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A Kalocsai Fõszékesegyházi
Könyvtár 150 ezer kötetes
gyûjteménye páratlanul
gazdag kódexekben és a
könyvkiadás elsõ évtizedeibõl
származó õsnyomtatványok-
ban. A gyûjtemény közel ezer
Szentírás-kiadást is õriz. A
Biblia évére rendezett kiállítá-
son ebbõl a gazdag
gyûjteménybõl több mint száz
ritka példány látható az
ország egyik legszebb barokk

könyvtártermében. Patachich
Ádám érsek a 18. században
nagy körültekintéssel és
mûvészi ízléssel rendezte be
barokk olvasótermét, mely –
köszönhetõen a kötetek
egységes, idõtálló aranyozott
bõrkötéseinek – ma is eredeti
fényében ragyog. Ebben a
gyönyörû enteriõrben kapott
helyet a könyvtár Biblia-kiál-
lítása, mely szeptember 25-
éig tekinthetõ meg. 

„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés
Dr. Hajkó Erik

belgyógyász szakorvos 
Magas vérnyomás, szívritmus-
zavarok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
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Rendõrségi összeállításunk a 7-11. oldalon olvasható!

Sipiczki Sándor felvétele
a Porta Egyesület
dísztermében bemutatott
rendrségi fotókiállításon
tekinthetõ meg.

MMeeggffiizzeetthheettõõ
áárroonn!!
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Mint ismeretes, Bodolay
Géza mandátuma lejárt
teátrumunk élén, ezért
pályázatot írtak ki e posztra.
Novemberben viszont egyik
jelölt sem kapta meg a testület
többségének voksát, ezért újra
pályáztattak, s a közelmúltban
született a döntés: Cseke Péter
váltsa Bodolayt. Hogy közben
milyen politikai, pártmaskarás
csiki-csuki vígjátékok játszód-
tak le a háttérben, arról csak a
mendemondák szintjén
értesültünk.

A hosszú évek során hozzá-
szokhattunk már, hogy min-
den olyan pályázat felesleges,
amelynél a befutó elõre
borítékolva van. Hiszen nem
azért írják ki, hogy szakmai,
emberi, vezetõi kvalitásokat
mérlegelve a legjobbat
válasszák, hanem azért, mert
ezt követeli a törvényesség. Így
válik mosolyt fakasztó
komédiává az egész ceremó-
nia, csak a színház helyett a

városháza tanácstermeiben
játsszák. Sok hasonlón
edzõdve már csak mosoly-
gunk és slussz. Több szót nem
is érdemel. Nem úgy, mint
Cseke Péter legutóbbi nyi-
latkozata:

„Nincsen bal-, vagy job-
boldali színház – állította az új
igazgató a Reggel azon
kérdésére, miszerint mit szól
ahhoz, hogy sokak szerint 
jobboldali beállítottsága
szerepet játszott abban, hogy
a Fidesz-többségû kecskeméti
képviselõtestület õt választotta
meg direktorrá. – Én azt
hiszem, a kettõnek nincs köze
egymáshoz. A színház és a
politika két külön világ...”

Tisztelt Cseke Péter! Ugye
nem gondolja komolyan,
hogy semmi köze nem volt a
politikának a kinevezéséhez?
Akkor miért nyilatkozik
ilyesmit? Csak két okból
teheti: vagy szégyelli, vagy

tudatlan, tájékozatlan hü-
lyéknek néz bennünket. Ez
utóbbi viszont nem jó elõjel
most startoló kecskeméti szín-
házlását tekintve. A Jancsó-
korszakkal kezdõdõen a poli-
tika részérõl annyi ködösítés és
büdösítés történt szeretett szín-
házunk háza táján az elmúlt
negyed évszázadban, hogy az
edzett kecskeméti polgár
hamar átlát már minden
ködön, és gyorsan megérzi,
hol van a kutya elásva. Önt
nevezték ki direktornak és
kész. Nem firtatjuk miért, de
legalább õszinteséget,
egyenes beszédet várunk a
jövõben attól, aki a mi
adónkból fenntartott
intézményt vezeti. Ugye, ez
nem túl nagy kérés?
Ugyanakkor õszintén kíván-
juk, hogy szakmailag remek,
közönségbarát színház legyen
a kecskeméti, az ön
irányításával!

A címben lévõ szójátékért
pedig elnézést kérünk, de
Csikyt nem írhattunk, mert az
már foglalt. Gergelyé, az
évtizedek óta nagyszerû szín-
házzal dicsekvõ Kapos-
váron…

k.e.

Az akkreditáció ered-
ményessége azt bizonyítja,
hogy a MAB elvárásainak a
Kecskeméti Fõiskola
megfelel, és adottak a
megfelelõ színvonalú képzés
feltételei.

– Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy most 8 nyugodt
év következhet számunkra –
nyilatkozta az Alföldi Napló-
nak a fõiskola rektora. –
Feltétlenül törekednünk kell
arra, hogy saját munkatár-
saink, azok közül is lehetõleg
a fiatalok, tudományos
fokozatot szerezzenek. Mert

a felsõoktatásban dolgozó
oktatókkal, kutatókkal és
tanárokkal szemben igen
magas szintû elvárások van-
nak. Az alapos szakmai
ismeret, az önképzés mellett

fontos lehetõleg nem csak
egy idegen nyelv elõadói
szintû ismerete, valamint az
informatikai eszközök és
módszerek alkalmazása.
Ezek nélkül a felsõoktatás-
ban oktatni ma már szinte
elengedhetetlen. Az oktatói
utánpótlás helyzetét nehezíti,
hogy a magas elvárások
ellenére, az anyagi megbe-
csülésük meglehetõsen ala-
csony a munkatársainknak,
ezért a felsõoktatásban dol-
gozni nem vonzó az egyre
jobb lehetõségeket találó
friss diplomások számára. 

– Természetesen gondol-
kodunk új szakok indításán,
valamint az egyetemi szintû
mesterképzés bevezetésén is,
a meglévõ épületeinkben,
laboratóriumainkban, tan-
termeinkben egyre kor-
szerûbb és vonzóbb feltételek
biztosítására törekedve.

A neves kecskeméti
fotómûvészt, Baghet Iskandert
a Magyar Kötársasági
Érdemrend Lovagkeresztjével
tüntették ki a közelmúltban.

A szír születésû, de negyven
éve Magyarországon élõ,
eredetileg mérnök-tanár
végzettségû fotós évtizedek
óta szerepel mûveivel orszá-
gos és határainkon túli tárla-
tokon. Több mint 250 alka-
lommal tárta közszemlére

alkotásait egyéni kiál-
lításon. Közülük több is
valamilyen nemes cél
érdekében rende-
zõdött: az erdélyi
menekültek javára, az
autista gyermekek
megsegítésére, vagy
éppen a kecskeméti
Magyar Fotográfusok
Házának restaurálására. A
Magyar Köztársaság elnöke
által kitüntetett fotómûvésszel

következõ lapszámunkban
olvasható terjedelmesebb
interjú. 
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AA  MMaaggyyaarr  FFeellssõõookkttaattáássii  AAkkkkrreeddiittáácciióóss  BBiizzoottttssáágg  ((MMAABB))
nnyyoollcc  éévvrree  sszzóóllóó  ookklleevveelléétt  vveehheettttee  áátt  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  ddrr..
DDaannyyii  JJóózzsseeff,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  FFõõiisskkoollaa  rreekkttoorraa..  EEzztt  aazz
üünnnneeppééllyyeess  cceerreemmóónniiáátt  aazzoonnbbaann  eeggyy  rreennddkkíívvüüll  rréésszzlleetteess
vviizzssggáállaatt  eellõõzzttee  mmeegg  aa  MMAABB  rréésszzéérrõõll,,  aa  ffõõiisskkoolláánn  ffoollyyóó
ookkttaattááss--nneevveellééss  ttaarrttaallmmáátt,,  sszzeemmééllyyii  ééss  ttáárrggyyii  ffeellttéétteelleeiitt,,
iilllleettvvee  aazz  iinnttéézzmméénnyy  mmiinnõõssééggbbiizzttoossííttáássii  rreennddsszzeerréétt
iilllleettõõeenn..  

VVééggüüll  iiss  aazz  ttöörrttéénntt,,  aammii  vváárrhhaattóó  vvoolltt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  sszzíínn--
hháázziiggaazzggaattóó  vváállaasszzttáásstt  iilllleettõõeenn..  IIzzoommbbóóll  aa  ddiirreekkttoorrii  sszzéékkbbee
eemmeellttéékk  OOrrbbáánn  VViikkttoorr  bbaarrááttjjáátt,,  CCsseekkee  PPéétteerrtt..  AAzz  aa  ffõõvváárroossii
sszzíínnéésszz,,  aakkii  aa  nnoovveemmbbeerrii  sszzaavvaazzáássoonn  mméégg  ccssaakk  eeggyyeettlleenn  eeggyy
vváárroossaattyyaa  bbiizzaallmmáátt  ééllvveezzttee,,  rrööppkkee  nnééggyy  hhóónnaapp  aallaatttt  oollyyaann
hhaattaallmmaass  nnééppsszzeerrûûssééggeett  sszzeerrzzeetttt  aa  kkééppvviisseellõõtteessttüülleettüünnkkbbeenn,,
aammiillyyeett  mmûûvvéésszzkkéénntt  eeddddiigg  ssoohhaa..

Jól vizsgázott a főiskola A fotóművész lovagkeresztje

Színházi Cseke−csuki
DDrr..  DDaannyyii  JJóózzsseeff  rreekkttoorr  aazz

aakkkkrreeddiittáácciióóss  ookklleevvéélllleell  

Négy alföldi felsõfokú
intézmény – a Bajai Eötvös
József Fõiskola, a
Kecskeméti Fõiskola, a Szol-
noki Fõiskola és a Szarvasi
Tessedik Sámuel Fõiskola –
rektorai Szövényi Zsolt, az
Oktatási és Kulturális Min-
isztérium fõosztályvezetõje
jelenlétében írták alá a
napokban együttmûködési
megállapodásukat a Straté-
giai Szövetség létre-

hozásáról. Az együttmûködõ
fõiskolák erõforrásaik
hatékonyabb hasznosítása
érdekében a jövõben
folyamatosan egyeztetik
fejlesztési elgondolásaikat.
Figyelembe veszik
tevékenységük, képzéseik
fejlesztésében azokat a már
kialakult kompetenciákat,
amelyek egy-egy intézmény
erõsségének, specialitásá-
nak mondhatók, elkerülve

ezzel a párhuzamos kapa-
citások létrejöttét. Ugyan-
akkor olyan, valamennyi
fõiskola hasznára váló,
közös fejlesztéseket valósí-
tanak meg, melyekre külön-
külön, az erõforrások
összpontosítása nélkül nem
lennének képesek. Tevékeny-
ségüket a Szövetségi Tanács
szervezi, amely a fõiskolák
rektoraiból áll, és konszen-
zussal hozza döntéseit.

Stratégiai Szövetség

Országos bajnokok
Édesapám gokartozott, s gyer-

mekkorom nagy részét a családi
autószerelõ mûhelyben töltöttem
– tekint vissza sportpályafutásá-
nak kezdetére Boros László, a
hazai ralisport ifjú reménysége,
aki állítja: autó-
versenyzõnek született.
Karrierje még a roncsder-
bisek vetélkedésében,
illetve a rali-túra bajnok-
ságban indult. Utóbbi
géposztályban – egy fel-
tuningolt Lada volánja
mögött – az elõkelõ
negyedik helyezést érte el
az egyik futamon. A felgyülemlett
tapasztalatok, a kíváncsiság, no
meg a vakmerõség motiválta,
hogy idén a legmagasabban
jegyzett kategóriában, vagyis a
rali 1. osztályban próbáljon
szerencsét.

– Semmi máshoz nem hason-

lítható az érzés, amikor a vakuk
kereszttüzében odagördülünk a
rajtvonalhoz és nekivágunk a
futamnak. Ilyenkor csaknem
egekbe szökik a versenyzõ adre-
nalinszintje – magyarázta az Alföl-

di Naplónak a ralis, aki
futóedzésekkel, kondizással, és
természetesen vezetõi trénin-
gezéssel készül a komoly szellemi
és fizikai koncentrációt igénylõ
megmérettetésekre. Boros
mostani járgányáról, az 1,6-os
Suzuki Swiftrõl megtudtuk, hogy

136 lóerõs, s egyebek mellett
abban különbözik az
országutakon közlekedõ hasonló
modellektõl, hogy két kipufogó-
val, hidraulikus kézifékkel, illetve
speciális tárcsafékekkel ren-

delkezik. A fiatal versenyzõ
az idei évre célként a tisztes
helytállást jelölte meg. 

– Végig szeretnék menni
mind a hét futamon, s ha
kedvezõen alakulnak a
dolgok, az év végén
rajthoz kívánok állni egy
nemzetközi versenyen
Horvátországban. 

A legfontosabb talán az, hogy
tapasztalatokat szerezzek a
legjobbak mezõnyében. Ebben a
családom és támogatóim mellett
navigátorom, valamint a tíz
szerelõt, továbbá két
gumimérnököt felvonultató Suzu-
ki csapata segít.

Van sok-sok éve egy világ-
verseny, amit az Értelem
Odüsszeája néven emleget-
nek. Fiatalok vetélkedõjérõl

van szó, amelyen színészi
kvalitást és probléma-
megoldó képességeket
követelnek a nebulóktól.

Van két kecskeméti
pedagógus, akik évek óta –
Chicagotól Berlinig – remek
eredményeket értek el

tanítványaikkal ezeken a
megmérettetéseken. A
napokban sem okoztak
csalódást, hiszen mindketten

országos bajnok-
ságot nyertek
ismét: Koloh Elek-
né a Mátyás Király
Általános Iskola
alsó tagozatos
csapatával (felvé-
telünkön), míg
Vargáné Pullai Edi-

na a Gáspár András Közép-
iskola diákjaival hozta el a
legjobbaknak járó kupát a
fõvárosból. Ezek a sikerek
azért is figyelmet érdemelnek,
mert az Európa-bajnokságot
a hétvégén éppen Kecske-
méten rendezik.

A legjobbak között
KKeeccsskkeemméétt ii   rraa ll ii ss

EEBB  KKeeccsskkeemméétteenn
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--  ÚÚggyy  ttuudd--
jjuukk,,  mmáárrcciiuuss
3311--ee  vvoolltt  aa
hh aa tt áá rr ii dd õõ ,,
hhooggyy  aa  HHoonn--
vvééddeellmmii  MMiinn--
iisszzttéérriiuumm  áátt--
aaddjjaa  aazz  öönnöökk
ffeennnnttaarrttóójjáá--
nnaakk,,  aa  mmee--
ggyyeeii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk  aa
RReeppüüllõõkkóórrhháázz  eeggéésszz  tteerrüülleettéétt..

– A repülõorvosi kutató és a
járóbeteg szakellátás
mûködtetése továbbra is a
Honvédelmi Minisztériumi
hatáskörébe tartozik. A
megyei önkormányzat részére
az átadás megtörtént, így át
kell gondolnunk, hogy a
kórház szempontjából milyen
igényeink vannak, és mi a
legcélszerûbb megoldás.
Dönteni viszont csak azután
lehet, ha már pontosan
tudjuk, hogy az úgynevezett
Pólus Programra beadott
pályázatunkból – ami 12 mil-
liárd forint – mennyit sikerül
elnyernünk.

––  MMiirree  kkeelllleennee  iillyyeenn  jjeelleennttõõss
öösssszzeegg??

– Szeretnénk ide, a Nyíri úti
központba behozni az összes
mûködõ osztályunkat, ellátási
feladatainkat, ezáltal az Izsáki
úti telephelyünket megszün-
tethetnénk, korszerû otthont
teremtve a szülészetnek és
nõgyógyászatnak, a cse-
csemõ- és gyermekgyó-
gyászatnak, a fül-orr-
gégészetnek, illetve a krónikus
fekvõbeteg osztályoknak. Ezek
jelenleg a Izsáki úti telep-
helyünkön mûködnek. Ha a
teljes összeget megnyerjük,
akkor a mostani tervek
alapján megvalósítható ez a
beruházás, illetve az
áttelepítés. Ha kevesebb pénzt
kapunk, akkor újra kell gon-
dolnunk, hogy az Izsáki úti
gyógyító egységek közül
melyiket tudjuk Repülõ-
kórházban és melyiket a Nyíri
úton elhelyezni. Mert a kinti
telephelyet mindenképpen
szeretnénk megszüntetni,
hiszen ennek az egész Pólus
Programnak az lenne az egyik
célja, hogy koncentráljuk a
fekvõbeteg osztályainkat, és
ezáltal hatékonyabban, gaz-
daságosabban tudjuk
mûködtetni. Természetesen a
legfõbb szándék a korszerû,
legmagasabb szintû szakmai
ellátás betegeink részére.

––  MMiikkoorr  ddöönntteenneekk  eerrrrõõll  aa
ppáállyyáázzaattrróóll??

– A beadási határidejét
kitolták júniusra, de
reményeink szerint még ebben
az évben döntés születik arról,
hogy mekkora összeget sik-
erült megnyernünk. Kétfor-
dulós pályázatról van szó, így
még az elsõ forduló után is –
ekkor már teljesen kész terv-
dokumentációt kell beadni -
változások lehetnek. Mi
felkészültünk, gyakorlatilag a
tervek készen vannak, és
2011-ig be kell fejezõdnie
ennek az uniós beruházásnak.
Ha erre a Pólus Programra a
pályázott pénz teljes összeggel
megnyerjük, s az Izsáki úti 
telephelyünket sikerül felszá-
molni, az jelentõs fenntartási
költségcsökkenést is ered-
ményezne. Megtakarítható a
szállítási költség, a
párhuzamosságok felszámol-
hatók, a szervezés egy-
szerûsödik.

––    TTéérrjjüünnkk  vviisssszzaa  aa  tteerrvveezzeetttt
bbeerruuhháázzáássrraa!!

––  A mostani elképzelésünk
szerint a jelenlegi hotelépület
elé folyosóval összekötve egy
új épület kerülne, ahová a
szülészet, a nõgyógyászat, a
koraszülött- és gyermekosztály,
a szájsebészet és fül-orr-
gégészet kerülne, a legkorsz-
erûbb körülmények közé,
minden igénynek megfelelõ
feltételekkel. Feltétlenül
szeretnénk létrehozni a
szívkatéteres laboratóriumot.
A hemodinamika egy teljesen

új része lenne kórházunknak,
így nem kellene a betegeket
Szegedre szállítani. Jelenleg
ebben a régióban, a szívin-
farktusos betegek ellátása
hátrányos helyzetben van az
ország többi régiójához
képest, amiért nincs még meg
a haemodinamikai laboratóri-
um, nem tudunk
szívkatéterezést, és egyéb
szükséges beavatkozásokat
elvégezni. A tartalék
területünkön épülne meg a
reumatológia, a krónikus és
tüdõosztályok részére egy-egy
önálló épület, ami egymással
és a fõépülettel is folyosóval
össze lenne kötve. A
patológián is történne egy
meglehetõsen nagy fejlesztés,
s az informatikára is egy na-
gyobb összeget szántunk
ebben a programban. Ha a
környezõ kórházak part-
nereknek bizonyulnak,
kiépítünk egy olyan 
összeköttetést, hogy köl-
csönösen lehessen a leleteket
diagnosztizálni.

––    MMiillyyeenn  sszzeemmééllyyii  vváállttoozzáá--
ssookk  éérrddeemmeellnneekk  ffiiggyyeellmmeett
jjeelleennlleegg  aa  mmeeggyyeeii  kkóórrhháázzbbaann??

––  Az onkoradiológián
folyamatban van a pályáz-
tatás, az osztályvezetõ fõorvosi
posztra. Az ideggyógyászati
osztályt néhány hónapja új
fõorvos, dr. Kondákor István
vezeti, aki a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemrõl érkezett
hozzánk. A fül-orr-gégészeti és
a szájsebészeti osztályt
összevontuk nemrég, és
ennek vezetõje Oberna Fe-
renc fõorvos lett. Õ a Rókus
Kórházban dolgozott, az
ottani fej-nyak sebészeti osztá-
lynak volt a vezetõje. Mindket-
tõjük személyében magas sza-
kmai színvonalú, ambiciózus,
kitûnõ munkatársakkal lettünk
gazdagabbak, akik a kórház
hírnevét méltán öregbítik.

Az évekig tartó szárnyalást,
egy idõre a kétségek labirin-
tusában való bolyongás
idõszaka követte Stadler
József életében. Azonban
kiváló üzleti érzékének
köszönhetõen a vártnál
hamarabb talpra állt. Õ ma a
ruhaiparban lát fantáziát, újra
tele van energiával, célokkal,
és nem utolsósorban elsõ
osztályú és széles választékú
áruval.

