Négyszemközt Kovács
(Lityu) András
nyomdatulajdonossal 2. oldal

4-5. oldal

Veszekedések és viták
3. oldal
a vadaskertben

Fesztivál a halászlé fővárosában
Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,
Fax: 76/504-428
www.furediautosiskola.hu

Gépjármûátírás teljeskörû
ügyintézéssel!

www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94
76/327-884

– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás
– okmányok pótlása
– hitelügyintézés
– személyes okmányok ügyintézése

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

rácsba, utánozhatatlan ízt kölcsönöz a hallének.
Baja tagadhatatlanul a halászlé fõvárosa, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a több évszázados múlt és a Bajai Halfõzõ
Fesztivál, mely tízezreket csábít a

„A város szívében,
gondoljon a szívére”

Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

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

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 sörözni munka után, térj be ide.
A csocsóasztal profi, a kávé kiváló.
Italakciók: Bols Vodka: 4 cl: 250 Ft.
0,5 L Arany Ászok: 280 Ft.
Asztalfoglalás: 70/299-4040

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

Megnyílt Jack & Roy állateledel és felszerelés boltja.
márkabolt
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. (a Batthyány utca mögött)
Kecskemét, Forrás u. 2/A, Tel: 30/677-6078, Nyitva tartás: h-p: 9.30-18.00; szo:9.30-12.00

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

cept alapján a híres bajai halászlé. Azóta az évek során mind többen mutatják be fõzõtudományukat, és a halászlé szerelmesei
mind többen zarándokolnak a
Sugovic partjára, hogy érezzék az
igazi hallé ízét és illatát. Ilyenkor
családok, baráti társaságok sürgölõdnek 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 tehát Baja ismét országos és európai szinten is elismert gasztronómiai esemény színhelye lesz.
A részletes program a 7. oldalon olvasható!
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Négyszemközt Kovács (Lityu) András nyomdatulajdonossal

Semmijük nem volt, de mindent elvállaltak
Nyomdászkörökben nemigen él ma olyan ember Kecskeméten, akinek ne csengene ismerõsen a Lityu becenév. Viselõjét Kovács Andrásnak hívják. A Békés megyei Gyomán született, abban a Körös-parti kisvárosban, amit a Kner családnak köszönhetõen a mai napig
a magyar nyomdászat bölcsõjeként emlegetnek. Lityut
18 éve csábították Kecskemétre gépmesternek, rá öt
évre szinte a semmibõl alapította két kollégájával a
Print 2000 Kft.-t, ami ma a régió legnagyobb magyar
magántulajdonú nyomdája. A mindössze hat dolgozóval és alig hárommilliós törzstõkével indult vállalkozás
ez évi árbevétele várhatóan meghaladja az egymilliárd
forintot, s a legkorszerûbb gépekkel felszerelt üzemcsarnokaiban ma már 70 szakembert foglalkoztatnak.
– Érettségi után tanultam
ki a magasnyomó, majd késõbb a síknyomó gépmesteri
szakmát – mondja Kovács
András a kezdetekrõl. – Ezt
követõen sok nyomdában
dolgoztam, Dabastól Békéscsabáig, Budapestig, attól
függõen, hogy hol kecsegtettek jó fizetéssel, illetve hol
volt hiány az ofszet eljárásban gyakorlott, síknyomó
gépmesterbõl. De mindig ingáztam haza Gyomára, ahol
1976-ban megnõsültem, s
két szép lányom született.
Kecskemétre is egyedül érkeztem, csak jó félévnyi utazgatás után döntöttünk úgy a
családommal, hogy itt rakunk új fészket, a hírös városban.
– Elismert vezetõ gépmester lettem a Petõfi Nyomdában, mégis vállaltam félállást Lakiteleken, a Népfõiskola akkor induló üzemében. Így sokáig napi 16 órát
dolgoztam, gyakran szombaton, vasárnap is. Közben
megalapítottam a nejemmel
a Print 2000 Bt.-t, tárgyaltam a Várogazdasági Kft.
vezetõjével, jelenlegi telephelyünk bérbevételi lehetõségérõl, vagyis egyre inkább
foglalkoztatott az önállósodás 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 Tibor és Varga Miklós barátomnak, 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 indulás, de valójában ezernyi
gonddal, bajjal, buktatóval
járt. Kovács Lityunak – mint
meséli – legnagyobb fejtörést az okozott, hogy ott kellett hagynia a Petõfi Nyomdát, 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 visszaforgattak a cégbe, új nyomdagépeket, berendezéseket vásárolva.
– Szerintem a sikerünk titka az volt – állítja így utólag
Lityu –, hogy bár szinte semmink nem volt, mégis minden megrendelést elvállaltunk. És itt vettem nagy hasznát annak, hogy korábban

