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Interjú dr. Gyenesei István
önkormányzati miniszterrel
3. oldal

Beszélgetés dr. Zombor
Gáborral, Kecskemét polgármesterével
4. oldal

Ismét lesz élõ betlehem Kecskemét fõterén
A Porta Egyesület, a Szenteste Alapítvány és a Ferences
Imaközösség szervezésében
már javában folynak az adventi-karácsonyi programok
elõkészületei. A civilek az
idén is elküldik a város vállalkozóinak a megszentelt Erzsébet - kosárkákat, kérve,
hogy nagy ajándékcsomago-

kat küldjenek vissza a rászorulóknak. November 29-én
15 órakor hagyományõrzõ
adventi koszorúkötés lesz a
Porta díszteremében.
December 6-án szombat
11 órakor a felújított Szomorú Krisztus szobrot szenteli fel
a Sasfészek Vendéglõ elõtt
dr. Bábel Balázs érsek, aki

15.30-kor Mikulás csomagot
oszt a Margaréta Otthonban,
majd 17.30-kor szentmisét
tart a Barátok templomában.
Szent Erzsébet terített asztalával várják a rászorulókat
a fõtéren felállított sátorban
december 7-én, és 24 - 28ig hat alkalommal.
December 10-én 17 óra-

Nyomtatványok teljes körû
választéka
 festékpatronok, tonerek,
 leporellók, másolópapírok,
 az irodai
munkához szükséges eszközök
széles választéka,
 kisdiákoktól az
egyetemisták
igényei szerinti
iskolaszerek.


Minden, ami papír,
minden, ami író− és irodaszer!

Díjtalan házhoz−
szállítással!
Tel.: 30/978−4508
Tel./fax: 76/320−806
Tisztelettel várjuk Önt üzletünkben
Kecskeméten, a Horváth Döme krt.
2. szám alatt.
Telefonon vagy faxon történõ
rendelését rövid idõben belül díjtalanul
házhozszállítjuk!

Árukészletünket kedvezõ árakkal és
díjtalan házhozszálíltással kínáljuk!

kor Mihala Ferenc: Büntetlenül és Tetézi Lajos: A Szent
Mihály templom története címû könyvének bemutatóját
szervezik meg a könyvtár ban. December 12-én pénteken 17 órakor, a Liberté
Étteremben, a Huszadik század alkotó csapatának bemutatkozása lesz.

A nagy sikerre való tekintettel december 17 és 20
között, a Barátok temploma
mellett, a Romkertben ismét
Élõ Betlehemet állítanak.
20-án 19 órakor az Aurin
Énekkar karácsonyi kon certjére várják az érdek lõdõket a Barátok templomába.

Csordás a gólkirály

7. oldal

„A város szívében,
gondoljon a szívére!”

Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magas vérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48

Új kiadvány
Megjelent a legfontosabb egyházi eseményekkel a Hit és élet
Bács-Kiskun megyében 2009.
címû kalendáriumunk. A kiadvány megemlékezik dr. Bábel
Balázs érsek 10 éves egyházmegyei jubileumáról, idézeteket
közöl fõpásztorunk legfonto sabb beszédeibõl, és bemutatja
a 2008-as esztendõ emlékezetes eseményeit, képekkel gazdagon illusztrálva. A 156 oldalas könyvben beszámolunk a
megye legfontosabb egyházi
építkezéseirõl, a templomok felújításáról, a hitközségek életében zajló kulturális, karitatív
munkáról. A kalendárium
megvásárolható 420 forintért a
plébániákon, a Korda Könyvesboltban, és munkaidõben a
Porta Egyesületnél (Kecskemét,
Végh Mihály tér 5. Tel.:
76/505-041).
KUKAC Növényvédõszer,
Vetõmag és Vasedénybolt

HÁZHOZ MEGY
A MIKULÁS!
HÍVJON!
20/442−63−58

Fáradt? ✖ Allergiás? ✖ Gombás? ✖ Magas a
vérnyomása? ✖ Nem sikerül teherbe esnie?
✖ Fogyni szeretne? VAN MEGOLDÁS!
Savas közegben a sejtek meggyengülnek.
A túlsúly és a betegségek nem más, mint
a test normális reakciója a túlsavasodásra.
Mihelyt visszaáll a normál PH egyensúly,
csökkennek a betegségtünetek.

✖

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6.
(a Piac csarnok mögött)
Tel:76/477–351, Nyitva tartás:
H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V:7-12-ig.

Kecskemét, Március 15. u. 2.
(a Fodor Cukrászdával szemben – belsõ udvar)
Tel./fax: 76/44-33-77 Mobil: 06-30/435-2526
e-mail: fortuna.muszaki@t-online
webáruház: www.fortuna-muszaki.hu
Nyitva tartás: H–P: 8–17 Sz.: 9–12

Ajánlatunk:
vetõmagok, növényvédõszerek, mûtrágyák,
tápoldatok, kerti szerszámok, ezer apró cikk,
amire a kertben szükség lehet!Kertészeti és
növényvédelmi tanácsadás!
Profi kertészeknek
– profi vetõmag!
„Jöjjön ki a piacra, rátalál a Kukacra!”
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Víziközmû kontra önkormányzat

Botrányos megkülönböztetés
Hogyan fajulhatnak odáig bizonyos személyes, politikai máztól ragacsos ellentétek, hogy az
önkormányzatnak 45 ezer forinttal többet érjen mondjuk egy hetényegyházi, mint egy mûkerti vagy hunyadivárosi polgár? - A kérdés sajnos nem költõi, hanem nagyon is valóságos, ami
ráadásul azt sejteti, hogy itt az illetékesek azokkal packáznak, akiket szolgálniuk kellene. De
nézzük kicsit részletesebben, mirõl is van szó valójában!
Közismert, hogy
a
Kecskeméti
Víziközmû Társulat,
a lakosság érdekeit képviselve, mindig azért küzdött,
hogy minél olcsóbbak és gyorsabbak
legyenek a közmûfejlesztések. Az elmúlt években 18
Kinek mennyibe kerül az útépítés?
ezer
kecskeméti
családhoz jutott el a szenny- –Az aszfaltozott utak építésévízcsatorna, a víz, az áram, a hez a lakossági hozzájárulást
gáz e civil szervezet hathatós a közgyûlés ingatlanonként
közremûködésével, az útsta- 180 ezer forintban határozta
bilizációkat nem is említve. meg. Az elõtakarékossági
Vagyis városunk összlakossá- összegre járó 33 százalék álgának a felén segítettek ed- lami támogatást a társulat
dig, amiért minimum egy kö- mûködésére, az adminisztrászönõ szót érdemelnének az ciókra, az ügyintézésre, a
önkormányzat
vezetõitõl, könyvelésekre, illetve a benem pedig hangos sértése- hajthatatlan követelések feket, vagy sunyi kis gáncsokat. dezésére fordítottuk.
– Mi készíttettük a terveket,
– Több mint két éve döntött
úgy a közgyûlés, hogy a szerveztük a hiteleket, az önszennyvízhálózat, illetve a kormányzatnál ezekbe már
gáz-és villanyvezetékek kiépí- nem tudtak különösebben
tésének mintájára, szervezzük belenyúlni, és az esetleges
a közmûfejlesztések befejezé- ügyeskedésre, korrupcióra
se utáni útstabilizációt is sem hagytunk esélyt senkiazokban a városrészekben, nek. Talán ez is oka volt,
ahol erre igény mutatkozik – hogy hadjáratot indítottak elmondja dr. Fekete László, a lenem, miközben lakossági
Víziközmû Társulat elnöke. fórumokon kaptam rágalma-

Jubiláló város
A napokban ünnepelték
Lajosmizse várossá avatásának 15. évfordulóját. Az ünnepség a városházán kezdõdött, ahol Basky András polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket, majd test-

vérvárosi szerzõdést írtak alá
Magyarremete polgármesterével. A programok a mûvelõdési ház színháztermében
folytatódtak, ahol a város
mûvészeti csoportjai adtak
élménygazdag ünnepi mûsort az érdeklõdõknek. A közönség között
szép számmal
voltak Mizsérõl
elszármazottak
is, akik hazatértek a jeles jubileumra. Erre az
alkalomra
megjelent egy
reprezentatív kiadvány is szerkesztõségünk
gondozásában,
bemutatva
Lajosmizse elmúlt másfél évtizedét.

zásokból, mocskolódásokból
rendesen, az utóbbi idõben.
A vége az lett, hogy a jelenlegi helyi hatalom, a szennyvízcsatornázáson kívül, minden
közmûfejlesztésre vonatkozó
megbízatást visszavont ezen
a nyáron. A hitelszerzõdések
megkötésével megbíztak egy
kft-t. Csak azért, hogy bebizonyítsák, ez a cég jobb, mint
a Víziközmû Társulat, ennek
a kft-nek az ügynökei már
nem 180, hanem csak 135
ezer forint lakossági hozzájárulásról köthetnek szerzõdést.
Ugyanis az adminisztrációs
költségeket fedezõ 33 százalékos állami támogatás öszszegét levonták a 180 ezer
forintból, s minden ügyintézési teendõt és kiadást magára
vállalt az önkormányzat. Tete-

mes teher valamennyi szerzõdés könyvelése öt éven át, de
ez már legyen a döntéshozók
gondja, ahogy az is, hogy
mibõl fedezik a behajthatatlan követeléseket. Gondolom, közpénzbõl. Mi másból?
– Most ott tartunk, hogy aki
eddig megkötötte velünk a
hitelszerzõdést, annak 180
ezer forintba kerül az aszfaltozott út, aki ezután köti, annak csak 135 ezerbe. Hol itt
az egységes bánásmód? Erre
az igazságtalanság a legenyhébb kifejezés, pláne, ha belegondolunk, hogy a különbözetbõl adódó plusz kiadások fedezetét azoknak a kecskeméti polgároknak az adóforintjai is bánják majd, akik
az útért a magasabb összegû
hozzájárulást fizették.
– Ezzel kapcsolatban, a
napokban küldtünk egy tiltakozó levelet az illetékes Városstratégiai Irodának. Ha
nem vesz normális fordulatot
ez az ügy, mi is módosítjuk a
szerzõdéseket – akár visszamenõleg is – 135 ezer forintra, az összes velejáró
könyvelést és egyéb adminisztrációt pedig, átadjuk az
önkormányzatnak. Birkózzon
meg velük, ahogy akar. De
ilyen diszkriminációt nem tehetnek a kecskeméti polgárok között, csupán azért,
mert nem tetszik nekik a fizimiskám.

Ha karácsonyfa,
akkor Jávorka!