--  MMiiéérrtt  éérrddeemmeess  bbeettéérrnnii
„„FFööllddvváárr  ffeelléé  ffééll  úúttoonn””
oollvvaassóóiinnkknnaakk  aazz  öönn  áárruuhháázzáá--
bbaa??

– Kiváló minõségû spanyol,
német, olasz, magyar ter-
mékekbõl lehet választani. A
mintegy 1,5 millió darabos
készletünkben csaknem két-

ezerféle árucikkbõl mindenki
találhat számára megfelelõt.
Az öltönyöktõl kezdve
kosztümök, ingek, cipõk,
bõrkabátok, nadrágok,
sportruházat mellett saját
márkanévvel ellátott vegyiárut
is forgalmazunk. A közelgõ
ballagásra gondolva például
öltönyökbõl 20 ezer darab áll
rendelkezésre, mindenbõl
extra méretben is. Aki tehát
hozzánk ellátogat, azt gyakor-
latilag tetõtõl talpig
felöltöztetjük, olyan kedvezõ
áron, hogy garantáltan újra
felkeres bennünket. Én is

szívesen adok tanácsot
a választásban, és kol-
legáim is örömmel áll-
nak vásárlóink ren-
delkezésére, minden
nap (hétvégén is) 8-tól
21 óráig.

--  MMiivveell  lleennnnee
eellééggeeddeetttt,,  hhaa  uuggrraannáánnkk
eeggyy  éévveett  aazz  iiddõõbbeenn??

– Egyszerû ember
vagyok. Legfõbb
örömöm, ha jókedvûen,
de nem üres kézzel
távoznak tõlem az
emberek. Nagy álmom,
hogy a mostanival
szemben, a túloldalon
felépítsek egy hatezer
négyzetméteres üzletet, amit
már most feltölthetnék áruval.
Így a legnagyobb lehetnék a

hazai piacon, ráadásul száz új
munkahelyet is teremthetnék
vele.

--  AA  sszzeerreennccsséérree  bbíízzzzaa  vvááll--
llaallkkoozzáássaaiitt,,  vvaaggyy  öösszzttöönnöösseenn
rrááéérreezz  eeggyy––eeggyy  tteerrüülleett
kkiiaakknnáázzaattllaann  lleehheettõõssééggeeiirree??  

– Ha az ember használja a
fejét, és célirányosan lát
munkához, bármihez fogjon
is, mûködnie kell. Annak
például különösen örülök,
hogy akik nálam kezdték a
szakmát – mivel kemény
kiképzésben részesültek –
mára sokan befutott üzlet-
emberek lettek. Amihez hoz-

zányúltam, általában mû-
ködött, de pici szerencse is
kell, hiszen apró momen-
tumokon is múlhat az élet…

--  ÖÖnntt  nneemm  ssookksszzoorr  ccssííppttee
ggaalllléérroonn  aazz  uunnaalloomm..  MMeegg--
tteehheettttee  vvoollnnaa,,  hhooggyy  vviisssszzaa--
vvoonnuull,,  mmééggsseemm  ííggyy  ttöörrttéénntt..
EEnnnnyyiirree  sszzeerreett  ddoollggoozznnii??

- Munka nélkül nem tudok

meglenni, és imádok alkotni
is. A stadiont is több funkciós-
ra terveztem, mûködhetett
volna akár utánpótlás-
akadémiaként is. Aki pedig iri-
gyelt, elfelejti, hogy nem
sokan akarnak annyit dolgoz-
ni, mint én.

--  AAkkaaddtt  ddoollggaa  bbáárráánnyyookkkkaall
ééss  bbáárráánnyybbõõrrbbee  bbúújjtt  ffaarrkkaa--
ssookkkkaall  iiss……  MMeellyyiikk  ffaajjttáávvaall
bboollddoogguulltt  nneehheezzeebbbbeenn??

- A bárányokkal lényegesen
könnyebben bírtam. Sajnos a
nehezedõ gazdasági helyzet-
ben egyre több az utóbbi. Ám
még jó, hogy az emberek túl-
nyomó többsége –– akiknek
sokszor segítettem is –– mellet-
tem áll, sõt törzsvevõk lettek,
mintegy szolidaritásukat is
kifejezve.

--  HHoonnnnaann  eerreedd  aa  ffooccii  iirráánnttii
sszzeennvveeddééllyyee??

- Ifjú koromban naphosszat
rúgtuk a bõrt a szomszéd
gyerekekkel legeltetés közben.
Imádtam gólt lõni az
összetákolt kapuba. Alkalom-
adtán pedig, bejártunk a falu-
ba, ahol volt televízió, és meg-
néztünk egy-egy válogatott-
vagy Fradi-meccset. Dédel-
getett álmom, hogy focista
legyek, nem teljesülhetett,
felépítettem viszont egy kor-
szerû stadiont. Ha nem veszik
el, a csapatom a mai napig
ott lehetne a magyar élvonal-
ban. Annyira már nem
ugrálok, hogy újra a bir-
tokomba kerüljön a pálya, de
remélem, nem is az enyészet
teszi majd tönkre. A magán-
csapattal és a stadionnal
sajnos megelõztem a koro-
mat… A sors furcsa fintora,
hogy amire a legbüszkébb
vagyok, végeredményben az
okozta a vesztemet is… De ez
már egy másik történet.

Nagy változás előtt a
megyei kórház

AA  KKeeccsskkeemmééttii  MMeeggyyeeii  KKóórrhháázzttóóll  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  ááttaallaakkííttáássookk
ssoorráánn aakkkkoorr  vveetttteekk  eell  kkééttsszzáázz  áággyyaatt,,  aammiikkoorr  aa  mmeeggsszzûûnnõõ
RReeppüüllõõkkóórrhháázz  ffeellaaddaattaaiitt  aa  nnyyaakkuukkbbaa  zzúúddííttoottttáákk,,  aammii  pplluusszzbbaann
mmiinntteeggyy  8800  eezzeerr  eemmbbeerrnneekk  aazz  eellllááttáássáátt  jjeelleennttii..  PPeerrsszzee  mmaa  mmáárr
sseemmmmiinn  sseemm  lleeppõõddiikk  mmeegg  aazz  eeggyysszzeerrûû  hhaallaannddóó,,  hhaa  aa  mmaaggyyaarr
eeggéésszzssééggüüggyyrrõõll  vvaann  sszzóó..  AAzz  eemmllíítteetttt  kkeeccsskkeemmééttii  aannoommáálliiáánn
sseemm..  EEttttõõll  ffüüggggeettlleennüüll,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeeii  iinnttéézzmméénnyytt  mmááiigg
aazz  oorrsszzáágg  eeggyyiikk  lleeggjjoobbbb  kkóórrhháázzaakkéénntt  eemmlleeggeettiikk..  AA  ffõõiiggaazz--
ggaattóótt,,  ddrr..  SSvvéébbiiss  MMiihháállyytt  aa  jjeelleennlleeggii  hheellyyzzeettrrõõll  ééss  aa  kkiillááttáá--
ssookkrróóll  ffaaggggaattttuukk..

AAzz  5522--eess  úúttoonn  SSoollttrraa  éérrkkeezzvvee,,  mmáárr  mmeesssszziirrõõll  llááttsszziikk  aa
SSttaaddlleerr  ffeelliirraatt..  AA  kköözziissmmeerrtt  vváállllaallkkoozzóó  ssiikkeerree  ttaalláánn  aabbbbaann
rreejjlliikk,,  hhooggyy  nneevvee  hhaallllaattáánn  mmiinnddeennkkiinneekk  eesszzéébbee  jjuutt  vvaallaa--
mmii..  VVaann,,  aakkiinneekk  aa  sszzeeggéénnyy  jjuuhháásszzlleeggéénnyy  ööttlliikk  ffeell  rróóllaa,,
aakkiibbõõll  mmeesséébbee  iillllõõ  mmóóddoonn,,  mmiilllliiáárrddooss  lleetttt,,  mmáássnnaakk  aa
ffooccii,,  aazz  AAkkaasszzttóónn  ééppüülltt  ssttaaddiioonn  NNiiccsseennkkóóvvaall  vvaaggyy  aazz
UUttoollssóó  vvaaccssoorraa  ccíímmûû  kkéépp;;  ddee  mméégg  mmaa  iiss  ssookkaann  úúggyy
eemmlleeggeettiikk,,  mmiinntt  mmuunnkkaahheellyyeett  tteerreemmttõõ  ffõõnnöökköött  vvaaggyy
kköözzvveettlleenn  bbaarrááttoott..

II nn tteerr jjúú   ddrr ..   SSvvéébb ii ss   MMiihháá ll yy   ffõõ iiggaazzggaattóóvvaa ll

Stadler József, aki
megelőzte korát

A solti Stadler Áruházban másfélmillió
darabos készlet, kétezerféle 
árucikk várja a vásárlókat.

DDrr..  SSvvéébbiiss
MMiihháállyy  

MMÁÁJJUUSS 88--ÁÁNN CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKKÖÖNN,,  1177--TTÕÕLL 1199  ÓÓRRÁÁIIGG ÉÉSS MMÁÁJJUUSS 1155--ÉÉNN CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKKÖÖNN 1177--TTÕÕLL 1199  ÓÓRRÁÁIIGG

AAmmiirree  lleeggbbüüsszzkkéébbbb  vvaaggyyookk  ––  aa  ssttaaddiioonn
ééss  aa  ccssaappaatt  ––,,    vvééggeerreeddmméénnyybbeenn  aazz  ookkoozz--
ttaa  vveesszztteemmeett  iiss..
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Aki ismeri az Egressy utcai
intézmény épületét, az tudja,

hogy a falak vizesek,
romosak, a tetõ sok helyütt

sérült, ázott, törött. Az alaptól
a kúpcserepekig mindent
meg kell újítani rajta, benne.
Mindez mintegy 40 millió
forint ráfordítást követel, s ezt
az összeget közadakozásból
igyekeznek elõteremteni a
szervezõk.

A világszerte általános
megbecsülésnek örvendõ,
három éve elhunyt pápáról
elnevezett intézmény funkció-
ja, jövõbeli céljai, segítésre
ösztönöznek sok nemeslelkû
polgárt. A falak átvágását,
szigetelését az elsõként a
közösség szolgálatára jelent-
kezõ Pintér József keceli vál-
lalkozó, a Pintér Mûvek tulaj-
donosa fizette, kétmillió
forintos felajánlással. A
napokban Kecskeméten járt
milliárdost arról kérdeztük,
hogy mi indította erre az
áldozatvállalásra. 

– Naponta félszáz meg-
keresést kapok: segítsek a
haldokló gyereken, az éhezõ
nagymamán, a megesett
kismamán, a szerencsétlenül
járt külföldi vendégen. Az
embernek fáj a a szíve, mikor

nemet kell mondani, de a
világ összes baját nem tudjuk
megoldani. A kecskeméti
példa, az intézmény léte, cél-
jai azért vonzottak, mert

magam is nagy tisztelõje
vagyok Wadowice szülöt-
tének, a jeles fõpapnak,
Karol Wojtylának. Mély
embersége, elkötelezett val-

lásossága, nagyhatású
munkája engem is megérin-
tett. 

A Szent Anna Porta
közösség törekvései pedig
azért tetszettek, mert a pápa
emlékét nem üres szavakban
idézik fel, hanem cselekede-
tekben. Még ebben a romos,
elhagyatott, bizony szánal-
masan kinézõ épületben is
hozzákezdtek a szegények
napi étkeztetéséhez, ruha-
osztásokat, családi ünnepe-
ket szerveztek, szerveznek
máig. Meggyõzõdésem,
hogy jó helyre adtam ezt a
pénzt, jó helyen segítettem,
és a felújítás után ebben a
házban magas színvonalú,
az ember mélységes
tiszteletét szem elõtt tartó
krisztusi munka folyik majd –
melynek lényege a szolida-
ritás. Átélhettem azt az
igazságot, amit a Biblia Krisz-
tusnak tulajdonít: „jobb adni,
mint kapni!” Igazából én
köszönöm, hogy segíthettem,
hogy egy ilyen nagyszerû
ügyhöz társnak, barátnak
fogadtak.

„Egy nagyszerű ügyhöz társnak, barátnak fogadtak”
AAmmiinntt  aarrrróóll  mmáárr  hhíírrtt  aaddttuunnkk,,  eezz  éévv  áápprriilliissáábbaann
mmeeggkkeezzddõõddöötttt  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  sszzeeggéénnyyeekk,,  eelleesseetttteekk,,  hhaajjlléékk--
ttaallaannookk  ttáámmooggaattáássáárraa,,  ééttkkeezztteettéésséérree  llééttrreehhíívvootttt  WWoojjttyyllaa
BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ffeellúújjííttáássaa..  NNaaggyy  mmuunnkkaa  lleesszz,,  hhaattaallmmaass
vváállllaallááss  ––  kküüllöönnöösseenn,,  hhaa  aazztt  iiss  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  sseemm  ppáállyyáázzaattii,,
sseemm  eeggyyéébb  ffiinnaannsszzíírroozzáássii  kkeerreett  nneemm  áállll  rreennddeellkkeezzééssrree  eeggyy
iillyyeenn  mméérrttéékkûû,,  ááttffooggóó  bbeerruuhháázzáásshhoozz..

PP iinn ttéérr   JJóózzssee ff   kkeeccee ll ii   vváá ll llaa ll kkoozzóó

– Januártól a Pannon Be-
szerzési Társaság tagjaként
jelentõs kedvezményekhez
jutottunk egyes építõanyag-
gyártóknál, így ma már az új
telephelyünkön mérsékelt áron
kínálhatjuk – a tetõfedõ
anyagok mellett – a szigetelõk,
vakolók, színezõk sokaságát,
és megannyi más portékát –
tudtuk meg Molnár Ferenctõl,
a kereskedés ügyvezetõjétõl. –
A térségben tevékenykedõ
építõipari cégek közül többet
is régi partnerként emleget-

hetünk, de most szeretnénk az
eddiginél szélesebb körben
nyitni a lakosság, a magán-
vásárlói kör felé is. Éppen ezért
hamarosan megnyílik új építõ-
anyag áruházunk, ahol 900
négyzetméteren valamennyi
termékünket közszemlére tár-
juk, és egy minden kellékkel
felszerelt, külön barkácsrészleg
indításával igyekszünk vásár-
lóink kedvébe járni. A végsõ
célunk: olyan szintre fejleszteni
kereskedésünket, ahol az
építkezésekhez szükséges

összes anyag, tartozék gazdag
választékával, illetve a ter-
vezéstõl a bankhitelek
intézéséig megannyi szolgál-
tatással várhatjuk vevõinket.
Ugyancsak a szolgáltatási
színvonalunk javítását szolgál-

ja gépparkunk folyamatos
bõvítése és korszerûsítése.

A Molnár Fa-és Építõanyag
Kereskedés neve nem csak a
partnerek, vevõk körében
cseng ma már nagyon jól. A
cég jelenleg is a megyei
másodosztályú focibajnokság
névadó szponzora, kulturális
és karitatív rendezvények, egy-
házi beruházások nagylelkû
támogatója. Több útmenti
kereszt, kegyhely újult meg az
elmúlt esztendõkben e
kereskedés támogatásával. A

Molnár család jó
keresz tényekhez
méltó adakozásának
és aktív közre-
mûködésének is
köszönhetõ a
Kadafalvi Kápolna
rekonstrukciója. A
tavaly felavatott, új
mûkertvárosi temp-
lom megvalósulását
2,5 millió forint
értékû építõanyaggal
támogatta a Molnár
Fa- és Építõanyag
Kereskedés. És nap-
jainkban, a kecske-
méti Wojtyla Barát-
ság Központ fel-
újítására szervezõdõ
civil közösségekben
is egyre többen
emlegetik a mûkerti keres-
kedést.

– Kötelességünknek
éreztük, hogy ennek a nemes
ügynek a megvalósításából is
kivegyük a részünket – nyi-
latkozta az Alföldi Naplónak
Molnár Ferenc. – A II. János
Pál pápáról elnevezett
központ az elesettek
menedéke; és véleményem
szerint minden sikeres,
tehetõsebb vállalkozónak
kötelessége segíteni azokon,
akik szûkebb környezetben
élnek . Ugyanakkor üzleti
partnereink támogatását is
igyekszünk megnyerni az ügy
érdekében. Ennek köszön-

hetõ, hogy a Baumit Kft. a
rekonstrukcióhoz szükséges
vakolatot, míg a Tondach Zrt.
az új tetõre való cserepet
ajánlotta fel a Wojtyla Barát-
ság Központ épületének fel-
újításához.

MMoollnnáárr  FFaa--  ééss  ÉÉppííttõõaannyyaagg  KKfftt..
TTeelleepphheellyy::  KKeeccsskkeemméétt,,

KKlleebbeellssbbeerrgg  úútt  3333..
TTeell//ffaaxx::  7766//441144--445500,,  550066--

778888,,  550066778899,,
MMoobbiill::  2200//556699--00773355

EE--mmaaiill::  mmoollnnaarrffeerreenncc@@
mmoollnnaarrffaatteelleepp..hhuu

A vásárlókat és a jó kezdeményezéseket szolgálva
KKééttssééggtteelleenn,,  hhooggyy  aa  MMoollnnáárr  FFaa--ééss  ÉÉppííttõõaannyyaagg  KKeerreesskkeeddéésstt
mmaa  mmáárr  aa  ssiikkeerreess  kkeeccsskkeemmééttii  vváállllaallkkoozzáássookk  kköözzöötttt  jjeeggyyzziikk..
AA  mmáássffééll  éévvttiizzeeddee,,  ccssaallááddii  öösssszzeeffooggáássssaall  llééttrreehhoozzootttt  ccéégg  ––
kkoorrrreekktt,,  mmeeggbbíízzhhaattóó  üüzzlleettppoolliittiikkáájjáánnaakk  ééss  kkiivváállóó  mmiinnõõssééggûû
kkíínnáállaattáánnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  ––  22000011  ééss  22000077  kköözzöötttt  mmeegg--
nnééggyysszzeerreezzttee  aa  ffoorrggaallmmáátt,,  ss  kkiinnõõvvee  kkoorráábbbbii  bbáázziissáátt,,  ttaavvaallyy
eeggyy  44,,55  hheekkttáárrooss  úújj  tteelleepphheellyyrree  kkööllttöözzöötttt  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii
KKlleebbeellssbbeerrgg  úúttoonn..  

MMoollnnáárr   FFaa--ééss   ÉÉpp íí ttõõaannyyaagg  KKeerreesskkeeddééss

--  HHaa  vvaallaakkii  jjóótt  tteesszz  kköözzüüllüünnkk,,  aattttóóll  mmiinnddaannnnyyiiaann  jjoobbbbaakk  lleesszzüünnkk  ––
vvaalllljjaa  BBööjjttee  aattyyaa..  AA  ggyyeerrmmeekkeekk  ggyyáámmoollííttóójjaakkéénntt  kköözziissmmeerrtt  ffeerreenncceess
sszzeerrzzeetteess  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  sszzeennttmmiisséétt  cceelleebbrráálltt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  WWoojjttyyllaa
BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ssiikkeerreess  ééppííttkkeezzéésséééérrtt..

PPiinnttéérr  JJóózzsseeff  ((bbaallrróóll  aa  mmáássooddiikk))  mmeeggtteekkiinntteettttee  aa  ffeellúújjííttáássrraa  
vváárróó  ééppüülleetteett..

AA  kkeerreesskkeeddééss  úújj,,  nnééggyy  ééss  ffééllhheekkttáárrooss  tteelleepphheellyyéénneekk  sszzééppeenn  ffeellúújjííttootttt  kköözzppoonnttii  ééppüülleettee

MMoollnnáárr  FFeerreenncc  ((kköözzééppeenn))  22,,55  mmiilllliióó  ffoorriinnttttaall  ttáámmooggaattttaa  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii  tteemmpplloomm
ffeellééppííttéésséétt..  

Közös fellépés a pollenártalom ellen!
Környezetvédõ, városvédõ akciók! 

Mûemlékvédelem!
Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!

AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!

PORTA Közhasznú Egyesület,
Kecskemét Kossuth tér 5. Tel.: 76/505-041

Adószám: 18362253-1-03, Számlaszám: 52400078-10048593 

KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!

1%

„… nagyobb boldogság adni, mint kapni.” 
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!

Szenteste Alapítvány tevékenysége:
• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös 

programok szervezése,
• Templomok, keresztek építését és felújítási munkálatainak támogatása 

munkálatainak támogatása,
• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13. 

Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044



A rendezvény az elmúlt
években nagyon népszerû lett
a kecskemétiek körében, s a
hasonló sikerre idén is minden
feltétel adott. Mint azt GGyyeenneess
GGéézzaa kertész is megjegyezte
lapunknak: a bemutatóval

egybekötött vásárt fokozottan
várják a kecskemétiek.