az ország több nyomdájában dolgoztam, rengeteg ismeretséget, barátságot szerezve az évek során. Mert
amelyik megrendelést speciális gépek hiányában nem
tudtuk magunk teljesíteni,
akkor azokkal azonnal indultam Gyomára, Szarvasra,

egybeesése is kellett. A magánvállalkozások szaporodásával megnõtt az igény a
szórólapok, prospektusok,
reklámújságok iránt. Ugyanakkor a nagy cégek – amilyen a Petõfi Nyomda is –,
egyfajta profiltisztítást hajtottak végre, s már nem vállal-

Kovács András: – A nõuralom nálunk egyértelmû.
Dabasra, Pestre, vagy akármerre, ahol bérmunkában
elvégezték nekünk, amit kellett. Az így közvetített árbevételünk az elsõ két évben több
volt, mint amit a saját termeléssel produkáltunk. Persze,
ahogy fejlõdött a gépparkunk, egyre csökkent ezeknek az utaknak a száma. Ma
már a keménytáblás könyvkötésen kívül mindent meg
tudunk oldani saját üzemeinken belül.
Jelenleg mintegy kétezer
nyomda mûködik az országban. Közülük a korszerû felszereltséget, árbevételt tekintve a Print 2000 az elsõ
harminc közé sorolható. A
sikerhez Kovács Lityu szerint
sok egyéb dolog szerencsés

tak el olyan kisebb tételû
megrendeléseket, amiket viszont a Print 2000 örömmel
fogadott.
– Ma sem a nagy volumenû munkákra, inkább soksok kisebb megbízás teljesítésére vállalkozunk. Ezekre
rendezkedtünk be, s a pontosságunk, illetve a gyorsaságunk a legjobb ajánlólevelünk. A minõség a fejlett
technika velejárója, vagyis
garantált. Viszont a megrendelõk megbecsülése, a határidõk fegyelmezett betartása, a kapcsolatrendszerek
ápolása, vagy a rugalmas
hozzáállás már emberi tényezõ. Például ha azt mondja délután az egyik partnerünk, hogy több százezer

Tisztogató rendőrök

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

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.

szórólap kellene neki holnap
reggelre, valamilyen fõvárosi
rendezvényre, akkor a kért
idõpontra, a helyszínre szállítjuk. Nem mondom, hogy
nem jár gonddal ilyenkor a
munkák gyors átcsoportosítása, de a problémákkal
szembesülve nem nyafogni
kell, hanem sürgõsen megoldani õket. Voltak olyan
ügyfeleink, akiknek egy-egy
ilyen gyors munkára háromnégy nyomda mondott nemet, mi elvállaltuk, idõre
megcsináltuk, s azóta is állandó partnereink.
– Két tulajdonostársammal
kezdetben mindenesek voltunk, idõközben azonban
felosztottuk egymás között a
teendõket. A jogi, gazdasági, pénzügyi vonalat Szakálas Tibi, a kereskedelmi területet Varga Miki, a beszerzést és a termelést pedig én
felügyelem. Ugyanakkor a
családtagjaink is itt dolgoznak ma már. Az egyik lányom a GAMF-on végzett,
mint mûszaki menedzser, de
ide jött dolgozni, s azután elvégezte a nyomdaipari fõiskolát is. A másik lányom tanító diplomát szerzett, de õ is
nálunk kötött ki, átképezve
magát pénzügyesnek. Az
egyik vejemnek eleve nyomdász 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 munkahelyéhez, mint a saját tulajdonához, az mindent a gazda féltõ szemeivel figyel.
Kovács Lityu ma már

