét-
rehozott európai uniós elõ-
csatlakozási alap, melynek fõ
célja a csatlakozásra váró
országok felkészítése a kohé-
ziós alap támogatásának fo-
gadására, valamint a kör-
nyezetvédelmi és közlekedési
infrastruktúra területén a
csatlakozást hátráltató konk-
rét problémák megoldása. A
környezetvédelem területén

az ISPA-támogatás három
fõ területre összpontosít: ivó-
vízellátás, szennyvízkezelés,
szilárdhulladék-kezelés és
légszennyezés. 

Az ISPA-programmal, a
környezetvédelem területén
belül, olyan projekteket tá-
mogatnak, amelyek illesz-
kednek az Európai Közösség
környezetvédelmi politikájá-
hoz, illetve segítik a közösség
környezetvédelmi jogszabá-
lyainak átvételét és azok gya-
korlati alkalmazását. 

Az ISPA

AAzz  oollddaall  mmeeggjjeelleennéésséétt  ttáámmoo--
ggaattttaa  aa  LLeevveelllleerr  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõjjee,,
CCssiittooss  GGyyöörrggyy..
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– Célirányos fogyás 

(has, csípõ, combok, fenék)

– Bõrfiatalítás, bõrfeszesítés

– Szülés utáni gyors regeneráció

– SPA méregtelenítõ kúra

– Izületi fájdalmak,

gyulladások kezelése...

A szolgáltatás az egészségpénztá-

rakban elszámolható.

GGééppjjáárrmmûûááttíírrááss  tteelljjeesskköörrûû  
üüggyyiinnttéézzéésssseell!!

– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás 
– okmányok pótlása

– hitelügyintézés 
-személyes okmányok ügyintézése

wwwwww..ggyyoonnggyyiiaattiirrooddaa..hhuu
7700//338844--7755--9966,,  7700//229900--3344--9944

7766//332277--888844

2200  ppeerrcc  vviibbrráácciióóss  ttrréénniinngg  ffeelléérr  11
óórráánnyyii  hhaaggyyoommáánnyyooss  eerrõõnnllééttii
eeddzzéésssseell!!

A készülék csökkenti a celluli-
tiszt (narancsbõr), és segít a vizelet
megrekedéssel és a visszértágula-
tokkal szembeni harcban.
Ezen kívül a BBooddyy  CCooaacchh  alakja-
vításra és nyirokkeringés fokozá-
sára valamint zsírégetésre is al-
kalmas.

A BBooddyy  CCooaacchh-al a ritmikus
kontrakció révén egyértelmuen
javul a vérkeringés. A méreg-
anyagok gyorsabban távoznak
a szervezetbol és a test gyógy-
ulási folyamata is felgyorsul.
Sok használónak viszketni kezd
az orra vagy fülcimpája. Gyak-
ran tapasztalható a bõr átlagos-
nál erõsebb kipirosodása is. Ez
azt jelenti, hogy az erek kitágul-
nak, s ennek következménye a
vér gyorsabb áramlása.

A vibrációs tréning hormonki-
választást eredményez, mely
erõsíti a sejtek körüli kötõszöve-
tet, ezek ugyanakkor leépítik a

zsírszövetet. Ennek révén celluli-
tisz csökkenés várható.A BBooddyy
CCooaacchh-al történõ vibrációs test-
edzés ideális alakformálásra, a
test zsír-izom arányának jóté-
kony irányú változtatására, a
kollagén szint javítására szolgál.

Heti háromszori edzéstõl, már
két hét után a bõr észrevehetõen
simábbá és tónusosabbá válik.
Megszûnik a végtagok és a törzs
izmainak petyhüdtsége.

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa,,  mmiirree  iiss  jjóó  aa
BBooddyy  CCooaacchh  vviibbrroo  ttrraaiinniinngg??!!

Az edzés alatt felszabadul, és
Ön ez által vidámabb, energiku-
sabb lesz. 

A stresszt okozó kortizol csök-
kentésével a Body Coach rend-
kívüli módon alkalmas a de-
pressziós vagy burnout (stresz-
szes) betegek kezelésére.

A BBooddyy  CCooaacchh-al végzett tré-
ning során a megnövekedett
tesztoszteron, a fehér izomrostok
gyorsabb és tökéletes regenerá-
lódását eredményezi.

Ha ezt az újsághirdetést ma-
gával hozza konditermünkbe,
IINNGGYYEENN kipróbálhatja ezt a cso-
dálatos készüléket!

CCíímmüünnkk::
ZZööllddhháázz  NNõõii  FFiittnneessss  CCeenntteerr

KKeeccsskkeemméétt,,  NNyyííll  uu..55..
TTeell::7766//881144--339900

7700//332299--11774466
wwwwww..zzoollddhhaazzffiittnneessss..hhuu

Kukac növényvédõ 
szer, vetõmag és 
állateledel bolt

Õszi ajánlatunk:

kályhacsövek vesszõ- és cirok-

seprûk lombgereblyék

egér -és patkányirtók tápoldatok,

mûtrágyák virághagymák: tulipán,

jácint, nárcisz, krókusz… hobbiál-

lat-tartáshoz kellékek, különféle ál-

lateledelek és még ezer apró cikk

a ház körüli munkához.

Kecskemét, Erdõs Imre u. 6. 