– A nagyszabású ren-
dezvényen sok termelõ árusít
egymás mellett, s így
lehetõség nyílik az össze-
hasonlításra is. Ráadásul a

vevõk elsõ kézbõl kaphatnak
szakmai tanácsokat az elülte-
tés és a gondozás mikéntjét
illetõen – magyarázta az Alföl-
di Naplónak a kertész.

– A fesztiválon az összes
dísznövénykertész képviselteti

magát, aki Kecskeméten egy-
nyári növényeket árul. Be-
szerezhetõk azonban itt
többek között évelõk, faiskolai
növények, virágföldek és
tápoldatok is – mondta
lapunknak GGyyeenneess  IIssttvváánn, aki

kertészetének kínálatából a
száz különféle egynyárit, a
muskátlikat és a nagylevelû
dragonwing begóniát emeli.
Utóbbit azért, mert bármilyen
körülményhez kitûnõen alka-
lmazkodik, s nem igényel
különösebb gondozást.

Gyenes István számára
azonban nem csupán saját
kertészete, s a stand forgalma
miatt fontos a ren-
dezvénysorozat, hanem azért
is, mert ez az általa elnökölt
Hírös Kertészek Egyesületének
legnagyobb seregszemléje.

– A szakmai szervezetet
három éve alapítottuk, jelen-
leg 28 tagot számlálunk. Az
egyesület mára átfogja a
Kecskemét és környéki
kertészetek munkáját – 
magyarázza.

Az egyesület hirdeti meg
hagyományosan azt a
versenyt, amelynek keretében
a város legszebb virágos
balkonja, elõkertje és
intézményi balkonja címért
folyik küzdelem.

– A nemes vetélkedést még
az 1930-as években
kezdeményezte jó apám az
akkori fõkertésszel. Ezt hosszú
kihagyás után felelevenítettük,
s tavaly már csaknem fél-
százan indultak a versengés-
ben. A gyõzteseket az idén is a

Hírös Hét Fesztivál alatt hirde-
tik ki.

GGyyeenneess  IIssttvváánn  KKeerrttéésszzeettee
KKeeccsskkeemméétt,,  KKõõrröössii  hheeggyy  9933..

TTeell..::  ((7766))  99998899--774444,,  ((3300))
99998899--774444

KKoovvááccss  LLáásszzllóó,, a Kovács
Kertészet tulajdonosa szintén
az egyik ötletgazdája a ren-
dezvénynek, amely hozzá
kíván járulni egy szebb és
tisztább város meg-
teremtéséhez.

– Standunkon az egynyári
növényektõl a muskátlivirá-
gokig az összes közismert és
népszerû fajta beszerezhetõ,
amelyekkel ki-ki kedvére csi-
nosíthatja kertjét, szobáját. Ter-
mészetesen vásárlóink ezek
helyes gondozásának mód-
szerérõl is tájékozódhatnak,
hogy minél hosszabb ideig
pompázzanak az új
szerzemények – mondta
lapunknak Kovács László.

KKoovvááccss  KKeerrttéésszzeett
66004422  HHeettéénnyyeeggyyhháázzaa

BBeellssõõnnyyíírr  229955..
TTeell..::  ((7766))  447722--779922

A Kiss Kertész Duó Kft. a
tavalyi tapasztalatok alapján
elsõsorban különleges
kialakítású, dekoratívabb
növényeit – díszfákat és dísz-
cserjéket –, illetve olcsóbb fáit
hozza a bemutatóra.

– A rendezvény azért is
különösen aktuális, mert itt a
tavasz, a kertészkedés, a virág-
és fatelepítés ideje. Noha a
fagyosszentek még elõttünk
vannak, azért a kertbarátok
így is bátran válogathatnak a
növények közül. Másrészt azért
is üdvözlendõ a
kezdeményezés, mert a faisko-
lai termékek mind nagyobb

számban jelennek meg a
hipermarketek, barkács-
áruházak kínálatában. Ám
mivel ezeket a növényeket
többnyire importálják, így
kisebb az esélyük, hogy alkal-
mazkodjanak a hazai
idõjárási viszonyokhoz. A fõtéri
vásáron kínált virágok viszont
garantáltan bírják az itthoni
klímát, s biztosan sokáig meg-
maradnak – hangsúlyozta KKiissss
CCssaabbaa..

Mint megtudtuk: a Kiss
Kertész Duó Kft. nemcsak
faiskolai termesztéssel, hanem
kertépítéssel is foglalkozik. A
vállalkozás kiváló referenciá-
val rendelkezõ szakemberei –
korszerû gépieknek köszön-

hetõen – a tervezéstõl a
kivitelezésig, a megrendelõ
valamennyi elképzelését
válóra váltják; legyen szó
parkosításról, automata
öntõzõrendszerek telepítésérõl
vagy éppen tavak, térburkola-
tok építésérõl.

KKiissss  KKeerrttéésszz  DDuuoo  KKfftt..
66004422  FFüüllööpphháázzaa

004411//3377  hhrrsszz..
LLeevvééllccíímm::  66000011  KKeeccsskkeemméétt,,

PPff..  663355
TTeell..//ffaaxx::  ((7766))  550077--446677

– A három hétvégébõl
álló rendezvény üde szín-
foltja a városnak, ahová
mindenki szívesen látogat
ki, hiszen a szakmai krém
által nevelt-termesztett virá-
gok, cserjék és fák
tekinthetõk, illetve vásárol-
hatók meg. Nekünk,
kertészeknek azért is fontos
ez a rendezvény, mert
találkozunk egymással, s
látjuk egymás növényeit –
nyilatkozta az Alföldi
Naplónak BBeennkkõõ  GGáábboorr
kertész..

A kiskunfélegyházi telep-
helyû kertészet – amely
dísznövények kis- és nagy-
kereskedelmi értékesítésé-
vel is foglalkozik a dél-
alföldi régióban – elsõsor-
ban extra méretû függõ-
növényeket, palántákat,
illetve muskátlikat visz
Kecskemét fõterére.

– Már most gondolunk
arra, hogy közeleg az
anyák napja, illetve a
pedagógus nap. Ezeknek
az ünnepeknek elmarad-
hatatlan velejárója a szép,
friss virág – vélekedett
Benkõ Gábor.

BBeennkkõõ  GGáábboorr  DDíísszznnöövvéénnyy--
kkeerrttéésszzeettee

66110000  KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzaa
XXII..  kkeerr..  111155//AA..

SSttaanndd  ((PPhhaaeeddrraa))::  KKeeccsskkeemméétt,,
BBuuddaaii  uuttccaaii  ppiiaacc

– Hagyományainkhoz
híven, a március végi ren-
dezvény jó alkalmat teremtett
arra, hogy tanítványaink
bizonyítsák szakmai hoz-
záértésüket családjuk, majdani
munkaadóik, illetve az ország
minden tájáról összesereglett
érdeklõdõk számára – nyi-
latkozta az Alföldi Naplónak
TTééggllááss  AAnnddrrááss igazgató.

Az immáron több mint húsz
éve mûködõ intézményben
végzett diákoknak egyébként
nincsenek elhelyezkedési
problémáik. A siker egyik titka
a korszerû infrastruktúra: az
iskolában jól felszerelt tanter-
mek, informatikai részleg,
könyvtár, tankonyha, tanbolt,
valamint modern eszközök és
munkagépek segítik az
elméleti és a gyakorlati

képzést. A nappali tagozaton
folyó magas színvonalú
oktatás mellett igen színes a
felnõttképzési kínálat is, amely-
nek keretében 30 szakma
elsajátítására van lehetõség. A
napokban indult a bor és
pálinka érzékszervi, 400 órás
akkreditált képzés, amely az
országban elsõként nyújt
ismereteket intézményes
keretek között e nedûk
ízlelésérõl – mondta el
lapunknak Téglás András

igazgató. Ami a közeljövõ
közönségcsalogató rendez-
vényeit illeti: május végén
háromnapos fesztiválnak ad
otthont az iskola kéthektáros
parkja, amely a fagyosszentek
után kiültetett növényekkel
ekkorra teljes pompáját
mutathatja az odalátogatók
számára. A bor és pálinka
szépségversennyel, valamint
agrárkiállítással kiegészülõ 
fesztiválon a hagyományos
ételek mellett, valódi ínyenc-
ségnek ígérkeznek az „ehetõ”
virágok. Az újszerûen fel-
használt növények és kerti ala-
panyagok ugyanis nemcsak
megtekinthetõk, hanem bárki
számára megkóstolhatók is
lesznek.

TT..GG..--VViirráággddeekkoorr  SSzzaakkkkééppzzõõ  
IIsskkoollaa  ééss  KKoollllééggiiuumm

66223377  KKeecceell,,  MMáájjuuss  11..  ttéérr  1133..
TTeell..::  ((7788))  442222--991100,,  ((7788))  442222--991111,,

WWeebb::  wwwwww..vviirraaggddeekkoorr--
kkeecceell..ssuulliinneett..hhuu//
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IImmmmáárroonn  kkiilleenncceeddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezziikk  mmeegg  hháárroomm
eeggyymmááss  uuttáánnii  hhééttvvééggéénn,,  KKeeccsskkeemméétt  kköözzppoonnttjjáábbaann  aa  hhaa--
ggyyoommáánnyyooss  vviirráággbbeemmuuttaattóótt  ééss  vváássáárrtt..  AA  nnyyuuggaatt--eeuurróóppaaii
mmiinnttáárraa  mmeegghhoonnoossííttootttt  kkeezzddeemméénnyyeezzééss  jjóóvvoollttáábbóóll  mmáájjuuss  33--
iigg  sszzoommbbaattoonnkkéénntt  ééss  vvaassáárrnnaapp  vviirráággbbaa  bboorruull  aa  ffõõttéérr,,  ss  aa
sszzíínnppoommppááss  ssttaannddookkoonn  kkii--kkii  kkeeddvvéérree  bbeesszzeerreezzhheettii
kkiisskkeerrttjjéébbee,,  bbaallkkoonnjjáárraa  aazzookkaatt  aa  nnöövvéénnyyeekkeett  ––  eeggyyeebbeekk
mmeelllleetttt  mmuusskkááttlliikkaatt,,  bbeeggóónniiáákkaatt,,  ppiissttiikkéékkeett  ––,,  aammeellyyeekk  sszzeebb--
bbéé,,  iiggéénnyyeesseebbbbéé  tteehheettiikk  kköörrnnyyeezzeettéétt..

SSzzíínnppoommppááss  vviirráággkkoommppoozzíícciióókkbbaann  ggyyöönnyyöörrkkööddhheetttteekk  ééss
sszzáámmooss  tteerrííttééssii  pprraakkttiikkáátt  lleesshheetttteekk  eell  mmiinnddaazzookk,,  aakkiikk  eellllááttoo--
ggaattttaakk  aa  kkeecceellii  TT--GG..  VViirráággddeekkoorr  SSzzaakkkkééppzzõõ  IIsskkoollaa  hhúússvvééttii
vviirráággkkööttéésszzeettii  bbeemmuuttaattóójjáárraa..

Városközponti virágvarázslat

Keceli kompozíciók

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6.
(a piac csarnok mögött)

Tel:76/477-351
Nyitva tartás: 

H-P:7-17-ig; V:7-12-ig.

Ajánlatunk: 
tavaszi vetomagok,

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!”

KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont  üzemeltetéséhez

– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez
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A több mint 20 éves múlttal
rendelkezõ kecskeméti cég –
amely elsõsorban generál
kivitelezéssel és ipari padlók
készítésével foglalkozik –
tudatosan sokat áldoz a
városunkban megvalósuló
kulturális kezdeményezések,
közösségi programok szpon-
zorálására.

A VER-BAU üzletpolitikáját
nemcsak a legmodernebb
technológiát felvonultató
géppark, a pontosság, a
megbízhatóság, a folyamatos
fejlesztések és a magasan
kvalifikált szakembergárda
jellemzi, hanem azon
törekvések támogatása is,
amelyek a kultúra, a
mûvészet, a sport helyi
kiválóságainak adnak
lehetõséget tehetségük

bizonyítására. Az elmúlt évek-
ben a cég élen járt számos
városépítõ akció felka-
rolásában, így többek között
sokat fordítottak a kecskeméti
Barátok temploma fel-

újítására, a tavaly átadott,
adakozásokból felépült mû-
kertvárosi Assisi Szent Ferenc
kápolna építésére is. Emellett
különbözõ zenei események,
koncertek mellett, kezdemé-
nyezõje volt a mûvészet és
tudomány kiválóságainak
tiszteletére rendezett Príma-díj
életre hívásának is. 

– Cégünk mára a piac
egyik legmeghatározóbb
szereplõjévé vált, és a
folyamatos fejlesztések, inno-
vatív és környezetbarát tech-

nológiák bevezetése révén
dinamikus növekedést mutat.
Ez is arra ösztönöz bennün-
ket, hogy a mai nehéz gaz-
dasági környezetben is keres-
sük azokat a lehetõségeket,
melyek segítségével színvo-
nalas, életképes közösségi
törekvések mellé állhatunk  –
hangsúlyozta Weninger
Richárd cégvezetõ. – Mint
ismeretes, a VER-BAU társtu-
lajdonosa a KTE futballcsa-
patának is, ebbõl adódóan
jelentõs erõforrásokat
áldozunk a csapat nép-
szerûsítésére, eredményes
szereplésük elõsegítésére.
Minden területen szeretnénk
a legjobbat nyújtani, megren-
delõink és a hírös város lakói-
nak meg-elégedésére. Meg-
gyõzõdésem, hogy ezen
szándékunkat a korszerû,
uniós elvárásoknak is
megfelelõ gépparkunkkal,
elkötelezett szakember-
gárdánkkal, tisztességes piaci
magatartásunkkal a jövõben
is eredményesen meg tudjuk
valósítani.

VVEERR--BBAAUU  ÉÉppííttooiippaarrii  
ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  GGaarraayy  uu..  1111..
TTeelleeffoonn::  7766//550088--221111

FFaaxx::  7766//441166--665588
wwwwww..vveerrbbaauu..hhuu

– Az érin-
tett lakók
már türel-
m e t l e n ü l
várják a
kivitelezést,
h i s z e n
i d e s t o v a
négy éve
elkezdték fizetni a hoz-
zájárulás költségeit –
mondta dr. Fekete László,
aki a munkálatok
elhúzódását több tényezõ
közrejátszásával, így a
város szûkös költségvetési
lehetõségeivel, a hely-
hatósági választásokkal és
az engedélyeztetés körül
kialakult anomáliákkal
magyarázza. Most azon-
ban úgy tûnik: végül mégis
megvalósulhat a
kezdeményezés, s ezzel
újabb 250-300 kecskeméti
ingatlan kaphat
egészséges vízellátást.

Ugyancsak zöld utat
kapott Katonatelepen a

vasúton túli terület gázköz-
mu-fejlesztése. A projektre
– amely mintegy 150
lakást érint – 48 millió Ft-ot
hagyott jóvá a DGÁZ Rt. E
kivitelezési munkálatok
beindítása a Városháza
jóváhagyásától függ –
értesült lapunk.

Komoly nézeteltérés
alakul ki ugyanakkor az
önkormányzat és a társulat
között az útstabilizáció,
illetve a szennyvíz-
csatornázás utáni útépítési
program kapcsán. A társu-
lat elnöke szerint ráadásul
a vita nem is a kulisszák
mögött, hanem nyil-
vánosan, sokszor adok-
kapok módra folyt. A
napokban azonban, a köl-
csönösen kompromisszu-
mokat kötõ felek sikeresen
– s nem mellékesen: a
lakók igényét maximálisan
figyelembe véve – közelítet-
ték álláspontjukat.

További fejlemény, hogy

az önkormányzat, mint
beruházó, nagyobb mûsza-
ki beleszólást kér a társulat
által elkészítendõ útépítési
engedélyezési tervekbe.
Ennek fejében viszont a

város vállalná az aszfal-
tozást, s a lakók teljes
értékû szilárd utat kapná-

nak. 
– Természetesen ennek a

programnak vannak
pénzügyi vonzatai, úgy a
lakókat és a társulatot,
miképpen az önkor-
mányzatot érintõen is. Az
érintett polgárok hoz-
zájárulását például elfo-
gadható módon meg kell
emelni. Az önkormányzatot
pedig plusz költségek ter-
helik az aszfaltozáson túl-
menõen is – gondoljunk
csak az esõvíz-elvezetés, a
szélesebb utak vagy a
buszmegálló-öblök kia-
lakításnak költségeire. A
megváltoztatandó projekt-
rõl a társulat közgyûlése

dönt májusban.
Egyelõre úgy néz ki,
hogy mindenki többet
vállal és jobban jár –
mondta lapunknak az
elnök.

Dr. Fekete László
kritikusan nyilatkozott
az ISPA szennyvíz-
csatornázási prog-
ramhoz kapcsoló
lakossági hoz-
zájárulás megszerve-

zésérõl. 
– A 2006. õszi választási

fóbiában a pártok egymás-
sal versenyeztek az érintett
lakók kegyeinek elny-
erésében. Ez eredményezte
a szakmaiatlan intéz-
kedések sorozatát, a társu-
lat adta elõnyök teljes 
visszautasítását. Ez a folya-
mat sajnos napjainkban is
tart, azon oknál fogva,
hogy a belsõ rákötéseket
kivették a társulat
kezelésébõl, pedig azt a
legszegényebb családok is
vállalták. Most pedig azért,
hogy a belsõ rákötések
elérjék a 95 %-ot, s így
Kecskemét ne essen el az
uniós támogatástól, a
város saját pénzén kényte-
len finanszírozni a
bekötéseket. Csak remélni
lehet, hogy most érkezik el
az idõ, amikor végre nem a
politikai gyûlölködés vezeti
a várost, hanem a közös
tenni akarás.

A művészet és a sport mecénása Közműfejlesztési
pengeváltások

TTeemmpplloommééppííttééss,,  mmûûeemmlléékkeekk  ffeellúújjííttáássaa,,  PPrríímmaa  ggáállaa,,
hhaannggvveerrsseennyyeekk,,  MMuunnkkááccssyy--kkiiáállllííttááss,,  eeggyyéébb  kkuullttuurráálliiss  rreenn--
ddeezzvvéénnyyeekk  ééss  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ssppoorrttéélleett  ttáámmooggaattáássaa  ––
ccssaakk  nnééhháánnyy  ppééllddaa  aa  VVEERR--BBAAUU  KKfftt..  ttáárrssaaddaallmmii
sszzeerreeppvváállllaalláássáábbóóll  aazz  eellmmúúlltt  iiddõõsszzaakkbbaann..

EEbbbbeenn  aazz  éévvbbeenn  aazz  eellmmaarraaddtt  vvíízzkköözzmmûû  bbeerruuhháázzáássookk
""CC""  üütteemmee  vvaallóóssuull  mmeegg  ––  ttuuddaattttaa  aazz  AAllffööllddii  NNaappllóóvvaall
ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt
eellnnöökkee..  EE  ffeejjlleesszzttéésseekk  aa  MMÁÁVV  ppáállyyáákk  mmeelllleettttii  tteerrüülleetteekkeett
éérriinnttiikk,,  vvaaggyyiiss  KKaattoonnaatteelleepp  vvaassúúttoonn  ttúúllii  llaakkóóöövveezzeettéétt  ––
aahhooll  mmáárr  bbeeffeejjeezzõõddöötttt  aazz  IISSPPAA  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnáázzááss  ––,,
iilllleettvvee  HHeettéénnyyeeggyyhháázzáánn  aa  ssíínneekkeenn  ttúúllii,,  tteemmeettõõ  kköörrnnyyéékkii
tteerrüülleetteekkeett..

DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó

VVEERR--BBAAUU  KKff tt ..
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MMiillyyeenn  áállllaappoottookk  ffooggaaddttáákk
úújj  mmuunnkkaahheellyyéénn,,  aammiikkoorr
KKeeccsskkeemmééttrree  éérrkkeezzeetttt??

Mindenekelõtt le-
szögezném, hogy ez a ki-
nevezés nagy megtiszteltetést
és kihívást jelentett, illetve jelent
számomra. Ugyanakkor már
az elsõ hetekben meggyõzõd-
hettem arról, hogy jó vezetõi
gárda irányításával, jól
felkészült rendõrök dolgoznak
a fõkapitányságon – nyilatkoz-
ta lapunknak Dávid Károly
dandártábornok. – Tudtam,
hogy egy ilyen váltás, valamint
a két testület fúziója óhatat-
lanul is félelmeket kelt. Ám
olyan jó csapatba kerültem,
ahol könnyû volt gyorsan meg-
találni a közös hangot, s
éppen ezért nem okozott na-
gyobb problémákat a
rendõrség és a határõrség
összevonásával járó feladatok
megoldása sem.

HHáánnyyaann  mmeenntteekk,,  hháánnyyaann
mmaarraaddttaakk??