Zsúfolt útjaink
Kecskemét belvárosa még az egyszerû hétköznapokon is elképesztõen zsúfolt. Mi lesz itt az ünnepi bevásárlások finisében? Milyen közlekedési anomáliák jellemzik a megyeszékhelyet? Mit lehet javasolni az autóval közlekedõknek? Egyebek mellett, ezekkel a kérdésekkel kerestük fel Füredi Andrást, a közismert autósiskola ügyvezetõ igazgatóját, az Országos Balesetmegelõzési Bizottság tagját.
– Mindenki
tapasztalhatja, aki volán
mögé
ül,
mennyire
rossz a Kiskörút közleFüredi András
kedési rendszere. Eleve szûkre tervezték,
s azóta megsokszorozódott a
gépjármûvek száma. Már az
is jelentõsen mérsékelné a
városközpont zsúfoltságát,
ha a külsõ körgyûrûkön közlekednének csak az autóbuszok, s mindössze néhány
járna be a centrumba az utasokért - mutatott rá a neves
közlekedési szakember. –
Hatalmas forgalom nehezül
évek óta az Izsáki és a Ceglédi útra is. Már a petõfivárosi, kadafalvi, illetve a
katonatelepi építkezések felgyorsulásakor látni kellett
volna, milyen jelentõsen
megnõ majd az erre közlekedõ autók száma. Ezeknél a
szakaszoknál is elmondható,
ami a Kiskörút esetében,
hogy a közlekedés tervezõi
vagy nem látnak elõre, vagy
ha messzebb tekintenek, az
túl sok pénzbe kerül. Az Izsáki úton csak a négysávosítás
lehet a megoldás, aminek
már régen készek a tervei,
csak pénz nincs a megvalósításra. A Ceglédi út forgalma
mérséklõdhet, ha megépül
az északi elkerülõ pályaszakasz, de fontos lenne egy fe-

lüljáró is a vasúti átkelõnél.
Én egyébként azt tapasztalom, hogy ez a városi vezetés
sok mindent megpróbál,
amit anyagi lehetõségei
megengednek, hogy javítson
a közlekedési helyzeten.
– A karácsony elõtti vásárlási láz már az elmúlt években is jókora dugókat okozott a városközpontban. Ha
javasolhatom, eleve úgy induljon el mindenki megvenni
az ajándékokat, hogy több
idõt szán erre, s akkor nem
idegesíti annyira a lassú haladás, vagy az, hogy nem talál parkolót. Egyébként, ha
már a parkolásnál tartunk,
lehetõleg ne két autó helyét
álljuk el ilyenkor, hanem
igazodjunk a felfestésekhez,
szegélyekhez. És nagy forgalmú út melletti várakozó
helyre, lehetõleg tolatva álljunk be, mert akkor sokkal
könnyebben tudunk onnan
távozni. Ha nem sikerül a
parkolás elsõ lendületre, akkor nyugodtan korrigáljunk,
ezt nem tiltja a KRESZ. Jobban figyeljünk a szupermarketek parkolóiban is, mert
ezeken a helyeken, általában nincsenek közlekedési
táblák, tehát a jobbkézszabály érvényes minden keresztezõdésükben.
A közlekedés olyan társasjáték, amiben sokan részt
veszünk, éppen ezért, figyeljünk jobban egymásra!

A PIACTÉRTÕL 100 m-re.
A BUDAI UTCA 6 sz. ALATT,
A SZALKA HALBOLTBAN.
A legfinomabb ízü biotechnológiával nevelt
SZIKI halak.
1 kg-tól 4 kg-ig 10 féle halból választhat
az ünnepi asztalra.
Élve – tisztítva – szeletelve – filézve
igény szerint.

A Jávorka család már harminc éve foglalkozik fenyõkkel, a
kecskemétiek nagy örömére. A gyönyörû fákat több éve változatlan áron kínálják – ez az idén sem lesz másképp –, így például a normann fenyõ ára marad 4000 Ft/m, a luccé pedig,
1500 Ft/m. A régi árak mellett, megmaradt a családias légkör is, ha kell, segítenek belefaragni a fenyõt a talpba, vagy
akár a házhozszállítás is megoldható. Tehát idén is érdemes
lesz benézni Kecskeméten a Csíksomlyói út 20. szám alá, szeretettel várja a kedves érdeklõdõket a tulajdonos, Jávorka
Endre, mindenkinek boldog, békés ünnepeket kívánva!

Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 33.

Ponty – Harcsa – Busa – Kárász
Pisztráng – Törpeharcsa – Süllõ
Tengerihalak stb.
Mindent kedvezõ 2007-es áron.
Ezenfelül sokféle vadhús.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.
Elõrendelés a régi számon.

06-30/278-6969
Kellemes ünnepeket kívánunk!
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HÍRÖS HÍRHÁTTÉR

Mottó: „A tények az õket körülvevõ hallgatás ellenére is jelt adnak magukról…” (Sophokles)

Merre van az elõre?
Legutóbbi lapszámunkban A sport és a pénz címmel volt olvasható az a cikk, amire Ujhidy Tibor, a közismert kecskeméti sportvezetõ – aki a Sportegyesületek Országos Szövetsége
alelnöke is – terjedelmes írással reagált. Ennek adjuk közre az
alábbiakban a rövidített változatát.
A közelmúltban a sportbizottság mellett létrejött különbizottság a város sportjának jövõrõl tárgyalt az
élklubok vezetõivel. Amikor
kiderült, hogy jövõre sem
jut több pénz a sportra, mint
az idén, szembesült mindenki azzal, hogy nincs mirõl beszélni.
Az idén 235 millió Ft volt
az egyesületi sporttámogatás és az egyéb közvetlen
sporttámogatás. A jövõre
tervezett számok, melyeknek
egy része szerzõdésbe foglalt, így festenek: KTE labdarúgás 50 millió, Univer férfi
kosárlabda 70 millió, Delfin
KC férfi kézilabda kb. 30
millió, Kecskeméti Sportiskola kb. 75 millió forint. Ez
összesen kb. 225 milliót tesz
ki, vagyis az összes többire –
a diák, a fogyatékkal élõk
sportjára, és egyéb sportcélokra, valamint a jelenlegi
stratégiai sportágakra – marad cirka 10 millió forint. Ezzel a még létezõ szponzori
háttér is ki fog vonulni az
egyesületek mögül, vagyis a
stratégiai sportágak egyesületei vegetációs szinten sem
fognak létezni.
Így egyrészt az eredményes sportiskolai utánpótlásnevelés a jövõben nem talál
olyan klubokat, amelyek a
tehetségeket átvennék. Másrészt, esély sem marad arra,
hogy a megszûnõ klubok
helyén majd évek múlva
újabbak, elölrõl kezdve ismét elinduljanak. Márpedig,
ha megszûnik a sportolási
lehetõséget szervezõ, biztosító sportegyesületek zöme,
akkor minek a sportiskola?
Létrehozása remek ötlet volt,
de kinek nevelik a gyerekeinket? Szegednek, Budapestnek, Székesfehérvárnak? Vagy sportoljanak a fiatalok 16-17 éves korukig,
és miután városunkban már
nem tudják hol folytatni,
hagyják abba?!
Az általam javasolt póttámogatás kizárólag arról

szólna, hogy a fentebb jelzett következmények ne
okozzanak visszafordíthatatlan károkat a város sportjában. Ehhez a 10 millió Ft-os
„maradványhoz” további
30 milliós Ft-os önkormányzati támogatás kellene.
Országosan is siralmas a
sport helyzete. A sportban
is csökken az állami támogatás, bajban vannak az
önkormányzatok, a szpon-

A Delfin KC-nek 30 milliót
adnak
zorok saját cégüket akarják
megmenteni, és az emberek pénze is csökken. Ilyen
helyzetben csak megszûnhetnek a klubok. Úgy gondolom, hogy a mai világban mindenkinek önmérsékletet kell tanúsítania, nekünk, sportvezetõknek is.
Ám mindannyiunk feladata,
sõt kötelessége jelen helyzetben is úgy dolgozni,
hogy ne égessünk fel mindent, amelyben benne vannak a felemelkedés csírái.
Ez az elõrelátó bölcsesség
meg kell, hogy jelenjen az
önkormányzati döntésekben is. Hiszem, hogy a további párbeszéd, közös
gondolkodás, együttmûködés szolgálni fogja Kecskemét sportjának jövõbeni
felemelkedését. Egy biztos,
most kiderül, hogy a vég
kezdete, vagy a kezdet vége
következik be Kecskemét
sportjában.

Méltó végtisztesség
Kecskeméten a köztemetés – tehát amikor nincs hozzá tartozó, aki eltemesse az elhunytat – elhamvasztással
történik. A halottak hamvait egy közös tárolóba teszik
és bizonyos ideig megõrzik. A Kecskeméti Jóléti
Egyesület felajánlja és egyben kezdeményezi, hogy
megvált egy sírhelyet, ahová el lehetne helyezni a ham vakat. Mert úgy gondolják, hogy a méltó végtisztesség
mindenkit megillet.

Egyetem helyett – újabb szupermarket

Kiárusítják a Rudolf laktanyát?
Valamikor a rendszerváltás táján vetõdött fel a Kecskeméti
Közép-Európai Egyetem létrehozásának gondolata. A nemes
ügy méltán hozta lázba a lokálpatriótákat, hiszen olyan közismert politikusok is támogatásukról biztosították a kecskeméti szervezõket, mint az akkori köztársasági elnök, Göncz
Árpád, s a befolyásos 56-os politikus, Mécs Imre. A cél az
volt, hogy a nemzeti kultúrák kölcsönös megismerését, megbecsülését, a tudományokat és a mûvészeteket szolgáló, az
Universitas eszméjét követõ közös mûhely legyen ez az egyetem, különbözõ nemzetbeli oktatókkal és hallgatókkal.
Létre is hozták a Közép-Európa Nemzetközi Egyetem Alapítványt, amely – a 43/1990.
th. számú határozat alapján
– adományként megkapta a
várostól a Rudolf laktanya
11,5 hektáros területét a nemes célok megvalósítására.
Azóta eltelt 18 év, de a nemzetközi egyetemnek se híre,
se hamva. Helyette McDonald's és burkoló ház épült e
frekventált területre, sõt a
legújabb információk szerint,
az alapítvány kuratóriuma, az
ingyen kapott Rudolf laktanya
felét átadja szupermarket
építésére.
Ezen a híren megdöbbentek a város vagyonát, arculatát féltõ civilek is. Olyannyira,
hogy a Kecskeméti Városszé-

pítõ Egyesület levelet írt dr.
Zombor Gábor polgármesternek, aki jelenleg az egyetemi alapítvány kuratóriumának
is elnöke. Íme a levél lényege:
„Nemrégiben tudomásunkra jutott, hogy az ön által vezetett Közép-Európai Nemzetközi Egyetem Alapítvány kezelésében lévõ terület felét bevásárlóközpont céljára kívánják hasznosítani. Civil szerve-

zetünk tárgyalta ezt az információt, és az alábbi kérdésekkel fordulunk önhöz: Valóban bevásárlóközpont létesül
a Közép-Európai Nemzetközi
Egyetemnek szánt területen?
Igaz, hogy a területi tervtanácson már be is nyújtották az
engedélyezéshez szükséges
terveket? Ön, mint polgármester, egyetért azzal, hogy a

tetve látják, ha ez a terület különbözõ hasznosító szervezetek kezébe kerül. Ráadásul
egy új szupermarket megvalósítása olyan környezetterhelést
róna a környékre (az átáramló autók, kamionok miatt),
ami elviselhetetlenné tenné a
városrész polgárainak életét.
A Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület fent idézett levelét

város frekventált területén lévõ, oktatási célra szánt, állami tulajdonú terület különbözõ, az alapítvány céljai között
nem szereplõ célokra felaprózódjon?”
Utal továbbá az egyesület
levele arra, hogy a kulturális
örökség megóvását, a mûemlékek, valamint hozzátartozó
környezetük – és az itt lévõ fák
– fokozott védelmét veszélyez-

július 15-én postázták. Válasz
a mai napig nem érkezett rá.
Az Alföldi Civil Napló valamennyi városvédõ szervezet
nevében kéri az illetékeseket:
Öntsenek végre tiszta vizet a
pohárba! Ha az alapítvány
nem arra a célra hasznosítja
ezt a területet, amire kapta,
adja vissza a városnak! A Rudolf laktanya ugyanis, a miénk, kecskemétieké!

