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Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,

Fax: 76/504-428
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„A város szívében,gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magas vérnyomás, szívritmus-
zavarok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
BBeejjeelleennttkkeezzééss::  SSaasssszzeemm  OOppttiikkaa

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  33..  
TTeell::  7766//550055--226688  ééss  7700//331111--6655--4488  

Az ING Csoport, a világ 9. legnagyobb
vállalata,  Magyarországon is vezetõ

pénzügyi szolgáltató

kirendeltségvezetõt és 5 fõ
pénzügyi tanácsadót keres.

6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
Tel.:76 577 464 

mobil: 06 30 944 7731

Black Cat Pub
Kecskemét, Csányi János krt . 6.

Nyitva: minden nap 8-tól.
Ha szeretnél csocsózni egy profi 
asztalon, vagy a barátnõddel egy

kávét meginni, vagy a haveroddal sö-
rözni munka után, térj be ide. 

A csocsóasztal profi, a kávé kiváló.
IIttaallaakkcciióókk::  BBoollss  VVooddkkaa::  44  ccll::  225500  FFtt..

00,,55  LL  AArraannyy  ÁÁsszzookk::  228800  FFtt..
Asztalfoglalás: 70/299-4040

Fesztivál a halászlé fővárosában

Négyszemközt Kovács
(Lityu) András 
nyomdatulajdonossal 22..  oollddaall

Veszekedések és viták 
a vadaskertben 33..  oollddaall4-5. oldal

MMeeggnnyyíílltt  JJaacckk  &&  RRooyy  áállllaatteelleeddeell  ééss  ffeellsszzeerreellééss  bboollttjjaa..

Várunk minden kedves gazdit és kedvencét, minõségi termékekkel és
szakszerû kiszolgálással. Boltunkban megtalál mindent, amire

kedvencének szüksége lehet. Csak nálunk található meg a Belcando,
Bewidog, Leonardo, Pro Plan márka termékei, illetve INNOTECH

láthatatlan kerítései és távoltartó rendszerei. ((aa  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  mmööggöötttt))
KKeeccsskkeemméétt,,  FFoorrrrááss  uu..  22//AA,,  TTeell::  3300//667777--66007788,,  NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hh--pp::  99..3300--1188..0000;;  sszzoo::99..3300--1122..0000

márkabolt

Az igazi halászlé az igazi bajai-
ak tudománya, akik ugyanazt az
évszázados tradíciót követik, mint
a hajdani halászlegények. Egy
cseppnyi titok, a féltve õrzött kincs,
és a sok készülõdés, szeretet és fi-
gyelem, amely belekerül a bog-

rácsba, utánozhatatlan ízt kölcsö-
nöz a hallének.

Baja tagadhatatlanul a halász-
lé fõvárosa, és ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a több évszá-
zados múlt és a Bajai Halfõzõ
Fesztivál, mely tízezreket csábít a

bográcsok mellé. Idén közel 
kétezren fõznek majd július máso-
dik szombatján a Szentháromság
téren. Nagy fejlõdés ez, hiszen
1996-ban, Baja várossá nyilvání-
tásának 300. évfordulóján 463
bográcsban rotyogott azonos re-

cept alapján a híres bajai halász-
lé. Azóta az évek során mind töb-
ben mutatják be fõzõtudományu-
kat, és a halászlé szerelmesei
mind többen zarándokolnak a
Sugovic partjára, hogy érezzék az
igazi hallé ízét és illatát. Ilyenkor
családok, baráti társaságok sür-
gölõdnek a bográcsok körül,
mindenkinek megvan a feladata,
ha más nem, a borospoharak
utántöltése. Senki nem maradhat
hallé nélkül, olykor még a kedves
idegennek is jut egy kis kóstoló a
vendégszeretõ bajaiaktól. 

Július második szombatján te-
hát Baja ismét országos és euró-
pai szinten is elismert gasztronó-
miai esemény színhelye lesz.

AA  rréésszzlleetteess  pprrooggrraamm  aa  77..  oollddaa--
lloonn  oollvvaasshhaattóó!!

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
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– Érettségi után tanultam
ki a magasnyomó, majd ké-
sõbb a síknyomó gépmesteri
szakmát – mondja Kovács
András a kezdetekrõl. – Ezt
követõen sok nyomdában
dolgoztam, Dabastól Békés-
csabáig, Budapestig, attól
függõen, hogy hol kecseg-
tettek jó fizetéssel, illetve hol
volt hiány az ofszet eljárás-
ban gyakorlott, síknyomó
gépmesterbõl. De mindig in-
gáztam haza Gyomára, ahol
1976-ban megnõsültem, s
két szép lányom született.
Kecskemétre is egyedül ér-
keztem, csak jó félévnyi utaz-
gatás után döntöttünk úgy a
családommal, hogy itt ra-
kunk új fészket, a hírös vá-
rosban.    

– Elismert vezetõ gépmes-
ter lettem a Petõfi Nyomdá-
ban, mégis vállaltam félál-
lást Lakiteleken, a Népfõis-
kola akkor induló üzemé-
ben. Így sokáig napi 16 órát
dolgoztam, gyakran szom-
baton, vasárnap is. Közben
megalapítottam a nejemmel
a Print 2000 Bt.-t, tárgyal-
tam a Várogazdasági Kft.
vezetõjével, jelenlegi telep-
helyünk bérbevételi lehetõsé-
gérõl, vagyis egyre inkább
foglalkoztatott az önállóso-
dás gondolata. Ennek igazi

lökést 1994-ben az adott,
hogy személyes problémák
miatt palotaforradalom tört
ki a lakiteleki nyomdában, és
többen elhagyták az üzemet.
Akkor mondtam Szakálas Ti-
bor és Varga Miklós bará-
tomnak, hogy semmi gond,
nekem már van egy cégem,
meg konkrét elképzelésem, s
egy évre rá a Print 2000 Bt.-
bõl hárman megalakítottuk
a Print 2000 Nyomda Kft.-t.

Elmesélve egyszerûnek,
könnyûnek tûnik ez az indu-
lás, de valójában ezernyi
gonddal, bajjal, buktatóval
járt. Kovács Lityunak – mint
meséli – legnagyobb fejtö-
rést az okozott, hogy ott kel-
lett hagynia a Petõfi Nyom-
dát, a biztonságot jelentõ, jól
fizetõ állását egy bizonytalan
vállalkozásért. A vállalkozás
erõsen tõkehiányos volt, így
a három tulajdonos egy évig
nem vett fel fizetést, hanem
minden forintot visszaforgat-
tak a cégbe, új nyomdagé-
peket, berendezéseket vásá-
rolva.

– Szerintem a sikerünk tit-
ka az volt – állítja így utólag
Lityu –, hogy bár szinte sem-
mink nem volt, mégis min-
den megrendelést elvállal-
tunk. És itt vettem nagy hasz-
nát annak, hogy korábban

az ország több nyomdájá-
ban dolgoztam, rengeteg is-
meretséget, barátságot sze-
rezve az évek során. Mert
amelyik megrendelést speci-
ális gépek hiányában nem
tudtuk magunk teljesíteni,
akkor azokkal azonnal indul-
tam Gyomára, Szarvasra,

Dabasra, Pestre, vagy akár-
merre, ahol bérmunkában
elvégezték nekünk, amit kel-
lett. Az így közvetített árbevé-
telünk az elsõ két évben több
volt, mint amit a saját terme-
léssel produkáltunk. Persze,
ahogy fejlõdött a géppar-
kunk, egyre csökkent ezek-
nek az utaknak a száma. Ma
már a keménytáblás könyv-
kötésen kívül mindent meg
tudunk oldani saját üzemein-
ken belül.

Jelenleg mintegy kétezer
nyomda mûködik az ország-
ban. Közülük a korszerû fel-
szereltséget, árbevételt te-
kintve a Print 2000 az elsõ
harminc közé sorolható. A
sikerhez Kovács Lityu szerint
sok egyéb dolog szerencsés

egybeesése is kellett. A ma-
gánvállalkozások szaporo-
dásával megnõtt az igény a
szórólapok, prospektusok,
reklámújságok iránt. Ugyan-
akkor a nagy cégek – ami-
lyen a Petõfi Nyomda is –,
egyfajta profiltisztítást hajtot-
tak végre, s már nem vállal-

tak el olyan kisebb tételû
megrendeléseket, amiket vi-
szont a Print 2000 örömmel
fogadott.

– Ma sem a nagy volume-
nû munkákra, inkább sok-
sok kisebb megbízás teljesí-
tésére vállalkozunk. Ezekre
rendezkedtünk be, s a pon-
tosságunk, illetve a gyorsa-
ságunk a legjobb ajánlóle-
velünk. A minõség a fejlett
technika velejárója, vagyis
garantált. Viszont a megren-
delõk megbecsülése, a ha-
táridõk fegyelmezett betartá-
sa, a kapcsolatrendszerek
ápolása, vagy a rugalmas
hozzáállás már emberi té-
nyezõ. Például ha azt mond-
ja délután az egyik partne-
rünk, hogy több százezer

szórólap kellene neki holnap
reggelre, valamilyen fõvárosi
rendezvényre, akkor a kért
idõpontra, a helyszínre szál-
lítjuk. Nem mondom, hogy
nem jár gonddal ilyenkor a
munkák gyors átcsoportosí-
tása, de a problémákkal
szembesülve nem nyafogni
kell, hanem sürgõsen meg-
oldani õket. Voltak olyan
ügyfeleink, akiknek egy-egy
ilyen gyors munkára három-
négy nyomda mondott ne-
met, mi elvállaltuk, idõre
megcsináltuk, s azóta is ál-
landó partnereink.

– Két tulajdonostársammal
kezdetben mindenesek vol-
tunk, idõközben azonban
felosztottuk egymás között a
teendõket. A jogi, gazdasá-
gi, pénzügyi vonalat Szak-
álas Tibi, a kereskedelmi te-
rületet Varga Miki, a beszer-
zést és a termelést pedig én
felügyelem. Ugyanakkor a
családtagjaink is itt dolgoz-
nak ma már. Az egyik lá-
nyom a GAMF-on végzett,
mint mûszaki menedzser, de
ide jött dolgozni, s azután el-
végezte a nyomdaipari fõis-
kolát is. A másik lányom ta-
nító diplomát szerzett, de õ is
nálunk kötött ki, átképezve
magát pénzügyesnek. Az
egyik vejemnek eleve nyom-
dász a végzettsége, a másik
meg szintén pedagógusból
lett nálunk üzletkötõ. De a
két tulajdonostársamnak is
dolgoznak itt családtagjai.
Ami jó dolog, hiszen aki úgy
viszonyulhat a munkahely-
éhez, mint a saját tulajdoná-
hoz, az mindent a gazda fél-
tõ szemeivel figyel.    