A Bács-Kiskunban dolgo-
zó 781 határõrbõl 736 az
állományunkban maradt, ami

remek arány az ország többi
megyéjéhez viszonyítva.
Ugyanakkor a határrendészeti
kirendeltségek munkájában
sem okoztak semmiféle 
fennakadást az integrációval
járó átszervezések.

Csalódás volt viszont, hogy
a nyugdíjtörvények változásától
való félelmek miatt tavaly a
megyében 170 rendõr és 28
közalkalmazott távozott
nyugállományba, a szolgálati
évei számát kihasználva.
Vagyis elmondhatjuk, hogy a
feladatok a két testület
egyesülésével jelentõsen sza-
porodtak, míg a létszámunk
drasztikusan lecsökkent. Így
nem kevés plusz teher és
felelõsség nehezül a jelenlegi
állomány vállára. A lét-
számhiányt a rendészeti szak-
középiskolákban, illetve a
rendõrtiszti fõiskolán végzettek
felvételével igyekszünk
mérsékelni. Az idén csaknem
félszáz pályakezdõ fiatal
érkezik hozzánk.

MMii  sszzûûnntt  mmeegg  ééss  mmii
sszzüülleetteetttt  aazz  ááttsszzeerrvveezzéésseekk
ssoorráánn??

A halasi bûnügyi felderítõk
munkáját a határközeli
városok kapitányságainak
bûnügyi osztályai vették át.
Létrehoztuk a megyei
fõkapitányságon a Határ-
rendészeti Szolgálatot (egy
Határrendészeti és egy Idegen-
rendészeti Osztállyal), amely-
hez négy kirendeltség tartozik.

Az új struktúrában a
fõkapitányság klasszikus
Bevetési Alosztálya ma már
Akció Osztályként, míg a
halasi Bácska Határvadász
Század Bevetési Osztályként
mûködik. Mindkét egység
kommandósai bárhol, bár-
mikor bevethetõk.

AAzz  iinntteeggrráácciióó  eeggyyiikk
kköövveetteellmméénnyyee,,  hhooggyy  aa
rreennddõõrröökk  ééss  aa  hhaattáárrõõrröökk  mmeegg--
ttaannuulljjáákk  eeggyymmááss  mmuunnkkáájjáátt..

Így igaz. Januárban a
határrendészeti kirendeltségek
dolgozóinak tartottunk tovább-
képzést, a rendõri munka
alapjainak elsajátítását szor-
galmazva. Ezt követte február-
ban a kapitányságok
állományának felkészítése
határ- és idegenrendészeti
ismeretekbõl. És kétségtelen,
hogy ez az év még a tanulás
idõszaka lesz, vezetõi és végre-
hajtói szinten egyaránt. A már
említett létszámhiány adta

nehézségeken egyébként idõ-
vel ezek a keresztbe képzések
is enyhítenek majd reményeink
szerint, hiszen rugalmasabban
átcsoportosíthatóvá válik az
állomány, a mutatkozó felada-
tok nagyságának megfelelõen.

AA  lleeggffrriisssseebbbb  ssttaattiisszzttiikkáákk
mmiillyyeenn  kkééppeett  mmuuttaattnnaakk  jjeelleennlleegg
BBááccss--KKiisskkuunn  kköözzbbiizzttoonnssáággáárróóll??

Nincs szégyenkezni
valónk, hiszen tavaly csökkent
a lopások, lakásbetörések,
közlekedési balesetek száma a
megyében. Az idén a jelen-
tõs létszámhiány ellenére még
erõsebben koncentrálunk arra,
hogy a lehetõ leggyakoribb
legyen a rendõri jelenlét
köztereinken, közútjainkon.
Ennek az igyekezetnek már
most mutatkoznak az ered-
ményei: ez év elsõ negyedét
tekintve a garázda cselek-
mények és a lopások száma
30, a rablásoké 60, a lakás-
betöréseké pedig, 18 száza-

lékkal csökkent az elõzõ esz-
tendõ hasonló idõszakához
viszonyítva. Persze, a vagyon
elleni bûncselekmények száma
attól is függ, hogy a polgárok
mennyire vigyáznak az
értékeikre. Vagyis a jövõben
sem feledkezünk meg a bûn-
megelõzéssel kapcsolatos
széleskörû akciókról, illetve a
hatékony propagandáról.

AA  mmúúllttkkoorr  iiggaazzoollttaattootttt  eeggyy
mmoottoorrooss  rreennddõõrr..
MMeeggkkéérrddeezztteemm  aa  ffiiaattaall  ttiisszztthhee--
llyyeetttteessttõõll::  ––  MMiillyyeenn  aazz  úújj
ffõõkkaappiittáánnyy??  ––  AAzztt  ffeelleellttee,,  hhooggyy
ffooggaallmmaa  ssiinnccss,,  ccssaakk  hhíírrbbõõll  hhaall--
llootttt  öönnrrõõll..  MMeennnnyyiirree  ttaarrttjjaa
ffoonnttoossnnaakk  aa  bbeeoosszzttoottttjjaaiitt
sszzeemmééllyyeesseenn  mmeeggiissmmeerrnnii??

Nehéz helyzetben vagyok,
mert ebben a megyében
nekem szinte minden és min-
denki új, a rendõri és határ-
rendészeti állományt is
beleértve. Ráadásul azonnal a
két testület integrációjával kel-
lett foglalkoznom, amikor fél
éve ide kerültem. Az idén
azonban, már több idõm volt
arra, hogy közelebbrõl meg-
ismerjem a kollégákat. A
megye minden kapitányságán
és határrendészeti kirendelt-
ségén megfordultam az elmúlt
hónapokban, részt vettem a
tavalyi évet értékelõ állomány-
gyûléseken, tájékozódva a
helyi viszonyokról. Az
emberközpontú vezetés híve
vagyok, ami természetesen
nem nélkülözheti a személyes
ismeretséget. Fontosnak
érzem, hogy a kollégáim jól
érezzék magukat a munka-
helyükön, mert bizonyos
vagyok abban, hogy a szaksz-
erûség és a szolgálati fegyelem
jól megfér a kulturáltsággal és
az emberséggel. Vagyis azzal,
amiket a polgáraink is méltán
várnak el intézkedõ
rendõreinktõl.

Több mint másfél évtizedes
hagyomány hazánkban, hogy
április 24-én, Szent György
napján a rendõröket köszöntj-
ük. A jeles bajvívó személye,
legendája összefonódott a jó
és rossz küzdelmének mindig
aktuális problémakörével, így
nagyon is érthetõ, miért válasz-
totta a bûnnel naponta
hadakozó rendõrségünk

védõszentjévé a sárkányölõ
lovagot. Ezen a napon tehát
azokat ünnepeljük, akik élet-
hivatásuknak választották az
állam polgárainak szolgálatát
és védelmét. Kétségtelen, hogy
az utóbbi egy-két esztendõben
az utcai zavargásokat, a rom-
bolásokat és gyújtogatásokat
megfékezõ zsarukat sok kritika
érte a fõvárosban. De ez

legyen a pestiek problémája. A
lényeg, hogy szûkebb
hazánkban, Bács-Kiskunban a
lakosság változatlanul polgár-
barátnak, a biztonságunkat
szolgáló testületnek tekinti a
rendõrséget. Olyan rendíthe-
tetlen, jól felkészült csapatnak,
amely törvényesen küzd a
jogrend mindenfajta meg-
sértése ellen. Így nem csoda,

hogy változatlanul civil hagyo-
mány is maradt megemlékezni
rendõreinkrõl ezen a szép
ünnepen.

Annak reményében köszönt-
jük Szent György napján
Kecskemét és egész Bács-
Kiskun rendfenntartó
testületeinek tagjait, hogy a
jövõben is következetesen,
töretlen szakmai tisztességgel
szolgálnak és védenek ben-
nünket!

AAzz  AAllffööllddii  NNaappllóó
sszzeerrkkeesszzttõõssééggee

A 2003. július 1. napján
hatályba lépett új Bün-
tetõeljárási Törvény az ügyészt
közvádlóként határozza meg.
Az ezzel járó feladatok ered-
ményes ellátása érdekében az
ügyész, a vádemelés
feltételeinek megállapítása
végett, nyomozást végeztet
vagy nyomoz. Abban az eset-
ben, ha a nyomozó hatóság
önállóan végzi a nyomozati
munkát, akkor az ügyész köte-
lessége, hogy ez az eljárási
törvény rendelkezéseinek meg-
tartásával történjen, és az
eljárásban részt vevõk a
jogaikat érvényesíthessék. Ez
utóbbi körben az eljárási
törvény igen széles jogkört biz-
tosít az ügyészség számára,
amelynek lényege szerint az
ügyész a nyomozás ura. Ez a
meghatározás azonban a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
az eredményes közvádlói
tevékenység csak és kizárólag
magas színvonalú, a krimina-
lisztika legújabb eredményeit és
eszköztárát is felvonultató
nyomozati munka alapján
lehetséges. 

A közvélemény elvárásainak
megfelelõ, gyors, hatékony és
reagálóképes büntetõ igazság-
szolgáltatás csak a rendszerben
együtt dolgozó, különbözõ
szervek szoros együttmûködése
alapján történhet. Ennek
érdekében alapvetõ fontos-
ságú, hogy az általános
hatáskörû nyomozó hatóság, a
rendõrség és a nyomozati
tevékenységet felügyelõ és
irányító ügyészség szorosan
együttmûködjön, együtt gon-
dolkodva és kooperálva
találjon megoldást az adott
ügyekben felmerülõ prob-
lémákra. 

A Kecskeméti Rendõr-
kapitányság vezetésérõl és
személyi állományáról elmond-
ható, hogy magasan képzett,
hivatásuk iránt elkötelezett kol-
légák, akik évrõl évre egyre
javuló és kimagasló ered-
ményeket felmutatva látják el a
feladataikat. Ez annak is
köszönhetõ, hogy a városi
ügyészség büntetõ szakágában
dolgozó kollégákkal napi
kapcsolatban állva eredménye-
sen és hatékonyan tudnak
együttmûködni.

A nyomozó hatóság és az
ügyészség korrekt, kiegyensúly-
ozott munkakapcsolata a zálo-
ga a színvonalas és ered-
ményes bûnüldözõi munká-
nak. Erre kiváló példa –
megítélésem szerint – a
Kecskeméti Rendõrkapitányság
és a városi ügyészség szakmai
kapcsolata.

Ezúton is szeretném kifejezni
köszönetemet a magas szín-
vonalú munkáért és bízom a
további együttmûködés 
sikerében.

DDrr..  KKooppaasszz  ZZssoolltt
vveezzeettõõ  üüggyyéésszz

Szakszerűen, kulturáltan, fegyelmezetten
Korrekt

kapcsolat
BBááccss --KK ii sskkuunn  MMeeggyyee ii   RReennddoorr -- ffõõkkaappii ttáánnyyssáágg

AAzz  eellmmúúlltt  éévv  nnoovveemmbbeerrééttõõll  úújj  rreennddõõrrffõõkkaappiittáánnyyaa  vvaann
BBááccss--KKiisskkuunnnnaakk..  AAzz  OOrroosshháázzii  HHaattáárrõõrr  IIggaazzggaattóóssáágg
éélléérrõõll  kkeerrüülltt  mmeeggyyéénnkkbbee  DDáávviidd  KKáárroollyy  ddaannddáárrttáábboorr--
nnookk,,  aa  hhaattáárrõõrrsséégg  ééss  aa  rreennddõõrrsséégg  iinntteeggrráácciióójjaa  ssoorráánn..
AA  kkéétt  tteessttüülleett  eeggyyeessííttééssee  ttéérrssééggüünnkkbbeenn  mmáárr  aazz  õõ  ffeellaaddaa--
ttaa  vvoolltt..  MMeeggoollddoottttaa..  MMaa  mmáárr  BBááccss--KKiisskkuunn  kköözzrreenndd--
jjéénneekk,,  kköözzbbiizzttoonnssáággáánnaakk  mmeeggtteerreemmttééssee  mmeelllleetttt  aa  ttööbbbb
mmiinntt  111133  kkiilloomméétteerreess  sszzeerrbb  hhaattáárrsszzaakkaasszz  õõrrzzééssee  ééss  aazz
iiddeeggeennrreennddéésszzeettii  tteeeennddõõkk  eellvvééggzzééssee  iiss  aa  ffõõkkaappiittáánnyyssáágg
ffeellaaddaattaa..

Szent György napja

DDáávviidd  KKáárroollyy  ffõõkkaappiittáánnyy



2008.  április88 POLICE

– A
m e g y e -
s z é k h e -
lyen az
i smer t té
vált bûn-
c s e l e k -
m é n y e k
s z á m a
évek óta
szinte azonos. Azt viszont
büszkén elmondhatom, hogy
a felderítések, elfogások
aránya 10 százalékos
javulást mutatott az elmúlt
esztendõben. Különösen
figyelmet érdemel ez, ha hoz-
zátesszük, hogy milyen jelen-
tõs problémát okozott és
okoz kapitányságunkon a lét-
számhiány. Ráadásul tavaly
többször is a fõvárosi tün-
tetések rendfenntartására
vezényelték csonka
állományunk jelentõs
hányadát. Szakmai szem-
pontból tehát azt kell mon-
danom, hogy rendõreink
rendkívül tisztességes munkát
végeztek az elmúlt idõszak-
ban. És végsõ soron nem is a
számok a fontosak, hanem
az, hogy milyenaz itt élõk biz-
tonsági érzete. Én is
kecskeméti vagyok, nekem
és a családomnak sem 
mindegy, hogy a közrend
szempontjából mennyire biz-
tonságos, mennyire élhetõ ez
a város. Ismerem a

nehézségeinket, a rend-
szerünk sajátosságait, és
ismerem azt a munkát, amit
elvégeztünk. Azzal is
tisztában vagyok, hogy
milyen területeken kell még
hatékonyabb felderítéseket
produkálnunk.

MMoonnddjjoonn  eeggyyeett!!
Például a lakásfeltörõk

elfogásában komoly
lemaradásaink vannak. Per-
sze ebben nemcsak a lét-
számhiány, a rendõreink
leterheltsége a ludas. Sokkal
kedvezõbb lenne a helyzet,
ha a polgárok jobban odafi-
gyelnének szomszédjaikra,
egymásra, illetve ingatlan-
jaik, értékeik védelmére. A
bûnesetek jobb felderítése
érdekében az idén módosí-
tottuk a kapitányságon belüli
ügyintézést. Korábban a fel-
jelentõtõl három-négy
emberen át jutott el az ügy-
irat a megoldásig. Most, aki
felvesz egy feljelentést, az
végig is viszi az egész ügyet,
az idõveszteségek csökken-
tése érdekében.

EEmmllíítteettttee  aa  lléétt--
sszzáámmhhiiáánnyytt..  MMiiéérrtt  nneemm  eelléégg
vvoonnzzóó  eezz  aa  ppáállyyaa  mméégg  mmaa
sseemm??

Na látja, ez egy jó
kérdés. Nehéz viszont rövid
választ adni rá, mert sok min-
dent nem értek. Nem értem
például a nyugdíjrendszerünk

struktúráját, azt, hogyan
kaphat egy rendõr több
nyugdíjat, mint amennyi
fizetése volt. Nem értem,

miért kell egészséges,
negyvenéves, immár profi
módon felkészült, tapasztalt
kollégákat leszázalékolni. És
így tovább. Én csak azt
tudom, hogy ha rendet
akarunk ebben a városban –
illetve az egész országban –,
ahhoz megfelelõ létszámú,
ütõképes rendõri állomány
szükséges. És nem pusztán
anyagi kérdés, hogy men-
nyire megbecsült ma a
magunkfajta. Ez a pálya
igazán vonzóvá akkor válna,
ha erkölcsileg is elismertebb
szintre kerülne a köztudat-
ban. Ehhez viszont arra lenne
szükség, hogy minden tekin-
tetben megfeleljen egy-egy
kolléga a parancsnokai,
illetve a polgárok elvárá-
sainak. Ami azt jelenti, hogy
csak a legjobbak húzhas-
sanak mundért. A válogatás
lehetõségétõl viszont, nagyon
messze vagyunk addig, amíg
jóval kevesebben jelent-

keznek erre a pályára, mint
ahány rendõrre szükségünk
lenne. És ezzel a kör be is
zárul, ugyanott vagyunk,

ahonnan elindultunk. Ezeket
nem panaszként mondom,
hanem azért, mert ezek a
puszta tények, ezekkel szem-
besülünk nap mint nap a
munkánk során.

HHaa  hhaajjllaammooss  lleennnnéékk  aazz
öönnkkrriittiikkáárraa,,  mmoosstt  aazztt  mmoonn--
ddaannáámm,,  hhooggyy  aa  rreennddõõrrii  ppáállyyaa
rreeáálliiss  mmeeggííttéélléésséébbeenn  aa  ssaajjttóó--
nnaakk  iiss  iilllleennee  nnaaggyyoobbbb  ééss  jjoobbbb
sszzeerreeppeett  vváállllaallnniiaa..  MMeerrtt  ccíímm--
llaappoonn  hhoozzzzuukk,,  hhaa  kkoorrrruuppttnnaakk
bbiizzoonnyyuull  eeggyy--kkéétt  jjáárrõõrr,,  vviisszzoonntt
aa  rreennddõõrrii  mmuunnkkaa  mmiinnddeenn--
nnaappjjaaiirraa  nneemm  ssookk  sszzóótt
vveesszztteeggeettüünnkk..  

Így igaz. A nyilvánosság
egy demokráciában a leg-
nagyobb hatalom, és a
média – ha nemcsak a szen-
zációkra koncentrálna –
sokat tehetne azért, hogy a
rendõri pálya népszerûbbé
váljon. Nekünk nagy szük-
ségünk van a civil világra, az
emberekre, akik között élünk.
Arra törekszünk, hogy minél

jobban megismerjék a
munkánkat, s hogy minél
jobban a bizalmukba fogad-
janak bennünket. Hiszen
ugyanolyan hús-vér
halandók vagyunk, mint
bárki más, ugyanazokkal a
mindennapi gondokkal
küszködõ férjek, feleségek,
apukák, anyukák. Az
emberek többségének mégis
a büntetés, a bilincs, a gumi-
bot jut eszébe, ha egyenruhát
lát. Szemléletváltásra lenne
szükség a megítélésünket
illetõen, amit csak egyre
jobb, hatékonyabb munká-
val érhetünk el. Illetve azzal,
ha az eredményeinkrõl is
tájékoztatják a nagy nyil-
vánosságot a lapok, tévéc-
satornák.

MMaa  mmáárr  eellmmoonnddhhaattjjuukk,,
hhooggyy  KKeeccsskkeemméétt  aa  ffeesszzttiivváállookk
eeggyyiikk  ffeelllleeggvváárraa..  EEzzeekk  aa  hhaazzaaii
ééss  nneemmzzeettkköözzii  sseerreeggsszzeemmlléékk
ssookk  pplluusszz  mmuunnkkáátt  kköövveetteellnneekk
öönnöökkttõõll??

Nagyon sokat, hiszen
állandó rendõri jelenlétet
követelnek. Egyrészt a
tájékoztatás, a figyelem fel-
hívás a feladatuk kol-
légáinknak a fõtéri fesz-
tiválokon, másrészt a rend-
fenntartás, a garázdák, a
bûnözõk féken tartása, illetve
kiszûrése. A városháza mel-
lett Tourist Police rendszert
mûködtetünk nyaranta, ahol
jelentõs civil segítséget is
kapunk, a polgárõröktõl és a
különbözõ egyesületek
aktivistáitól épp úgy, mint a
hozzánk szegõdõ, idegen

nyelveket beszélõ kecskeméti
diákoktól. Hiszen az a közös
érdek, hogy ezek a fesz-
tiválok jó hangulatban, váro-
sunk hírnevét öregbítve,
atrocitásoktól mentesen
szórakoztassák az ide érkezõ
turistákat és a helyi pol-
gárokat egyaránt.

KKeeccsskkeemméétt  bbeellvváárroossáábbaann
aa  lleeggttööbbbbsszzöörr  ccssaakk  aa  kkááoosszz
sszzóóvvaall  lleehheett  aa  kköözzlleekkeeddéésstt
iilllleettnnii..  KKeevvééss  aa  ppaarrkkoollóó,,  sszzûûkk
áátteerreesszzttõõkkééppeessssééggûûeekk  ééss
ggyyaalláázzaattooss  mmiinnõõssééggûûeekk  aazz
úúttjjaaiinnkk  ssttbb..  ÖÖnn  sszzeerriinntt
hhooggyyaann  lleehheettnnee  mméérrsséékkeellnnii
eezztt  aa  kkááoosszztt??      