PROBOJÁCZNÉ NEM KÖNTÖRFALAZ

Elképesztõ iskolai esetek (2.)
Nagy visszhangja volt Probojáczné Túri Éva nyilatkozatának,
amit Elképesztõ iskolai esetek címmel közöltünk a legutóbbi
lapszámunkban. Akkor - terjedelmi okok miatt – a vele készült,
interjúnak csak az elsõ felét tudtuk közölni, most azonban közreadjuk kendõzetlen nyilatkozatának másik felét is. Probojáczné Túri Éváról tudni kell, hogy sok éven át a Damjanich
János Általános Iskola igazgatója, Kecskemét Közgyûlésének
képviselõje volt, s az Oktatási és Egyházügyi Bizottságnak ma
is külsõ tagja. Munkáját több kitüntetéssel elismerték.
– Az oktatási intézmények
vezetõinek kinevezését több
esetben is csúfították anomáliák Kecskeméten az utóbbi
idõkben – nyilatkozta lapunknak. – Jó példa erre a Kálmán
Lajosról elnevezett nevelési –
oktatási intézményrendszer
esete. A régi igazgató, Császár Cirill kiírta a pályázatot az
idetartozó iskolák, óvodák vezetõi posztjaira. Ezt a pályázatot valamiért visszavonatták, s
az új igazgató, Mák Kornél
rögtön kiíratta újra. Mert az
eredeti verzió szerint, a régi intézményvezetõk – mint igazgatótanács – döntöttek volna
az új igazgatókról. De mivel a
határidõ csúszott, így az új intézményegység- vezetõk döntöttek saját magukról, no meg
a többiekrõl is. Az addigi hét
igazgatóból hatot le is cseréltek. Hiába tiltakoztak a szülõk
(például a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában), az nem je-

lentett semmit.
– A Ménteleki Általános
Iskolában
sem számított
a szülõk véleménye. Ahol
mindkét pályázó azonos szavazatot kapott, viszont a régi iskolaigazgató mellett 140 szülõ
tette le a voksát. Ennél szebb és
õszintébb szakmai elismerést
nem nagyon lehet elképzelni.
De ez nem számított, erõbõl intéztek megint mindent, mégpedig úgy, hogy csak a tanévnyitó délelõttjén döntött az igazgatótanács az intézményegységek vezetõinek személyérõl.
Vagyis reggel még azt sem tudták, hogy a délutáni ünnepségen ki nyitja meg az új tanévet.
Ez normális állapotokat tükröz?
– Az Óvodák és Alsófokú
Oktatási Intézmények Gondnokságának (ami az óvodák
és iskolák nagy részének a

gazdasági feladatait látta el)
továbbmûködési
kérdését
egyszerûbben elintézték. Szemereyné Pataky Klaudia alpolgármester három szóban
öszszefoglalta: „Ja, az megszûnik!” Méghozzá jogutód
nélkül. Tizennyolc ember vált
ettõl a három szótól egyik pillanatról a másikra munkanélkülivé. Ügyüket természetesen a Munkaügyi Bíróságra
vitték, ahol csaknem tízmillió
forintot ítéltek nekik. Erre volt
pénze a városnak…
– Ennyi változás, és ennyi
idõ eltelte után, jogosan vetõdik fel mindenkiben a kérdés:
megérte ez? A választ sajnos
nem tudjuk, mivel egyetlen
egy kimutatást, jelentést nem
láthattunk sehol. Egyetlen
korrekcióról tudunk: a Corvina Óvoda és Általános Iskola

közös igazgatású közoktatási
intézményében újra létrehozták az igazgatóhelyettesi státuszt. Ami egy ekkora intézménynél nagyon jó döntés
volt. És érthetetlen, hogy a
többi iskolánál miért nem született hasonló döntés. Miért
nem mérte fel senki, hogy hol,
milyen változásokra lenne
szükség a jobb mûködés érdekében? Ezért is volna nagyon fontos egy közgyûlési
elõterjesztés, melybõl az intézményi összevonások tapasztalatait, hiányosságait, pozitívumait és pénzügyi mérlegét
megismerhetnénk. Ezzel - és
nagyobb szakmai tisztességgel – talán megelõzhetõek
lennének azok az elképesztõ
iskolai esetek, amelyek közül
csak példaként említettem
most néhányat.

Iskolatáska
Az Iskolatáska Alapítványt 1995-ben 13 önkormányzati képviselõ hozta létre annak érdekében, hogy anyagilag is segítse a nehéz körülmények között élõ családok elsõ osztályos
kecskeméti gyermekeinek beiskolázását. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatják az alapítványt, mely 2006-ban és
2007-ben egyaránt 67 ezer Ft-ot kapott, amit teljes mértékben a pályázókra fordítottuk. Tisztelettel fogadjuk a további
felajánlásokat az alapítvány OTP-nél vezetett 1173200220337791 számlájára. Adószámunk: 18346754-1-03.

Rovatunk megjelenését támogatja: a kecskeméti BALANSZ Baráti Kör

4

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

2008. november

Beszélgetés dr. Zombor Gábor polgármesterrel

Építkezõ kapcsolatban a kecskeméti egyházakkal
Kecskemét Önkormányzata hagyományosan jó kapcsolatot
ápol az egyházakkal. Fontos, városépítõ társadalmi értéknek
tartja a vallásos közösségeket, intézményeket. Hogy vélekedik
Kecskemét egyházpolitikájáról a legilletékesebb, dr. Zombor
Gábor, a hírös város polgármestere? – Többek között errõl is
szó volt abban az interjúban, amit a Charitas Rádió riportere,
Farkas P. József készített Kecskemét elsõ emberével, aminek
szerkesztett változata az alábbiakban olvasható.
– A város a lehetõségeihez
képest mindig prioritásként
kezeli az egyházi kérdéseket.
Itt most egy olyan szemléletû,
ideológiájú, felfogású önkormányzati vezetés van, amelynek fontos, hogy a város mit
tud akár anyagilag, akár más
módon az egyházaknak támogatásként adni. Természetesen vannak olyan témák,
amelyek meghaladják a város teljesítõképességét, tehát
mondjuk a Nagytemplom,
vagy piarista rendház felújítása. Ezeknél, mint pályázati
partner tudunk részt venni.
Iskolák
– Van ebben a városban három nagyon rangos katolikus
iskola, a piarista, az angolkisasszonyok és a Szent Imre
úti. Ez egy új generációt ad a
városnak, új, speciálisan
gondolkodó, a haza szolgálatára elkötelezett csapato kat. Számol velük a városi vezetés?

A kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet díszterme
adott otthont a napokban az Alkalmazott Filozófiai Társaság
legújabb, Közösség és Instabilitás címû könyve bemutatójának.
Két kiváló tanár ember adott ízelítõt a kötetbõl a nagyszámú érdeklõdõ közönségnek. Dr.
Karikó Sándor, a filozófiai tudomány kandidátusa, mai modern
korunkban az új közösség kiala-

Dr. Zombor Gábor
– Stratégiai szempontból
rendkívül fontos partnerek az
egyházi iskolák, hiszen olyan
nevelési ideológiájuk és
módszerük van, amely mindenféleképpen segít abban,
hogy erkölcsileg, tudásban
megfelelõen felvértezett gyerekek kerüljenek ki a falaik
közül. Apró gesztusok is történnek, hiszen 2006. óta a
korábban méltatlanul kihagyott egyházi iskolák pedagógusai is részt vesznek az
Év tanára díjazásokon, illetve a Pedagógus Napi jutal-

mazásokon, ezzel is jelezve
milyen fontosnak tartjuk a
mûködésüket.

Szegénygondozás
– Szociálpolitika, és egyálta lán a szegénygondozás, a
bajbajutott embereknek a
gondjai idõnként úgy tûnik,
közösen jelentkeznek az egy házaknál és a városnál. Va jon, meg tudta-e oldani
Kecskemét vezetése azt,
hogy ne csak a saját intéz ményeit segítse, támogassa,
hanem, mondjuk az egyhá zakkal is karöltve, bõvíteni
tudja a szegénygondozást?
– Általában az egyik leggyakoribb kapcsolódási pont
az önkormányzatok és az
egyházak tevékenységében
az a karitatív munka, amit
szegénygondozásnak, szegényellátásnak nevezünk. Az
egyház erkölcsi támogatásával mûködõ Wojtyla Barátság Központ, a Máltai Szeretetszolgálatra, a református
idõsek háza, illetve a karitatív szervezetek munkáját
nagyra becsüljük. Velük, úgy
gondolom, rendkívül jó és
kiegyensúlyozott a kapcsolat, bõvíteni is kellene a kapacitásokat, hiszen az önkormányzatoknak, látván az
ország költségvetési állapo-

Közösség és Instabilitás

kulásával kapcsolatos témát járja körül írásában. Olykor méltatlanul keveset foglalkoznak
különbözõ tudományágak a kö-

zösség szerepével, nem tartva
elég izgalmasnak és aktuálisnak
ezt a témát, holott „Közösség
nélkül soha nem mûködne a tár-

tát, egyre inkább nagyobb
szükségük van arra, hogy
öreg, egyházi alapú szervezetek átvegyenek ilyen feladatokat, mert képtelenek
lesznek ellátni.
– Számíthatunk-e valamilyen
pozitív sikerre, látható válto zásra a Piarista és a Nagy templom felújítását illetõen?
– Általában két módon
történik az ilyen típusú beruházások támogatása az önkormányzat részérõl. Az
egyik, amikor egy döntõen
civil, vagy egyházi kezdeményezésû beruházást pénzzel,
estleg természetben támogatunk. Ilyenek a különbözõ
templom– és kápolnaépítések, keresztfelújítások, vagy
akár a temetõi kegyeleti helyeknek a kialakítása. A másik az, amikor a konkrét feladatra kötünk olyan megállapodásokat, amelyek önkormányzati feladatot váltanak ki. Ilyen a már említett
szegénygondozás, de példaként említhetném az egyházi
óvodákat is, hiszen több felekezet szeretne saját ilyen
intézményrendszert kialakítani Kecskeméten. Térítésmentesen átadjuk ezeket az épületeket, ahol látjuk azt, hogy
garancia a mögötte lévõ

egyház szakembergárdája a
megfelelõ mûködtetésre.

Kötődés
– Személyes élményekkel is
kötõdik az egyházhoz?
– Az alapkötõdés az, hogy
a római katolikus egyház keretein belül kereszteltek meg,
tehát én odatartozónak vallom magam, annak ellenére, hogy nem vagyok gyakorló hívõ. De az egyház tanításainak erkölcsi mondanivalóját mindenféleképpen
egy alaptételnek tartom, és
ennek megfelelõen igyekszem élni a családommal.
Nagyon nagy erõt ad az,
hogy például minden októberben tiszteletünkre a piaristák egy misét celebrálnak,
amikor megemlékeznek arról, hogy a városvezetés
méltányolja az egyházak
munkáját. Tehát folyamatosan javul a kapcsolatunk, és
az adventi gyertyagyújtások,
illetve magának az adventi
önkormányzati ünnepi hét a
vallási liturgiák szerint zajlik,
és ez ad egy bizonyos fennköltséget ennek a rendezvénysorozatnak. Külön említést érdemelnek az adventi
karitatív ételosztások, amelyeket közösen csinálunk,
azok is adnak egy hangula-

tot, és egy olyan miliõt a városnak, ami úgy gondolom,
hogy a hívõ ideológia felé
viszi a közgondolkodást.
Nem erõszakosan próbál
benyomulni az emberek hétköznapjaiba, éppen ezért
alapnormák ezek az események számomra, amelyek az
egyháztól származnak.
– Tíz éve szolgál érsekként
egyházmegyénkben Bábel
Balázs. Önök régóta jól is merik egymást. Mióta pol gármester, milyen a kapcso latuk?
– Megtisztelõ, hogy nemcsak hivatalos látogatások
alkalmával találkozhattam
az érsek úrral, de többször
négyszemközt is elbeszélgethettünk, mint két hétköznapi
ember. Én úgy gondolom,
hogy õ a mai nagyon kuszafura, s az egyházak számára
sem könnyû világban az igazán szerethetõ és tisztelhetõ
egyházi vezetõ, akinek mindig határozott véleménye
van a dolgokról, a mindennapi életrõl, vagy akár a körülöttünk lévõ világról, de
mindig meg tud maradni a
fõpapi mivoltában, és ez egy
óriási dolog. Éppen ezért,
nagyon nagy tekintélye van.
Az én szememben is.

sadalom, illetõleg soha nem
boldogulna az egyén”.
A másik elõadó Prof. Dr.
Szécsi Gábor, a filozófia doktora, kommunikációkutató, kandidátus volt. Szakterületénél maradva, annak kutatásai eredményeit, azaz a mai kommunikációs formák fejlõdését, valamint
az átalakulásával és annak a
közösségre ható változásával
foglalkozik a könyvben.

AUTÓ UNIVERZÁL JÁRMÛJAVÍTÓ,
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KFT.

Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.(5. számú fõút mellett)
Telefon: 76/485-202 Fax:76/506-781
Nyitva tartás: autómentés, mosás, szerviz: 0-24 óráig;
javítómûhely: 6-17 óráig.
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Balatonlellei Szakmai Napok

A miniszter szerint, felértékelõdnek az önkormányzatok
A megyei önkormányzatnál sok éves hagyomány már, hogy minden évben szakmai napokra
invitálják balatonlellei üdülõjükbe Bács-Kiskun településeinek polgármestereit, jegyzõit, illetve
a megyei intézmények vezetõit. A hagyományoknak megfelelõen, mindenkit érintõ, aktuális
kérdések kerülnek ilyenkor terítékre, s olyan neves politikusok, szakemberek tartanak elõadásokat, akik az adott témákban naprakész információkkal rendelkeznek. Ugyanakkor kitûnõ alkalmat kínál ez a fórum arra is, hogy Bács-Kiskun településeinek vezetõi jobban megismerhessék egymás gondját-baját, sikereit, s a résztvevõk egybehangzó véleménye szerint, sok hasznos ötlettel, információval vértezik fel õket ezek a közigazgatási tapasztalatcserék.
A napokban megrendezett
idei szakmai találkozó meghívott vendége volt dr. Gyenesei
István önkormányzati miniszter
is, aki az önkormányzati rendszer aktuális kérdéseirõl tartott
beszámolót.
– Nem támogatok semmi
olyan ötletet, amelyik az önkormányzatok számának a
csökkentését határozná meg,
ugyanakkor lássuk be, hogy a
bürokráciát csökkenteni kell
végre. Tehát az nem mûködik,
hogy néhány száz lakosú településeken önálló önkormányzati hivatalt tartanak fenn,
hogy függetlenített fõállású
polgármesterek vannak ott is,
ahol egyébként "önhikis", vagy
mûködésképtelen támogatást
igényelnek - nyilatkozta lapunknak a balatonlellei fórum
szünetében a miniszter. - A lényeg az tehát, hogy addig
nyújtózkodjon minden önkormányzat, amíg a takarója ér,

és ha már minden tartalékát
kihasználta, akkor ott vannak
a központi alapok kínálta segítségek, az egyedi támogatásokat illetõen.

nem fognak kapni, ami mellé
plusz pénz ne érkezne. Ez már
egy elõny. Ugyanakkor elkészítettünk egy összeállítást - és
errõl most elõször nyilatkoz-

– A költségvetést illetõen,
mire számíthatnak jövõre az
önkormányzatok?
– Sajnos nem sikerült elérni
azt, hogy több legyen a pénz,
legalábbis annyival, amenynyivel az infláció miatt több
kellene az önkormányzatoknak a karácsonyfája alá, de
azt elértük, hogy olyan többlet
feladatot az önkormányzatok

hatok -, amiben több mint
száz olyan különbözõ ágazati
minisztériumok által létrehozott rendeletet néztünk át,
amiben feladatokat kapnak
az önkormányzatok, ami
pénzbe kerül, és ezeknek a
végrehajtását átmenetileg fel
lehetne függeszteni. Ezáltal
tulajdonképpen, jelentõsen
csökkenhetnének a terhek,

vagyis spórolhatnának a települések, s az így megmaradt
forintokat másra fordíthatnák.
– Ön most a Bács-Kiskun
megyei kollégák, barátok között volt, immár miniszterként.
Milyen tapasztalatai vannak
térségünkrõl, és egyáltalán,
milyen kapcsolatai vannak
Bács-Kiskun megyével?
– Az elmúlt fél év alatt végigjártam már az egész országot, voltak megyék, ahol
többször is megfordultam.
Ezek közé tartozik Bács-Kiskun, ahol több jó barátom, ismerõsöm él. A jelenlegi megyei vezetõ járt már a hivatalomban, és én is nála Kecskeméten, igen kedvezõ benyomásokat szerezve. De voltam
Izsákon, Kiskunfélegyházán,
Kiskunhalason és sorolhatnám még a településeket,
ahová a munkám szólított, s
ahol személyes tapasztalatokat szerezhettem. Én azt hi-

szem, hogy a legfontosabb,
amit meg kell értenie minden
politikusnak, közéleti embernek, parlamenti képviselõnek,
kormánytagnak, hogy nincsenek csak úgy általában önkormányzatok Magyarországon. Van 3175 különálló önkormányzat, de mindegyiknek
más az öröme és más a bánata. Aki velük akar foglalkozni, annak oda kell figyelnie mindegyikre.
– Az önkormányzatokról
sok negatívumot hangoztattak
mindig kormánykörö kben.
Mintha csak gazdasági terhek,
nyûgök lennének az ország
számára. Várható, hogy ez a
torz kép megszépül mostanában?
– Valójában csak néhány
önkormányzat idézte, idézi elõ
ezeket a negatív megnyilvánulásokat, az elítélõ nyilatkozatokat. Ugyanakkor a legtöbb
önkormányzatot inkább a di-

cséret illeti, ahogy a nehéz
helyzetekben is derekasan
helytállnak, harcolva a fejlõdéséért, az infrastruktúra kiépüléséért, a komfortosabb,
élhetõbb környezet megteremtéséért. Ezért is hangsúlyozom
mindig, hogy esetükben nem
szabad általánosítani: egyenként kell odafigyelni mindegyikre. Míg az elmúlt 10-15
évben a globalizációról szólt a
világ, addig a lokális, helyi
kérdések másodrendûek voltak. Meggyõzõdésem, hogy a
települések, önkormányzatok
felértékelése lesz tapasztalható
a következõ 10 évben, aminek a helyi képviselõ testület,
a polgármester a megtestesítõje, hiszen a településen élõ
emberek a környezetük fejlõdésébõl látják, hogy tudnak,
akarnak-e gondoskodni róluk,
a meglévõ eszközrendszert
hatékonyan tudják-e felhasználni az önkormányzatban.

Kecskeméten az új Fiesta – célközönsége az egész világ
Már megtekinthetõ Kecskeméten is az új Ford Fiesta. November 22-én hivatalos bemutatót tartottak a
Ford Hoványnál, vagyis mostantól mindenki megcsodálhatja, kipróbálhatja a Ford világújdonságát.
Az autót ugyanis néhány éven belül minden kontinensen ugyanebben a formában szeretnék elterjeszteni. Nem csoda, ha a márka vezetõsége olyan jelentõséget szán a modellnek, mint az évszázad autójává választott, éppen 100 éves Ford T-modellnek.
Nyílt hétvégét rendezett a Ford Hovány az új
Fiesta bemutatója alkalmából november 2223-án. Táncos lányok,
vendéglátás, játékok,
élõ rádiós közvetítés jellemezte az eseményt,
ahol díjakat vehettek át
a régebbi Fiestához különféleképpen kötõdõ
tulajdonosok. A helyszínen üdvözölték és megajándékozták például a
legszebb Fiesta-tulajdonos hölgyet, valamint a
legspeciálisabban felszerelt autót. Többszázan voltak kíváncsiak a
leleplezésre, majd még
szombaton és vasárnap
is folyamatosan érkeztek
az érdeklõdõk, hogy
megnézhessék az autó
gyönyörû formavilágát
és kipróbálhassák menettulajdonságait. És
nem is csalódtak. De
senki sincs elkésve… Aki
nem járt a bemutató-

hétvégén a Hoványnál –
Kecskeméten, a Szent
László krt. 79. szám
alatt –, az mostantól év
végéig minden hétvégén, szombaton és vasárnap is rendes nyitva
tartás mellett ismerheti
meg az új Fiestát többi
márkatársa, többek között a szintén vadonatúj
kis Ka társaságában.
Azt mondják róla, a
Fiesta álló helyzetben is
„mozog”… A mozgási
energiákat megjelenítõ
kinetikus dizájn alapján
tervezték az új Ford Fiestát is, ahogyan az SMax, új C-Max, új
Focus, Kuga és a Mondeo eddigi legsikeresebb szériáját is ezen elv
alapján rajzolták. S
most itt a sorban a gyönyörû új Fiesta, melyet
minden elõdjénél alaposabb elõkészítést követõen terveztek. Minden apró részletén lát-

szik, hogy a legszebbel
akartak elõállni. A legtöbb vonala nyúlánk,
rugalmas,
egyszerre

árú autó csak egyszerû
vagy unalmas lehet. Új
generációk autója, igazolja azt, hogy egy kisautó is lehet stílusos,
modern és emocionális,
amivel inkább drágább
társait szokták eladni. A

dekesebb, hogy már viszonylag alacsony felszereltségi szinten is
olyan „nagyautós” kiegészítõkkel kapható,
mint például az elsõhátsó "tolatóradar" vagy
az elektromosan állítha-

sportos és barátságos.
Belül is minõségi, tágas,
a legérdekesebb dizájneleme a mûszerfalból kiugró középkonzol: felületét 45 fokkal "kifordították" a mûszerfalból,
hogy a rajta lévõ – tudatosan
mobiltelefont
utánzó – kezelõeszközöket a legkényelmesebben használhassuk. Az
új Fiesta tervezõi végleg
szakítottak azzal a nézettel, hogy egy elérhetõ

feltûnõ külsõhöz, széles
színválasztékhoz hozzájön még az autóban található lenyûgözõ technológia és a Ford biztonsági rendszerei, amelyekre ezúttal is komoly
figyelmet fordítottak. S
mivel az egész világ lesz
a közönsége, hatalmas
felszereltség- és színválasztékkal érkezett. Az
hagyján, hogy mi minden rendelhetõ hozzá
extrában… Sokkal ér-

tó tükrök. Nem sokkal
magasabb kategóriában pedig ezek a tükrök
már automatikusan be
is fordulnak a kocsi lezárásakor, kulcs nélkül
nyithatjuk az ajtót, indíthatjuk a motort vagy
éppen gyári navigációval tájékozódhatunk.
A Fiesták egyik legjobban dicsért tulajdonsága eddig is a kiváló vezethetõség volt,
amit a család legifjabb

tagjában is megõriztek
a Ford mérnökei.
Ugyanakkor az új Fiestának elõdjeivel szemben javult a futási komfortja, és sikerült tovább csökkenteni a
menet- és a szél-, valamint motorzajokat az
utastérben. Az új Fiesta
így csendesebb, komfortosabb utazást kínál.
Elõdjénél nagyobb méretei és nagyobb szilárdsága ellenére mintegy 40 kilogrammal
könnyebb, ami jó szolgálatot tesz az üzemanyag-fogyasztásnak
és
a
CO 2 -kibocsájtásnak is. Az új Fiesta így nemcsak praktikus, de fenntartásában olcsó autó is, ami
a kiszámíthatatlan benzinárak mellett nem
utolsó szempont az autóvásárlásnál. Motorjai
között is találunk min-

dent, az egyszerûbb
költségtakarékostól a
kiemelkedõen sportosig vagy a legfejlettebb
környezetbarát ECOnetic dízelig. Ez utóbbi
vegyes használatban
mindössze 3,7 litert fogyaszt,
CO2-kibocsátása pedig nem éri
el a 100 grammot kilométerenként, ami rendkívül alacsonynak számít.
A Ford 2010-re nemcsak Európát, hanem
Ázsiát, Dél-Amerikát,
Ausztráliát és az Egyesült Államokat is meg
akarja hódítani az új Fiestával. A sikeres alapot megõrizve mindenhol a helyi igényeknek
kialakítva
kínálják
majd.
Szerezzen a Fiestáról
személyes tapasztalatot
Kecskeméten, a Szent
László krt. 79. alatt!

FORD HOVÁNY
Kecskemét, Szent László krt. 79.
Telefon: (76) 487 300  www.hovany.hu
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Bócsa egy összetartó közösség
Az 1860 lelket számláló, gyönyörû természeti adottságokkal
körülvett Bócsa nagy lehetõségeket hordoz magában. Sok helyi vállalkozás ismertsége és elismertsége is túllépte már a megye határait. Gál László polgármester büszke arra, hogy nincs
munkanélküliség a községben és egy összetartó, jó közösséget
irányíthat.