Kovács Lityu ma már

anyagilag több mindent
megengedhetne magának,
de mint mondja, nem vágyik
semmiféle költséges hobbi-
ra. Talán az egyetlen kivétel:
a megbízható, jó autókat
szereti. Az évek során több
helyi sportegyesületet, mû-
vészt, kulturális intézményt és
rendezvényt, sok nemes
ügyet támogatott a nyomdá-
juk, de lehetõleg munkával –
plakátok, szórólapok, egyéb
kiadványok elkészítésével –
és nem pénzzel, mert annak
az útja követhetetlen.

– Közhelyszerû, de talán
éppen ezért igaz az, hogy a
sikerekhez kell egy stabil csa-
ládi háttér – állítja eltökélten.
– Én soha nem voltam egy
szent ember, ez tény. Sõt ma
is elõfordul, hogy ha a mun-
kám és a családi programok
engedik, akkor elmegyek a
haverokkal kocsmázni, szó-
rakozni. 

Divatosabb kifejezéssel
élve: sokszor belecsaptam
már a lecsóba. De soha
nem engedtem, hogy a
családom bármiben hiányt
szenvedjen, soha nem jutott
eszembe, hogy bármiért,
bárkiért elhagyjam õket. A
nejem, Ildikó fogja össze a
famíliánkat, õ tartja számon
a névnapokat, születésna-
pokat, minden családi
gond megoldására õ adja
a választ. Van egy gyönyörû
kislány unokánk, s augusz-
tusban érkezik a másik. Az
orvosok szerint õ is lány
lesz. Szóval, a nõuralom
nálunk egyértelmû, de a
zsugások szlogenjével élve:
soha rosszabb leosztást…

KKoolloohh  EElleekk  

Semmijük nem volt, de mindent elvállaltak

KKoovvááccss  AAnnddrrááss::  ––  AA  nnõõuurraalloomm  nnáálluunnkk  eeggyyéérrtteellmmûû..

NNééggyysszzeemmkköözz tt   KKoovvááccss   (( LL ii tt yyuu ))   AAnnddrrááss   nnyyoommddaattuu llaa jjddoonnoossssaa ll

NNyyoommddáásszzkköörröökkbbeenn  nneemmiiggeenn  ééll  mmaa  oollyyaann  eemmbbeerr  KKeeccss--
kkeemméétteenn,,  aakkiinneekk  nnee  ccsseennggeennee  iissmmeerrõõsseenn  aa  LLiittyyuu  bbeeccee--
nnéévv..  VViisseellõõjjéétt  KKoovvááccss  AAnnddrráássnnaakk  hhíívvjjáákk..  AA  BBéékkééss  mmee--
ggyyeeii  GGyyoommáánn  sszzüülleetteetttt,,  aabbbbaann  aa  KKöörrööss--ppaarrttii  kkiissvváárrooss--
bbaann,,  aammiitt  aa  KKnneerr  ccssaallááddnnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  aa  mmaaii  nnaappiigg
aa  mmaaggyyaarr  nnyyoommddáásszzaatt  bbööllccssõõjjeekkéénntt  eemmlleeggeettnneekk..  LLiittyyuutt
1188  éévvee  ccssáábbííttoottttáákk  KKeeccsskkeemmééttrree  ggééppmmeesstteerrnneekk,,  rráá  öött
éévvrree  sszziinnttee  aa  sseemmmmiibbõõll  aallaappííttoottttaa  kkéétt  kkoollllééggáájjáávvaall  aa
PPrriinntt  22000000  KKfftt..--tt,,  aammii  mmaa  aa  rrééggiióó  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmaaggyyaarr
mmaaggáánnttuullaajjddoonnúú  nnyyoommddáájjaa..  AA  mmiinnddöösssszzee  hhaatt  ddoollggoozzóó--
vvaall  ééss  aalliigg  hháárroommmmiilllliióóss  ttöörrzzssttõõkkéévveell  iinndduulltt  vváállllaallkkoozzááss
eezz  éévvii  áárrbbeevvéétteellee  vváárrhhaattóóaann  mmeegghhaallaaddjjaa  aazz  eeggyymmiilllliiáárrdd
ffoorriinnttoott,,  ss  aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  ggééppeekkkkeell  ffeellsszzeerreelltt  üüzzeemmccssaarr--
nnookkaaiibbaann  mmaa  mmáárr  7700  sszzaakkeemmbbeerrtt  ffooggllaallkkoozzttaattnnaakk..              

Piroska Tours – 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2., Tel.: +36-76/328-636; Fax: +36-76/328-863
E-mail: info@piroska-tours.hu • www.piroska-tours.hu,

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9–18 óráig, szombaton 9–12 óráig.

A napokban mintegy 200 fõs rendõrkülönítmény gyûjtötte
a szemetet a Porta Egyesület szervezésében a kecskeméti
Csalánosi parkerdõben. A rendõröket tûzoltók, valamint pol-
gár- és nemzetõrök is támogatták az akcióban. 

Tisztogató rendőrök
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Emlékezetes, hogy a rend-
szerváltást követõ években
Kecskemét mostohagyerme-
ke lett ez a mûkertvárosi in-
tézmény. 

Az a szerény támogatás,
amit a vadaspark kapott, az
állatok takarmányozására
sem volt mindig elég, fejlesz-
tésekre, normális fizetésekre
pedig gondolni sem mertek
az itt dolgozók. Ez odáig ve-
zetett, hogy a fenntartó ön-
kormányzat elõbb részlege-
sen bezártatta a kertet, majd
a végleges felszámolás gon-
dolatával kezdett el barátkoz-
ni. A gondok tömegében vé-
gül a közvélemény nyomása
nyitott utat a józan észnek,
mely életre hívta a Kecske-
méti Vadaskert Természetvé-
delmi Alapítványt. Ennek ku-
ratóriuma mûködteti azóta is
a mûkertvárosi állatkertet.

Kerékkötõ kurátorok?

Hogyan felelt meg eddig a
feladatának ez a kuratórium?
– Nos, ez az a kérdés, ami-
nek megválaszolásában
most hirtelen megoszlani lát-
szanak a vélemények. A fel-
osztatását kezdeményezõ
közgyûlési elõterjesztésben
ilyen kemény vádak olvasha-
tók:

„Az elmúlt években a kura-
tórium tevékenysége során
több olyan döntést hozott,
amely szakmailag megkér-
dõjelezhetõ. 

Ezen döntések következté-
ben a vadaskertben olyan
személyi változások is történ-
tek, amelyek hátrányt jelen-
tettek a mûködés szempont-
jából: az állandósult feszült-
ség miatt néhány év alatt
több igazgató döntött a távo-
zás mellett. A vadaskert sze-
mélyi állományának folya-
matos változása, a gazdasá-
gosság szempontjából meg-
kérdõjelezhetõ döntések, va-
lamint az állandósult ellenté-
tek egyértelmûen veszélyezte-
tik az alapítvány mûködését,
céljainak elérését. Az alapító
okiratban megjelölt célok
más személyi összetételû ku-
ratórium tevékenységével ha-

tékonyabban valósíthatók
meg.”      

Igen ám, csakhogy a ke-
mény vádakat egy maréknyi
rizsává puhítják a makacs té-
nyek. Hiszen fehéren-feketén
kimutatható, hogy 2001 óta
csaknem 160 millió forintot
fordított a most szétzavart ku-
ratórium a vadaskert fejlesz-
tésére. Központi pályázati
forrásokat felkutatva, jelentõs
társadalmi támogatásokat
megnyerve nõhetett duplájá-
ra az elmúlt esztendõkben a
– korábban részleges bezá-
rásig sorvasztott – vadaskert
területe. Új kerítéssel és utak-
kal, új közmûhálózattal, új
impozáns épületekkel – iro-
daházzal, portával, díszkapu-
val, majom-, medve-, tigris-
és leopárdházzal, számtalan
kifutóval, karámmal stb. –
gazdagodott az elmúlt évek-
ben ez a létesítmény. És eb-
ben egy olyan kuratórium

vállalt oroszlánrészt, amely-
nek tagjai soha egy fillért sem
kértek áldozatos munkáju-
kért. Név szerint Kõ Ferenc,
dr. Fekete László, Kalics La-
jos, Kiss László Iván és Somo-
gyi Endre az, akinek a hozzá-
értésére most hirtelen meg-
annyi kérdõjelet aggatott a
városi vezetés. S talán beszé-
des adat az is, hogy amikor a
kuratórium átvette a vadas-
park felügyeletét, évente 8
ezer látogatót számláltak, ta-
valy viszont, már 50 ezret.
Vagyis mára a kecskemétiek
közkedvelt kiránduló helyévé
vált ez az intézmény. 

Megromlott kapcsolat

– Június elején kezdõdött
ez az egész, amikor olyan in-

formációk jutottak el hoz-
zánk, hogy tettlegességig fa-
juló ellentét alakult ki a va-
daskert megbízott igazgató-
ja, dr. Mezõ Tibor és a beosz-
tása alatt dolgozó adminiszt-
rátor hölgy között – mondja
Kõ Ferenc, a kuratórium el-
nöke. – Összeültünk, hogy
tisztázzuk a dolgokat, s elõ-
ször a hölgyet hallgattuk
meg, aki pénzügyi szabályta-
lanságokra, számlára, illetve
munkaszervezési hiányosság-
ra is felhívta a figyelmünket.

– Itt az utóbbi idõben any-
nyira leromlott a munkafe-
gyelem, hogy a tucatnyi al-
kalmazott egymás között osz-
totta be, ki mikor dolgozik,
magukat íratták ki szabad-
ságra, és így tovább – szól
közbe Kiss László. – Egy ilyen
intézmény fegyelem nélkül
nem mûködhet. Az állatok
nem akkor éheznek, szom-
jaznak meg, amikor az alkal-

mazottaknak kedvük van
dolgozni…

– Szóval, meghallgattuk a
hölgyet – folytatja az elnök –,
majd megkértük, hogy szól-
jon a fõnökének, mert vele is
beszélni szerettünk volna. De
perceken belül visszarohant
a fiatalasszony, tõlünk kérve
segítséget, mondván, hogy
durván nekiesett az igazgató
úr, nem éppen hölgyeket
megilletõ szavak kíséretében.
Mindent megpróbáltunk,
hogy csituljanak a kedélyek.
A történtek ellenére sem ju-
tott eszünkbe, hogy dr. Mezõ
Tibor megbízását visszavon-
juk, hiszen akit helyettesít, a
gyermekgondozási segélyen
lévõ Zomboryné Polyák Irén
hamarosan visszatér az igaz-
gatói munkakörbe. Aztán az
adminisztrátor hölgy tudatta

velünk, hogy a békesség
kedvéért hajlandó közös
megegyezéssel felmondani.