A többi magyar
nagyvárosban sem rózsá-
sabb a helyzet, úgyhogy én
megint a szemléletváltással
hozakodnék elõ. Mert ha
majd nem nézik versenypá-
lyának a fiatalok útjainkat,
az apukától kapott cso-
damotorok nyergében ülve,
ha majd nem hiszik a
húszmilliós kocsik tulaj-
donosai, hogy rájuk nem
vonatkozik a sebességkor-
látozás, hogy õk a járdán is
parkolhatnak, s ha majd
teljesen természetes lesz,
hogy elõzékenyen magam
elé engedem a forgalom-
ban megrekedteket, akkor
jelentõsen javulhat ez a
káosznak érzett helyzet.
Meggyõzõdésem, hogy egy
normálisabb, toleranciára és
udvariasságra épülõ
közlekedési kultúra általános
elterjedésével, útjainkon sok
probléma orvosolható.

A Kecskeméti Rendõr-
kapitányság Megelõzési és
Áldozatvédelmi Alosztálya a
623. sz. Kandó Kálmán
Szakközépiskola és Szak-
iskolában Rendvédelmi
Napot tartott a napokban.
A nagyszabású rendezvényt
dr. Kassai László, a
megyeszékhely rendõr-
kapitánya nyitotta meg. 

A remek hangulatot a
kiskunfélegyházi tûzoltók
bemutatója alapozta meg
Közlekedési bohóc címmel,
óvodások közremûködésév-
el. De Pindur Pandúr tartott
mini KRESZ-vetélkedõt is a
csöppségeknek, ezzel
párhuzamosan pedig civil
szervezetek standjait láto-
gathatták a fiatalok. Volt
drogprevenciós kiállítás,
filmvetítés, autós és kutyás
bemutató, valamint zenés
elõadás, kabaré, továbbá
koncert és táncparádé tette
emlékezetessé ezt a baleset-
és bûnmegelõzést szolgáló
kellemes ifjúsági ren-
dezvényt.

A létszámhiány ellenére állják a sarat
KKeeccsskkeemméétt ii   RReennddõõrrkkaappii ttáánnyyssáágg

AAzz  iinnfflláácciióóttóóll  eelltteekkiinnttvvee  mmiittõõll  kkeellll  mmaa  ffééllnnii
KKeeccsskkeemméétteenn??  HHáánnyy  bbûûnnccsseelleekkmméénnyy  ttöörrttéénniikk  vváárroo--
ssuunnkkbbaann  éévveennttee,,  ss  hháánnyy  bbûûnnöözzõõtt  ssiikkeerrüüll  eellffooggnniiuukk??  ––
kkéérrddeezzttüükk  ddrr..  KKaassssaaii  LLáásszzllóó  aalleezzrreeddeessttõõll,,  KKeeccsskkeemméétt
rreennddõõrrkkaappiittáánnyyááttóóll..

DDrr..  KKaassssaaii  
LLáásszzllóó

AA  ffõõttéérrii  TToouurriisstt  PPoolliiccee  mmuunnkkáájjáátt  ssookk  cciivviill  sseeggííttii      

Mi biztosan vezetünk!
VEGYE IGÉNYBE A KUNSÁG VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSAIT!

Menetrendszerinti helyi és helyközi közlekedés 
Közlekedési információk:

� Kecskemét helyi járatok:  76/321-793, 480-762
� Kecskemét távolsági járatok: 76/321-777, 80/203-987  
� Kalocsa:  78/462-212
� Kiskunhalas: 77/422-759
� Kiskunfélegyháza: 76/462-350
� Kecskemét távolsági járatok: 76/321-777, 80/203-987  
� Kalocsa:  78/462-212
� Kiskunhalas: 77/422-759

Különjárati autóbuszok bérbeadása – Utazás, koncertjegyek értékesítése

ZRT.

Rendvédelem

Kunság Tours Utazási iroda
Kecskemét, Kéttemplom köz 5.

T: 76/ 508 734,  504 482

Reklámfelületek bérbeadása
T: 76/ 504  483

E-mail: buszreklam@kunsagtours.hu
www.kunsagvolan.hu



– Ezek közül legnagyobb a
kelebiai, ahol állandó nyitva
tartás mellett naponta a
személy- és tehergépkocsik,
illetve kamionok sokasága
lépi át a határt, s a
nemzetközi vasúti forgalma
is jelentõs – tudtuk meg a
Határrendészeti Szolgálat
vezetõjétõl, Gulyás Zsolt
alezredestõl. – Egyébként
mind a négy kirendeltség
kapitánysági szintû, s
ezeknek az irányítása is szol-
gálatunk hatáskörébe tar-
tozik. Persze a migrációs
feladatok megoldásába, ma
már folyamatosan bekap-
csolódnak a határmenti
települések rendõrei, sõt az
úgynevezett mélységi ellen-
õrzésekben az északabbra

lévõ városok kapitányságai
is részt vesznek.

MMii  aa  ffeellaaddaattaa  aazz  iiddeeggeenn--
rreennddéésszzeettii  oosszzttáállyyuukknnaakk??

Az itt dolgozó kollégáink
folytatják az illegálisan
hazánkba érkezõ
külföldiekkel szemben az
idegenrendészeti eljárá-
sokat, és õk végzik az
õrizetbe vételeket, illetve a
kiutasításokat is. Azok a kül-
honiak, akik valamilyen

oknál fogva nem toloncol-
hatók vissza, illetve nem
tisztázható pontosan a
kilétük, az õrzött szállásra
kerülnek, míg nem döntenek
sorsuk felõl.

MMeennnnyyiirree  aallaappooss  mmoosstt
aazz  eelllleennõõrrzzééss  aa  ddééllii  hhaattáárrnnááll
bbeellééppõõkkkkeell  sszzeemmbbeenn??

Egy speciális, úgyn-
evezett SZISZ rendszerrel
rendelkezünk, mely kompat-
ibilis a többi uniós ország
határrendészetével. Ezzel
gyorsan ki tudjuk szûrni
azokat a belépni
szándékozókat, akikkel
szemben hazánkban vagy
bármelyi tagállamban
szankciók vannak érvény-
ben, esetleg körözik. Ebben
az évben eddig mintegy két-

száz külföldi akadt fent
ennek a rendszernek a
hálóján, az általunk õrzött
határszakaszon. Ilyenkor
konzultálunk minden eset-
ben a nemzetközi SZISZ
irodával, hogy hogyan
intézkedjünk az illetõvel
szemben. Ami a vis-
szafordítástól az õrizetbe
vételig, sokféle megoldás
lehet.

MMii  aa  hheellyyzzeett  aa  zzöölldd

hhaattáárroonn??  SSookkaann  pprróóbbáállnnaakk
ááttsszzöökknnii??

Tavaly az elsõ
negyedévben 66 illegális
határátlépõvel szemben kel-
lett eljárni az illetékességi
területünkön. Az idén, már-
cius végéig, 106 határsértõt
csíptek fülön a kollégáim.
Vagyis csaknem megdup-
lázódott a számuk. De eddig
még egyik nyugati ország-
ban sem fogtak olyan
migránst, aki a mi határsza-
kaszunkon jutott át ille-
gálisan. Ami azt jelzi, hogy
határõreink remekül teszik a
dolgukat.  

MMiillyyeenn  sszziinnttûû  tteecchhnniikkaa
sseeggííttii  aa  mmuunnkkáájjuukkaatt??

A legkorszerûbb. Kez-
deném azzal, hogy a schen-
geni csatlakozás során le-
cserélhettük a teljes gép-
jármû parkunkat új, gyors, a
terepen is megbízható
autókra. Kollégáink ma már
mobil hõkamerákkal, éjjel-
látó készülékekkel vannak
felszerelve, s a zöldhatár

bizonyos sza-
kaszain tele-
pített lépés-
érzékelõk se-
gítik felderítõ
munkájukat.
Az átkelõknél
az említett
SZISZ be-
léptetõ rendsz-
er mellett, ujj-
lenyomat azo-

nosító készülékek is vannak,
valamint olyan speciális
mûszerek, amik a kilélegzett
szénmonoxidot jelzik, ha
például egy kamionban
vannak elrejtve emberek. De
említhetném az ipari
endoszkópot is, amivel a
gépjármûvek minden rejtett
zuga gyorsan átvizsgálható.
Tehát technikailag is jól fel
vagyunk készülve arra, hogy
hatékonyan megfeleljünk az
elvárásoknak.    

– Korábban az autópályán
történt bûnesetek nyomozása
is hozzánk tartozott, de ezt a
jogkört az átszervezéssel
megvonták. Így ma már a
közlekedés- és közbiztonság
fenntartására, a baleseti
helyszínelésekre, a
sebessége l l enõr zés re ,
valamint közrendvédelmi és
k ö z l e k e d é s r e n d é s z e t i
járõrszolgálat ellátására
koncentrálódik a munkánk –
tájékoztatta az Alföldi Naplót
dr. Vaslóczki Ferenc r. száza-
dos, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr- fõkap i tány ság
Közlekedésrendészeti Osztá-
lyának vezetõje.

MMeeggffeelleellõõ  tteecchhnniikkaaii  ffeell--
sszzeerreelléésssseell  rreennddeellkkeezznneekk??

Igen. Az uniós elvárá-
sokhoz igazodó gépjármû-
park, korszerû mérõberen-
dezések, illetve a
helyszínelésekhez szükséges
modern technikai eszközök
állnak a rendelkezésünkre.
Rögzített sebességmérõ
kamerák ugyan még nin-
csenek az M5-ös Bács-
Kiskun megyei szakaszán, de
információink szerint ezek
felszerelése még az idén
megtörténik.

JJaannuuáárrbbaann  llééppeetttt  éélleettbbee

aazz  úúggyynneevveezzeetttt  nnuullllaa  ttoolleerraann--
cciiaa,,  aammii  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  bbáárr--
mmiillyyeenn  ffookkúú  iittttaassssáágg  eesseettéénn,,  aa
hheellyysszzíínneenn  eellvveehheettõõ  aa
jjooggoossííttvváánnyy..  EEzzzzeell  kkaappccssoo--
llaattoossaann,,  mmiillyyeenneekk  aa  ttaappaasszzttaa--
llaattaaiikk??

Ez nem egy új szabály,
korábban is létezett jogrend-
szerünkben. Csak 2002-ben
módosították, vagy ha úgy tet-
szik, liberalizálták az ittas
vezetés megítélését, illetve a
vezetõi engedély bevonásának
lehetõségét. Ez utóbbi eszköz
most újra visszakerült a
rendõrséghez, a megítélést
tekintve pedig ismét nulla lett a
tolerancia, amely az uniós
országok többségéhez hason-
ló fellépést jelent. Ami a
tapasztalatokat illeti, nem túl
rózsás a helyzet. Hiszen a kol-
légáink január 20-tól március
31-ig mintegy 350
jogosítványt voltak kénytelenek
bevonni Bács-Kiskunban ittas
vezetés miatt. Ez a szám
lényegesen nagyobb, mint a
korábbi esztendõkben.
Ugyanakkor az autósok
körében érezhetõen van egy-
fajta lélektani hatása annak,
hogy a jogosítvány azonnal
elveszthetõ. Ebben persze a

média is jelentõs szerepet ját-
szik.

SSookk  aa  ggyyoorrsshhaajjttóó  aazz  MM55--
öössöönn??

Sok. De tegyük hozzá,
hogy az autópálya sokkal biz-
tonságosabb, mint egyéb
útjaink. Már csak azért is, mert
a szembejövõ forgalom el van
szeparálva. Kétségtelen, hogy
az engedélyezett 130-as
sebességet is gyakran túllépik,
sok gyorshajtót kiszûrünk
korszerû lézeres mû-
szereinkkel, amelyek ható-
távolsága csaknem két kilo-
méter. Ha az említett sebesség-
mérõ kamerák telepítése
megtörténik, bizonyosan
tovább javul a közlekedési
morál ebben a tekintetében is. 

MMéégg  mmiinnddiigg  hhaallllaannii
oollyyaann  bbûûnneesseetteekkrrõõll,,  aammeellyyeekk
aazz  aauuttóóppáállyyáákkoonn,,  iilllleettvvee  aazzookk
mmeennttéénn  ttöörrttéénnnneekk..

Sajnos az úgynevezett
trükkös lopások rendre meg-
jelennek útjainkon, bár
komoly erõket mozgat
rendõrségünk a
megfékezésükre. Az elkövetõk
és az áldozatok többsége
külföldi. Jellemzõ, hogy ezek
a bûnözõk különbözõ 
ürüggyel – defektre hivatkoz-
va vagy útbaigazítás kérve –
leállítják az autókat, s míg az
egyik elvonja a sofõr
figyelmét, addig a másik
kiemeli az értékeket a kocsi-
ból. De gyakori az is, hogy
pihenõ, alvó kamionosokat,
autósokat fosztanak ki. A
Romániába, Szerbiába és
általában a Balkán-félsziget
államaiba irányuló tranzitfor-
galom Bács-Kiskunt is érinti. S
mivel e folyamatosan höm-
pölygõ áradat fõ ütõere az
M5-ös, óhatatlanul a
lehetõségek sokaságát kínál-
ja a bûnözõknek. Nemcsak
az autópálya, hanem az út
mentén lévõ pihenõhelyek,
üzletek, kávézók is gyakori
színterei a lopásoknak. Min-
den forgalmas út ezer veszélyt
rejteget. Mi minden
igyekezetünkkel azon
vagyunk, hogy a közlekedés
biztonságát és a közrendet
biztosítsuk az M5-ösnek ezen
a szakaszán. De a baj csak
akkor elõzhetõ meg, ha a
gépjármûvezetõk jobban
vigyáznak egymásra, ön-
magukra és az értékeikre.      

Itt nem sok esélyük van
az embercsempészeknek

Az ittas vezetőktől a
trükkös tolvajokig

HHaattáárr rreennddéésszzee tt ii   SSzzoo llggáá llaa tt AAuuttóóppááll yyaa  AAlloosszz ttáá ll yy

AA  mmeeggyyeeii  ffõõkkaappiittáánnyyssáággoonn  jjaannuuáárrttóóll  úújj  eeggyyssééggkkéénntt
mmûûkkööddiikk  aa  HHaattáárrrreennddéésszzeettii  SSzzoollggáállaatt..  EEzz  ttöömmöörrííttii  aa
hhaattáárr--  ééss  iiddeeggeennrreennddéésszzeettii  oosszzttáállyyookkaatt,,  ss  ffeellüüggyyeelleettee
aalláá  ttaarrttoozziikk  aa  hhaallaassii  õõrrzzöötttt  sszzáálllláásshheellyy  iiss..  NNééggyy  hhaattáárr--
rreennddéésszzeettii  kkiirreennddeellttsséégg  tteevvéékkeennyykkeeddiikk  jjeelleennlleegg  BBááccss--
KKiisskkuunnbbaann::  aa  kkeelleebbiiaaii,,  aa  bbááccssaallmmáássii,,  aa  bbááccssbbookkooddii  ééss
aa  hheerrcceeggsszzáánnttóóii..

AAzz  oorrsszzáággbbaann  eeggyyssééggeess  AAuuttóóppáállyyaa  RReennddõõrrsséégg  jjöötttt  llééttrree
bbuuddaappeessttii  sszzéékkhheellllyyeell  22000044--bbeenn,,  aammeellyy  aazz  MM55--ööss
aauuttóóppáállyyáátt  iiss  éérriinntteettttee..  AA  hháárroomm  mmeeggyyéébbeenn  --  aammeellyyeekkeett
eezz  aazz  aasszzffaallttccssííkk  ááttsszzeell    --,,  aalloosszzttáállyyookkbbaa  sszzeerrvveezzõõddvvee
llááttttáákk  eell  rreennddõõrreeiinnkk  aa  kköözzlleekkeeddééss--  ééss  kköözzbbiizzttoonnssáággii
ffeellaaddaattaaiikkaatt,,  ddaabbaassii,,  kkiisskkuunnfféélleeggyyhháázzii  ééss  bbaalláássttyyaaii
sszzéékkhheellllyyeell..  AA  mmúúlltt  éévv  vvééggéénn  sszzüülleetteetttt  aazz  aa  kkoorrmmáánnyyzzaattii
ddöönnttééss,,  hhooggyy  eezzeekk  aazz  aalloosszzttáállyyookk  aa  tteerrüülleettiilleegg  iilllleettéékkeess
mmeeggyyeeii  ffõõkkaappiittáánnyyssáággookk  rreennddéésszzeettii  iiggaazzggaattóóssáággáánnaakk
kköözzlleekkeeddééssrreennddéésszzeettii  oosszzttáállyyááhhoozz  kkaappccssoollóóddjjaannaakk..
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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

AA  ttoommppaaii--kkeelleebbiiaaii  hhaattáárrááttkkeellõõnnééll  áállllaannddóó  aa  ffoorrggaalloomm..

Czékus mûszakivizsga-állomás 
VVÁÁLLLLAALLJJAA::

• motorkerékpárok
• személygépkocsik

• benzin és gáz 
kettõs üzemû jármûvek
• tehergépkocsik, illetve

ezek pótkocsijainak
• mezõgazdasági von-
tatók, lassú jármûvek

illetve ezek pótkocsijainak
• nemzetközi tehergépjár-

mûvek
• belföldi autóbuszok

• belföldi hûtõs 
tehergépjármûvek

Környezetvédelmi vizsgálat
(zöldkártya)

Nyitva tartás: H-P: 6.00–16.00
Kecskemét, Kiskõrösi út 9-11. 

Tel./fax: 76/485-334

Nyitva tartás: H-P: 6.00–16.00
Kecskemét, Kiskõrösi út 9-11. 

Tel./fax: 76/485-334

MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁSÁT
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A rendõrkapitányságon
az utóbbi idõben komoly
fejlesztések történtek, melyek

az itt dolgozó rendõrök,
közalkalmazottak munkahelyi
komfortját jelentõsen
növelték – tudtuk meg Arató
László alezredestõl, a
kapitányság vezetõjétõl. –
Többek között szinte teljesen
lecserélõdött új, korszerû
típusú gépkocsikra a korábbi
jármûpark. Ugyanakkor nõtt
a fiatal állomány közösségi
erejébõl fakadó hatékonyabb
és eredményesebb
munkavégzés, annak
ellenére, hogy bûnügyileg
igen fertõzöttnek tekinthetõ
Kiskõrös és vonzáskörzete.

MMeellyyeekk  aa  ttéérrssééggrree
lleeggiinnkkáábbbb  jjeelllleemmzzõõ  bbûûnn--

eesseetteekk??  MMiillyyeennnneekk  mmoonnddhhaattóó
aa  kküülltteerrüülleetteenn,,  ttaannyyáákkoonn  ééllõõkk
bbiizzttoonnssáággaa??

Különösen a vagyon-
elleni bûncselekmények
gyakoriak. A tanyás kül-
területi ingatlanok vannak a
legnagyobb veszélynek
kitéve, hiszen jelentõs részük
csak idõszakosan lakott. A
tanyafeltörések megelõzése
érdekében számos akciót tar-
tottunk civil és társadalmi
szervezetek aktivistáinak
(mezõõrök, természetõrök,
tanyavédelmi gondnok, pol-
gárõrök) bevonásával.
Ugyanakkor a körzeti meg-
bízottak is rendszeresen járják
a tanyákat, hiszen az ott élõ
emberek, fõleg az idõsek,
igénylik a rendõri jelenlétet.

AA  kköözzlleekkeeddééssbbeenn  mmii
ookkoozzzzaa  aa  lleeggttööbbbb  pprroobblléémmáátt??

Jelentõs feladat hárul a
kapitányságunkra az
illetékességi területünkön
áthaladó 52-es, 53-as és 54-
es fõútvonalak forgalma
miatt, hiszen évek óta – az
erõfeszítéseink ellenére – sok
közlekedési baleset történik

ezeken az
utakon. A
vétkes jár-
mûvezetõk
s o k s z o r
a l a p v e t õ
közlekedési
szabályokat
s z e g n e k
meg, figyel-
men kívül
hagyják az

út- és idõjárási viszonyokat,
és még mindig tapasztalható,
hogy ittasan ülnek volán
mögé. Folyamatos
ellenõrzésekkel igyekszünk
kiszûrni a szabályta-
lankodókat, a többi
közlekedõ védelmében is.

MMii  iinnddookkoollttaa  ttaavvaallyy,,  hhooggyy
aa  kkaappiittáánnyyssáágg  mmeelllleetttt  mméégg
eeggyy  rreennddõõrrõõrrssöött  iiss  nnyyiissssaannaakk??

Az, hogy egy éve Izsák
hivatalosan is hozzánk tar-
tozik. Itt létesült az új
rendõrõrs, melynek
állománya a három környezõ
település közrendjét is szol-
gálni hivatott. Izsák Önkor-
mányzata évek óta szorgal-

mazta az õrs létrehozását, és
jogos igényük volt, hogy a
Kiskõrösi Rendõr-
kapitánysághoz tartozzanak,
hiszen ugyanaz a társadalmi
réteg és mezõgazdasági
tevékenység a jellemzõ erre a
városra is, mint a kistérség
többi településére.