Gál László polgármester
– Az idei esztendõ folyamán
több útburkolat felújítását is
végrehajtottuk, pályázatokon
nyert pénzek finanszírozásával
– tájékoztatta lapunkat a tele-

pülés vezetõje. – A községünkben található szolgálati
lakás renoválása is megkezdõdött, 200 fa ültetésével pedig, esztétikusabbá változtattuk környezetünk kis szegleteit.
A közeli jövõben pedig, két
térfigyelõ kamerát is elhelyezünk a közbiztonság javítása
érdekében, valamint egy sebességkijelzõ készüléket az áthaladó forgalom lassítása miatt. A napokban ülünk majd le
a helyi vállalkozókkal, hogy
mérlegeljük a gazdasági válság Bócsát érintõ hatásait.

Fontos, hogy csak
pályázati forrásokra igyekszünk támaszkodni, hitelt
nem veszünk fel,
megkímélve annak
terheitõl a településünket.
– Bócsa egy kitûnõ, egymással öszszefogó emberekbõl álló közösség,
amit bizonyít, hogy
a rendezvényeinken szinte minden
második
ember
elõszeretettel vesz
részt. Az összefogás
jeles példájaként
pedig, a játszótér megépítését
említeném, ahol az önkormányzat csak a pénz tizedét
biztosította, a többi a helyi la-

Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Bócsán

Borászatunk egyik fellegvára
A Weinhaus Kft. a 2001ben történõ tulajdonos- és
menedz s ment vál t ás t k öve tõen, hazánk egyik legnagyobb szõlõfeldolgozójává
és borászati üzemévé vált.
Errõl is tájékoztatta olvasóinkat a cég ügyvezetõje,
Kindl József.

– Büszkén említhetem
meg, hogy az idei esztendõben 7,5 -8 millió palack között várható az értékesített
boraink mennyisége. Az ugrásszerû növekedéshez hozzájárult, hogy pár éve fejlesztettük az üzemünket: a hûtõkapacitást bõvítettük, a pa-

6235 Bócsa, III. ker. 14.
Tel.: 78/453-011

KOZÁK AUTÓBONTÓ KFT
Bócsa, Kecskeméti út
Tel:78/453-210 Fax:78/453-039
Mobil:30/6-389-489  www.kozakbonto.express.hu

lackozót korszerûsítettük, az
erjesztõ és tároló teret pedig,
felújítottuk és megnöveltük.
A kínálati listánkat más vidékekrõl felvásárolt szõlõbõl
készült borokkal, sõt import
italokkal is kiszélesítettük.
Legnépszerûbb termékeink
közé tartozik a Dankó kékfrankos vörösbor és a Balaton melléki Chardonnay fehérbor.
– Munkatársaink nagy része helyi lakos, tisztességes,
jól felkészült szakembereket
ismerhettem meg a személyükben. Az önkormányzattal
jó a kapcsolatunk, adnak a
véleményünkre, és amiben
tudjuk, mi is segítjük Bócsa
elõmenetelét.
KOZÁK HORGÁSZTÓ
Tel.: 30/260-6178
www.horgaszhely.hu
Busa, kárász, ponty,
amúr, harcsa.
Május 1-jén és
AUGUSZTUS 20-ÁN
HORGÁSZVERSENY

Abonyi Fogadó
Sokan várták már, hogy újra megnyisson az Abonyi Fogadó,
amely megújult környezetben várja a betérõ vendégeket. Tóth
Zsolt szakmabeli tulajdonos tavaly nyár óta üzemelteti családi
vállalkozásban a vendéglõt, amely nemcsak az úton lévõk között vált hamar népszerûvé, de Bócsáról is sokan kijárnak ide az
ízek miatt, amikre azt mondják: Pont olyan, mint otthon!

A virágos Bócsa
kosok adományaiból teremtõdött elõ. Gyakorlatilag nincs
munkanélküliség a faluban,
ha nem is a szakmájában tevékenykedik mindenki, de
azért el tud helyezkedni. 17
éve ápolunk gyümölcsözõ
kapcsolatot az erdélyi Torockóval, illetve Torockószentgyörggyel. Rendezvényeink
közül az augusztusi vidám
hangulatú falunapot emelném ki, valamint az októberi
szüreti mulatságot, ami
gasztronómiai élményt nyújtó
fõzõversennyel vonza a legtöbb látogatót Bócsára. Október végén pedig, jól sikerült
ünnepség keretében láttuk
vendégül a helyi idõsebb lakosokat.

– Közkedvelt a „sofõr-menünk”, mert a forgalmas útról betérõ fuvarozók akár 5
perc alatt is elfogyaszthatják
a finom fogásokat – tájékoztatta lapunkat a tulajdonos. – A magyaros konyha
ínyencei is megtalálják kedvenc ételüket mindenféle
földi jóságban bõvelkedõ
étlapunkon, melynek összetételét vendégeink szája íze
formálja folyamatosan. Házunk specialitása az Abonyi
fatányéros, a csülkös bableves vagy a meggyes-gesztenyés töltött palacsinta, de vegetáriánusoknak többféle hús
nélküli, apró vendégeinknek pedig, kedvenc mesehõsük által
felszolgált falattal
kedveskedünk, mind-

ezt mérsékelt árakon. 200
fõ befogadására is alkalmas, igényesen kialakított
különtermünkben már sok
vidám hangulatú céges és
családi rendezvényt, esküvõt lebonyolítottunk. A fogadó mögött quad-pálya áll
rendelkezésre,
emellett
hosszabb távú terepjárós túrákat is szervezünk. Õrizzük
baráti kapcsolatunkat a
bócsaiakkal, több helyi lakosnak is munkát biztosítunk. Önt is várjuk, ha volt
már, visszavárjuk!

A díjnyertes Poli-Farbe

A Magyar Minõség Háza 2008 Díjat átveszi
Rontó Géza üzletágvezetõ

A Poli-Farbe Kft. Magyarország legnagyobb kizárólag magyar tulajdonú festék- és vakolatgyártó vállalata. Kül- és beltéri falfestékeket
(Inntaler, Platinum), vakolatokat és
komplett hõszigetelõ rendszert, vizes és oldószeres bázisú zománcfestékeket (Cellkolor, Cellkolor Aqua),
fémfestékeket (Cellkolor Direkt) és
favédõ szereket (Boróka termékcsalád) készít. Az idei évtõl, az egyre
növekvõ exporttevékenységnek kö-

Magyar Minõség Háza 2008 Díj emlékplakettje

szönhetõen, Romániában és Szlovákiában is mûködik a Poli-Farbe leányvállalata. A közel 20 éve mûködõ cég munkáját számos elismeréssel jutalmazta a szakma és a vásárló közönség. Az elmúlt években Magyar Termék Nagydíjat nyert a Platinum egyrétegû színes beltéri falfesték, a Boróka fabevonó lazúr, és
a Policolor Hõszigetelõ rendszer. Az
idei évben a Magyar Minõség Háza
2008 Díj kitüntetettje lett a cég.

6235 BÓCSA, III. kerület 2.
Telefon: 06 (78) 453-130, 133
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu

Mindenféle típusú Volkswagen, Audi,
Mercedes típusú bontott és új alkatrészek.
Terepjárók, japán típusok:
MITSUBISHI L200, NISSAN NAVARA,
TOYOTA HILUX.

Magyar Minõség Hét rendezvényen a Poli-Farbe
standja a kollégákkal

2351 ALSÓNÉMEDI,
Északi Ipartelep
Telefon: 06 (30) 866-4639
e-mail:
megrendeles.szm@polifarbe.hu
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Flóra Vendéglõ
Karácsonykor lesz három éve, hogy megnyitott Bócsa központjában, a fõút mentén a Flóra Vendéglõ. A hamar népszerûvé vált éttermet Csipak Vincéné mûködteti családi vállalkozásban.

Kunszállás, a városias falu
A betelepített kunok szálláshelyeként szolgált a falu területe az
elmúlt évszázadok során, innen ered a község neve is. A tatárjárás után IV. Béla telepítette be a kunokat erre a területre,
akik késõbb felvették a kereszténységet, és az évtizedek folyamán jól gazdálkodó pásztornéppé váltak. Késõbb szõlõt, akácot honosítottak meg, s amikor termõbbé vált a talaj, sok gazda telepedett ide. Jelenleg 1740 ember lakik Kunszálláson.
Kovács Imre polgármestert a rendezvényekrõl, jövõbeli tervekrõl kérdeztük.
Kunszállási Rendezvény- és Faluház

– Itt minden olyan szolgáltatást megkap a kedves
vendég, ami egy kellemes
étkezéshez elengedhetetlenül szükséges: udvarias kiszolgálást, finom magyaros ételek bõ választékát,
mindezt szolid árakon –
mondta a tulajdonos. – A
ház specialitásai közül kiemelném a három lányomról, valamint a férjemrõl elnevezett ízletes
ételeinket, az Ágnes- szeletet, a brassóit Szabinamódra, a Flóra-szeletet és
a bõséges, kétszemélyes

Vince
fatányérosunkat.
Színvonalasan elkészített
és gyorsan terítékre kerülõ,
naponta megújuló menünk miatt is sokan betérnek hozzánk. 70-80 fõig
vállaljuk családi ünnepek,
céges rendezvények lebonyolítását is. Annak pedig
külön örülök, hogy aki
egyszer már fogyasztott
nálunk, utána rendszeresen felkeres bennünket.
Szeretek itt Bócsán élni,
mert jó szándékú emberek
lakják ezt a szívünknek oly
kedves községet.

PIPAGYÚJTÓ CSÁRDA
BÓCSA, Kecskeméti út 9/A
Nyitva tartás: mindennap 4-21 óráig
Tel.: 78/453-195
❍
❍
❍
❍
❍

reggeli ételek
menü: 620 Ft
helyben készített szendvicsek
változatos házias ízek
csapolt sör, kávé, üdítõk

– Az önkormányzati hivatalban 2008.
januárjában informatikai fejlesztést haj- Kovács Imre
tottunk vég- polgármester
re. Az igényesen kialakított, klimatizált rendezvényés faluházban méltó körülmények közé helyeztük át a
könyvtárat és az épület
egyre több kulturális ren-

dezvénynek is otthont ad
az esztendõ során. A temetõig tartó Táncsics utcát
pedig, az idén teljesen felújítottuk. Terveink között
szerepel egy sétáló utca kiépítése az óvoda és az iskola között, a játszótér
komfortosabbá tétele, valamint a park gyalogösvényeinek kialakítása is, s
nem utolsó sorban század
eleji stílusban felújítjuk a
régi Gyöngyösi házat,
amelyben néprajzi gyûjte-

ményünk kap majd méltó
helyet. A négy éve bezárt
szeméttelep rekultivációjára 2009 szeptemberében
kerül majd sor.
– Tavasszal 24 lakásos
társasház építésébe kezdünk. Kunszálláson falusi
környezetben, de városi minõségben lehet élni. Szeretnénk – a hozzánk települõ
cégeknek is kedvezve – olcsóbb lakóingatlanokat kialakítani. Rendezvényeink
közül megemlíteném a nyá-

ri fogathajtó versenyt és a
szeptemberi húsfõzõ fesztiválunkat, ahol évrõl évre
60-70 bográcsban fõznek
ízletes ételeket.
Talán a legfontosabb,
hogy jövõre mi is bekapcsolódunk az I. Kunok Világtalálkozója programsorozatba, kun jurtás skanzent
építünk, bemutatva a régi
idõkbõl e nép vándorlását,
szállását. Hiszen községünk
szinte félúton helyezkedik el
a kis- és nagykunok között.

Júlia Malom
Kft.
Kunszállás, 6115
Malom út 1.
Tel.: 76/587-660
Fax: 76/587-659

VÁLLALJUK RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT
HELYBEN, ILLETVE ELVITELRE.






házias jellegû sütemények,
rétesek,
alkalmakra torták
igény szerint.
rendezvényekre, lakomákra,
torták, sütemények nagyobb
tételben kiszállítással is.

Kürti Balázs egyéni vállalkozó

szobafestõ, mázoló

PET−PÁLL KFT CUKRÁSZDA  6235 Bócsa, Kecskeméti út 63.
Tel.: 78/553−125, 20/9−947−741  petpall t−online.hu

Kunszállás, Mátyás király u. 16.
Tel.: 76/378-445; 06-20/346-3188
www.szinmesterek.atw.hu

Bodor Ferenc – Falusi vendéglátás
6235 Bócsa, II. kerület 32.
Tel.: 78/453-008, 20/442-3271, 30/418-41-58
3 Napraforgós falusi szálláshely
2 szobával, 5 férõhellyel.
Bodor Ferencné

✹ PALACKOZOTT ITALOK ÉS DOHÁNYÁRUK
széles választéka

✹ GÁZCSERETELEP
Szeretettel várom kedves vásárlóimat! Bócsa, Dózsa György u. 4.