Már kezdtünk megnyugodni,
hogy megoldódik ez a kínos
helyzet. De amikor közöltük a
doktor úrral, hogy a szerve-
zési, adminisztrációs munkák
segítése érdekében kuratóri-
umi biztost rendelünk mellé –
nem fölé: mellé! –, azt vála-
szolta, hogy azonnali ha-
tállyal kilép, és elviharzott. Ez
a történet dióhéjban. 

Mérges és rejtõzködõ

––  BBiizzttooss,,  hhooggyy  jjóó  ööttlleett  vvoolltt  aa
kkuurraattóórriiuummii  bbiizzttooss??

– Dr. Mezõ Tibor egy re-
mek állatorvos, de a vadas-
kert vezetése nem csupán az
állatok gondozásából, gyó-
gyításából áll. És a munka-
társakhoz való viszonyt nem
annak kell meghatároznia,
hogy kit szeretek, vagy kit
nem. A költségvetési, számvi-
teli fegyelemnek, s megannyi
adminisztrációt követelõ el-
várásnak is meg kell felelni.
És nem lehet felelõtlenül köl-
tekezni, ahol ennyire feszes a
költségvetés. A békái például
egy vagyonba kerültek. Azt
gondolta ugyanis, hogy a
Dél-Amerikában honos, az
indiánok nyilainak mérget
adó, körömnyi nagyságú két-
éltûek nélkül nem teljes a va-
daskert vadállománya, így
egy akváriumot berendezte-
tett nekik. Eddig rendben is
volna, de több mint 600 ezer
forintba kerültek. S ráadásul
kiderült róluk, hogy nemcsak
parányiak, de rejtõzködõek
is, tehát hiába lessük az õser-

dõt imitáló akvárium elõtt
õket, nemigen hajlandók
mutatkozni még akkor sem,
ha a külön nekik tenyésztett
muslincákat kínáljuk nekik.
Egyébként még korábban
megállapodtunk abban,
hogy 50 ezer forintnál na-
gyobb számlát csak a kurató-
rium beleegyezésével írhat
alá a megbízott igazgató.

– A közgyûlési dokumen-
tum szerint viszont önök miatt
adják itt egymásnak az igaz-
gatók a kilincset. Lenyelik ezt
a békát? 

– Nem. Ahogy a többit
sem – kapcsolódik a beszél-
getésbe dr. Fekete László, aki
a térség korábbi önkormány-
zati képviselõjeként, a kezde-

tektõl nagyon sokat tett azért,
hogy a vadaskert fennma-
radjon, dinamikusan fejlõd-
jön. – Vagyis úgy döntöttünk,
hogy jogi útra terelve az
ügyet, bíróságon támadjuk
meg a közgyûlés döntését.
Nem mi mondtunk fel dr.
Mezõ Tibornak, ahogy a ko-
rábbi két igazgatónak sem,
hanem önként távoztak.
Most mégis azt a látszatot
keltik a nyilatkozataikkal,
hogy a kuratórium az oka
mindennek.

––  OOllyyaannnnyyiirraa,,  hhooggyy  aa  kköözz--
ggyyûûllééssii  eellõõtteerrjjeesszzttééss  sszzeerriinntt
vveesszzééllyyeezztteettiikk  aazz  aallaappííttvváánnyy
mmûûkkööddéésséétt..

– Ezt azért kellett beleírniuk
a határozat-tervezetbe, mert
az alapító okirat, illetve a tör-
vények szerint másként nem
tudnák feloszlatni a kuratóri-
umot. 

Megrendezett 
komédia?

––  AAzz  öönnöökk  vvéélleemméénnyyéétt  kkii--
kkéérrttee  vvaallaakkii  aazz  eellõõtteerrjjeesszzttééss
eellõõtttt??

– Engem június 16-án fel-
hívott dr. Metzinger Éva jegy-
zõ, az iránt érdeklõdve, mi
igaz abból, ami az újságok-
ban megjelent, én meg 
elsoroltam a kifogásainkat –
mondja Kõ Ferenc –, de ké-
sõbb kiderült, hogy ez csak
amolyan tiszteletkör volt. Hi-
szen a feloszlatásunkat szor-
galmazó elõterjesztésen, ami
már az új kuratórium név sze-
rinti összetételére is javaslatot
tett, június 17-e a keltezés, és

megtudtam, hogy a szabad-
ságra igyekvõ alpolgármes-
ter már napokkal korábban
aláírta. Magyarul: hamarabb
megvolt az ítélet, mint a vád-
irat. Utóbbihoz csak ürügy
kellett.

––  LLeehheett,,  hhooggyy  eezz  aazz  eeggéésszz
üüggyy  eeggyy  mmeeggrreennddeezzeetttt  kkoomméé--
ddiiaa??

– Én már semmin sem cso-
dálkoznék – bólint szomorú-
an dr. Fekete László. – Régen
rájöttem, hogy az én bõröm-
re megy a játék, csak azt nem
értem, minek ez a pancser
szemfényvesztés. Én bárkivel,
bárhol, bármikor megküzdök
az igazamért, kiállva nyíltan,
egyenesen. Vagyis nem a
harccal van bajom, hanem
a sunyi módszerekkel, a ha-
mis vádakkal, amikkel ké-
pesek egy-egy jól mûködõ
közösséget lejáratni, 
tönkretenni. Csak azért,
hogy tõlem megszabadulja-
nak, az egész kuratóriumot
feltüntetik úgy, mint egy ve-
szélyes, kártékony bandát.
Milyen eljárás ez azokkal
szemben, akik semmi mást
nem tettek, mint önzetlenül,
sok-sok éven át dolgoztak
egy nemes ügyért? 

Lehetne emberségesen

– Engem is a módszer
döbbentett meg, illetve az,
hogy a kirúgásunkat az új-
ságból kellett megtudnom –
magyarázza Kalics Lajos. –
Ha nekem elõtte azt mond-
ják, hogy köszönik szépen az
eddigi munkámat, de szak-
mai, politikai vagy bármilyen
más szempontoktól vezérelve
egy új kuratórium mûködését
látják hasznosabbnak helyet-
tünk a vadaskertben, én a
magam részérõl kezet nyúj-
tok, és sok sikert kívánva,
emelt fõvel távozom. Akkor
most nem úgy mutogatnának
rám a városban, mint egy ki-
rúgott kerékkötõre, akitõl hál’
Istennek sikerült megszabadí-
tani a vadasparkot. Ezt a bé-
kát nap mint nap le kell nyel-
ni, hiába hangoztatom, hogy
aki kételkedik a becsületes
munkánkban, az jöjjön és
nézzen körül ebben a meg-
szépült, egyre gyarapodó,
gondosan ápolt mûkertvárosi
intézményben. Tisztában va-
gyok azzal, hogy minden
kapcsolat véget ér egyszer,
legyen az baráti, közéleti
vagy munkahelyi. S a legtöbb
azért, mert valamelyik fél a
szakítás mellett dönt. A kér-
dés innentõl csak az, hogyan
váljunk el egymástól. Lehet
veszekedve, durván meg-
alázva a másikat, de én hi-
szem, hogy lehet egymást
tiszteletben tartva, emberi
módon is…

KKoolloohh  EElleekk  

FFeellffoorrrróóssooddootttt  aa  lleevveeggõõ  aazz  uuttóóbbbbii  hheetteekkbbeenn..  KKüüllöönnöösseenn
aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVaaddaasskkeerrtt  kköörrüüll,,  ddaaccáárraa  aannnnaakk,,  hhooggyy  áárr--
nnyyaass  eerrddõõ  öölleellii..  AA  mmeeggbbíízzootttt  iiggaazzggaattóó  mmeeggsséérrttõõddöötttt  ééss
ffeellmmoonnddootttt,,  aa  vváárrooss  kköözzggyyûûllééssee  ppeeddiigg  aa  lleennggee  sszzeellllõõ
ggyyoorrssaassáággáávvaall  pprróóbbáálltt  eennyyhhíítteennii  aa  mmeelleeggnneekk  mmiinnõõssíítteetttt
hheellyyzzeetteenn::  sseebbttéébbeenn  kkiissööppöörrttee  aazz  áállllaattkkeerrtteett  eeddddiigg  ffeell--
üüggyyeellõõ  ––  llááttvváánnyyooss  ffeejjlleesszzttéésseekkeett  pprroodduukkáállóó  ééss  ssttaabbiill
aannyyaaggii  hheellyyzzeetteett  tteerreemmttõõ  ––  kkuurraattóórriiuumm  ttaaggjjaaiitt,,  ss  uuggyyaann--
aazzzzaall  aa  lleennddüülleetttteell  mmeeggsszzeellllõõzztteettttee  eeggyy  úújj  ggrréémmiiuumm  nnéévv--
ssoorráátt..  MMiinntteeggyy  iiggaazzoollvvaa,,  hhooggyy  aa  sszzeellllõõ  aa  lleevveeggõõnneekk  eeggyy
ssiieettõõss  vváállttoozzaattaa..  AArrrróóll  aazzoonnbbaann  mmeeggffeelleeddkkeezzeetttt,,  hhooggyy
eesszzeettlleenn  ssiieettssééggee  ttüüzzeekkeett  iiss  ttuudd  sszzííttaannii..  VVaaggyy  lleehheett,,  hhooggyy
ééppppeenn  eezz  vvoolltt  aa  ccééll??  TTûûzzzzeell--vvaassssaall  mmeeggsszzaabbaadduullnnii  vvaa--
llaakkiittõõll,,  vvaallaakkiikkttõõll??  EEnnnnyyiirree  ppiirroommáánniiáássookk  aa  mmii  ppoolliittiikkuu--
ssaaiinnkk??  VVaaggyy  eennnnyyiirree  ppaannccsseerreekk??  ––  TTaalláánn  eezzeekkrree  aa  kkéérr--
ddéésseekkrree  iiss  aakkaadd  vvaallaammii  mmaaggyyaarráázzaatt,,  hhaa  eeggyy  kkiiccssiitt  kköörr--
bbeejjáárrjjuukk  eezztt  aa  kkeerrtteett,,  iilllleettvvee  aazz  ootttt  ttöörrttéénntteekkeett..  