Tel.: 76/477-351

A Porta Egyesület honlapján a RÁ-
DIÓ menüpont alatt ezentúl rövi-
debb-hosszabb interjúkat hallhat-
nak az érdeklõdõk fontos kecske-
méti eseményekrõl, rendezvények-
rõl, olyan témákról, amelyek meg-
határozóak városunk fejlõdése
szempontjából. Hetente kerülnek
fel új szerkesztett beszélgetések a
www.portaegyesulet.hu címre,
ahonnan természetesen a korábbi
anyagok is folyamatosan letölthe-

tõk. Az internetes rádió szerkesztõje
Bukovinszky Zsolt, a technikai mun-
katárs Csontos Péter. 

Az elsõ mûsor témája: Mi lesz a
civilek állami támogatásával? Ven-
dégek: Farkas Gábor, az Európa
Jövõje Egyesület elnöke, Molnár
Zoltán, a Porta Egyesület irodave-
zetõje és Mák Kornél, a Kecskemé-
ten mûködõ Polgári Civil Kerekasz-
tal tagja.

Hangoljanak ránk!

Kovács képkeret
Kép-és tükörkeretezés, 

Kasírozás, 
Többszáz képkeret és 
paszpartu választék.

6000 Kecskemét,
László Károly u. 16. 

TTeell:: 76/497-125
MMoobbiill::  30/2488-508

A hosszú hétvégékre is szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Telefon: 06-76/503-130, 
Fax: 06-76/503-139

E- mail:  info@granadawellness.hu
Internet: www.granadawellness.hu

Postacím:  6000 Kecskemét Harmónia u. 12
GPS koordináták:

LAT: 46-52-39,2  LON: 19-37-50,97

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  ––  JJAACCUUZZZZII  ––

SSZZAAUUNNAA    ––  IINNFFRRAASSZZAAUUNNAA
SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   PP IIHHEENNJJ!!

Telefon: 76/441-363, 
www.thermaltiszapart.hu

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
88--2244  óórrááiigg!!

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  sszzeerrzzõõ--
ddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!

Z(s)EPPELIN  KÖRUTAZÁSOK
Kecskemét, Deák F.  tér 6.  Tel.: 76/320-555

On-line foglalás:  www.zseppelin.hu

Szilveszter Grazban – A Reini Apátság és Therme Loipersdorf
12.30 – 4 nap  busz, szálloda, 2xfélpanzió, 1xreggeli                     59.700.-

Arany Prága szilveszterkor – Karlovy Varyval
12.30 – 4 nap  busz, szálloda, 3xreggeli    52.900.-

Szilveszter a Salzkammerguti Tavaknál – Salzburg, Faistenau
12.29 – 5 nap  busz, szálloda, 4xfélpanzió (szilv. vacs)   78.600.-

Szilveszter Toscanában – Siena,Firenze,Pisa, Lucca…       
12.29 – 5 nap  busz, szálloda, 4xreggeli  59.900.-

Szilveszter Krakkóban – Krakkó-Wieliczka – Zakopane
12.30 – 4 nap  busz, szálloda, 3xreggeli   48.900.-

Szilveszter Párizsban – A világ fõvárosában
12.29 – 6 nap busz/repülõ, szálloda, reggeli 84.900.- / 135.000.-

Szilveszter Székelyföldön – Csíkszeredán át a Gyimestõl Zetelakáig  
12.29 – 5 nap  busz, szálloda, 4xreggeli, 2xbüfé vacsora 77.600.-

Szilveszter Isztambulban – Hajóval a Boszporuszon
12.30 – 4 nap  repülõ+busz, szálloda, 3xreggeli 98.900.-

INDIA: Aranyháromszög    Delhi – Agra - Jaipur
12.01 – 8 nap  repülõ/busz, szálloda, 6xreggeli 289.900.-tól

Brazília – Az Életöröm Országa – Rio de Janeiro és az Iguacu
02.11 – 10 nap  repülõ, szálloda, 7xreggeli 465.000.-

Adventi varázslat Bécsben - adventi koncert Bécs elegáns palotájában
12.02-; 09-; 15-; 16 – 2 nap  busz, szálloda, 1xfélpanzió  27.800.-

Nürnberg adventi csillogásban – 400 éves nürnbergi karácsonyi vásár
12.07-; 12.14 – 6 nap  busz, szálloda, 2xreggeli  43.900.

Karácsony Linzben – kirándulás Cesky Krumlovba
12.23 – 4 nap  busz, szálloda, 3xfélpanzió   59.800.-

Autóbusznál kecskeméti indulással. Ferihegyi transzfer lehetõség.

Ízelítõül:
Libamáj mandulás fonott kalácson, likõrös 

meggyraguval és burgonyagombóccal
Tordai töltött libacomb és libakolbász fokhagymás 

tejfölben sült burgonyával
Füstölt libamell gombás fejtett bab raguval 

és hagymás rösztivel
Döbrögi palacsinta 

Minden kedves vacsoravendégünk hangulatát egy kupica,
szabolcsi kerítésszaggatóval fokozzuk.

Asztalfoglalás a 76-509-175, 
vagy a 30-820-3362 telefonszámon.

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.

SSzzeerrkkeesszzttii  aa  sszzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg

VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg:: 6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.

TTeell..:: 76/ 505-041, ffaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss:: Magyar Hivatalos 

Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  

Burján Norbert igazgató

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  ––  MMeeggjjeelleenniikk  3300  000000  ppéélláánnyybbaann