Lõrincz Tamás üzemvezetõ
Mobil: 06-30/903-2747
Bócsa, Kecskeméti út 16.
Tel./fax: 06-78/553-100
www.lidercz.hu

BENZINKÚT
Bócsa, III. kerület 1.
Fax és telefon: 06-78/553-090
e-mail: fs9076@ret.agip.hu

NEKI BEJÖTT A SAJTOS TÉSZTA

Csordás Csaba – a házi gólkirály
Csordás Csaba oroszlánrészt vállalt a Kecskeméti TE focicsapat NB I-es tagságának kiharcolásában. És elmondható,
hogy szerencsésen döntött, mikor három éve elfogadta a
megújuló tulajdonosi kör haza hívó szavát.
– Teljesült a gyerekkori álmom, hogy a hírös városban
is játszhatok elsõ osztályú
csapatban – nyilatkozta az
Alföldi Naplónak. – Mikor
hazatértem ezt ígértem a vezetõknek, szurkolóknak, s
mindent meg is tettem a cél
elérése érdekében. Az összes
feltétel adottnak tûnt a sikeres
szerepléshez, de még engem
is meglepett, hogy milyen jó
szellemû, kitûnõ közösség jött
össze idehaza.
– Házi gólkirályként zártad
az õszi szezont.
– Valóban kijött eddig a lépés, de a legfontosabb, hogy

a csapat is várakozáson felül
teljesített. Óriási motivációt
jelent hazai közönség elõtt
játszani és jobban fekszik a
nyílt, támadó játék is. Régebben is akadtak helyzeteim, de
akkor nem sikerült ilyen hatékonyan értékesíteni azokat.
Ebben talán a rutin is számíthat már valamit.
– Foglalkoztat-e a gondolat, hogy már csak 3 együttest kell búcsúztatni a Magyar
Kupában és nemzetközi mérkõzésre készülhetne a város?
Ha már eddig eljutottunk,
szeretnénk meg is nyerni a
kupát. Abban a különleges

Csordás Csaba
helyzetben vagyok, hogy
már négyszer is játszottam
döntõt, a Sopronnal pedig,
nyerni is sikerült. Csodálatos lenne a KTE színeiben is
átélni azt az érzést, azt pedig elképzelni is nehéz,
hogy milyen eufórikus hangulat uralkodna a városban, ha kilépnénk a nemzetközi porondra.
– A Mezey-féle válogatott
óta közismert, hogy nem jó

elõjel tésztát fogyasztani a
meccsek elõtt. Neked viszont
remekül bevált ez a taktika…
– Siófokon hatan laktunk a
társaimmal egy nagy házban,
az étkezéskor mindig összejöttünk a konyhában. Az
egyikük barátnõje által készített sajtos pennébõl ettem,
másnap pedig két gólt lõttem
a bajnokin. Néhány hete
napvilágot látott ez a sztori,
azóta a pénteki összetartásokon az edzõnk külön kérésére csak sajtos tésztát fogyaszthatok. A Kispest elleni bajnoki elõtt, még a fõ fogás után
desszertként is tésztát rendeltek a számomra, a meccsen
pedig kétszer is betaláltam.
Remélem az ellenfelek csatárai még nem jöttek rá a góllövésnek erre a receptjére...
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DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

A munkaerõpiac jelenlegi helyzete
A dél-alföldi régió munkaerõpiacán is együtt van jelen a munkaerõhiány és a munkanélküliség. Több területen elõfordul,
hogy a cégek nem tudják kielégíteni a megrendelõik igényét,
mert nincs elegendõ képzett szakember, ugyanakkor a munkavállalók egy része nem rendelkezik a gazdaság igényeinek
megfelelõ szakképzettséggel.
– Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a munkaadók számára az igényeiknek
megfelelõ
képzettséggel,
kompetenciával rendelkezõ
munkaerõt biztosítsuk – nyilatkozta lapunknak dr. Nagy Ágnes, a Dél-Alföldi Regionális
Munkaügyi Központ fõigazgatója. – Évek óta kutatjuk, hogyan lehetne a gazdaság igényeihez jobban igazodó munkaerõ-piaci képzési rendszert
kialakítani és mûködtetni.
Több uniós pályázat sikeres
megvalósításával sok nemzetközi tapasztalatot szereztünk ezen a területen, az Európai Mobilitási Nívódíjban
részesült Leonardo projektünk is e cél elérését segítette
elõ. Ebben az évben új alapokra helyeztük a képzések
tervezését és lebonyolítását, új
módszereken, eljárásokon
alapuló kereslet vezérelt - a
regionális gazdasági igényekhez jobban igazodó munkaerõpiaci- képzési rendszert vezetettünk be. Nem várjuk meg

azt, hogy a
munkaadó
bejelentse
igényét, hanem
ezt
megelõzve
felmérjük
ezeket az
igényeket,
és szemé- Dr. Nagy Ágnes
lyes kapcsofõigazgató
latfelvételen
keresztül valósítjuk meg a
képzések tervezését. A személyes kapcsolatfelvétellel job-

ban megismerhetõ a munkaadó várható szakemberszükséglete, képzési igénye, hatékonyabb a munkáltató érdekeltségének, motivációjának
felkeltése, együttmûködésre
való ösztönzése.
Az új rendszerben fõ újdonság a munkaadó és a munka-

Rendkívüli téli akció
a hévízi
Ágnes Panzióban!

ügyi központ közötti szoros
együttmûködés a képzés tervezésétõl kezdve a befejezését
követõ munkába helyezésig. A
munkaadóval együttmûködünk a képzési szakirányok
meghatározásában, a munkaköri követelmények meghatározásában, a résztvevõk kiválasztásában, a gyakorlati képzés megszervezésében és a
befejezõk munkába helyezésében. A munkaadók fontos
szerepet vállalnak a gyakorlati képzés lebonyolításában is.
A keresletvezérelt képzési
rendszer mûködtetésében az
önkormányzatoknak is kiemelt
szerepük van, a településen
élõket motiválniuk kell arra,
hogy a rendszeres szociális
segély helyett a tanulást, majd
a megélhetést biztosító munkát válasszák.
A rendszer jelentõsen elõsegíti a foglalkoztatásban
érintett szereplõk, a munkaadók, önkormányzatok, felnõttképzési
intézmények
együttmûködését, és a képzési támogatásra fordítható
pénzügyi keret hatékony felhasználásához.
– A munkaerõpiaci prognózis alapján a keresett szakmák elsõsorban a gépipar és
az építõipari ágazathoz tartozó szakképesítések. Nagy
számban keresnek gépi és
CNC forgácsoló, hegesztõ,
lakatos, kõmûves, ács-állványozó, burkoló és asztalos
szakképesítéssel rendelkezõ
munkaerõket.

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nullá ról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40
órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökélete sen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nemp találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni ta nulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelv tanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a mód szer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

2008. november 1-tõl 2009. március 1-ig
– karácsony és szilveszter kivételével –

20% kedvezményt adunk a szállásdíjból!
Térítésmentes wellness-használat,
uszoda, szauna, sókamra, pezsgõfürdõ.
AQUALAND CLUB KÁRTYATULAJDONOSOK
FIGYELEM!
2008. december 22-ig Bónusz hetek,
illetve Bónusz napok
50%-os szobaár-kedvezménnyel!
További információk:
06-83.540 139, 83-540 290, 83- 340 450
Fax:06-83-343 218
e-mail: agnespanzio@t-online.hu
www.agnespanzio.inf.hu  www.confhotel.hu

Eladó lakást
vagy családi
házat keresek
Kecskeméten és
30 km-es
körzetében.
Horváth Mihály
30/ 640-1180

Alföldi Civil Napló
Megjelenik
30.000 példányban!
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Szerkesztõség: 6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041,
fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás:
Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan
kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag,
a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Kecskeméten lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Ön nel személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk.
– Igen, 2008. november 5-én (szerdán) 17-19 óráig és 2008. november 12-én (szerdán)
17-19 óráig. a Mûvházban 17-19 óráig a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Behring Balázs 20/946-07-24, www.kreativnyelv.hu
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KECELI VIRÁGFESZTIVÁL
A POLGÁRMESTER ORCHIDEÁI

Téglás András – a megálmodó

Keceli Virágfesztivál
Immár több évtizedes hagyományra tekint vissza a Keceli Flora
Virágfesztivál. A népszerû és színvonalas rendezvénysorozat
méltóképpen öregbíti a város hírnevét, hiszen az ország külön bözõ tájairól, sõt már határainkon túlról is rendszeresen érkez nek látogatók ilyenkor Kecelre. Haszilló Ferenc polgármester tá jékoztatta lapunkat az idei háromnapos fesztivál érdekesebb
eseményeirõl.
– Nagy kihívás, de egyben kóstolásörömteli feladat, hogy az ön- ra és vákormányzat szervezi a feszti- sárlásra.
vált. Nem csupán pompás vi- K i t û n õ
rágokat szemlélhetnek meg mesterek
itt a vendégeink, hanem ne- is megves faiskolák is állítanak ki a tisztelik a
termékeikbõl. Legizgalma- r e n d e z a Haszilló Ferenc
sabbnak a magas nívójú vi- vényt,
polgármester
rágkötészeti verseny ígérke- t e l j e s s é g
zik, ahol több város ügyes, igénye nélkül említeném,
jól képzett diákjai mérkõznek hogy kosárfonó, hímzõ és
meg egymással – mondta el kötészeti bemutató várja az
lapunknak a polgármester. – érdeklõdõket, akik maguk is
A fazekas kiállítás változatos- kipróbálhatják rátermettséságát a 30 különbözõ részt- güket. Elsõsorban a gyerevevõ garantálja. Tavaly óta kek számára lehet érdekes a
az ízletes borok megjelenésé- mézeskalács készítése, bár
vel is emeljük az esemény sok felnõttet is magával rarangját, naponta 2-3 borá- gad ez a régi, de alig ismert
szunk mutatkozik be, illetve foglalkozás. Lényeges megaz õ termékeikbõl alkalom említenem, hogy a Megyei
nyílik a mindenki által kedvelt Vöröskereszt felügyeletével

Gyorsan lett népszerû

szombaton és vasárnap véradási lehetõséget biztosítunk
a helyszínen.
– Lezsák Sándor országgyûlési képviselõvel együtt
nyitjuk meg a fesztivált, és
Varga János festõmûvész
barátom Színek, virágok, illatok címû tárlatán is köszöntõt mondok. A festészet
mellett a fotókiállítást várom még izgalommal, de
mindegyik programban található szép és esztétikai
élményt nyújtó, ami miatt
érdemes kilátogatni. Természetesen a gazdag kínálat
mellett egyéb nevezetességeinket is felkereshetik. A
neves vállalkozó, Pintér József által létrehozott Hadtörténeti Múzeum megtekintése maradandó emléket jelenthet bárki számára, a
T.G. Virágdekor iskola
meglátogatása pedig, kiválóan illeszkedik a fesztivál
mûsoraiba. Én egyébként
rendkívül kedvelem az élõ
virágokat, különösen az orchideát és a liliomot. Mindenki szeretettel várunk az
idei, december 5-én kezdõdõ fesztiválunkra!