Béka lett a béke! – De kinek kell lenyelnie?
VVéérr iigg   sséérr ttee tt tt   vvaaddaasskkeerr tt ii   kkuurráá ttoorrookk   kköözzöött tt

AA  rreejjttõõzzkkööddõõ  bbéékkáákk  aakkvváárriiuummaa

KKaalliiccss  LLaajjooss,,  KKõõ  FFeerreenncc,,  KKiissss  LLáásszzllóó

ÉÉvvii  88  eezzeerrrrõõll  5500  eezzeerrrree  eemmeellkkeeddeetttt  aa  llááttooggaattóókk  sszzáámmaa
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A X. Európa Jövõje Nemzetközi Gyermek- és
Ifjúsági Találkozó programja

Július 5., szombat 
(0. napi program)

A külföldi csoportok érkezése,
fogadása

20.30Fõtér, Nagyszínpad
A Kiskunhalasi Musical Stúdió
bemutatója: Rómeó és Júlia

Július 6., vasárnap

10.00 Városháza
A határon túli magyar óvónõk
„Csillagszemû” táborának
megnyitása

11.00 Fõtér, Fesztiválközpont
Nemzetközi szakmai munka-
megbeszélés

17.00 Fõtér
A Kiskunfélegyházi Mazsorett
Együttes és a Koncert Fúvósze-
nekar  bemutatója és térzenéje

18.00 Fõtér, Nagyszínpad
MMeeggnnyyiittóó  üünnnneeppsséégg
A rendezvényt megnyitja és a
város kulcsát átadja Dr. Zom-
bor Gábor országgyûlési képvi-
selõ, Kecskemét Megyei Jogú
Város polgármestere,  
a gyerekeket köszönti Bányai
Gábor országgyûlési képviselõ,
a Bács-Kiskun Megyei Közgyû-
lés elnöke.
AA  mmûûssoorrbbaann  ffeellllééppnneekk::
Bukarest (Románia), Neos Sko-
pos (Görögország), Tarnow
(Lengyelország),  Szuleyman-
pasa Iskola Rodostó (Törökor-
szág), Pusztina (Románia),
Haskovó (Bulgária), Neerpelt
(Belgium).

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Csík Zenekar koncertje és ma-
gyar táncház. A koncerten köz-
remûködik: Dresh Mihály

Július 7., hétfõ

10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Szimferopol, Ungvár (Ukrajna),
Nagyszeben, Pusztina (Romá-
nia), Okocim (Lengyelország),

50. évforduló Iskola, Rodostó
(Törökország)

16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Haskovó  (Bulgária), Okrisky
(Csehország), Máramaros
sziget (Románia), Tarnow (Len-
gyelország), Valmiera (Lettor-
szág), Neos-Skopos (Görögor-
szág)

19.00 Fõtér
Fresco Bello olasz zászlódobáló
csoport elõadása

20.00 Fõtér, Nagyszínpad
Eliana Burki a „Legjobb ifjú ze-
nész 2006” (Svájc) havasi kürt
koncertje

21.30 Fõtér, Nagyszínpad
A Csabar együttes koncertje,
délszláv táncház

22.30 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: az Észt Televízió
Gyermekkórusának hangverse-
nye (Tallinn, Észtország)

Július 8., kedd

10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Coimbra (Portugália), Gyer-
gyószentmiklós, Marosszent-
györgy (Románia), Kupuszina,
Újvidék (Szerbia), Ljubljana
(Szlovénia), Poznan (Lengyelor-
szág)

16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Poitiers (Franciaország), Szöul
(Koreai Köztársaság),  Nagy-
szeben (Románia), Oulu (Finn-
ország), Dornbirn (Ausztria),
Ungvár (Ukrajna), Suleyman-
pasa Iskola, Rodostó (Törökor-
szág) 

16.00 Fõtér, Városháza 
elõtti tér, 
Velocipéd parádé 

19.30 Fõtér, Nagyszínpad

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Musical Stúdiójának mûsora

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
A Kecskeméti Bolyai János Gim-
názium musical elõadása: Hair

22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: a Tradere kasztíliai
zenekar (Spanyolország) kon-
certje

Július 9., szerda

10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Neos-Skopos (Görögország),
Tarnow (Lengyelország),
Okrisky (Csehország), Szöul
(Koreai Köztársaság), Eszék
(Horvátország), Granada (Spa-
nyolország)

16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Szimferopol (Ukrajna), Bukarest
(Románia), Okocim (Lengyelor-
szág), Kupuszina (Szerbia),
Haskovo (Bulgária), Coimbra
(Portugália), Gyergyószentmik-
lós (Románia)

19.00 Fõtér
Kyo-Kito Takio japán dobos-
csoport mûsora

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Black Riders együttes ír koncert-
je és táncház

22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: a „De Kickers”
gyermekkórus (Purmerend,
Hollandia) koncertje

Július 10., csütörtök

10-14 óráig a Kecskeméti
Ifjúsági Otthonban
„Adj vért gyermekeinkért!” –
véradó nap

10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Haskovo (Bulgária), Poitiers
(Franciaország), Bukarest,

Máramarosziget (Románia),
Oulu (Finnország), Dornbirn
(Ausztria), Okocim ( Lengyelor-
szág)

16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Poznan (Lengyelország), Szöul
(Koreai Köztársaság), Gyer-
gyószentmiklós, Pusztina,
Marosszentgyörgy (Románia),
Újvidék (Szerbia), Ljubljana
(Szlovénia), Eszék (Horvátor-
szág) 

16.00 Fõtér
Lanciano zászlóforgató csoport
(Olaszország) és a Szent Györ-
gy Lovagrend bemutatója

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Budapest Klezmer Band kon-
certje és táncház

22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: Miqueu és Baltazar
Montanaro koncertje ( Francia-
ország)

Július 11., péntek

9.00 Fõtér, Városháza elõtt:
a Szent Korona másolatának
ünnepélyes fogadása a Köztár-
sasági Õrezred Díszõrség köz-
remûködésével (10 órától 18
óráig megtekinthetõ a Nagy-
templomban)

10.00 a Szent István-szobor
megkoszorúzása

10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Neos-Skopos (Görögország),
Tarnow (Lengyelország), Ljub-
ljana (Szlovénia), Valmiera
(Lettország), Okrisky (Csehor-
szág), Suleymanpasa Iskola,
Rodostó (Törökország), Ungvár
(Ukrajna) 

16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák ta-
lálkozása” fesztiválprogram
Bukarest (Románia), Granada
(Spanyolország), Boen (Fran-

ciaország), 50. évforduló Isko-
la, Rodostó (Törökország)

16.00 Fõtér, Városháza 
elõtti tér
Esélyegyenlõségi délután part-
nerszervezeteink közremûködé-
sével: „Próbáld meg, milyen va-
kon, süketen, mozgáskorláto-
zottan közlekedni!”

18.00 Fõtér, Nagyszínpad
A Zurgó együttes csángó nép-
zenei koncertje

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
A Tapolcai Musical Stúdió rock-
opera elõadása: István a király 
Vendég: Tóth Gabi

21.00 Zrínyi Ilona Általános
Iskola udvara
Tábortûzi mûsor, táncház a
Zurgó együttessel

22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: a De Piccolo’s
gyermekkórus (Neerpelt, Belgi-
um) hangversenye 

Július 12., szombat

10.00 Csalánosi parkerdõ
Európai Piknik Nap
Nemzetközi csoporttalálkozók,
workshopok, sportversenyek,
vetélkedõk, bográcsparádé

17.00 Fõtér, Nagyszínpad
A Perth Modern School (Auszt-
rália) ének és zenekarának
koncertje, a Caffettiera Stiop-
peta olasz énekkar hangverse-
nye

17.00-tól Fõtér, , 

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
A Komarnói Álmodozók Diák-
színpad (Szlovákia) musical
elõadása: Egri csillagok 
(Magyarországi õsbemutató.)

22.00 Fõtér, Forráskút
Tûzvarázs: artista mûsor

22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: a Navrang Együt-
tes világzenekari koncertje

Július 13., 
vasárnap

9.00 Árpádvárosi óvoda

A „Csillagszemû” tábor záróün-
nepsége

11.00 Városháza
Zárófogadás, az „Európa gyer-
mekeinek jövõjéért” díjak át-
adása

17.00 Fõtér
A Kiskunfélegyházi Mazsorett
Együttes és a Koncert Fúvósze-
nekar bemutatója és térzenéje

18.00 Fõtér, Nagyszínpad
A X. Európa Jövõje Nemzetközi
Gyermek- és Ifjúsági Találkozó
záróünnepsége

21.00 Fõtér, Nagyszínpad
Az Adje Braco együttes 
koncertje

22.15 Fõtér Találkozzunk 2010-
ben! Lézershow és tûzijáték

Július 14., hétfõ

Külföldi csoportok hazautazása
Július 14-tõl (hétfõtõl) 18-ig
(péntekig) 

9 órától külön beosztás
alapján a külföldi csoportok
„Ember és táj – múlt és jövõ”
programja a Varga tanyán.

10-12 és 16-18 óra között
a Kecskeméti Katona József
Gimnázium „Robotika” cso-
portjának robot bemutatója.

10-12 és 16-18 óra között a
Fõtéren „Kecskeméti játszótér:
természetes anyagok és kismes-
terségek, élõ hagyományok”.

Július 9-tõl 11-ig (szer-
dától péntekig) a Fesztivál Köz-
pont mögött: Mászófal.

Július 12-14-én Európai
Civil Fórum nemzetközi tanács-
kozás külön meghívás szerint.

Július 13-14-én a
„Csiperó” önkéntes hálózatá-
nak konferenciája, külön prog-
ram szerint. 
„„AA  mmii  EEuurróóppáánnkk  iillyyeenn  lleesszz!!””  ––
íírróó--  ééss  rraajjzzvveerrsseennyy  aa  ttaalláállkkoozzóó
iiffjjúú  rréésszzttvveevvõõ  sszzáámmáárraa..
((RRéésszzlleetteess  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  ééss  ffeellhhíí--
vváásstt  aa  ,,mmaaggyyaarr  ffooggaaddóó  ccssooppoorr--
ttookk  vveezzeettõõii  aaddnnaakk..))

22000088..   jjúú ll iiuuss   66––1133..