anyagilag több mindent
megengedhetne magának,
de mint mondja, nem vágyik
semmiféle költséges hobbira. Talán az egyetlen kivétel:
a megbízható, jó autókat
szereti. Az évek során több
helyi sportegyesületet, mûvészt, kulturális intézményt és
rendezvényt, sok nemes
ügyet támogatott a nyomdájuk, 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 családi háttér – állítja eltökélten.
– Én soha nem voltam egy
szent ember, ez tény. Sõt ma
is elõfordul, hogy ha a munkám és a családi programok
engedik, akkor elmegyek a
haverokkal kocsmázni, szórakozni.
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, születésnapokat, minden családi
gond megoldására õ adja
a választ. Van egy gyönyörû
kislány unokánk, s augusztusban érkezik a másik. Az
orvosok szerint õ is lány
lesz. Szóval, a nõuralom
nálunk egyértelmû, de a
zsugások szlogenjével élve:
soha rosszabb leosztást…
Koloh Elek
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Vérig sértett vadaskerti kurátorok között

Béka lett a béke! – De kinek kell lenyelnie?
Felforrósodott a levegõ az utóbbi hetekben. Különösen
a Kecskeméti Vadaskert körül, dacára annak, hogy árnyas erdõ öleli. A megbízott igazgató megsértõdött és
felmondott, a város közgyûlése pedig a lenge szellõ
gyorsaságával próbált enyhíteni a melegnek minõsített
helyzeten: sebtében kisöpörte az állatkertet eddig felügyelõ – látványos fejlesztéseket produkáló és stabil
anyagi helyzetet teremtõ – kuratórium tagjait, s ugyanazzal a lendülettel megszellõztette egy új grémium névsorát. Mintegy igazolva, hogy a szellõ a levegõnek egy
sietõs változata. Arról azonban megfeledkezett, hogy
eszetlen sietsége tüzeket is tud szítani. Vagy lehet, hogy
éppen ez volt a cél? Tûzzel-vassal megszabadulni valakitõl, valakiktõl? Ennyire piromániások a mi politikusaink? Vagy ennyire pancserek? – Talán ezekre a kérdésekre is akad valami magyarázat, ha egy kicsit körbejárjuk ezt a kertet, illetve az ott történteket.
Emlékezetes, hogy a rendszerváltást követõ években
Kecskemét mostohagyermeke lett ez a mûkertvárosi intézmény.
Az a szerény támogatás,
amit a vadaspark kapott, az
állatok takarmányozására
sem volt mindig elég, fejlesztésekre, normális fizetésekre
pedig gondolni sem mertek
az itt dolgozók. Ez odáig vezetett, hogy a fenntartó önkormányzat elõbb részlegesen bezártatta a kertet, majd
a végleges felszámolás gondolatával kezdett el barátkozni. A gondok tömegében végül a közvélemény nyomása
nyitott utat a józan észnek,
mely életre hívta a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítványt. Ennek kuratóriuma mûködteti azóta is
a mûkertvárosi állatkertet.

Kerékkötõ kurátorok?
Hogyan felelt meg eddig a
feladatának ez a kuratórium?
– Nos, ez az a kérdés, aminek
megválaszolásában
most hirtelen megoszlani látszanak a vélemények. A felosztatását kezdeményezõ
közgyûlési elõterjesztésben
ilyen kemény vádak olvashatók:
„Az elmúlt években a kuratórium tevékenysége során
több olyan döntést hozott,
amely szakmailag megkérdõjelezhetõ.
Ezen döntések következtében a vadaskertben olyan
személyi változások is történtek, amelyek hátrányt jelentettek a mûködés szempontjából: az állandósult feszültség miatt néhány év alatt
több igazgató döntött a távozás mellett. A vadaskert személyi állományának folyamatos változása, a gazdaságosság szempontjából megkérdõjelezhetõ döntések, valamint az állandósult ellentétek egyértelmûen veszélyeztetik az alapítvány mûködését,
céljainak elérését. Az alapító
okiratban megjelölt célok
más személyi összetételû kuratórium tevékenységével ha-