December 5 - 7-éig tart az idén Kecelen az 1982-ben életre hívott
nagy sikerû Flora Virágfesztivál. A három nap alatt rengeteg vendég
megfordul itt ilyenkor, hogy gyönyörködhessen a virágcsodákban, a
gazdag kísérõ programból pedig, a legrafináltabb ízlésû látogató is
talál magának megfelelõ szórakozást. Téglás András, a T.G.Virágdekor Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatója, a rendezvény
megálmodója sok díjban - sõt miniszteri kitüntetésben is - részesült hi vatása során, de a legnagyobb elismerést a diákjai versenyeken elért
sikerei jelentik számára. A kezdeti nehézségekrõl, a kiegészítõ mûsor ról és az iskolával kapcsolatos eseményekrõl tájékoztatta lapunkat.
– Amikor elõálltam az ötletemmel kan évrõl
a fesztiválról, szinte kinevettek, évre visszagondolván, hogy mit akar ez az térnek hozifjú titán. Az élet azonban rácáfolt zánk, ezzel
a kétkedõkre, mert sok kiállító ér- is kifejezve
kezett a meghívóra, a legna- elégedettgyobb cégek is reprezentálták ségüket.
Téglás András
magukat, a vendégeink körében – A káprápedig, pillanatok alatt népszerû- zatos virágkompozíciók mellett a
vé vált a rendezvény. Mára el- színes kísérõ program is hozzájá-

mondhatjuk, hogy 30-40 ezer
ember is megfordul a három nap
folyamán nálunk, és nagyon so-

FEJES ÉS
TÁRSA KFT
VÁGÓHÍD

rult az eddigi sikerekhez. Idén is a
jól bevált kínálatból minden korosztály találhat a kedvére való

idõtöltést. A népmûvészet jeles
mesterei is képviseltetik magukat,
nem lesz hiány borászati és gasztronómiai rendezvényekbõl, a
gyerekeket pedig – sok izgalmas
program mellett - mikulásfogat
és játszóház is várja.
– Patinás iskolánkba jelenleg a
felnõttekkel együtt 1000-nél is
több tanuló jár. Igyekszünk gyakorlat-orientált képzésben részesíteni õket, mert a két kezük munkájából élnek majd meg a jövõben. Büszkén említem meg, hogy
szinte minden itt végzõ diák el tud
helyezkedni a szakmájában. A
fesztiválon is a legkedvesebb számomra, amikor a rangos virágkötészeti versenyen a tanulók pazar mûveiben gyönyörködhetek.
Szerencsére a képzeletük szárnyalásának szinte nincsenek határai. Most a januári németországi versenyre tréningeznek a diákok, ahol ehetõ virágokat és süteményeket készítenek majd. Ezek
a megmérettetések nagyon motiválják õket, elõsegítve a szakmai
fejlõdésüket is. Az év során pedig
az iskolában is bemutatókat tartunk, ezzel is inspirálva õket, és
mindig elõhúznak valami újat a
repertoárjukból.

Minorb Kft.

Rubinta Szörp−
és Üdítőüzem

Nagykereskedelmi értékesítés:


ÁFÉSZ KECEL
ÁLTALÁNOS FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÕ SZÖVETKEZET

Kecelen, Császártöltésen, és Imrehegyen
vagyunk jelen Coop boltokkal és bérletes
franchise üzletekkel.

Sertés



Marha

Olcsó árakkal és gazdag
választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
ELLENÕRZÖTT MAGYAR MINÕSÉG!
Koller József

NI-KECEL KERESKEDÕHÁZ

KIEMELKEDŐ KAMATAJÁNLAT
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2008. október 30− tól megújított vagy újonnan elhelyezett 3, 6 és 13 hónapos
futamidejű forint illetve euró betétekre kiemelt kamatokat ajánlunk:
3 hónapos forint lekötés esetén:
évi 12,00%-13,35%
EBKM: 12,55%-14,03%
A kamat mértéke összeghatártól függ!
A kamat jellegérõl döntsön Ön!
3 hónapos futamidõ esetén Ön eldöntheti, hogy a kamat fix vagy változó legyen.
Változó kamat esetén
Változás idõpontja: jegybanki alapkamat érvénybelépésének napja.
Mértéke: jegybanki alapkamat változásával megegyezõen.
6 hónapos forint lekötés esetén:
évi 13,00%-13,50%
EBKM: 13,42%-13,96%
A kamat mértéke összeghatártól függ!
Változó kamatozás.
Változás idõpontja: jegybanki alapkamat érvénybelépésének napja.
Mértéke: jegybanki alapkamat változásával megegyezõen.
13 hónapos forint lekötés esetén:
évi 12,25%
EBKM: 12,25%
A kamat mértéke összeghatártól független!
Változó kamatozás.
Változás idõpontja: jegybanki alapkamat változását követõ negyedév elsõ naptári napja.
Mértéke: jegybanki alapkamat változásával megegyezõen.
1 hónapos euró lekötés esetén:
évi 4,70%-4,90%
EBKM 4,80%-5,01%
A kamat mértéke összeghatártól függ!
Fix kamatozás.
3 hónapos euró lekötés esetén:
évi 5,00%-5,20%
EBKM 5,09%-5,30%
A kamat mértéke összeghatártól függ!
Fix kamatozás.
6 hónapos euró lekötés esetén:
évi 5,20%-5,50%
EBKM 5,27%-5,58%
A kamat mértéke összeghatártól függ!
Fix kamatozás.
„Ön a legjobb úton halad, ha felkeresi Takarékszövetkezetünk kirendeltségei egyikét!”
www.vadkerttakarek.hu

Juh

KECEL III. körzet 79.
Tel.: 78/422-064, 06/20/9-248-083

6237 Kecel, Szabadság tér 2/1.
Tel.: 78/420-612

a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél!



festék
álmennyezet
tapéta

6237 Kecel,
Kisz Lakótelep 21.







6237 Kecel
Soltvadkerti út 84.
Tel./fax: 06−78/421−895
e−mail: rubinta@citromail.hu

Telefon:
78/420-396;
06-30/9257-908

CSERBA OPTIKA
Ingyenes komputeres
szakorvosi szemvizsgálat!
6237 Kecel, Vasút út 1−3
Tel: 78/421−830

MIHÁLY FERENC „FEFE”

Víz, gáz, fűtés szaküzlet
6237 Kecel,
Császártöltési u. 36.
Tel./fax: 78/420−762;
20/9243−459;
70/7713−309

MTZ ALKATRÉSZ SZAKÜZLET
MTZ 50-es, 80-as, 82-es
alkatrészek, kenõolajok,
kenõzsír, fagyálló folyadék,
vízmelegítõk.
6237 Kecel, Soltvadkerti u. 13.
Tel.: 20/321-3055; 06/78-422-700

Az oldalt támogatta:

HARANGSZÓ TEMETKEZÉSI BT. – CEBEI ANDRÁS
6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 35. Tel.: 78/480-356
Mobil: 30/2998-555
6200 Kiskõrõs, Mészáros L. u. 41. Tel.: 78/413-982
6237 Kecel, Szabadság tér 4. Tel.: 78/420-052
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Milliárdos megyei cégek

Interjú Versegi Jánossal

A válság, a remény és a díjak
A napokban a Kereskedelmi
és Iparkamara kecskeméti
székházában mutatták be a
Dél-Alföldi régió legnagyobb
100 vállalkozását ismertetõ
évkönyvet. A rendezvényen
elõadást tartott dr. Szikora János, az APEH elnöke, illetve
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos elnöke. Az APEH országos vezetõje arról szólt,
hogy egy olyan listát szeretnének a szervezet honlapján
közzétenni, melyen feltüntetnék a köztartozással nem rendelkezõ vállalkozások nevét.
Ez egyben adóigazolásként is
szolgálna. Parragh László rö-

vid elõadásában a gazdasági
válságot elemezte. Véleménye szerint a jelenlegi helyzetben a kormánynak el kellene
indítania azokat a reformokat, amelyek a rendszerváltás
óta váratnak magukra. A régió gazdaságát bemutató Top
100 kiadványt Tamásné Czinege Csilla, az APEH regionális igazgatója ismertette a
sajtóval és a meghívott vállalkozókkal. Bács-Kiskunban
44, Csongrádban 38,, míg
Békésben 18 nagyvállalkozást regisztráltak a kiadvány
összeállítói, amelyek 2007-es
nettó árbevétele több volt,
mint 4,5 milliárd forint.

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI – SZAUNA
– INFRASZAUNA
S P O R TO L J ! GY Ó GY U L J ! P I H E N J !
Telefon: 76/441-363, www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: mindennap 9-22 óráig!

Ünnepi nyitva tartás:
december 24-én zárva, 25-én 14-22 óráig,
26-tól 30-ig 9-22 óráig, 31-én 9-16 óráig,
január 1-jén 14-22 óráig.
Egészségpénztárakkal szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új éve kívánunk!

A szeretet rózsái

Versegi János nem ismeretlen lapunk olvasói elõtt, hiszen a
Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) kecskeméti szervezetének elnökeként, a Ver-Bau Kft. ügyvezetõ igazgatójaként,
illetve a Területi Príma Díjak létrehozójaként egyaránt nyilatkozott már hasábjainkon. Alábbi interjúnkban, mindhárom
témában faggattuk.

deklik a pártokat a mi gondjaink-bajaink is.
- A cége helyzetét hogyan
látja pillanatnyilag?
– A mai világban, amikor
az építõipar 15-20 százalé-

– Nehéz ma vállalkozónak lenni. Nem segíti a versenyképességünket a kormányzat, és a mostani amerikai hitelválság csak tovább
rontja a helyzetünket – nyilatkozta lapunknak Versegi
János. – Sokkal drágábban
adnak hiteleket, s ez különösen az építõiparra igaz.
Banki vezetõktõl tudom,
hogy a pénzintézetek bizonyos pénzeket, most a hitelválság elõttinek a nyolcszorosáért tudnak csak felvenni. Ez minden vállalkozót
érinteni fog.
– Azt mondják, hogy az
olyan érdekképviseleti szövetkezésnek, mint amilyen a
VOSZ, éppen ilyenkor nõ
meg a jelentõségük.
– Igen, próbálunk is összefogni, és egyként megjelenni
a kormánnyal szemben. Sok
esetben megkérdezi a hatalom a véleményünket, a
gond csak ott van, hogy a válaszainkat nem fedezzük fel a
meghozott rendeletekben,
törvényekben. Az biztos, hogy
gyökeres átalakításokra van

kos visszaesésérõl beszélünk,
nem könnyû azon a pályán
maradni, amin több mint két
évtizede elindultunk. Szerencsére mindig voltak és vannak kecskeméti megbízásaink. Legutóbb a Goodmannek és egy svájci cégnek, a
Schaffnernak építettünk itt
csarnokokat, most a Phoenix
Mecano-nál dolgozunk. De
vállalunk kivitelezéseket szerte az országban, sõt már Romániában is van két cégünk.
És a Mercedes-beruházás miatt is bizakodó vagyok, remélve, hogy a helyi építõipari vállalkozásokra is számítanak ennek a nagyszerû kecskeméti beruházásnak a meg-

Fogadóóra

INTERJÚ FECZÁK LÁSZLÓVAL

Véghné Bánoczki
Anna és Marczi Albert
szocialista önkormányzati képviselõk

Görög katolikusok Kecskeméten

fogadóórát
tartanak
Erzsébet napján a Porta Egyesület katolikus csoportja Szent Erzsébetrõl szóló kis elõadással lepték meg a kecskeméti Margaréta
nyugdíjas otthon lakóinak. A legendát követve, az egyesület tagjai szentelt rózsával és kenyérrel kedveskedtek a jelenlévõknek.