Ifj. Gyergyádesz László –
Walter Péter: Kecskemét és
a környék nevezetességei cí-
mû könyve most jelent meg
a legfrissebb Kecskemét fo-
tókkal és háromnyelvû kísé-
rõ szöveggel. 

A gyönyörû, keménytáb-
lás album a Csiperó idején
kedvezményes, 1800 Ft-os
áron vásárolható meg a ki-
adónál. 

CCíímmüünnkk::  KKeeccsskkeemméétt,,  VVéégghh  MMiihháállyy  ttéérr  55..
TTeell::  7766//550055--004411

Megjelent a legújabb
Kecskemét fotóalbum

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.
VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::  6000 Kecskemét, 
Végh Mihály tér 5.

TTeell..:: 76/ 505-041, ffaaxx..:: 76/ 505-042
NNyyoommttaattááss:: Közlönynyomda, Lajosmizse 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  Burján Norbert igazgató
IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  ––  MMeeggjjeelleenniikk  
3300  000000  ppééllddáánnyybbaann

MMiinnõõsséégg,,  mmeeggffiizzeetthheettõõ  áárroonn!!

66111155--KKuunnsszzáállllááss,,
MMaalloomm  ÚÚtt  11..  

JJúúlliiaa  MMaalloomm  KKfftt..
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Csiperó meghódította az öreg kontinenst

––  VViisssszzaatteekkiinnttvvee  hhooggyyaann
llááttjjaa::  mmeennnnyyiibbeenn  mmóóddoossuull--
ttaakk  aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee  EEggyyee--
ssüülleett  ttöörreekkvvéésseeii  aazz  11999900--eess
mmeeggaallaakkuulláásshhoozz  kkééppeesstt??

– Céljaink semmit nem
változtak. Kecskemétre hív-
va szeretnénk megtanítani
Európa gyerekeinek, hogy
az övékén kívül van más
kultúra és történelem, illet-
ve ugyancsak szeretnénk
felhívni a figyelmüket, hogy
õrizzék és becsüljék meg
saját hagyományaikat. Vál-
tozatlan a gyermektalálko-
zó üzenete is: Európa a
sokszínûségével egységes;
és fontos, hogy ez a sokszí-
nûség megmaradjon. A ta-
lálkozó révén hozzá kívá-
nunk járulni, hogy a konti-
nens, illetve a közép-kelet-
európai térség boldogabb
életet éljen.

––  11999900  óóttaa  aallaappoossaann  áátt--
rraajjzzoollóóddootttt  EEuurróóppaa  ttéérrkkééppee;;

hháábboorrúúss  ggóóccppoonnttookk  aallaakkuull--
ttaakk  kkii,,  eezzeekk  eeggyyiikkee  nneemm  iiss
oollyyaann  mmeesssszzee  hhaazzáánnkk  ddééllii
hhaattáárrááttóóll..  AA  ttöörrttéénneellmmii  ffeejj--
lleemméénnyyeekk  hhooggyyaann  éérreezztteettttéékk
hhaattáássuukkaatt  aa  ttaalláállkkoozzóókkoonn??

– Ezek a történések egy-
általán nem befolyásolták a
Csiperó hangulatát, ugyan-
is a gyerekek között nem le-
het tapasztalni a felnõttek

nagypolitikai õrültségeit.
Amikor a ’90-es években
az említett délszláv háború
tombolt, szerb, horvát és
magyar gyerekeket egy-
aránt vendégül láttunk, akik
Kecskeméten együtt játszot-
tak és táncoltak. Ha már
történelmi eseményekrõl
beszélünk, azt is megemlí-
teném, hogy nagyon hamar
elköteleztük magunkat Ma-

gyarország uniós csatlako-
zása mellett. Az integráció
jegyében nemcsak a talál-
kozót, hanem egyéb prog-
ramokat – például Európa
Napokat – is szervezett
egyesületünk, kiadványokat
jelentettünk meg, amelyek
népszerûsítették az uniót.

––  VVáállttoozzootttt--ee  aazz  eellmmúúlltt
kköözzeell  kkéétt  éévvttiizzeeddbbeenn  aa  ttaallááll--

kkoozzóókk  eellõõkkéésszzüülleetteeiinneekk,,  llee--
bboonnyyoollííttáássáánnaakk  mmiikkéénnttjjee??

– Hogyne. A változások
nagy része a technika fejlõ-
désével magyarázható. 18
évvel ezelõtt még nem volt
mobiltelefon, kerékpáros
gyerekfutárokkal küldözget-
tük az információkat. Nem
volt számítógép sem, e-
mailrõl pedig még csak
nem is álmodtunk – örül-
tünk, ha faxot küldhettünk
valahová. Persze negatív
változás is akad. Ma már
komoly pénzeket kell fizetni
a rendezvények biztosításért
és az autóbuszok õrzéséért,
mivel az elmúlt másfél évti-
zedben sokat romlott a köz-
biztonság.

––  AA  vváárroossbbaann  jjáárrvvaa--kkeellvvee
úúggyy  ttûûnniikk,,  hhooggyy  aa  rreennddeezz--
vvéénnyy  iirráánnttii  sszzeerreetteett  uuggyyaann--
aakkkkoorr  vváállttoozzaattllaann..

– Jómagam is naponta
érzem, hogy Kecskemét
magáénak érzi a rendez-
vényt, szeretik és sokan
szinte ingerülten kérdezik,
hogy miért nincs minden
évben. Erre ugyebár az a
korrekt válasz, hogy min-
den második esztendõben
a kecskeméti gyerekek ke-

rekednek fel a találkozó
idején vendégül látott gye-
rekekhez.

––  AA  ssiikkeerrrreell  ééss  aa  hhíírrnnéévvvveell
nneettáánn  aazz  aannyyaaggiiaakk  eellõõttee--
rreemmttééssee  iiss  kköönnnnyyeebbbbéé  vváálltt??

– A kormányzati támoga-
tást kezdetektõl fogva nél-
külöznünk kell. Úgy látszik,
hogy Magyarország nem
képes arra, hogy egy ilyen

rendezvényt patronáljon.
Kecskemét várossal nincs
ilyen gondunk – az önkor-
mányzat éppen nemrég biz-
tosította további támogatá-
sáról a rendezvényt. Ezen
túlmenõen aránylag jó ha-
tékonysággal, eredménye-
sen pályázunk. Köszönhetõ
ez az Európa-díjnak, ame-
lyet egyetlen magyar és kö-
zép-európai szervezetként
vehettünk át 2006-ban.

––  MMiittõõll  lleesszz  mmááss  ééss  kküüllöönn--
lleeggeess  aazz  iiddeeii,,  jjuubbiilleeuummii
ggyyeerrmmeekkttaalláállkkoozzóó  aazz  eeddddii--
ggiieekkhheezz  kkééppeesstt??

– Több olyan csoport ér-
kezik, akik már a legelsõ
gyerektalálkozón is itt vol-
tak. Ugyancsak jön
sok olyan felnõtt,
aki gyerekként vett
részt a Csiperón.
Emellett a mi
szinte hadsereg-
nyi segítõ csapa-
tunkban is több
olyan hajdani részt-
vevõ tevékenykedik, akik
ma már egyetemistaként
ajánlják fel tudásukat két-
három hétre. Kérdésére
azonban egy szándékoltan
fordított választ is adnék. Si-
került elérni, hogy ne kell-
jen nagyot változtatnunk.
Mindenáron nem akarunk
újítani; és így is színes prog-
ramot sikerült összeállítani.
A gyerektalálkozóval egy
idõben egy színvonalas és
sokoldalú mûvészeti feszti-
válnak tudunk otthont adni,
ahol a komolyzenétõl a
musicalig, a néptánctól a
modern táncig minden mû-
vészeti ág megjelenik.

––  EEggyy  iillyyeenn  mmoonnssttrree  rreenn--
ddeezzvvéénnyynneekk  mmiikkoorr  zzáárruullnnaakk
aazz  uuttóómmuunnkkáállaattaaii??

– Kollégáimmal azt a célt
tûztük ki, hogy október 15-

re befejezzük
adminisztrációs

munkálatokat. Van
azonban olyan uniós pályá-
zatunk, amelyrõl januárban
kell elszámolást és értéke-
lést küldeni. Közben pedig
már készítjük elõ a XI. gye-
rektalálkozót, illetve szá-
molgatjuk a kecskeméti
gyerekek jövõ évi kiutazá-
sának költségeit, nézeget-
jük a térképeket. A Csiperó
tehát folyamatos elfoglalt-
ságot biztosít. Nincs belõle
kilépés, ha akarnánk sem
tudnák már abbahagyni.

––  VVaann  nneettáánn  oollyyaann  ééllmméé--

nnyyee,,  eemmlléékkee  aazz  eeddddiiggii  ggyyee--
rreekkttaalláállkkoozzóókkrróóll,,  aammeellyyeett
mmiinnddeenn  mmáássnnááll  bbeeccsseesseebbbb--
nneekk  ttaarrtt??

– Minden találkozóról õr-

zök emlékeket. Hadd
mondjak inkább egy ösz-
szefoglaló élményt. 1990-
ben, amikor elkezdtem
szervezkedni, hetven-
valahány emberrel beszél-
tem az ötletrõl; akik egybe-
hangzóan támogattak. Ma
már egész Európában van-
nak barátaink, mindenhon-
nan kapok üdvözlõ levele-
ket. Egy közepes nagyságú
magyar városból tehát elin-
dítottunk valamit, ami
aránylag rövid idõ alatt eu-
rópai méretûvé vált. Ez egy
fantasztikus dolog!

RR..  AA..

TTiizzeeddiikk  aallkkaalloommmmaall  llááttjjaa  vveennddééggüüll  KKeeccsskkeemméétt  aazz  öörreegg
kkoonnttiinneennss  ffiiaattaalljjaaiitt,,  aakkiikk  eeggyy  hhééttrree  ppáárraattllaann  kkuullttuurráálliiss
kkaavvaallkkááddoott  vvaarráázzssoollnnaakk  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  uuttccááiirraa,,  tteerreeii--
rree..  TTaalláánn  nneemm  ttúúllzzááss  aazztt  áállllííttaannii,,  hhooggyy  aa  ggyyeerrmmeekkttaallááll--
kkoozzóó  11999911  óóttaa  aa  hhíírrööss  vváárrooss  aaffffééllee  vvééddjjeeggyyéévvéé  vváálltt..
FFaarrkkaass  GGáábboorrtt,,  aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkéétt,,
KKeeccsskkeemméétt  ddíísszzppoollggáárráátt  sszzáámmvveettééssrree,,  aazz  eellmmúúlltt  sszzûûkk  kkéétt
éévvttiizzeedd  ttaappaasszzttaallaattaaiinnaakk  mmeeggvvoonnáássáárraa  kkéérrttüükk..