tékonyabban valósíthatók
meg.”
Igen ám, csakhogy a kemény vádakat egy maréknyi
rizsává puhítják a makacs tények. Hiszen fehéren-feketén
kimutatható, hogy 2001 óta
csaknem 160 millió forintot
fordított a most szétzavart kuratórium a vadaskert fejlesztésére. Központi pályázati
forrásokat felkutatva, jelentõs
társadalmi támogatásokat
megnyerve nõhetett duplájára az elmúlt esztendõkben a
– korábban részleges bezárásig sorvasztott – vadaskert
területe. Új kerítéssel és utakkal, új közmûhálózattal, új
impozáns épületekkel – irodaházzal, portával, díszkapuval, majom-, medve-, tigrisés leopárdházzal, számtalan
kifutóval, karámmal stb. –
gazdagodott az elmúlt években ez a létesítmény. És ebben egy olyan kuratórium

Kalics Lajos, Kõ Ferenc, Kiss László

formációk jutottak el hozzánk, hogy tettlegességig fajuló ellentét alakult ki a vadaskert megbízott igazgatója, dr. Mezõ Tibor és a beosztása alatt dolgozó adminisztrátor hölgy között – mondja
Kõ Ferenc, a kuratórium elnöke. – Összeültünk, hogy
tisztázzuk a dolgokat, s elõször a hölgyet hallgattuk
meg, aki pénzügyi szabálytalanságokra, számlára, illetve
munkaszervezési hiányosságra is felhívta a figyelmünket.
– Itt az utóbbi idõben anynyira leromlott a munkafegyelem, hogy a tucatnyi alkalmazott egymás között osztotta be, ki mikor dolgozik,
magukat íratták ki szabadságra, és így tovább – szól
közbe Kiss László. – Egy ilyen
intézmény fegyelem nélkül
nem mûködhet. Az állatok
nem akkor éheznek, szomjaznak meg, amikor az alkal-

velünk, hogy a békesség
kedvéért hajlandó közös
megegyezéssel felmondani.

vállalt oroszlánrészt, amelynek tagjai soha egy fillért sem
kértek áldozatos munkájukért. Név szerint Kõ Ferenc,
dr. Fekete László, Kalics Lajos, Kiss László Iván és Somogyi Endre az, akinek a hozzáértésére most hirtelen megannyi kérdõjelet aggatott a
városi vezetés. S talán beszédes adat az is, hogy amikor a
kuratórium átvette a vadaspark felügyeletét, évente 8
ezer látogatót számláltak, tavaly 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-

mazottaknak kedvük van
dolgozni…
– Szóval, meghallgattuk a
hölgyet – folytatja az elnök –,
majd megkértük, hogy szóljon 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 jutott eszünkbe, hogy dr. Mezõ
Tibor megbízását visszavonjuk, hiszen akit helyettesít, a
gyermekgondozási segélyen
lévõ Zomboryné Polyák Irén
hamarosan visszatér az igazgatói munkakörbe. Aztán az
adminisztrátor hölgy tudatta

megtudtam, hogy a szabadságra igyekvõ alpolgármester már napokkal korábban
aláírta. Magyarul: hamarabb
megvolt az ítélet, mint a vádirat. Utóbbihoz csak ürügy
kellett.
– Lehet, hogy ez az egész
ügy egy megrendezett komédia?
– Én már semmin sem csodálkoznék – bólint szomorúan dr. Fekete László. – Régen
rájöttem, hogy az én bõrömre 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 hamis vádakkal, amikkel képesek egy-egy jól mûködõ
közösséget
lejáratni,
tönkretenni. Csak azért,
hogy tõlem megszabaduljanak, az egész kuratóriumot
feltüntetik úgy, mint egy veszélyes, kártékony bandát.
Milyen eljárás ez azokkal
szemben, akik semmi mást
nem tettek, mint önzetlenül,
sok-sok éven át dolgoztak
egy nemes ügyért?