Az õrs mûködésével
kapcsolatban jók a tapaszta-
lataink, ma már számos
felderítési eredmény támaszt-
ja alá a döntés helyességét.
Ugyanakkor a lakosság is
kedvezõen fogadta az új
bázis létrejöttét, hiszen szük-
ség esetén rövid idõ alatt
több rendõrt tudunk az adott
feladathoz rendelni. Izsák
Önkormányzatának, illetve a
polgármester úr hozzáállásá-
nak köszönhetõen példás
gyorsasággal megoldódott
az õrs épületének
kiválasztása és megfelelõ
átalakítása. 

Jelenleg a Kiskõrösi
Rendõrkapitányság vezetése
az illetékességi területéhez
tartozó valamennyi település
önkormányzatával egyet-
értésben, kistérségi szintû tér-
figyelõ kamerarendszer meg-
valósításán ténykedik. Ennek
megvalósulása, mûködése
nagymértékben növelni fogja
az itt élõ emberek bizton-
ságát, illetve kihatással lesz a
még szilárdabb közrend
megvalósításában.

Fõ-
kapitány
úr támo-
gatásának
kös zön -
h e t õ e n
januártól
e z i d á i g
20  fõvel
bõvült az

állományunk. Az újonnan fel-
szereltek nagy részét a Szegedi
Rendészeti Szakközép-
iskolában végzett és a Bajai
Rendõrkapitányságon gyakor-
latot teljesítõk teszik ki, illetve a
Határrendészeti Kirendelt-
ségekrõl is jöttek hozzánk. 

A jogsértések gyors
megszüntetésére és az áldoza-
tok hangsúlyozott védelmére,
a meglévõ technikai
eszközeink teljes tárházát fel-
használva kell erõt kifejtenünk.
Éreztetni kell az emberekkel,
hogy jogos sérelmeik mielõbb
orvoslásra kerülnek.
Munkánkat a város
képviselõtestülete tavaly
decemberben a „Baja Város
Közbiztonságáért” kitüntetõ
díjjal jutalmazta. Legfontosabb
együttmûködõ partnerünk a
Közterületfelügyelet. Közösen
biztosítjuk a városi ren-
dezvényeket, együtt hajtjuk
végre a közlekedésrendészeti
akciókat, közös gyalogos szol-
gálatokat látunk el.  A civil
szervezõdések közül a pol-
gárõrséggel való együtt-
mûködésünk a legszorosabb.
A helyi egyesület rendelkezik
MÁTRIX rendszámfelismerõ és
ellenõrzõ rendszerrel, melyet a
szolgálatuk ellátása során
hatékonyan tudtak alkal-
mazni. A nagyobb létszámú
rendezvényeken, akciókban is
részt vesznek a polgárõrök. Az
együttmûködésünk, úgy
hiszem, példaértékû. 

BBaajjaa  aa  vviizzeekk  vváárroossaa,,  ííggyy
jjeelleennttõõss  aazz  iiddeeggeennffoorrggaallmmaa..  EEzz
mmiillyyeenn  pplluusszz  mmuunnkkáátt  kköövveetteell
öönnöökkttõõll??

A turisztikai idényben bûn-
megelõzési célzattal rend-
szeres járõrszolgálatot tartunk
a strandokon és a turisták által
leginkább látogatott város-
részeken. Munkatársaink így
elejét veszik az alkalmi lopá-

soknak, a garázda cselek-
ményeknek. Jól mûködik
nálunk az idegenforgalom
segítését szolgáló Tourist Police
program. Ennek során
járõreink idegen nyelvet
beszélõ fõiskolásokkal
közösen látnak el szolgálatot a
belvárosban, segítik a
külföldieket a felmerült gond-
jaik megoldásában. Egész
évben kiemelt figyelmet fordí-
tunk a város bel- és kül-
területén található üdülõingat-
lanok biztonságára. 

AA  bbaalleesseett--ééss  bbûûnn--
mmeeggeellõõzzééss  éérrddeekkéébbeenn  mmiillyyeenn
jjeelleennttõõsseebbbb  pprrooggrraammookkaatt,,
aakkcciióókkaatt  tteerrvveezznneekk  aazz  iiddéénn??

Ezeknek a feladatainknak
a teljesítése érdekében
egyrészt arra törekszünk, hogy
minden lehetséges, ren-
delkezésre álló fórumot és
médiumot felhasználjunk. A
bûnmegelõzés területére még
szélesebb társadalmi rétegeket
kívánunk bevonni a családon
belüli erõszak megakadályo-
zása, az idõskorúak védelme,
a gyermek- és fiatalkori
bûnözés visszaszorítása
érdekében, a bûnmegelõzési,
áldozatvédelmi, áldozatsegítõi
tevékenységet teljesebbé téve.
Jelenleg a város központjában
térfigyelõ rendszer mûködik.
Ennek bõvítésére az idén az
önkormányzat 10 millió forin-
tot szavazott meg, így májustól
már 19 kamerán keresztül
figyelik rendõreink Baja
közterületeit. Azt szeretnénk ha
2010-re a kistérségi
települések is csatlakoznának
a térfigyelõ rendszerünkhöz. A
legforgalmasabb iskolák
közelébe a gyalogátkelõ
helyeken reggelente, iskola-
kezdés elõtt és tanítás után,
rendõrök segítik az iskolások
közlekedését. A Bajai Vagyon-
védelmi Alapítvány több mint
egymilliós támogatásával
lehetõség nyílik arra, hogy
három iskola közelébe a fõút-
ra elektromos sebesség kijelzõ
készüléket helyezzünk ki,
ugyancsak a diákok
védelmében. 

Fõ stratégiánk az össze-
fogásra, az emberi erõforrás
jobb kihasználására, a tech-
nikai fejlesztésekre, a bûnügyi-
leg fertõzöttebb területek
sûrûbb rendõri ellenõrzésére
épül. Ennek is köszönhetõ,
hogy az elsõ negyedévben a
lakosságot irritáló bûncselek-
mények (betöréses lopás,
rablás, gépkocsi feltörés, testi
sértés, rongálás) számában
csökkenés tapasztalható.

A közlekedők és a tanyák védelme Gyorsak és hatékonyak
KKii sskkõõrrööss ii   RReennddõõrrkkaappii ttáánnyyssáágg BBaajjaa ii   RReennddõõrrkkaappii ttáánnyyssáágg

AA  KKiisskkõõrröössii  RReennddõõrrkkaappiittáánnyyssáágg  iilllleettéékkeessssééggii  tteerrüülleettéénn
mmiinntteeggyy  6600  eezzeerr  eemmbbeerr  ééll,,  jjeelleennttõõss  hháánnyyaadduukk  aa
mmeezzõõggaazzddaassáággbbóóll,,  aa  sszzõõllõõ--  ééss  ggyyüümmööllccsstteerrmmeesszzttééssbbõõll..
EEzzzzeell  mmaaggyyaarráázzhhaattóó  aa  ttaannyyáákk  nnaaggyy  sszzáámmaa,,  aammii  eeggyybbeenn
mmeegghhaattáárroozzóó  éélleettffoorrmmáátt  iiss  jjeelleenntt  aazz  iitttt  ééllõõ  eemmbbeerreekk
sszzáámmáárraa..  

EEggyy  kkoorráábbbbii,,  DDáávviidd  KKáárroollyy  ffõõkkaappiittáánnyy  úúrrrraall  kkéésszzüülltt
iinntteerrjjúúbbóóll  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  aa  bbaajjaaii  kkaappiittáánnyyssáágg  kküüzzdd  BBááccss--
KKiisskkuunn  mmeeggyyéébbeenn  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  llééttsszzáámmhhiiáánnnnyyaall..
JJaavvuulltt  aa  hheellyyzzeett  mmoossttaannáábbaann??  HHooggyyaann  iiggyyeekkeezznneekk
ffeellttöölltteennii  aazz  áálllloommáánnyytt??  ––  MMiinnddeenneekk  eellõõtttt  eezzeekkeett
kkéérrddeezzttüükk  AAnnddrrááss  IIssttvváánn  aalleezzrreeddeessttõõll,,  aa  bbaajjaaii
kkaappiittáánnyyssáágg  vveezzeettõõjjééttõõll..

SSookk  aa  bbaalleesseett  KKiisskkõõrrööss  úúttjjaaiinn..

AAnnddrrááss  IIssttvváánn
bbaajjaaii  kkaappiittáánnyy

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  ––

JJAACCUUZZZZII  ––  SSZZAAUUNNAA    ––  IINNFFRRAA--
SSZZAAUUNNAA

SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   
PP IIHHEENNJJ!!

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

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
88--2222  óórrááiigg!!  

MMáájjuuss  55--ttõõll::  99--2200  óórrááiigg
EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  
sszzeerrzzõõddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.
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

IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  

––  MMeeggjjeelleenniikk  3300  000000  ppééllddáánnyybbaann

A POLICE melléklet meg-
jelenését támogatta a keceli

PPIINNTTÉÉRR  MMÛÛVVEEKK



– Talán kevésbé ismert, de
többek között hozzánk tar-
tozik a megyei tanyavédelmi
teendõk koordinálása, a
családon belüli erõszak
megelõzése és kezelése,
továbbá a helyi cigányságot
ért jogsérelmek kivizsgálása
is – mondta el lapunknak
Kõvári Lídia osztályvezetõ,
aki fontosnak tartotta
megemlíteni a mind komp-
lexebb, jogi tanácsadást és
pénzügyi segítséget egyaránt
magában foglaló áldozat-
védelmi programot is.

Természetesen kiemelt
célcsoportot jelentenek a
gyerekek, akikre számos
veszély leselkedik a minden-
napokban. Az általános
iskolásokat szólítja meg a
DADA (Dohányzás, Alkohol,
Drog, AIDS) program; míg a
középiskolások körében
drogprevenciós elõadá-
sokkal igyekeznek elejét
venni a kábítószerek mind
fiatalabb korban történõ
kipróbálásának. Nemrég
több ezer fiatalkorúnak
vetítették le azt az oktatófil-
met, amely egy diszkó bale-
set szimulálásával mutatott
rá a tudatmódosító szerek

használatának veszélyére.
Ugyancsak kiemelt korosztá-
lynak számítanak a hatvan
év felettiek, akiket idõsot-
thonokban, piacokon, nagy-
obb rendezvényeken, illetve
szórólapokkal igyekeznek
tájékoztatni a fokozódó
veszélyekrõl.

– A bûnmegelõzési osztály
eredményes munkája el-
képzelhetetlen lenne az
önkormányzatok, a társadal-
mi és civil szervezetek, az
oktatási intézmények, a
gyermekjóléti szolgálatok,
illetve a helyi sajtó pozitív
hozzáállása, együttmûködési
szándéka nélkül – hang-
súlyozta az összefogás erejét
Kõvári Lídia.

Több szereplõ – a bûn-
megelõzési osztály, a váro-
sukért tenni akaró civilek,
valamint a nyelveket beszélõ
középiskolások – össze-
fogását példázza a kecs-
keméti és a soltvadkerti
Tourist Police kirendeltség,
amely a térségbe látogató
külföldiek számára szolgál
minden nyáron hasznos
információkkal, illetve bûn-
megelõzési tippekkel.

A tavalyi év azonos idõsza-
kához képes mintegy 21%-kal
csökkent a sérüléssel járó bale-
setek száma, a halálos
kimenetelû szerencsétlen-
ségekbõl pedig 48%-kal volt
kevesebb, mint a múlt esz-
tendõ elsõ negyedévében –
mondta el érdeklõdésünkre
Geisztné Kamasz Erzsébet
õrnagy, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr- fõkap i tány ság
Közlekedésrendészeti Osztá-
lyának fõeladója, a megyei

baleset-megelõzési bizottság
titkára.

Mindez számokban: a
megye országútjain az elsõ
három hónapban 144 szemé-
lyi sérüléssel járó közlekedési
baleset történt, amibõl 11
végzõdött halállal, míg 57 járt
súlyos, 76 pedig könnyû
sérüléssel.

E mutatók már csak azért is
adhatnak okot némi biza-
kodásra, mert – noha 2001-
ben egységes közlekedéspoli-

tikai programot
fogadtak el az
uniós tagállamok –
az elmúlt években
mind többen
vesztették életüket
közútjainkon.

A 14 éve létreho-
zott megyei baleset-
m e g e l õ z é s i
bizottság – amely a
megye hét
r e n d õ r k a p i -
tányságán, illetve
négy rendõrõrsén

mûködõ baleset-megelõzési
bizottságok munkáját koor-
dinálja – számos helyi akciót
kezdeményezett, hogy teljesül-
jenek a Fehér Könyvben meg-
fogalmazott uniós irányelvek; s
így 2015-ig számottevõen – a
2001-es mutatókhoz képest
legalább 50%-kal – visszas-
zoruljon a halálos kimenetelû
közlekedési szerencsétlen-
ségek száma hazánkban.

– Igyekszünk minél több
közlekedõi réteget, korcsopor-

tot megszólítani. Az oktatási
intézményekkel, társadalmi
szervezetekkel együttmûködve
rengeteg rendezvényt bonyolí-
tunk le évente. Az óvodások-
nak rajzpályázatokat írunk ki,
az iskolások számára pedig
közlekedési versenyeket
szervezünk. A nagykorúak
figyelmét szakmai elõadá-
sokon, reklámkampányokon,
szórólapokon hívjuk fel a
megváltozott KRESZ-szabá-
lyokra, a passzív biztonsági
eszközök (biztonsági öv,
gyerekülés, bukósisak,
láthatósági mellény)
használatának fontosságára.

Mint megtudtuk: ugyancsak
a megyei baleset-megelõzési
bizottság a szervezõje a karos
forgalomirányítók országos
versenyének, amely az idei esz-
tendõ talán legrangosabb
rendõrszakmai rendezvénye
lesz. A látványos megméret-
tetésnek szeptemberben
adnak otthont Kecskemét for-
galmas útkeresztezõdései.

A bajt jobb megelőzni
AA  vvaaggyyoonnttáárrggyyaakk,,  ttoovváábbbbáá  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  ééss  aazz  iiffjjúússáágg
vvééddeellmméénn  ttúúll  sszzáámmooss  ttoovváábbbbii  tteerrüülleetteenn  iiggyyeekksszziikk  eelleejjéétt
vveennnnii  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk  eellkköövveettéésséénneekk  aa  BBááccss--KKiisskkuunn
MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  BBûûnnmmeeggeellõõzzééssii
OOsszzttáállyyaa..

2008.  április 1111POLICE

Javuló baleseti statisztikák

OLTECH Egyéni Cég
Rendõrségi figyelõszolgálat

Riasztóberendezések
telepítése, karbantartása

Számítógépes digitális videórendszerek tervezése
és telepítése (csúcsminõség, kedvezõ ár)

4 kamera esetén már 180.000 Ft + áfától

RIMI MONITORING

képviselet AXIS IP kamerák Security Systems

Kecskemét, Katona J. tér 18. 
Tel./fax: 76/481-756, 

e-mail: oltech@oltech.hu, www.oltech.hu

Bosch

KOBELA AUTÓSISKOLA
Kecskemét, Csányi J. krt. 4., földszint.

76/48-48-49 és 70/366-14-37

Tanfolyamainkat kéthetente indítjuk.

M-A-A1-AK-B-BE-C-CE-D
Jogosítvány már havi 5060 Ft-tól

Ügyfélfogadási idõ: H-P: 8-18, Szo: 8-12

www.kobela.hu, kobela@enternet.hu
Al: 1710, Nytsz: 03-0024-05
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Régi hagyományokra visszatérve várjuk
kedves vendégeinket!

Belépõdíjmentes pünkösdi rendezvényünkre 
május 11-én, vasárnap kerül sor

Kínálatunkból:
10.30-12.20 Amatõr kettesfogathajtó bajnokság

14:00 Csikósbemutató
17.00-17.30 Hálaadó ima

22.00 Éjszakai lovasbemutató
borverseny, pásztorételek fõzõversenye, kirakodó vásár, kézmûves

udvar, gasztronómiai különlegességek... 
Üdülési csekket elfogadunk!

– Folyamatosan fejlesztjük
az infrastruktúrát váro-
sunkban. A csatornahálózat
kiépítése mellett kiemelt prio-
ritás, hogy valamennyi
utca jó minõségû
burkolatot kapjon; s a
késõbbiek folyamán ter-
vezzük egy sportcsarnok
felépítését is – nyilatkoz-
ta az Alföldi Naplónak
Gál József pol-
gármester.

Mint azt a hétezer
lakost számláló város
elöljárójától megtudtuk:
már jövõ évtõl
megkezdõdhet a Soltot
északról elkerülõ út
építése. A településen
átmenõ forgalmat
drasztikusan csökken-
teni hivatott „aszfaltcsík”
tervezete már készen
van, s jelenleg éppen az
engedélyezés zajlik.

A Duna bal partján fekvõ
település vezetõje ugyan-
akkor igen szkeptikusan nyi-
latkozott lapunknak az orszá-
got kelet-nyugati irányban
átszelõ M8-as autópályáról.

– Az autópálya szerintem
inkább csak vágyálom, 
amelynek megépítését senki
sem gondolja igazán
komolyan. Ezt látszik alátá-
masztani, hogy a gazdasági

tárca honlapján már túl sok
verzió látott napvilágot a
lehetséges nyomvonalat
illetõen.

Gál József szerint az M8-
as autópálya egyetlen
elkészült szakasza – az apos-
tagi Duna-híd – is inkább
csak negatív hatásait
érzékelteti a településen.

– A tõke egyelõre átrobog
városunkon. Ezen a tenden-
cián talán majd az elkerülõ
út köré épülõ ipari park vál-
toztat érdemben. Nagyobb
baj viszont, hogy a híd
megépülésével Solt védtelen-
né vált északról, hiszen az

egyébként impozáns épít-
mény kiváló menekülési
útvonalat jelent a
bûnelkövetõk számára a
Dunántúl felé; lévén, elkerüli
a lakott területeket. Ahhoz,
hogy a megye és
környezetünk ne váljon teljes
egészében kiszolgáltatottá,

jelentõsebb rendõri
jelenlét lenne szük-
séges.

A közbiztonság erõ-
sítése már csak azért is
tûnik indokoltnak,
hiszen Solt és a
vonzáskörzetében lévõ,
hozzá szervesen kap-
csolódó települések
(Újsolt, Dunatetétlen,
Harta) sokak számára
szolgálhatnak kedvelt
turisztikai célpontként.

– A közeli Duna-part
lenyûgözõ természeti
kincseket tartogat, s a
folyó itteni partszakasza
már most méltán ked-
velt helyszín a vízi

sportok szerelmesei
körében. Akik pedig inkább
a különleges mûemléki
értékekre fogékonyak, azok-
nak a Vécsey-, illetve a Tele-
ki-kastély tartogat látnivalót.
Az éves programok közül
kiemelkedik a révbérpusztai
fogathajtó verseny, az
augusztus 20-i ünnepség-
sorozat, továbbá a ha-
gyományosan megrendezett
szüreti bál – mondta el
lapunknak Gál József.

– A Solti Rendõrs Solt város,
továbbá Újsolt, Dunatetétlen
és Harta községek, illetve az e
települések által közrefogott
mintegy 440 négyzetkilo-
méternyi terület közbizton-
ságáért felel. Egységünk rend-
szeresített létszáma 20 fõ -
mondta el az Alföldi Naplónak
Pieczarka Lajos r. õrnagy,
õrsparancsnok. A hivatalos
statisztikák szerint tavaly kb.
250-300 bûncselekmény
történt a körzetben – hoz-
závetõlegesen ugyanannyi,
mint az elmúlt 5-6 évben. Ezek
60% -a vagyon elleni bûncse-

lekmények közé sorolható. –
2007-ben a betöréses lopá-
sok felderítési aránya 52% volt.
Tavaly sikeresen kerítettük
kézre azt a csoportot, akik
feltörték és megrongálták a
solti pincéket. Ugyancsak
kézre kerültek az egyik helyi
ABC kifosztói is.

Mind több energiát
emésztenek fel ugyanakkor a
közlekedésbiztonsági teendõk.

– A Dunavecse és Apostag
között megépült Pentelei-híd
tavalyi átadásával jelentõsen
nõtt a településünkön áthal-
adó közúti forgalom. Naponta
mintegy 23 ezer személygép-
kocsi és tehergépjármû halad
el Solt város belterületi útsza-
kaszain. Jelen idõszakban az
52-es fõút belterületi szakaszá-
nak felújítása van folyamat-
ban. Az áthaladó gépkocsik
száma egyébként mintegy
ötezerrel magasabb, mint egy
évvel ezelott – mondta el
lapunknak az õrsparacsnok.

A solti rendõröknek ráadá-

sul a schengeni határnyitás
után idegenrendészeti
teendõket is el kell látniuk.