LLaabbiirriinnttuuss  PPiizzzzéérriiaa
KKeeccsskkeemméétt,,  KKéétttteemmpplloomm  kköözz  22..

tteell::  7766//441177--440044

wwwwww..llaabbiirriinnttuussppiizzzzaa..hhuu
llaabbiirriinnttuuss@@ffiibbeerrmmaaiill..hhuu

110000  ffééllee  ppiizzzzáávvaall,,  mmaakkaarróónniivvaall,,  íízzlleetteess  ssaallááttáákkkkaall,,  llééggkkoonnddiicciioonnáálltt
ppiinncceehheellyyiissééggbbeenn,,  kkiivveettííttõõvveell  vváárrjjuukk  kkeeddvveess  vveennddééggeeiinnkkeett!!

KKüüllöönnlleeggeess  bboorrookk  TThhuummmmeerreerr  eeggrrii  ppiinnccéésszzeettéébbõõll..
NNyyiittvvaa::  vv--ccss::  1111--2222--iigg;;  pp--sszzoo::1111--2244--iigg..

ÉÉttkkeezzééssii  ééss  mmeelleeggéétteell  uuttaallvváánnyyookkaatt  eellffooggaadduunnkk..
AA  CCSSIIPPEERRÓÓ  IIDDEEJJEE  AALLAATTTT  IISS  VVÁÁRRJJUUKK  KKEEDDVVEESS  

VVEENNDDÉÉGGEEIINNKKEETT;;  AA  GGYYEERRMMEEKKEEKKEETT  AAKKCCIIÓÓKK  VVÁÁRRJJÁÁKK  
AA  LLAABBIIRRIINNTTUUSS  PPIIZZZZÉÉRRIIÁÁBBAANN

FFaarrkkaass  GGáábboorr
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Tisztelettel köszöntöm Önö-
ket, akik az ízek és az igazi ér-
tékek ünneplésére gyûlnek ös-
sze a Bajai Halfõzõ Fesztiválon!
Valóban azt mondhatjuk, hogy
ez az ünnepély összehoz min-
ket, magyarokat, hiszen 
nemcsak a bajaiaknak, hanem
az ország más régióból érkezõ-
inek is fontos és kihagyhatatlan
ez a nyári esemény. Nemcsak
hazánk fiai, hanem külföldiek is
ellátogatnak hozzánk, hogy
merítsenek egy nagy kanállal a
magyar ízekbõl és a magyar
hangulatból.

Baja a béke szigete, hiszen
sok különbözõ nemzetiség kö-
zös otthona volt mindig is ez a
város. Másrészt a Halfõzõ Fesz-
tivál egy közös pont, egy fontos
találkozási hely a különbözõ
nézetû, hitû, meggyõzõdésû
emberek számára. Itt mindenki
megtalálja a közös hangot! Tu-
risták, baráti társaságok, neves
színmûvészek, híres gasztronó-
miai szakemberek, egy a közös
bennük: mind a halászlé sze-
relmesei.

Baja szerencsés város. Min-
den adott ahhoz, hogy egy
ilyen nagyszabású gasztronó-
miai rendezvényt megszervez-
zünk: a Duna és a Sugovica
halban gazdag vize, a város
mediterrán hangulata és barát-
ságos légköre, és nem utol-
sósorban a bajai emberek több
évszázados tapasztalata, tehet-
sége és hozzáértése, mellyel a
legfinomabb, legízesebb ha-
lászlét készítik el. Mindezeknek
köszönhetõ az, hogy a Bajai
Halfõzõ Fesztivál az ország és
Európa kiemelkedõ jelentõsé-
gû kulturális és turisztikai érté-
kévé vált. Méltán illeszkedik a
neves európai fesztiválok közé.

A Bajai Halfõzõ Fesztivál
idén újult arccal és újult erõvel
jelentkezik a szervezõ Baja
Marketing Kft. jóvoltából. Az
eddigieknél is fûszeresebb és
pikánsabb fesztivál várja az
idelátogatókat július 10. és 13.
között. Idén a látogatóknak is
kijut a feladatokból, ha másból
nem, a kóstolásból vagy az éj-
jeli mulatságból. Itt senki sem
unatkozhat, mindenki részese
lesz az ünnepnek. Ha eljön,
biztosan a szájában marad az
az összetéveszthetetlen íz, amit
csak Baja nyújthat! És azok,
akik egyszer megkóstolták ha-
lászlénket, belekóstoltak az
igazi, bajai hangulatba, bizto-
san visszavágynak ide!

Jó étvágyat, kellemes idõtöl-
tést kívánok Baján, a régió
egyik legsármosabb kisvárosá-
ban!

DDrr..  RRéévvffyy  ZZoollttáánn
BBaajjaa  vváárrooss  ppoollggáárrmmeesstteerree

Július 12. (szombat)
„„PPiicckk””  SSzzaabbaaddttéérrii  SSzzíínnppaadd

((SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr))
1155..0000  Ünnepi felhívó jel
1155..1100  ––  1188..0000 Világzenei

kavalkád
A Starlight Énekstúdió, a Vas-
kúti Ír Tánccsoport és Vede-
lek Zita, 
(I. Miss Hastánc Hungary,
kétszeres magyar, profi has-
tánc bajnok) és tanítványai-
nak közös, esztrád mûsora.

1188..0000  ––  1188..0055 Ünnepé-
lyes megnyitó

1188..0055  ––  1188..3300 Támogatói
díjátadás

1188..3300  ––  2200..0000 A Har-
mónika Virtuózai
Molnár György harmonika-
mûvész és zenekara

2200..0000  ––  2211..0000 Molnár
Dixieland Band koncertje a

Magyarországi Volksbank
Zrt. támogatásával

2211..0000  ––  2222..0000 Veracruz
együttes koncertje

2222..0000  ––  2244..0000 Balázs

Fecó és az új zenekara kon-
certje

2244..0000  ––  0000..3300 Ünnepi tû-
zijáték

0000..3300  ––  0033..0000 Hevesi Im-
re és a La Bomba együttes
koncertje

UUnniivveerr  sszzíínnppaadd  
((PPeettõõffii--sszziiggeettii  hhííddffõõ))

1155..0000--1155..3300 Kvízjátékok –
Sági Kálmánnal

1155..3300--1166..3300 Szkander
sportbemutató Kelemen
Lászlóval, regisztráció, súly-

csoportok kialakítása, szkan-
derkvíz

1166..3300--1177..0000 Kvízjátékok –
Sági Kálmánnal

1177..0000--1188..0000 Fekete Lász-
ló bemutató

1188..0000--1199..0000 Szkander-
verseny Kelemen Lászlóval,
utána eredményhirdetés

1199..3300--2200..3300 Fekete Lász-
ló bemutató

OOppeell  BBaajjaa  SSzzíínnppaadd  
((PPeettõõffii--sszziiggeett))

1166..0000  ––  2200..0000 Baja kör-
nyéki tánccsoportok bemuta-
tója, divat show

2200..0000  ––  2200..5500  Hastánc
show

2211..0000  ––  2222..0000 Lovegun
élõ koncertje

2222..3300  ––  2233..3300 Magna
Cum Laude együttes élõ kon-
certje, a köztes idõkben nép-
szerû elõadók fellépése

PPaarrttyy  AArréénnaa  
((PPeettõõffii--sszziiggeett))

2233..0000  ––  0055..0000  In Memori-
am Fõnix II.
Flash (Roomkert), Matthew
(Matthew Industry)
Cha’B (Fõnix), Krékity G (Fõ-
nix)

Heineken Sörsátor (Petõfi-
sziget)

2222..0000  ––  0044..0000 Tajtiboy
mulatós zene

Július 13. (vasárnap)
„„PPiicckk””  SSzzaabbaaddttéérrii  SSzzíínnppaadd

((SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr))
1199..0000  ––  2211..0000 SKA-Pécs

zenekar koncertje
2211..0000  --  2233..0000 Hooligans

együttes koncertje
PPrrooggrraammsszzeerrvveezzõõkk::
Baja Marketing Kft.
A szigeti Opel Baja Színpad,
Party Aréna és a Heineken
Sörsátor programszervezõje
G&Z Consulting Bt.

AA  mmûûssoorrvváállttoozzttaattááss  jjooggáátt  aa
mmûûssoorrsszzeerrvveezzõõkk  ffeennnnttaarrttjjáákk!!

6500-Baja, Dózsa Gy.u.214.
79/ 522-250

6500-Baja, Dr. Alföldi J. Tér 1/A
79/522-150

6230-Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 2.
79/ 541-260

6451-Bácsbokod Gr.Széchenyi u 85.
79/551-060

6424- Csikéria, Kossuth u. 59/ A
79/ 540-040

6455- Katymár, Szt. István u. 27.
79/ 568- 020

6435--Kunbaja Bajcsy Zs.u.9.
79/571-010

6456- Madaras, Dózsa Gy. U. 2. 
79/ 558- 020

6451-Tataháza, Szabadság tér 4. 
79/ 544- 060

6527- Nagybaracska, Szabadság tér 2. 
79/ 561-010

6528-Bátmonostor, Hunyadi J. u. 1.
79/ 574-030

6523-Csátalja, Kossuth L.u. 2. 
79/ 561-020

6522-Gara Páncsics Miklós u.2
79/556-050

6521- Vaskút, Alkotmány u. 
3/ A
79/ 572-040

6512- Szeremle, Fõ u. 55.
79/ 576-030

6525-Hercegszántó 
Kossuth L.u.38.
79/554-040

6524- Dávod, Petõfi S. u. 2. 
79/ 581-060

„BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET”
6430- BÁCSALMÁS, Gr. Teleki J. u. 2. 