Európai unikumok
A Europe Direct Bács-Kiskun
Megyei Európai Információs
Pont és az Európai Fogyasztói
Központ Magyarországi Képviselete „Európai Unikumok”
címmel fogyasztóvédelmi vetélkedõt indított 2008 õszén
középiskolás diákoknak.
A verseny egy online fordulóval indult. A második forduló a régiós döntõké volt, ide
az elsõ forduló alapján régiónként a 10 legjobb ered-

ményt elért csapat került be.
Az országos döntõ 2008. november 28-án kerül megrendezésre, 12 órától a Katona
József Könyvtárban. Ide Kaposvárról, Sopronból, Egerbõl, Békéscsabáról, Várpalotáról, Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról, Budapestrõl és
Kecskemétrõl kerültek be a
csapatok.
A csapatok teljesítményét
szakértõ zsûri bírálja el.

szükség, de ezt eddig egyetlen párt sem merte felvállalni.
– A VOSZ országos elnöke,
Demján Sándor gyakran kifejti kritikus véleményét a kormányzattal kapcsolatban.
Ugyanakkor az is tapasztalható, hogy ha a pártokról kell
szólni, akkor a VOSZ mindig
középutas játékba kezd.
– Igen, mert nem kötelezhetjük el magunkat egyik oldalra sem. Nekünk a vállalkozók, és nem a pártok érdekeit kell néznünk. Ezért az aktuális hatalommal mindig
tartjuk a lehetõ legjobb kapcsolatot. Sajnálatos tapasztalatom azonban, hogy mindig
csak a választások idején ér-

valósításában, az elkövetkezõ egy-két évben.
– Most készülnek ismételten a ma már országos ismeretséggel bíró Príma Primis
szima megyei díj megszervezésére. Mik a tapasztalataik?
– Különbözõ intézményektõl, magánszemélyektõl, vállalkozóktól 139 jelölés érkezett az idei megyei Príma díjra, ebbõl a VOSZ elnöksége
kiválasztotta azt a kategóriánkénti három jelöltet, akiket
szimpátia-szavazásra bocsátottunk a különbözõ médiákban. Ennek a 30 jelöltnek a
kiválasztásában segítségünkre volt egy, az idén elõször
létrehozott, úgynevezett tanácsadó testület is, amely
közéleti személyiségekbõl, a
jelenleg regnáló hatalom
képviselõibõl, és azoknak a
nagyobb vállalkozásoknak a
vezetõibõl áll, akik a díjhoz
szükséges anyagi erõt összeadják. A szavazások már lezárultak, s az így kialakult jelölõlistáról a 10 kategóriagyõztest a VOSZ elnöksége
választja ki a tanácsadó testület jóváhagyásával. Hárman vehetnek majd át egyegy millió forintos díjat november 28-án az Erdei Ferenc Mûvelõdési Központban, ahol az idei évi Príma
gálát rendezzük.

2008. december 1-jén
(hétfõn) 17- 18 óráig
az MSZP Kecskemét,
Kõhíd u. 8. sz. alatti
irodáján.

Augusztus elsejével az újonnan felszentelt Fülöp püspök megalapította a Kecskeméti Görög Katolikus Szervezõlelkészséget. A hitközösség vezetõje, Feczák László szervezõlelkész, görög katolikus atya nyírségi születésû, iskoláit – a hittudományi
fõiskolát is beleértve – Nyíregyházán végezte, s 1991-ben
Máriapócson szentelték pappá. Mindenekelõtt az iránt érdeklõdtünk nála, mi indokolta, hogy a felekezetük Bács-Kiskun
megyében is egy önálló lelkészségeket hívjon életre.
– Érkezésem oka elsõsorban a
híveink elvándorlása
volt, hiszen
a Nyírségbõl, Borsod- Feczák László
ból nagyon
sokan indultak el az ország
más tájai felé, munkahely
után, és erre a vidékre is sokan elköltöztek az utóbbi
években. A megélhetésért
folytatott küzdelem, mindenekelõtt az emberek szükségletének, a családfenntartásának egyik legfontosabb élettani dolga, ezt meg kell értenünk, és a püspök úr úgy látta, hogy ehhez nekünk is segítséget kell nyújtani. Hiszen
akik elszakadnak a családjuktól, a hagyománykörüktõl,
az egyháznak valamilyen formában segíteni kell a beilleszkedésüket az új környezetben, s ez már könnyebb,

ha legalább a lelki, vallási
gyökereikre rátalálnak. Éppen ezért örömmel érkeztem
erre a küldetésre, mert ez valóban apostoli küldetés, hiszen itt meg kell szervezni a
közösséget és a parókiát is.
– Hol tartják az istentiszteleteket, a szent liturgiákat,
miséket?
– Novembertõl a széchenyivárosi Szent Család Plébánia
kápolnájában, templomában, minden vasárnap féltizenegytõl kezdõdnek a görög katolikus Szent Liturgiák.
Remélem, erre hamarosan
hétköznapi alkalmakkor is
lehetõséget
kaphatunk.
Ezenkívül, a régebbi helyünkön, minden hónap utolsó
vasárnapján, a városközponti Szent Miklós templomban, délután 4 órakor van
görög katolikus Szent Liturgia. A parókiánkon, a lelkészi lakásunkon ki fogunk alakítani egy olyan közösségi

termet, ahol felnõttekkel, ifjúsággal szeretnék találkozni
vallási, illetve lelki programokat szervezve. Én úgy
gondolom, a mai világunkban az a legfontosabb, hogy
tudjunk közösen együttmûködni a szeretetben, s így, az
Isten szeretetében együtt
megélni a kereszténységünket, rítusunkat.
– Mikor lesz itt saját templomuk, közösségi házuk?
– Úgy vélem, hogy amit az
ember elkezd és az Isten áldása kíséri, az minél hamarabb megvalósul. Ha pedig
nincs rajta az Isten áldása, hiába kínlódunk. Itt kell egynéhány esztendõ ahhoz, hogy
egy valóban erõteljes közösség alakuljon ki, mely föl meri vállalni a templomépítés
nehéz feladatát. Mert a mai
világban nem könnyû még
egy családi otthont sem felépíteni, nem egy templomot.
– Hogyan léphetnek kapcsolatba önnel az érdeklõdõ
hívek?
– A lelkészi lakás a Fehér
u. 1. szám alatt található, ott
szinte bármikor elérhetõ vagyok, ahogy a 30/742-6270-es és a 76/403-778-as
telefonon is. E-mail címem:
feczaklaszlo@t-online.hu.
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A hûvös eleganciától a szexis formákig
A divatszakmában töltött év tizedes tapasztalatszerzést
követõen, egy esztendeje
nõi-férfi fehérnemû szaküzletet nyitott Varga Ildikó
Kecskemét központjában, a
Lestár tér 2. azám alatt. Az
itt kapható világhírû Rösch
és Felina márkák eleve ga ranciát jelentenek a kiváló
minõségre.
– Elõnyös helyzetben vagyunk, hiszen a Rösch német divatcégnek van gyára Kecskeméten is, így a
legfrissebb modelleket elsõ kézbõl tudjuk kínálni
vásárlóinknak – mondta el
az üzletvezetõ. – A minden
korosztály
igényeinek

szítõként kínál remek minõségû, természetes alap-

megfelelõ, rendszeresen
megújuló árukészletünkben a hûvösebb eleganciát mutató termékek éppúgy megtalálhatók, mint a
szexisebb formák.
A divatos fehérnemûk,
fürdõruhák,
köntösök,
szabadidõ-együttesek
mellé, a szaküzlet kiegé-

anyagú olasz higiéniai termékeket, illetve egyedi
tervezésû törölközõket,
ágynemûhuzatokat is.
– Kétségtelen, hogy
nem olcsó áruk boltja a
miénk – árulta el Varga Ildikó –, de garantáltan
színvonalas, igényes termékekkel, személyre sza-

STÍLUSOSAN VAGY DIVATOSAN?

Újra hódít a retró
Akár tetszik, akár nem, be kell látnunk, véget ért a nyár. Hiába kényeztet minket az október vakító napütéssel, búcsút
kell mondanunk lenge ruháinknak. Míg a forró napokon inkább a kényelemre figyeltünk, addig a hûvösebb idõben újra az eleganciáé a fõszerep. Hogy mit is érdemes magunkra öltenünk az idei szezonban? Errõl kérdeztük stílusszakértõnket, Kovács Tibor kecskeméti úri szabót.

bott szaktanáccsal, figyelmességgel várjuk vásárlóinkat. Ha pillanatnyilag
nincs raktárunkon egyegy keresett árucikk, egy
héten belül beszerezzük.
Érdemes rendszeresen betérni hozzánk, hiszen folyamatosan vannak akcióink, amikor 10-50 százalékos engedményt is
adunk árainkból.

Kecskemét,
Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig:
10 - 18-ig
Szombaton:
10 - 13-ig

– Számomra mindig is Milánó volt a mérce. Ezért régi
szokásomhoz híven, idén is
részt vettem a hagyományos
õszi divatkiállításon, ahol
most is képviseltette magát a
nemzetközi szakma színe-java. A bemutatón kiderült,
hogy az õszi-téli szezon divatszíne a sötétszürke maradt. Emellett domináns lett a
legfrissebb irányzatokban a
padlizsán lila. Minden neves
designer ezekkel a színekkel
dolgozik. Úgy tûnik, a retró
továbbra is reneszánszát éri,
a 60-as évek divatja jó idõre
megfertõzte Európát. A férfiak esetében ez fõként a vonalvezetésben nyilvánul meg.
Az õszi divatot két véglet jellemzi. Egyfelõl visszajöttek a
rendkívül karcsúsított, nagyon széles reverû öltönyök,
másrészt pedig, újra divatos
lesz a keskeny gallér keskeny
nyakkendõvel. Kiegészítõként
elengedhetetlen kellék a hagyományos kalap – nyilatkozta lapunknak a neves
mester.
– A gyengébb nem tekintetében mindig sokkal széle-

dek, divatirányzatok hatásai
lecsapódnak nálunk is, ennek köszönhetõen szép lassan fejlõdik tûnik az itthoni
öltözködési kultúra.
– Ebben igyekszünk magunkhoz mérten mi is részt
venni. Igény szerint segítsésebb skálán mozognak a get nyújtunk abban, hogy
szezon divatirányzatai. A höl- rátaláljanak egyedi stílusukgyek esetében is uralkodó ra vendégeink. Üzletünk
maradt a
sötétszürke,
de újdonságként tûnt
fel a kifutókon
az
aranysárga
és egy különleges
mélyzöld árKovács Tibor és egy divatos öltöny
nyalat. Újra
divatos lett a tyúkláb, illetve szakmai tanácsait egyre
a skót és Eszterházy kockás többen kérik ki és fogadminta. A hölgyek is bátran ják meg, ezért ma már egy
hordhatnak kalapot, ezen a személyben kell lennem
téren is sokkal színesebb stílusszakértõnek, designernek és megvalósítónak.
palettáról válogathatnak.
– Itáliában még a 70 éves Szeretném elérni, hogy ne
urak, hölgyek is mernek öl- vakon kövessék az embetözködni, még pedig olyan rek az aktuális trendeket,
kivételes ízléssel és bátor- ismerjék fel, hogy a stílus
sággal, hogy öröm látni és a divat merõben más
õket a korzón sétálgatva. fogalmak. A helyes öltözEhhez képest mi jókora lé- ködési kultúra lényege
péshátrányban vagyunk. ugyanis abban áll, hogy
Biztató jeleket már érzékel- szemezgessünk a trendi kíhetünk, hisz hazánk fiai is nálatból, azt ragadjuk ki az
látják utazásaik alkalmával újdonságok közül, amely ila jó példát, igyekeznek is lik hozzánk, erõsíti egyénitanulni belõle. Az új tren- ségünket, stílusunkat.

Köszönetek
A Halasi Úti Általános Iskola Alapítvány /ma Damjanich János
Általános Iskola/ megköszöni a személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlását. A 2007-ben kapott 197 ezer Ft-ot az oktató-nevelõ munka
elõsegítését célzó eszközökre és programokra használtuk fel.
Kérjük további támogatásukat! Adószámunk: 18346390-1-03
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik adójuk 1% -át a
Dömdödöm Szülõk Alapítványa, a Fogyatékkal Élõ Gyermekekért
Alapítvány részére ajánlották fel. A 39 ezer Ft-ot a Kecskeméti
Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézményben
(Kecskemét, Juhar u. 23.) tanuló értelmi fogyatékos gyermekek javára,
gyermeknapi színházi elõadásra használtunk fel.
Adószámunk: 18365593-1-03.
Bankszámlaszámunk: 51700155 - 1106591700000000.

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA
Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,
regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.
Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött
kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!
Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470
weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu
titkarsag@hknyomda.hu
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Vállaljuk pályázati
támogatásokhoz
kapcsolódó kiadványok
elkészítését,
a nyilvánosságot biztosító
közlemények megjelentetését a fejlesztések
megkezdésétõl,
az üzemeltetési
kötelezettség végéig.

Telefon: 76-505-041