tektõl nagyon sokat tett azért,
hogy a vadaskert fennmaradjon, dinamikusan fejlõdjön. – Vagyis úgy döntöttünk,
hogy jogi útra terelve az
ügyet, bíróságon támadjuk
meg a közgyûlés döntését.
Nem mi mondtunk fel dr.
Mezõ Tibornak, ahogy a korábbi két igazgatónak sem,
hanem önként távoztak.
Most mégis azt a látszatot
keltik a nyilatkozataikkal,
hogy a kuratórium az oka
mindennek.
– Olyannyira, hogy a közgyûlési elõterjesztés szerint
veszélyeztetik az alapítvány
mûködését.
– Ezt azért kellett beleírniuk
a határozat-tervezetbe, mert
az alapító okirat, illetve a törvények szerint másként nem
tudnák feloszlatni a kuratóriumot.

Lehetne emberségesen

A rejtõzködõ békák akváriuma

Már kezdtünk megnyugodni,
hogy megoldódik ez a kínos
helyzet. De amikor közöltük a
doktor úrral, hogy a szervezési, adminisztrációs munkák
segítése érdekében kuratóriumi biztost rendelünk mellé –
nem fölé: mellé! –, azt válaszolta, hogy azonnali hatállyal kilép, és elviharzott. Ez
a történet dióhéjban.

Mérges és rejtõzködõ

Évi 8 ezerrõl 50 ezerre emelkedett a látogatók száma

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 nagyobb számlát csak a kuratórium beleegyezésével írhat
alá a megbízott igazgató.
– A közgyûlési dokumentum szerint viszont önök miatt
adják itt egymásnak az igazgatók a kilincset. Lenyelik ezt
a békát?
– Nem. Ahogy a többit
sem – kapcsolódik a beszélgetésbe dr. Fekete László, aki
a térség korábbi önkormányzati képviselõjeként, a kezde-

– Biztos, hogy jó ötlet volt a
kuratóriumi biztos?
– Dr. Mezõ Tibor egy remek állatorvos, de a vadaskert vezetése nem csupán az
állatok gondozásából, gyógyításából áll. És a munkatársakhoz való viszonyt nem
annak kell meghatároznia,
hogy kit szeretek, vagy kit
nem. A költségvetési, számviteli fegyelemnek, s megannyi
adminisztrációt követelõ elvárásnak is meg kell felelni.
És nem lehet felelõtlenül költekezni, 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 kétéltûek nélkül nem teljes a vadaskert vadállománya, így
egy akváriumot berendeztetett 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-

Megrendezett
komédia?
– Az önök véleményét kikérte valaki az elõterjesztés
elõtt?
– Engem június 16-án felhívott dr. Metzinger Éva jegyzõ, az iránt érdeklõdve, mi
igaz abból, ami az újságokban megjelent, én meg
elsoroltam a kifogásainkat –
mondja Kõ Ferenc –, de késõbb kiderült, hogy ez csak
amolyan tiszteletkör volt. Hiszen a feloszlatásunkat szorgalmazó elõterjesztésen, ami
már az új kuratórium név szerinti összetételére is javaslatot
tett, június 17-e a keltezés, és