79/ 541-250, www.bacskatksz.hu

Ponty: 850.- szelet: 1450.-
Busa: 450.- szelet: 750.-
Harcsa: 1550, szelet: 2300.-
Harcsa filé: 2400.-
Kecskege filé: 2800.-
Tisztított keszeg: 650.-
Egész fácán: 1980.-

Fácán comb: 950.-
Vadnyúl: 1750.-
Õz  ragu: 1980.-
Szarvascomb: 1900.-
Szarvaslábszár: 1900.-
Vaddisznóragu: 1750.-
Szarvas ragu: 1750.-

Kedves
Vendégeink! A Bajai Halfőző Fesztivál programja

Amikor 1958 nyarán Tamási István Elnök Úr elkezdte szervezni a tagságot,
még nem sejthette, hogy egy jól prosperáló, folyamatosan fejlõdõ és megújuló
pénzintézet alapjait fekteti le. Akkor egy kölcsönkapott íróasztal mellett kezdte el
a betétgyûjtést, mára 17 kirendeltség várja a régi és új ügyfeleket. Szinte minden
megváltozott az elmúlt fél évszázad alatt, csak az nem, hogy a kizárólag magyar
tulajdonban lévõ takarékszövetkezetünk a térség legkiválóbb, minden igényt ki-
elégítõ pénzintézete kíván lenni. Ezen célkitûzésünket támogatja az a döntésünk
is, melynek következményeként 2008.május 1-tõl  a legnagyobb hazai takarék-
szövetkezetekkel karöltve életre hívtuk a  Takarék Pont hálózatot, ezzel is növelve
erõnket, szélesítve termékskálánkat, hogy minél több elégedett ügyfelet tudhas-
sunk magunkénak.

Az elmúlt esztendõk sikereit és természetesen az alapítás 50. évfordulóját egy
nagyszabású rendezvénnyel fogjuk megünnepelni 2008.07.19-én, szombaton.
Jubileumi rendezvényünket a takarék alapításának helyszínén és  központjában,
Jászszentlászlón tartjuk. A délelõtt a dolgozóké, de 12 órától mindenkit szeretet-
tel várunk. A sportpályán megrendezendõ különbözõ családi programjainkat (lo-
vaglás, motorozás, ugrálóvárak…) délutáni fellépõink teszik még színesebbé.
Ünnepélyesen átadjuk több hónapig tartó, születésnapi promóciónk nyeremé-
nyeit, így a nagy sikert aratott kis piros Peugeot-ot is. Kora estétõl az United, ké-
sõbb pedig a Veracruz együttesek gondoskodnak a színpadon a remek hangu-
latról. E jeles eseményt tûzijátékkal is még emlékezetesebbé kívánjuk tenni. Jöj-
jön el Ön is, ünnepeljünk együtt!

50 éves a Fókusz Takarékszövetkezet



2008.  július 77Bajai Halfõzõ Fesztivál

KKIIEEMMEELLTT  SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSSÉÉSS  BBEETTÉÉTTII  AAJJÁÁNNLLAATTOOKK  AA  LLAAKKOOSSSSÁÁGGNNAAKK  ÉÉSS  VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKKNNAAKK
EEGGYYEEDDII BBEETTÉÉTTEEII SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSSEEKK LLEEKKÖÖTTÖÖTTTT VVAAGGYY LLEEKKÖÖTTÉÉSS NNÉÉLLKKÜÜLLII BBEETTÉÉTTEEKKRREE,,  

--  ÖÖSSSSZZEEGGHHAATTÁÁRRTTÓÓLL FFÜÜGGGGÕÕEENN::
LLEEKKÖÖTTÉÉSS NNÉÉLLKKÜÜLLII BBEETTÉÉTTEEKKRREE ÉÉVVEESS 88,,55%% KKAAMMAATT..  IINNDDUULLÓÓ BBEETTÉÉTTII ÖÖSSZZSSZZEEGG::  1100..000000..000000..--FFTT..

FFÉÉLL ÉÉVVEESS LLEEKKÖÖTTÉÉSSÛÛ BBEETTÉÉTTEEKKRREE AA JJEEGGYYBBAANNKKII AALLAAPPKKAAMMAATT ++  00,,66%% KKAAMMAATT EEGGYYÜÜTTTTEESSEE,,  JJEELLEENNLLEEGG ÉÉVVEESS

99,,11%%..  LLEEKKÖÖTTHHEETTÕÕ LLEEGGKKIISSEEBBBB ÖÖSSZZSSZZEEGG::    22..000000..000000..--FFTT..
EEGGYY ÉÉVVEESS LLEEKKÖÖTTÉÉSSÛÛ BBEETTÉÉTTEEKKRREE AA JJEEGGYYBBAANNKKII AALLAAPPKKAAMMAATT ++11%% KKAAMMAATT EEGGYYÜÜTTTTEESSEE,,    JJEELLEENNLLEEGG ÉÉVVEESS

99,,55  %%..  LLEEKKÖÖTTHHEETTÕÕ LLEEGGKKIISSEEBBBB ÖÖSSSSZZEEGG::    55..000000..000000..--FFTT..

LLAAKKOOSSSSÁÁGGII    SSZZÁÁMMLLAAVVEEZZEETTÉÉSSII--    ÉÉSS  HHIITTEELL--SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS
SSZZEEMMÉÉLLYYII KKÖÖLLCCSSÖÖNNÖÖKK,,  „„AAKKCCIIÓÓSS””  ÉÉSS ÜÜNNNNEEPPII KKÖÖLLCCSSÖÖNNÖÖKK,,  --  IISSKKOOLLAAKKEEZZDDÉÉSSKKOORR AA „„KKIISS--DDIIÁÁKK--HHIITTEELL””..

LLAAKKOOSSSSÁÁGGII SSZZÁÁMMLLÁÁNN PPÉÉNNZZFFOORRGGAALLOOMM BBOONNYYOOLLÍÍTTÁÁSS,,  MMEEGGTTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS,,  LLEEKKÖÖTTÉÉSS..  
„„SSZZIIMMMMEETTRRIIAA HHIITTEELLTT””  RREENNDDSSZZEERREESS BBEEVVÉÉTTEELL--,,  JJÖÖVVEEDDEELLEEMM ÉÉSS NNYYUUGGDDÍÍJJ--  ÁÁTTUUTTAALLÁÁSSÁÁHHOOZZ..

EEUURROOCCAARRDD BBAANNKKKKÁÁRRTTYYAA..

LLAAKKÁÁSSFFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSS
ÚÚJJ LLAAKKÁÁSS ÉÉPPÍÍTTÉÉSSÉÉHHEEZZ,,  VVÁÁSSÁÁRRLLÁÁSSÁÁHHOOZZ LLAAKKÁÁSSÉÉPPÍÍTTÉÉSSII KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY ÉÉSS KKAAMMAATTTTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSOOSS KKÖÖLLCCSSÖÖNN..      LLAA--

KKÁÁSSBBÕÕVVÍÍTTÉÉSSII KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY..  FFIIAATTAALL CCSSAALLÁÁDDOOKK OOTTTTHHOONNTTEERREEMMTTÕÕ TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSAA..

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKKNNAAKK
DDÍÍJJMMEENNTTEESS SSZZÁÁMMLLAAVVEEZZEETTÉÉSS,,  FFOOLLYYÓÓSSZZÁÁMMLLAAHHIITTEELL,,  „„SSZZÉÉCCHHEENNYYII--KKÁÁRRTTYYAA””  HHIITTEELL..

EEUURROOCCAARRDD  BBUUSSIINNNNEESS  KKÁÁRRTTYYAASSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS..  
HHÁÁZZII--BBAANNKK SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS..

AA  RRÉÉSSZZLLEETTEESS ÜÜZZLLEETTII FFEELLTTÉÉTTEELLEEKKRRÕÕLL IINNFFOORRMMÁÁLLÓÓDDJJOONN!!  
AA  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett  vváárrjjaa  aa  rrééggii  ééss  úújj  üüggyyffeelleeiitt  kkiirreennddeellttssééggeeiinn::

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

ÁÁggaasseeggyyhháázzaa  ((7766//557711--001100))  ••  BBaallllóósszzöögg  ((7766//557733--002200))  ••  BBuuggaacc  ((7766//557755--002200))

HHeellvvéécciiaa  ((7766//557799--003300))  ••  IIzzssáákk  ((7766//556688--000000))  ••  JJaakkaabbsszzáállllááss  ((7766//558811--880088))

OOrrggoovváánnyy  ((7766//559911--552299))

JJóóll  sszzáámmíítt,,  hhaa  rráánnkk  sszzáámmíítt!!                                SSzzáámmoolljjoonn  vveellüünnkk!!

OOrrggoovváánnyy  ééss  VViiddéékkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett

Hamar népszerûvé vált a
vevõk körében a Solton mû-
ködõ Stadler ruhaüzlet. A
közismert tulajdonos eddig is
szerencsés kézzel kezdett vál-
lalkozásba, és mostani sikere
sem csak a véletlen mûve!
Nemcsak a környéken élõk
keresik fel rendszeresen a
boltját, hanem az 52-es úton
utazók is egyre sûrûbben be-
térnek telepakolni autójukat.
A mintegy másfél millió da-
rabos pazar készletben csak-
nem 2000 féle árucikkbõl
mindenki találhat számára
megfelelõt. Öltönyök, farme-
rek, kosztümök, ingek, nõi
felsõk, cipõk, kabátok, bõr

ruhák, sportruházat széles
választéka várja a vásárlókat
olyan kedvezõ áron, hogy
garantáltan visszatér, aki itt

már egyszer járt. A saját már-
kanévvel ellátott üdítõk, öblí-
tõk, mosópor, mosogatószer,
vegeta, paprika iránt is nagy
az érdeklõdés. A minden
nap, így hétvégén is 8-21-ig
nyitva tartó üzletben a min-
dig elegáns és jókedvû
Stadler úr legtöbbször sze-
mélyesen fogadja (törzs)ve-
võit, és segít a választásban
is! Dédelgetett álma, hogy a
mostanival szemben felépít
egy 6000 négyzetméteres
áruházat, amelyet már most
meg tudna tölteni áruval. Ed-
digi sikereit ismerve, ez az ál-
ma is hamarosan teljesülni
fog… MP

Népszerű a Stadler üzlet Solton

A bajai halászlé készítésé-
hez végy egy nagy kanál jó-
kedvet, egy csipet humort és
nagy adag lelket. Ha ezek a
hozzávalók megvannak, ne-
kiláthatsz a fõzésnek!