- Feladatunk az úgynevezett
mélységi szûrés. Ez azt jelenti,
hogy fokozottan kell figyelnünk
az 51-es, 52-es és az 53-as
fõúton haladó jármûveket, s
amennyiben gyanús
körülményt tapasztalunk, iga-
zoltatjuk az utasokat. Ennek az
utasításnak a zökkenõmentes
végrehajtása érdekében kol-
légáink folyamatos
képzéseken vesznek részt, ahol
egyebek mellett az úti
okmányok szakszerû
ellenõrzésérol szereznek
ismereteket.

Ha nem is gyakran, de a
solti rendõröknek néha mód-
juk nyílik barátságosabb
arcukat is felmutatni.

– Nemrég egy egyhektáros
víztározót bocsátott ren-
delkezésünkre a helyi önkor-
mányzat. A polgárõrséggel
közösen használt területen
mind több szabadidõs prog-
ramot szervezünk az itteni
gyerekek számára – újságolta
az Alföldi Naplónak Pieczarka
Lajos.

Sokat vár az elkerülő úttól Solt Növekvő forgalom Solton
LLáázzaassaann  ffoollyyóó  ccssaattoorrnnáázzááss,,  ffoorrggaalloommllaassssííttóó  úúttééppííttééss  ––
aazz  ááttuuttaazzóó  sszzáámmáárraa  iillyyeenn  aarrccáátt  mmuuttaattjjaa  nnééhháánnyy  hhóónnaapp--
jjaa  SSoolltt  vváárroossaa..  AA  nnééhhaa  kkéénnyyeellmmeettlleennssééggggeell  jjáárróó
mmuunnkkáállaattookk  hháátttteerréébbeenn  aazzoonnbbaann  ááttggoonnddoolltt  ffeejjlleesszzttééssii
kkoonncceeppcciióó  hhúúzzóóddiikk..

AA  ssoollttii  rreennddõõrrõõrrssrree  ffookkoozzóóddóó  ffeellaaddaattoott  rróó  aa  tteelleeppüülléésseenn
áátthhaallaaddóó  mmiinndd  ssûûrrûûbbbb  ffoorrggaalloomm,,  iilllleettvvee  aa  ttaavvaallyy
ddeecceemmbbeerrii  sscchheennggeennii  hhaattáárrnnyyiittááss..

PPiieecczzaarrkkaa  LLaajjooss,,  aa  ssoollttii
rreennddõõrrõõrrss  ppaarraannccssnnookkaa

Miskolczi József Úr szeretettel várja vendégeit
az Autóscsárdában, (Bablevescsárda) Solton!

Az oldal megjelenését
támogatta: 
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Hõskorszak a
garázsban

– 1980-tól magánter-
vezõként kisüzemeknek
készítettem utánfutó terv-
dokumentációt – idézi a
kezdeteket vendéglátóm. –

Börönte János,
akinek már akkor

lakatos vál-
la lkozása

volt,

kereset t
meg, hogy tár-
suljunk. Vállal-
jam a tervezést,
a vizsgáztatást, a
bürokráciával való
küzdelmeket, õ
pedig a gyártásért felel.
Tudtam, hogy jó szakember,
tehát igent mondtam.
Késõbb én is bekapcsolód-
tam a gyártási folyamatokba,
a festésnél és a villamosítás-
nál segítettem. Útjaink
késõbb szétváltak, mivel a
sikereink láttán egyre na-
gyobb léptékben kezdtem
gondolkodni. Egy mû-
kertvárosi garázsban indul-
tunk, onnan települtünk ki
Kadafalvára, majd He-
ténybe, egy idõ múlva pedig
beköltöztünk a volt orosz
helikopterbázisra, amit az
Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet segít-
ségével vásároltunk meg. Itt
kezdhettük el a két és fél
évtized óta tartó folyamatos
fejlesztést, ma is itt található
cégünk központja. 

––  HHuusszzoonnöött  éévv  nnaaggyy  iiddõõ..
HHooggyyaann  kkoorrsszzaakkoolljjaa  aa  ccéégg
ffeejjllõõddéésséétt,,  aa  ssiikkeerr  nneeggyyeedd
éévvsszzáázzaaddáátt??

– Az elsõ nagy váltás az
volt, amikor kizárólag után-
futóalkatrész-gyártók lettünk,
a kész utánfutógyártást befe-
jeztük. A következõ állomás a
vonóhorog üzletág
kialakítása volt. A harmadik
mérföldkõ, a szoros üzleti és
tulajdonosi kapcsolat
kialakulása a Knott céggel
(1994-ben), melynek
következtében egy nagy
európai vállalatcsoport
tagjává váltunk. 2004-ben
kezdõdött a következõ

korszak, a holland Bosal
céggel indult el
együttmûködés, melynek
eredményeként több száz új
munkahelyet kapott a város. 

A kecskeméti 
multi

––  EEggyybbeenn  ttuuddjjaa  llááttnnii  aa
ccééggeett??  EEggyyssééggeess,,  ffööllddoollggoozz--
hhaattóó  mmeennnnyyiissééggûû  iinnffoorrmmáácciióótt

kkaapp??

– Úgy érzem, részletesen
látok minden fontos adatot.,
pedig jó néhány cég tartozik
hozzánk. A vonóhorog-
gyártás a Bosal-Autoflex Kft.
területe. A forgácsolást kisz-
erveztük a Knott-Technik-Flex
Kft.-hez, amely Cegléden
kapott otthont, a Bosal Tech-
nik-Flex Kft.-hez hasonlóan,
amely szintén az Autoflex
„gyermeke”.  Alapítottunk
egy kis mûanyagipari céget –
Lux Kft. néven – amely szá-
munkra a mûanyagkellé-
keket készíti, de van egy
gumiipari kft.-nk is. A
Kadafalván létesült cégünk
megtartotta központi
szerepét,. innen szervezzük a
kereskedelmet és az
anyagbeszerzést. Naponta
kapok egy információs cso-
magot a kollégáimtól, mely
minden fontos adatot tartal-
maz, ami a tisztánlátáshoz
szükséges Minden hónapban
készül egy részletes havii
jelentés és egy pénzügyi
kimutatás is.  Nagyon fontos
számomra a kontroll… 

––  VVaannnnaakk  kküüllffööllddöönn  iiss
éérrddeekkeellttssééggeeiikk..  

– A magyar cégeinken
kívül van orosz, finn, szerb,
román, szlovák, amerikai és
kínai leányvállalatunk. Ezek
termelõ és kereskedõ cégek.
Ha összesítem, mintegy ezer
embernek adunk napi
munkát. Ebbõl ötszáz
munkahely Kecskeméten
létesült.

––  AA  kkeezzddeetteekkbbeenn  tteerrvveezzeetttt,,
ddee  hhaa  kkeelllleetttt,,  mmeeggffooggttaa
sszzóórróóppiisszzttoollyytt  ééss  aa  vviilllláásskkuull--
ccssoott  iiss..  MMeeggmmaarraaddtt  aa
kköözzvveettlleenn  kkaappccssoollaattaa  aa
ggyyáárrttáássssaall??

– A gyártmány-fejlesztés-
ben mind a mai napig részt
veszek. Kitûnõ csapatunk,
kreatív mûhelyünk van. De a
fõ feladatom a koordináció
illetve a nagyvevõkkel való
kapcsolattartás.

Kreativitás és 
szorgalom

––  MMiillyyeenn  ootttthhoonntt  kkíínnááll
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  eehhhheezz  aa
ddiinnaammiikkááhhoozz??

– Kiválót. Híres a magy-
arok kreativitása és szorgal-
ma. A magyar piac remek
fejlõdési pályát adott az
Autóflexnek. Cégünk a
„gulyáskommunizmusban”
kezdte. Nehéz volt maszek-
nak lenni abban az idõben,
de lehetett boldogulni. Igaz,
mi már a nyolcvanas évek-
ben indultunk, amikor más
volt a világ, mint a hatvana-
sokban. Ma, amikor az egész
világ számára dolgozunk,
sokkal nehezebb helytállni,
mint amikor sorba álltak a
megrendelõk. Ma multina-
cionális cégekkel kell
versenyezni, minõségben,
szállításban, mellette pedig
határidõkben is helyt kell
állni. Tíz napon belül szállí-
tunk a világ bármely
országába egy speciális
üzleti-információs rendszeren
keresztül. 

Ha egy vevõ szerdán
tengelyt rendel, a szállít-
mánynak a következõ hét
kedden el kell tõlünk indul-
nia, hogy csütörtökre
megérkezzen, persze
kifogástalan minõségben.
Naponta tíz teherautónyi,

mintegy 240 tonnányi áru
indul útnak az Autóflextõl.

––  HHooggyy  ttaalláálltt  aazz  eemmllíítteetttt
nnaaggyy  íívvûû  ffeejjlleesszzttéésseekkhheezz  sszzüükk--
sséégg  mmûûsszzaakkii  ggáárrddáátt,,  ccssaappaa--
ttoott??

– Igyekeztem mindig meg-
becsülni a jó szakit, a szor-
galmas segédmunkást, azt,
aki hosszú távon is kitartott
mellettünk. A kezdõ csapat
szinte máig velünk van, itt

dolgozik. A jó lakatosból
mûvezetõ lett, sõt, aki még

tovább tudta képezni magát,
az feljebb került. Ujhidy Lász-
ló, az ügyvezetõ igazgató,
aki az operatív irányítását
végzi a cégnél, valamikor az
esztergapad mellett állt,
noha már akkor is mérnök
volt. Õ a jobb kezem. Õ
végzi az operatív irányítást. A
gazdasági igazgatónk Balla
Marianna szintén az elsõ pil-
lanattól itt van.  Dr. Kiss
Zoltán, a jogászunk 20 éve

dolgozik a cégnél. Erre na-
gyon büszke vagyok. Ter-
mészetesen érkeztek ifjú
titánok is – fõiskoláról,
egyetemrõl. Aki nálunk
vezetõ, minimum 2-3 nyelvet
kell beszélnie. Aki nem beszél
oroszul, angolul, németül,
annak bizony nálunk nagyon
nehéz dolga van…

––  ÖÖttsszzáázz  vvaaggyy  eezzeerr  eemmbbeerr
kköözzöössssééggéé  ffoorrmmáállhhaattóó??

– Valamilyen szinten igen.
Mikor kisebb volt a cég,
nagyobb volt az összetartás.

Minél jobban érvényesülnek
a kapitalizmus játék-
szabályai, annál jobban
hidegülnek el az emberek
egymástól. Ha kimondom az
Autóflex szót, családi fogal-
makat használok vele kap-
csolatban, és ma is úgy
érzem, hogy hordoz fami-
liáris jegyeket – olyanokat,
amelyek még a kezdeti idõk-
bõl maradhattak… 

Fokozódó
nemzetközi helyzet

––  ÖÖnn  nneemmrréégg  mmúúlltt
ööttvveennéévveess..  NNééppeess  ccssaalláádd
ffõõnnöökkee..  AA  ssiikkeerreeii  eezzrreekk
bboollddoogguulláássáátt  sseeggííttiikk..  MMeeddddiigg
nnöövveellhheettii  mméégg  eezztt  aa  ssttrruukk--
ttúúrráátt,,  hhoovváá  vveezzeetthheett  mméégg  eezz  aa
ppáállyyaa??

– Sokkal könnyebb valamit
felépíteni, mint megtartani. A
mostani feladataink sokkal
nehezebbek, mint a korábbi-
ak. Ma az ember rohan a
megrendelések után, és örül,
hogy ha minden feltételnek
meg tud felelni. Mindig min-
den változik.  Igen nehéz az
európai elõírásoknak
megfelelni ebben az instabil
gazdasági helyzetben – gon-
dolok itt például a forint és az
euró zavaros viszonyára –;
ilyen körülmények közepette
nagy kihívás pontos terveket
készíteni, vagy akár napi
számításokat végezni. Vagy
említhetném az alapanyag
beszerzését. Van olyan
munkatársam, aki a kelet-
európai részekrõl vásárol, a
másik Kínából, a harmadik
pedig Amerikából. Közvetlen
kapcsolatban vagyunk a
világpiaccal. Máskülönben

nincs információnk. Óriási
elõny, hogy nem állunk
egyedül a viharban. Velünk
van a Knott és a Bosal cég.
Segítségükkel plusz informá-
ciók is érkeznek.

––  AAzz  éélleett  nneemmccssaakk  tteerr--
mmeellééssbbõõll,,  áárraakkbbóóll  ééss
hhaattáárriiddõõbbõõll  áállll..  SSzzaabbaaddiiddee--
jjéébbeenn  mmiitt  ccssiinnááll  sszzíívveesseenn??  

– Szerelmem a sport.
Valamikor középtávfutó atlé-
taként a válogatottságig vit-
tem.  Szeretek búvárkodni,
imádom a vizet, a vízi

sportokat. A repülés évekkel
ezelõtt nagy kihívás volt szá-
momra. Megszállottja
voltam. Mivel kevés idõm jut
rá, annyi maradt belõle,
hogy üzleti utakra saját
repülõvel megyek. 

A nagypapa 
bölcsessége:

embernek maradni

––  VVaann  eeggyyáállttaalláánn  hhééttvvééggéé--
jjee??

–Van, de nehezen ter-
vezhetõ. Nagyon sokat
tartózkodom külföldön. Hol-
nap például Amerikába
indulok, szombat délben
érkezem vissza. Reggel 8-kor
kezdek, este 6-7-ig itt
vagyok. Ha tehetem, a
gyerekekkel és a feleségem-
mel vagyok szeretetteljes
közösségben. Fiam, Sanyika
10 éves. A lányok – Kriszti,
Rebeka, Zita – közül a
nagylány Moszkvában tanul. 

––  ÉÉlleetteellvveekk,,  ccééllookk??
– A Szabó nagyapám

mondása mindig a fülembe
cseng: kisfiam, magasról
lehet nagyot esni. Célom?
Embernek maradni ebben a
történetben. Azaz úgy legyek
képes tartós sikerre vinni a
céget, hogy minél kevesebb
ember sérüljön. Ha valami
miatt visszaesik a megren-
delés, és ezért embereket kell
elbocsátani, tudom, hogy mi
következik: az alkalmazott
hazamegy, bejelenti, hogy
nincs munkája. Ez egy igazi
dráma. Amikor egy
üzletkötés nem sikerül, és
emiatt kiesik egy kétmillió
eurós megrendelés, az
ember éjjel-nappal úton van,

keresve, hogy miképpen
tudná ezt a lyukat betömni?
Mert borzasztónak tartanám,
ha ki kellene állnom az
emberek elé, és azt mondani
nekik: mostantól 40-50
emberrel kevesebbre van
szükség. A mai világban
bizony egyre nehezebb azt az
utat megtalálni, amelyen a
cég is halad és az emberek
sem sérülnek.

HHooggyy  kkeezzddõõddöötttt??  EEggyy  tteehheettssééggeess,,  aammbbiicciióózzuuss  iizzssáákkii
ffiiaattaalleemmbbeerr  aa  BBáánnyyaaii  JJúúlliiaa  GGiimmnnáázziiuumm  eellvvééggzzééssee  uuttáánn
MMoosszzkkvváábbaann  vvééggeezz,,  mmaajjdd  hhaazzaajjöönn..  AA  nnaaggyyüüzzeemmeekk
hheellyyeetttt  eeggyy  mmiikkrroovváállllaallkkoozzáássnnááll  ttaallááll  eellõõrreemmuuttaattóó  ffeellaaddaa--
ttookkaatt..  UUttáánnffuuttóókkaatt  tteerrvveezz  ééss  rréésszzbbeenn  ggyyáárrtt  iiss  --  eeggyy
ggaarráázzssbbaann..  EEzz  aa  ffiiaattaalleemmbbeerr  aazz  aallaappííttóó--ttuullaajjddoonnoossaa  aazz
AAuuttóófflleexx--KKnnootttt  KKfftt..--nneekk,,  aammeellyy  aa  mmúúlltt  éévv  vvééggéénn  üünnnnee--
ppeellttee  sszzüülleettééssee  hhuusszzoonnööttööddiikk  éévvffoorrdduullóójjáátt..  AA
mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  aarraannyykköönnyyvvéénneekk  llaappjjaaiirraa  vvaallóó  aa  mmáárraa
mmuullttiinnaacciioonnáálliiss  ccééggbbiirrooddaalloommmmáá  ffeejjlleesszztteetttt  ttáárrssaassáágg
ttöörrttéénneettee,,  mmeellyyrrõõll  HH..  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóó--
vvaall  bbeesszzééllggeettttüünnkk..  

„Nehéz megtalálni azt az utat, amelyen a cég is
haladhat és az emberek sem sérülnek” 

EEzzeerr   eemmbbeerrnneekk   aadd  nnaappii   mmuunnkkáátt   ééss   mmeeggéé llhhee ttééss tt   aazz   AAuuttoo ff ll eexx

PPiillllaannaattkkéépp  aa  BBoossaall  üüzzeemméébbõõll

HH..  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr  aa  ccééggaallaappííttóó



A kecskeméti ÉDOSZ
Kinizsi Természetbarát
Sportegyesület tagjai a

Bö r z sön y -heg y s égben
túráztak a napokban. A
Szén-patak partján vezetett

az útjuk a piros sávjelzést
követve, a Nagy Hideg-
hegy felé. A több mint hét

kilométeres út elején enyhe
emelkedõn, majd egyre
meredekebben kapasz-
kodott felfelé a lelkes csap-
at. A Királyrét 260, a Nagy
Hideg-hegy csúcsa pedig
864 méter magasan van a
tengerszint felett. 

Nem csoda, ha az út
végén hangosan szuszogott
és lihegett mindenki, de
megérte az a gyönyörû
látvány, ami a csúcson
fogadta a lelkes kecskeméti
túrázókat. 

Megmászták a Nagy Hideg−hegyet
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Jómagam 1976-ban
kezdtem a kereskedõi
tevékenységet. Kezdetben
azonban egészen mások
voltak a terveim – emlékezik
Tóth Nándor ügyvezetõ. –
Aztán tanítás után és a nyári
szünetben mind többet
segédkeztem édesapámnak,
megkedveltem a vevõket, õk
is engem; itt ragadtam. Az
irányítást 1982-ben vettem
át. Jelenleg a nagyobbik
fiam a fõ segítõm, ám
hamarosan végez tanul-
mányaival a kisebbik srác is,
s akkor majd hárman
vihetjük a kis- és nagy-
kereskedelemmel egyaránt
foglalkozó vállalkozás üzleti
ügyeit. Mindez persze,
elképzelhetetlen lenne a
feleségem nélkül, aki biz-
tosítja számunkra a nyugodt
családi hátteret. A dolgos
kézre szükség is van, hiszen
az üzlettel szemben lévõ
telken egy raktárral bõvített
200 négyzetméteres
üzlethelységet szeretnének
építeni – beszél a közeljövõ
terveirõl Tóth Nándor, aki
szerint az eltelt harminc év
alatt nagyon sokat változott
a szakma. A hetvenes évek-
ben még nem voltak olyan
modern technológiák a
cipõgyártásban, mint man-
apság. Emiatt jóval nagyobb
volt a kézimunka szerepe.
Ma az olcsóbb cipõknek van
egy kihordási idejük, azt
követõen pedig, már nem
érdemes javítani. Az is igaz
azonban, hogy a drágább
lábbelik hibáinak kor-
rigálására egészen modern
gépek állnak rendelkezésre.
A legkorszerûbb technika
sem pótolhatja azonban a jó
szót. E felfogás szellemében
a belvárosi szaküzletben
tanácsokkal, praktikákkal is
szolgálnak a vissza-vissza-
térõ, illetve az alkalmi
vevõknek. A polcokon
roskadozó széles áru-
választékot tekintve az irány-
mutatás bizony elkel. A

kereskedésben ugyanis a
cipészek és az egyszerû
vásárlók többek között 40
féle talpbetétbõl, 42 féle
színû cipõkrémbõl, 30 féle
színû cipõfûzõbõl, 8 féle
autókárpit-bõrbõl választhat-
nak. S akkor még nem
említettük azt a
ragasztóanyagot, amelyet
kizárólag e vállalkozás for-
galmaz Magyarországon. A
példátlanul széles kínálat
azzal magyarázható, hogy a
vállalkozás több nyugat-
európai cég magyarországi
képviseletét látja el.

Tagjai vagyunk a DM
Group nemzetközi hálózat-
nak; illetve napi kapcsolat-
ban állunk olaszországi bõr-
gyárakkal. A cipõjavító
anyagok, a talpbetétek
zöme pedig Spanyolország-
ból érkezik – avat be a
szövevényes nemzetközi
kapcsolatokba az üzlet-
vezetõ, aki állítja: a cipõ-
javító anyagok terén a
legkedvezõbb árakat pro-
dukálják a piacon. Majd
megjegyzi: a cipészkedés
régebben az idõs emberek
szakmája volt, ma már
azonban, egyre több fiatal
lát benne a perspektívát.
Mind jobban érzékelhetõ a
generációváltás, a fiatalab-
bak értik a technológia min-
den csínját-bínját, s mindez a
mi családi vállalkozásunkat
is új kihívások elé állítja.