– Engem is a módszer
döbbentett meg, illetve az,
hogy a kirúgásunkat az újságból kellett megtudnom –
magyarázza Kalics Lajos. –
Ha nekem elõtte azt mondják, hogy köszönik szépen az
eddigi munkámat, de szakmai, politikai vagy bármilyen
más szempontoktól vezérelve
egy új kuratórium mûködését
látják hasznosabbnak helyettünk a vadaskertben, én a
magam részérõl kezet nyújtok, és sok sikert kívánva,
emelt fõvel távozom. Akkor
most nem úgy mutogatnának
rám a városban, mint egy kirúgott kerékkötõre, akitõl hál’
Istennek sikerült megszabadítani a vadasparkot. Ezt a békát nap mint nap le kell nyelni, hiába hangoztatom, hogy
aki kételkedik a becsületes
munkánkban, az jöjjön és
nézzen körül ebben a megszépült, egyre gyarapodó,
gondosan ápolt mûkertvárosi
intézményben. Tisztában vagyok 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 kérdés innentõl csak az, hogyan
váljunk el egymástól. Lehet
veszekedve, durván megalázva a másikat, de én hiszem, hogy lehet egymást
tiszteletben tartva, emberi
módon is…
Koloh Elek
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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 munkamegbeszélés
17.00 Fõtér
A Kiskunfélegyházi Mazsorett
Együttes és a Koncert Fúvószenekar bemutatója és térzenéje
18.00 Fõtér, Nagyszínpad
Megnyitó ünnepség
A rendezvényt megnyitja és a
város kulcsát átadja Dr. Zombor Gábor országgyûlési képviselõ, Kecskemét Megyei Jogú
Város polgármestere,
a gyerekeket köszönti Bányai
Gábor országgyûlési képviselõ,
a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke.
A mûsorban fellépnek:
Bukarest (Románia), Neos Skopos (Görögország), Tarnow
(Lengyelország), Szuleymanpasa Iskola Rodostó (Törökország), Pusztina (Románia),
Haskovó (Bulgária), Neerpelt
(Belgium).
20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Csík Zenekar koncertje és magyar táncház. A koncerten közremûködik: Dresh Mihály
Július 7., hétfõ
10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák találkozása” fesztiválprogram
Szimferopol, Ungvár (Ukrajna),
Nagyszeben, Pusztina (Románia), Okocim (Lengyelország),

50. évforduló Iskola, Rodostó
(Törökország)

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Musical Stúdiójának mûsora

16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák találkozása” fesztiválprogram
Haskovó (Bulgária), Okrisky
(Csehország),
Máramaros
sziget (Románia), Tarnow (Lengyelország), Valmiera (Lettország), Neos-Skopos (Görögország)

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium musical elõadása: Hair
22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: a Tradere kasztíliai
zenekar (Spanyolország) koncertje
Július 9., szerda

19.00 Fõtér
Fresco Bello olasz zászlódobáló
csoport elõadása
20.00 Fõtér, Nagyszínpad
Eliana Burki a „Legjobb ifjú zenész 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 hangversenye (Tallinn, Észtország)
Július 8., kedd
10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák találkozása” fesztiválprogram
Coimbra (Portugália), Gyergyószentmiklós, Marosszentgyörgy (Románia), Kupuszina,
Újvidék (Szerbia), Ljubljana
(Szlovénia), Poznan (Lengyelország)
16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák találkozása” fesztiválprogram
Poitiers (Franciaország), Szöul
(Koreai Köztársaság), Nagyszeben (Románia), Oulu (Finnország), Dornbirn (Ausztria),
Ungvár (Ukrajna), Suleymanpasa Iskola, Rodostó (Törökország)
16.00 Fõtér, Városháza
elõtti tér,
Velocipéd parádé
19.30 Fõtér, Nagyszínpad

Megjelent a legújabb
Kecskemét fotóalbum
Ifj. Gyergyádesz László –
Walter Péter: Kecskemét és
a környék nevezetességei címû könyve most jelent meg
a legfrissebb Kecskemét fotókkal és háromnyelvû kísérõ szöveggel.
A gyönyörû, keménytáblás album a Csiperó idején
kedvezményes, 1800 Ft-os
áron vásárolható meg a kiadónál.

Címünk: Kecskemét, Végh Mihály tér 5.
Tel: 76/505-041

10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák találkozása” fesztiválprogram
Neos-Skopos (Görögország),
Tarnow
(Lengyelország),
Okrisky (Csehország), Szöul
(Koreai Köztársaság), Eszék
(Horvátország), Granada (Spanyolország)
16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák találkozása” fesztiválprogram
Szimferopol (Ukrajna), Bukarest
(Románia), Okocim (Lengyelország), Kupuszina (Szerbia),
Haskovo (Bulgária), Coimbra
(Portugália), Gyergyószentmiklós (Románia)
19.00 Fõtér
Kyo-Kito Takio japán doboscsoport mûsora
20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Black Riders együttes ír koncertje és táncház
22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: a „De Kickers”
gyermekkórus
(Purmerend,
Hollandia) koncertje