A mennyei halászléhez 5
fõ részére szükséged lesz: 

3 kg halra, melynek ne-
gyede ponty legyen 

a halhoz kilónként egy
nagy fej vöröshagymára 

egy púpozott evõkanál
édes-nemes õrölt piros pap-
rikára 

sóra 
4-5 db erõs cseresznye-

paprikára 
gyufatésztára 

A halat irdald be, szeleteld
fel, és sózd meg ízlésed sze-
rint. Eztán tedd félre egy órát
pihenni. A vöröshagymát
vágd apró kockákra. A bog-
rácsba tedd bele elõször a
halszeleteket, a hagymát,
majd öntsd fel vízzel, haltól
függõen, kilónként 1,1 – 1,2
liternyivel. A bogrács alá ek-
kor már begyújthatsz, minél
nagyobb tüzet rakj, hadd ro-
tyogjon az illatos hallé! Ha
elforrta a habját, szórd bele
a paprikát. Ha már 15-20

perce fõzöd a levet, itt az
ideje, hogy beletedd a bel-
sõségeket és a csípõs cse-
resznyepaprikát. Közben ne
felejtsd el a tésztát sem kifõz-
ni egy külön fazékban.

A forrástól számított fél óra
elteltével már kész is a mû-
ved! A halat külön tálald, a
levet lehet a tésztával vagy
attól külön is. 

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

Hagyományosan készített
magyar házitészták nélkül a
jellegzetes hazai ételek több-
sége elképzelhetetlen. Ezek
közé tartozik a bajai halászlé
is. A termékeirõl messze föl-
dön híres Izsáki Házitészta
Kft. ügyvezetõje, Juhász Sán-
dorné szerint ehhez a finom-
sághoz a nyolctojásos gyufa-
tészta dukál. Tudják ezt azok
is, akik rendszeresen állnak
a halfõzõ bogrács mellé, s a
bajai fesztivál közeledtével,
megrendeléseikkel évrõl év-
re felkeresik a népszerû üze-
müket.

A tésztakészítés izsáki mes-
tere lapunknak elárulta,
hogy családjukban a ked-
venc ételek egyike a halász-
lé, természetesen
bajai módra.
N e m c s a k
fogyaszta-
ni, fõzni is
szeretik. A jó
tésztát azon-
ban a hagyomá-
nyos receptek ismeretén, a
szaktudáson kívül az is alap-
vetõen meghatározza, hogy
milyen minõségû alap-
anyagokból készül. A kiváló

lisztet a bajai malomból, a
friss házi tojást pedig, Kerek-
egyházáról szerzik be évek

óta. 

A Juhász
család az
idén is ké-

szül a bajai
fesztiválra, és

sikeres bográc-
solást, jó étvágyat, remek
hangulatot kíván mindenki-
nek, aki felkeresi július 12-én
és 13-án a halászlé fõváro-
sát!

A bajai recept A jó halászléhez házitészta dukál
KKoorrsszzeerrûû  üüzzeemmbbeenn  ––  

ddee  õõssii  rreecceepptteekk  aallaappjjáánn  ––  kkéésszzüüll  IIzzssáákkoonn  
aa  hhaalláásszzllééhheezz  vvaallóó  ggyyuuffaattéésszzttaa..

AAzz  öörröökkööss  hhaalláásszzllééffõõzzõõ  bbaajj--
nnookk,,  FFaarrkkaass  SSoobbrrii  JJóózzsseeff  iiss
bbaajjaaii  rreecceepptt  sszzeerriinntt  ffõõzzöötttt..
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TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  

––  AAPPAARRTTMMAANNOOKK
JJAACCUUZZZZII  ––  SSZZAAUUNNAA    ––

IINNFFRRAASSZZAAUUNNAA
SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   

PP IIHHEENNJJ!!

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

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
99--2200  óórrááiigg

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  
sszzeerrzzõõddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!

KUKAC Növényvédõszer, 
Vetõmag, és Vasedénybolt.

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

Tel:76/477-351, Nyitva tartás: 

H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V:7-12-ig.

Ajánlatunk: 
vetõmagok, növényvédõszerek, mûtrágyák,

tápoldatok, kerti szerszámok, ezer apró cikk,
amire a kertben szükség lehet!Kertészeti és

növényvédelmi tanácsadás! 
Profi kertészeknek 

-profi vetõmag!

„Jöjjön ki a piacra ,rátalál a Kukacra!”

Az elmúlt napokban további
országok igazolták vissza részvé-
telüket az augusztus 16-án és
17-én tartandó Nemzetközi Re-
pülõnapra és Haditechnikai Be-
mutatóra. A páratlan látványos-
ságot idén is több tízezres tömeg
tekintheti meg a kecskeméti MH
59. Szentgyörgyi Dezsõ repülõ-
bázison.

Már javában folyik a légipará-
déra szóló jegyek értékesítése az
arra kijelölt helyeken: a lottózók-
ban, a postákon, illetve minden
további, lottószelvényt árusító
egységben, valamint a Ticketpro
jegyirodák országos hálózatá-
ban. Jó hír, hogy a tikettek ára

nem emelkedett, így – akárcsak
2007-ben – a felnõtt jegy elõvé-
telben 3500, a kedvezményes
pedig 1500 forintért kapható.
Augusztus 15-tõl mindkét árkate-
góriában 500 forinttal drágáb-
ban válthatók meg a belépõk.

A rendezvény hivatalos hon-
lapja szerint a meghívott légierõk
döntõ többsége már visszaiga-
zolta részvételét. A repülõnapra
több ritkaság érkezése is valószí-
nûsíthetõ. Amerikai részrõl egy
C-17-es, a spanyol hadsereg
Eurofighterje, valamint a finn lé-
gierõ F-18 Hornet típusú vadász-
repülõje teheti teljessé az „ínyen-
cek” elégedettségét. A különle-

ges gépek érkezése részben a
kettõs jubileummal magyarázha-
tó: a kecskeméti MH 59. Szent-
györgyi Dezsõ repülõbázison
ugyanis egyszerre ünneplik a
Magyar Honvédség 160., illetve
a honi légierõ 70. születésnapját.
Kapcsolódó hír, hogy a napok-
ban zárult az a közös magyar-
amerikai repülõkiképzés, amely-
re az amerikai repülõgépek
Louisiana állam fõvárosából,
New Orleansból érkeztek. A
majd két héten át zajló gyakorlat
a kölcsönös tapasztalatszerzésen
túl azt a célt szolgálta, hogy felké-
szítsen a NATO-ban alkalmazott
harceljárások végrehajtására.

Fotómûvésznek készült,
ám édesapja azt szerette vol-
na, hogy fiából építész le-
gyen. Afféle kompromisszu-
mos megoldásként jött „kép-
be” az üvegfestészet és az
ólomüvegezés. A szép em-
lékké nemesülõ családi vitá-
nak immáron 35 éve – ennyi
esztendeje, hogy a visegrádi
származású, Kecskemétre
23 éve került Holtság Károly
az üveg és az ólom bûvkör-
ében alkot.

Mint mond-
ja: az ólom-
ü v e g e z õ k
ugyanazokkal
az alap- és
segédanyag-
okkal dolgoz-
nak, mint száz
éve, a techni-
kai fejlõdés
azonban szá-
mottevõ.

– A gépek
megkönnyítik
a napi mun-
kát, például a gyémántvá-
gók helyett kerekes vágókat
használunk. Megváltoztak
követelmények is. Régen
merevítõ pálcákat használ-
tak, ám ma már szinte min-
dent ezek nélkül kérnek a
megrendelõk. Szintén új do-
log a hõszigetelt ólomüveg –
magyarázza a mester, aki
szerint a kereslet és az igé-
nyek növekedésével párhu-
zamosan a konkurenciaharc
is élesedik.

Befejezve a marosvásár-
helyi prefektúra épületét, je-
lenleg egy dánszentmiklósi
kápolna ablakát díszíti. Ha
minden az elõzetes tervek
szerint alakul, õsszel irány a
Kossuth tér, ahol a parla-
menti üvegablakok restaurá-
lásának következõ szakasza
vár rá, s abban is reményke-
dik, hogy belátható idõn be-

lül dolga akad néhány kecs-
keméti épületben, így a Vá-
rosházán és a Nagytemp-
lomban is.

– Nagyon szeretek restau-
rálni, amelynek során alá-
zattal tartozom a nagy elõ-
döknek. Különleges élmény
volt az Otthon Mozi üveg-
mozaik berakásos szecesszi-
ós díszítésével foglalkozni,
amelyrõl mások mellett én

derítettem ki,
hogy Róth
Miksának, a
kor leghíre-
sebb ólom-
üvegesének
munkája. 

Ma már
mind több
megrendelést
kap, s nem
ritkák a kü-
lönleges óha-
jok sem.

– Nemrég
egy uszodát

kellett körberaknunk a ten-
ger összes állatával. Elõszed-
tem egy csomó enciklopédi-
át, hogy a poliptól és
murénáig mindenféle élõ-
lényt megjeleníthessek. Egy
étteremben pedig az állat-
öveket kellett megcsinál-
nom. Ez a változatosság jól
mutatja az ólomüvegnek azt
a szépségét, hogy minden-
hová lehet használni. Min-
denkit lenyûgöz, ahogyan az
ólomüveg behozza a belsõ
terekbe a fényt és a formát.

HHoollttssáágg  KKáárroollyy
KKeeccsskkeemméétt,,  LLaaddáánnyybbeenneeii  úútt  11..

EE--mmaaiill::
hhoollttssaagg@@eenntteerrnneett..hhuu

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  ++3366--7766--449900--
778822,,  ++3366--7766--449933--666688

WWeebb::  
wwwwww..hhoollttssaaggoolloommuuvveegg..hhuu

MMiinnddeenn  aallkkoottáássoommrraa  bbüüsszzkkee  vvaaggyyookk,,  aa  lleeggkkiisseebbbbrree  iiss,,  mmeerrtt
mmiinnddeeggyyiikk  kkiihhíívváásstt  jjeelleenntt  ––  vvaalllljjaa  HHoollttssáágg  KKáárroollyy,,  kkeeccsskkeemmééttii
üüvveeggffeessttõõ  ééss  ddíísszzmmûûüüvveeggeess,,  aakkii  nneemmrréégg  MMaarroossvváássáárrhheellyyeenn
vvééggzzeetttt  eeggyy  nnaaggyyoobbbb  sszzaabbáássúú  rreessttaauurráálláássii  mmuunnkkáállaattttaall,,  ééss  rree--
mmééllii,,  hhooggyy  hhaammaarroossaann  hhíívvjjáákk  aa  PPaarrllaammeenntt  üüvveeggttáábbllááiinnaakk  ááll--
llaaggmmeeggóóvváássááhhoozz..  NNeemm  eellõõsszzöörr..

Közelgő légiparádé A napfény megszínesítője
HHooll tt ssáágg  KKáárroo ll yy   üüvveeggffeess ttõõ