TTóótthh  BBõõrr--  ééss  
CCiippõõkkeelllléékk  SSzzaakküüzzlleett

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  
ZZiimmaayy  uu..  22..

TTeell..::  ((7766))  441177--002255;;  ffaaxx::
((7766))  332277--997722

WWeebb::  wwwwww..bboorr--
cciippookkeelllleekk..hhuu

Cipőkellékek tárháza

TTóótthh  BBõõrr

AA  TTóótthh  BBõõrr--  ééss  CCiippõõkkeelllléékk  SSzzaakküüzzlleett  11994488--bbaann  aallaakkuulltt
ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt..  KKeezzddeettbbeenn  aa  ccéégg
kkiizzáárróóllaagg  cciippõõkkeelllléékkeekkeett  ffoorrggaallmmaazzootttt;;  aazz  áárruusskkáálláátt
aazzoonnbbaann  kkiibbõõvvíítteettttéékk,,  ss  ííggyy  nnaappjjaaiinnkkbbaann  mmáárr
cciippõõ--  ééss  rruuhháázzaattii  bbõõrr,,  aauuttóókkáárrppiitt--  ééss  bbúúttoorrbbõõrr,,  vvaallaammiinntt
eezzeekkhheezz  ttaarrttoozzóó  ááppoollóó--  ééss  ttiisszzttííttóósszzeerreekk  iiss  
kkaapphhaattóókk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ZZiimmaayy  uuttccaaii  üüzzlleettbbeenn..

Megnyílt a Szőlőfürt fogadó
Többféle menü

választható a Szõlõfürt
Vendéglõben! Az á la carte

étlapról széles választék-
ban, házias ízesítésû
levesek, tájjellegû
készételek, frissen sültek,
wokban készült ételek, hal-
specialitások, vegetáriánus
ételek, különbözõ desz-
szertek és egyéb finomsá-
gok várják az ide láto-

gatókat a hét minden
napján. Hétfõtõl péntekig
11 órától 15 óráig a

négyféle (750
Forint/fo ) menü
közül, amibõl az
e g y i k
választható: ve-
getáriánus. AA
hhééttvvééggéénn  nniinnccss
mmeennüü,,  áámm  ssvvéé--
ddaasszzttaallooss  ffoorr--
mmáábbaann  aa
vveennddééggeekk  sszziinnttéénn
1111  óórrááttóóll  1155
óórrááiigg  hhaarrmmiinncc--

nneeggyyvveennffééllee  éétteellbbõõll
vváállaasszztthhaattnnaakk  kkeeddvvüünnkkrree,,
kkoorrllááttllaann  mmeennnnyyiissééggbbeenn!!  AA
ssvvééddaasszzttaallooss  eebbéédd  áárraa  ffeell--
nnõõtttteekknneekk  11770000  ffoorriinntt,,
ggyyeerrmmeekkeekknneekk  11110000  ffoorriinntt..
A Szolofürt fogadó vállalja
üzleti rendezvények, családi
összejövetelek, ballagások,

e s k ü v õ k ,  
o s z t á l y -
t a l á l k o z ó k
lebonyolítását
elérhetõ áron,
s z í n v o n a l a s
kö rü lmények
között, udvarias
k i s z o l g á l á s
mellett. Az
étterem több
kisebb rendez-
vényre egy-
idõben le-
foglalható, jól
szekcionálható,
de egy-szerre
150 fõ befogadására is
képes. Májusban az
étterem befogadóképes-
sége kibõvül a teraszon
elhelyezett asztalokkal.  Az
étterem feletti panzió 17
darab, igényesen kialakított
kétágyas szobával fogadja

a vendégeket, az árak tar-
talmazzák a reggelit is.

SSzzõõllõõffüürrtt  ffooggaaddóó
KKeeccsskkeemméétt,,  IIssttvváánn  

kkiirráállyy  kkrrtt..  2233..
AAsszzttaallffooggllaallááss::  

7766//550055--449900
wwwwww..sszzoollooffuurrttffooggaaddoo..hhuu

AA  SSzzõõllõõffüürrtt  bbeellssõõ  hheellyyiissééggeeiibbeenn  115500
ffõõiigg  vváállllaalljjáákk  rreennddeezzvvéénnyyeekk  lleebboonnyyoo--
llííttáássáátt,,  mmíígg  aazz  éétttteerreemm  ffeelleettttii  ppaannzziióóbbaann
1177  ddaarraabb  kkééttáággyyaass  sszzoobbaa  vváárrjjaa  aazz  iitttt
mmeeggsszzáállllóó  vveennddééggeekkeett..

TTööbbbbffééllee  mmeennüü  mmeelllleetttt  nnaaggyy  vváállaasszzttéékk  aazz  áá  llaa  ccaarrttee--bbóóll  iiss!!
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A kedvezõtlen gazdasági
körülmények ellenére a Poli-
Farbe Kft. biztató üzleti ered-
ményekkel kezdte a 2008.
évet is. A pozitív piaci
mutatók egyik záloga a
Szlovákiában és
Romániában létesített
leányvállalatok mind jelen-
tõsebb térnyerése, illetve a
tavaly õsszel Magyar Termék
Nagydíjjal elismert PPoollii--FFaarrbbee
hhõõsszziiggeetteellõõ  vvaakkoollaattrreennddsszzeerr
iránti megnövekedett kereslet
– tájékoztatta az Alföldi
Naplót SSzzaabbóó  AAnnttaall
ügyvezetõ igazgató.

– A hõszigetelõ rendszert a
PPoollii  FFaarrbbee  SSyynntthheessiiss
színkártya alapján 2000 szín-
ben képes vállalatunk elõállí-
tani. A 10 év UV állósági
garanciával rendelkezõ ter-
mékbõl a tavalyi 4500 tonna
után 2008-ban 7500 tonnát
szeretnénk elõállítani. A volu-
menbõvítéshez szükséges
technológiai fejlesztéseket a
cég az év elején elvégezte,
alkalmazotti létszámát 24
fõvel bõvítette. Ezzel
párhuzamosan az immáron
csaknem 200 dolgozót

foglalkoztató középvál-
lalkozás több új terméket is
piacra dobott az elsõ
negyedévben.

– A CCeellllkkoolloorr  DDiirreekktt  aa  rroozzss--
ddáárraa márkanevû új ter-
mékünk teljes körû védelmet
biztosít a fémfelületek
számára, kalapács lakk és
magas fényû kivitelben.
Reményeink szerint e termék
rövid idõn belül az egyik
ismert nemzetközi márka
méltó vetélytársává válhat.
Ugyancsak újdonságnak
számít iizzoolláállóóffeessttéékkünk,
amely a beázott, nikotinfüsttel
szennyezett felületek tartós
kezelését teszi lehetõvé –
mondta el az ügyvezetõ igaz-
gató. Részben éppen az új
termékek népszerûsítését
szolgálták az ország 14
városában és külföldön,
Szlovákiában lebonyolított
mestertalálkozók, amelynek
keretében 1600 szakember
szerezhetett információkat az
1989-ben alapított, s mára
mintegy 17%-os piaci
részesedéssel bíró családi
vállalkozásról. Természetesen
szó esett a legújabb innová-

ciókról is – így a PPoollii--FFaarrbbee
LLaatteexx selyemfényû
falfestékrõl, ami a reprezen-
tatív ingatlanok tulajdono-
sainak prémium kategóriák
iránti igényét igyekszik
kielégíteni.  

A résztvevõk ugyancsak
alaposan tájékozódhattak a
2006-ban Magyar Termék
Nagydíjas PPoollii--FFaarrbbee  BBoorróókkaa
vastaglazúr továbbfejlesztett
változatairól, amelyek ipari
igényeket is kielégítõ
minõségben, 10 év garan-
ciával, BBoorróókkaa  PPlluusszz néven
kerülnek forgalomba. 

– E találkozókat, akárcsak
a viszonteladóink számára
lebonyolított nagyszabású
rendezvényeket, azért tartom
lényegesnek, mert pontos 
visszajelzést adnak ter-
mékeinkrõl, s kijelölik a lehet-
séges fejlesztési irányokat.
Továbbra is kulcsfontosságú
számunkra azon elv, hogy a
magyar családok élet-
körülményeinek szebbé
tételén munkálkodjunk,
miképpen az is, hogy a veg-
yészeink elgondolásai,
fejlesztései egy magyar üzem-
ben, magyar termékekként
váljanak valóra.

PPoollii--FFaarrbbee  VVeeggyyiippaarrii  KKfftt..
66223355  BBóóccssaa,,  IIIIII..kkeerr..22..
TTeell::  7788//445533--113333
WWeebb::  wwwwww..ppoolliiffaarrbbee..hhuu

A kecskeméti a Bozsó
Gyûjteményben rendezték
meg a napokban a VOSZ
éves közgyûlését. Köszön-
tõbeszédében Csomor
Gábor, az országos szervezet
ügyvezetõ igazgatója
elmondta, hogy a 20 éves
szervezet ezer jobbító
szándékú javaslatot tett le a
kormányok asztalára, de
sajnos azok a reálszféra
javaslatait ritkán vették
figyelembe. Ismertette azokat
a pozitív intézkedéseket is,
amelyeket a VOSZ
kezdeményezésére vezettek
be.

Dr. Kupa Mihály az ország
gazdasági helyzetérõl, a vál-
lalkozók gazdasági kilátá-
sairól szóló elõadásában
elmondta: nem igaz, hogy
nem lehet adót csökkenteni
idehaza. Át kell alakítani a
szociális rendszert is, mert ma
gyakran több a segély
összege, mintha  értékteremtõ

munkáé. Kifejtette, hogy
Magyarországnak a gaz-
dasági felzárkózás érdekében
ki kellene használnia azokat a
lehetõségeket, melyekben

versenyképesek vagyunk.
Ilyen a mezõgazdaság, a
bõséges vízkészlet, a
számítástechnika, az orvosi
mûszerek gyártása.

Versegi János, a megyei
VOSZ elnöke elmondta, hogy
az államigazgatásban, az
egyészségügyben, az oktatási
szférában gyökeres változásra
van szükség. Szakértõi kor-

mányt kellene alakítani a
reformok végigviteléhez.
Csökkenteni kellene a
közigazgatás létszámát.
Sérelmezte, hogy az állami

ellenõrzéseket végzõ szervek
a legális szférában mûködõ
vállalkozásokat vizsgálják,
büntetik, de a szürkegaz-
daság elérhetetlen számukra. 

Font Sándor, a megyei köz-
gyûlés alelnöke arról tájékoz-
tatta a vállalkozókat, hogy az
önkormányzat milyen esz-
közökkel támogatja mun-
kájukat.    

Folyamatos fejlesztések
PPooll ii --FFaarrbbee  VVeeggyy iippaarr ii   KKff tt ..

AA  nnöövveekkvvõõ  ffoorrggaalloomm  ééss  aa  sszzaakkmmaaii  eelliissmmeerréésseekk  ffoorr--
mmáájjáábbaann  eeggyyaarráánntt  vviisssszzaaiiggaazzoolltt,,  ssiikkeerreess  ttaavvaallyyii  eesszztteennddõõ
uuttáánn  aazz  iiddéénn  iiss  ffoollyyttaattóóddnnaakk  aa  ffeejjlleesszzttéésseekk  aa  bbóóccssaaii  PPoollii--
FFaarrbbee  VVeeggyyiippaarrii  KKfftt..--nnééll..  AA  hhaazzaaii  vviisszzoonnyyllaattbbaann
kkiieemmeellkkeeddõõ  eerreeddmméénnyyeessssééggii  mmuuttaattóókkaatt  sszzaakkmmaaii  kkuurrzzuussookk
ééss  kköözzöönnssééggttaalláállkkoozzóókk  rréévvéénn  iiss  iiggyyeekksszziikk  mmeeggttaarrttaannii  aa  tteell--
jjeess  eeggéésszzéébbeenn  mmaaggyyaarr  ttuullaajjddoonnúú  ccéégg..

Adót kellene csökkenteni
VVOOSSZZ  kköözzggyyûû llééss

Van egy terméke vagy szolgáltatása, amit értékesíteni szeretne?
Szívesen részt venne olyan rendezvényen,

ahol személyesen van alkalma tárgyalni lehetséges partnerekkel, ügyfelekkel termékérõl, szolgál-
tatásáról?  Ha igen, akkor jöjjön el az országban egyedülálló rendezvényünkre:

Üzleti Randi Találkozó (ÜRT)
a kapcsolatépítés leghatékonyabb formája

22000088..  mmáájjuuss  2222..  ccssüüttöörrttöökk,,  KKeeccsskkeemméétt,,  HHáárryy  HHootteell
Minden résztvevõnek lehetõsége lesz a találkozón egyedi formában bemutatkoznia, illetve alka-

lma nyílik konkrét tárgyalásokat lebonyolítani.
Elszalasztaná annak lehetõségét, hogy egy nap, akár több tucat cég megismerje Önt? 

BBõõvveebbbb  iinnffoorrmmáácciióó::  hhttttpp::////wwwwww..uuzzlleettii--vviillaagg..hhuu//??qq==nnooddee//224466,,  vvaaggyy  6622//554422--553333..

A céges és a családi ren-
dezvények számára egyaránt
ideális helyszínül szolgálhat a
Kecskemét határában talál-
ható Bacchus fogadó, amely
hamarosan a térség egyik
legnagyobb vendéglátó- ipari
komplexumává válhat. Az év
elején tulajdonost váltott ez a
remek létesítmény, amely ked-
vezõ megközelíthetõségének
köszönhetõen, már most is a
családi kirándulások és a
konferenciaturizmus egyik
kedvelt célpontja. A mind
magasabb igényeket a
fogadó 50 fõs zárt terasszal,
20 fõs belsõ étteremmel, ex-
kluzív bárteremmel, illetve
1000 négyzetméteres zárt
parkolóval igyekszik
kielégíteni. A megszállni
vágyók számára
pedig, négy kétá-
gyas, illetve egy
négyágyas szoba
áll rendelkezésre.

Az új tulaj-
d o n o s

ugyanakkor számos további
fejlesztést is tervez. Az elõzetes
ígéretek szerint jövõ tavaszra
elkészül a kibõvített, 1000
négyzetméteres ren-
dezvényterem, a 30 szobás
motel, illetve több sportpálya.
A grandiózus beruházások-

nak köszönhetõen, így
nagyobb ren-

dezvények,
esküvõk

k o m -

plex lebonyolítására is alka-
lmassá válhat a fogadó.
Ráadásul 2010-ig négysávos
gyorsforgalmi úttá fejlesztik az
E5-ös utat, amely minden
bizonnyal tovább erõsíti a
szálloda piaci pozícióit.

Ami a közeli hetek-
hónapok terveit illeti:
hamarosan megújul az
étterem kínálata, amely a
friss, nyárias falatok mellett
valódi gasztronómiai külön-
legességeket kínál. Ezen túl-
menõen, a tavaszi és a nyári
hónapokra hal- és grill-
napokkal, hétvégi ren-
dezvényekkel készül a
fogadó, amely a családi
menüztetés rendszerében,
mintegy 10-15% ked-
vezményt biztosít az étlapon
szereplõ árakhoz viszonyítva.

KKeeccsskkeemméétt,,  EE55--ööss  ffõõúútt
BBuuddaappeesstt  iirráánnyyáábbaa,,  bbaalloollddaalltt

AAsszzttaallffooggllaallááss::  
((3300))  448844--4488--4488

Tulajdonváltás után bővítés
BBaacccchhuuss   ffooggaaddóó

Cserkeszõlõ Gyógy és Strandfürdõ
Tel./fax: 06-56/568-465, Info iroda:06-56/568-466
Email.: info@cserkeszolo.hu   www.cserkeszolo.hu

Csúszdák, hullám-, gyermek-, élmény-, tanmedence, sportpályák, szaunák, szolárium, pedikûr.
Gyógyvizes medencék élményelemekkel.
A gyógyászaton az összes reumatológiai kezelés megtalálható teljes körû tb. támogatással.
A fürdõben reumatológiai - és bõrgyógyászati szakrendelés található.
Felsõlégúti megbetegedésekre gyógy-sószoba.
A fürdõhöz kapcsolódik saját hotel és camping. 
Szobafoglalás: tel.06-56/568-450 hotelcamping@cserkeszolo.hu
Egészségpénztári és üdülési csekk elfogadás.
Az év minden napján nyitva.
Éjszakai fürdõzés elõrendelés. Tel:06-70/363-3353.   
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Harminc éve mûködteti
Nagy István a kecskeméti
Guba parkot, ami
becenevét viseli. Tavaly
elõtt 40 évre a város
kezelésébe került a terület,
az önkormányzat cserébe
vállalta, hogy az éjszakai
áramfogyasztás és a
vízhasználat költségeit
fizeti. Tavaly nyáron, a
Porta Egyesület önzetlen
segítségével mentesítették
a parlagfûtõl és kitakarítot-
ták a teret. Az idén is
megrendezik a Guba park-
ban – június 28-án – a
Vacsi Közi Napot, színes
programokkal, sztár-
vendégek közre-
mûködésével. Remélhetõ-

leg addigra,
sikerül lefesteni
és megjavítani
a padokat,
valamint le-
galább részben
pótolni a tavaly
elszállított já-
ték- és sportsz-
ereket.

A pol-
gárõrként és
önkéntes kör-
n ye ze t védõ-
ként is ismert
Nagy István Guba 14 éves
kora óta foglalkozik
galambászattal. Esküvõkre,
rendezvényekre hívják
röptetni gyönyörû szárnya-
sait. Megalapította a

Kecske-méti Keringõ Faj-
taklubot, amely minden
évben országos találkozót
szervez, hogy ápolja a
sportág mûvelõi közötti
szoros kapcsolatot.

– A közelmúlt-
ban törpekecs-
kék születtek,
illetve nemrég
bújtak ki anyjuk
erszényébõl a
kenguruk. Min-
den bizonnyal a
látogatók nagy
kedvencévé vál-
nak majd a
néhány hetes
mosómedvék is,
a m e l y e k e t
egyelõre még
nem védenek a
villanypásztorok,
így az emlõsök
szabadon járhatnak-kelhet-
nek az állatkertben.
Ugyancsak örvendetes hír,
hogy Nyíregyházán világra
jött az a zebracsemete,
amely a jelenleg még
Debrecenben cseperedõ
kétpúpú tevéhez hasonlóan
augusztusban érkezik a
parkunkba. Vemhes a moc-
sári antilopunk, s
hamarosan költ az egyik
sérülten hozzánk került
gólya, ami mesterséges
körülmények között csak
igen ritkán fordul elõ.

A tavaly 50 ezer láto-
gatót – a gyerekek mellett
mind több felnõttet –
fogadó intézmény vezetõje
elmondta azt is, hogy a Víz
Világnapjához kap-

csolódóan március 22-én
kiállítás nyílt, amely 17
különféle nyílméreg
békafajt mutat be. A ren-
dezvény elõkészítésében
fontos szerepet vállaltak a
vadaskerti szakkör tagjai,
akik nemcsak elméleti
ismeretekkel gazdagodnak
a foglalkozásokon, hanem
a táplálékállatok sza-
porítását is végzik.

– Az Ifjúsági Otthonnal
együttmûködve ezen a
nyáron is több turnusban
megszervezzük a már ha-
gyománynak számító
tábort, amely tematikáját
tekintve idén a hüllõkre és
a kétéltûekre fókuszál.
Ezekrõl az állatokról
gyakran az ijesztõ és az

undorító jelzõk kíséretében
esik szó, éppen ezért a
tábor bevallott célja a
szemléletformálás, a fóbiák
oldása. A zoológia iránt
érdeklõdõ gyerekek a

Kecskeméti Vadaskert
elérhetõségein jelezhetik
részvételi szándékukat –
nyilatkozta lapunknak dr.
Mezõ Tibor.

Programokból azonban
addig sincsen hiány, hiszen
szombatonként három
órától látványetetést tar-
tanak – így közvetlen közel-
rõl megtekinthetõ a joghur-
tos-poharat kinyalogató
kistigris –, s a mûkertvárosi
intézményben nagyon
készülnek a Nemzetközi
Gyereknapra is.
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Guba park galambokkal Cseperedik a kenguru,
érkezik a zebrabébi
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A Dália Férfi Divat üzletben várjuk, ha
szmokingra, sportzakóra, vagy

konfekció méretû öltönyre, nadrágra,
egyéb férfi kiegészítõkre, pl: ingre, övre,

nyakkendõre, zoknira van szüksége!

Kecskemét, Batthyány u. 10. Tel:30/5586940
Horváth Döme krt-i üzletsor

Nyitva tartás: H-P:9-12h; 13-18h Szo.:9-12h  

Méretre készítést is vállalunk!

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

2008.  április1166 Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a Porta Egyesületnek! Adószámunk: 18362253-1-03.