Máramarosziget (Románia),
Oulu (Finnország), Dornbirn
(Ausztria), Okocim ( Lengyelország)
16.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák találkozása” fesztiválprogram
Poznan (Lengyelország), Szöul
(Koreai Köztársaság), Gyergyószentmiklós,
Pusztina,
Marosszentgyörgy (Románia),
Újvidék (Szerbia), Ljubljana
(Szlovénia), Eszék (Horvátország)
16.00 Fõtér
Lanciano zászlóforgató csoport
(Olaszország) és a Szent György Lovagrend bemutatója

A „Csillagszemû” tábor záróünnepsége

16.00 Fõtér, Városháza
elõtti tér
Esélyegyenlõségi délután partnerszervezeteink közremûködésével: „Próbáld meg, milyen vakon, süketen, mozgáskorlátozottan közlekedni!”

11.00 Városháza
Zárófogadás, az „Európa gyermekeinek jövõjéért” díjak átadása

18.00 Fõtér, Nagyszínpad
A Zurgó együttes csángó népzenei koncertje
20.30 Fõtér, Nagyszínpad
A Tapolcai Musical Stúdió rockopera elõadása: István a király
Vendég: Tóth Gabi

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Budapest Klezmer Band koncertje és táncház

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

22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: Miqueu és Baltazar
Montanaro koncertje ( Franciaország)

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

Július 11., péntek

Július 12., szombat

9.00 Fõtér, Városháza elõtt:
a Szent Korona másolatának
ünnepélyes fogadása a Köztársasági Õrezred Díszõrség közremûködésével (10 órától 18
óráig megtekinthetõ a Nagytemplomban)

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

10.00 a Szent István-szobor
megkoszorúzása

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

10.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák találkozása” fesztiválprogram
Neos-Skopos (Görögország),
Tarnow (Lengyelország), Ljubljana (Szlovénia), Valmiera
(Lettország), Okrisky (Csehország), Suleymanpasa Iskola,
Rodostó (Törökország), Ungvár
(Ukrajna)

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

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

Július 10., csütörtök

ciaország), 50. évforduló Iskola, Rodostó (Törökország)

17.00 Fõtér, Nagyszínpad
A Perth Modern School (Ausztrália) ének és zenekarának
koncertje, a Caffettiera Stioppeta olasz énekkar hangversenye

17.00 Fõtér
A Kiskunfélegyházi Mazsorett
Együttes és a Koncert Fúvószenekar 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 2010ben! 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” csoportjának robot bemutatója.
10-12 és 16-18 óra között a
Fõtéren „Kecskeméti játszótér:
természetes anyagok és kismesterségek, élõ hagyományok”.

17.00-tól Fõtér, ,
20.30 Fõtér, Nagyszínpad
A Komarnói Álmodozók Diákszínpad (Szlovákia) musical
elõadása: Egri csillagok
(Magyarországi õsbemutató.)
22.00 Fõtér, Forráskút
Tûzvarázs: artista mûsor
22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: a Navrang Együttes világzenekari koncertje
Július 13.,
vasárnap
9.00 Árpádvárosi óvoda

Július 9-tõl 11-ig (szerdától péntekig) a Fesztivál Központ mögött: Mászófal.
Július 12-14-én Európai
Civil Fórum nemzetközi tanácskozás külön meghívás szerint.
Július
13-14-én a
„Csiperó” önkéntes hálózatának konferenciája, külön program szerint.
„A mi Európánk ilyen lesz!” –
író- és rajzverseny a találkozó
ifjú résztvevõ számára.
(Részletes tájékoztatást és felhívást a ,magyar fogadó csoportok vezetõi adnak.)
Alföldi Civil Napló – Megjelenik
30 000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Szerkesztõség: 6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás: Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892
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Csiperó meghódította az öreg kontinenst
Tizedik alkalommal látja vendégül Kecskemét az öreg
kontinens fiataljait, akik egy hétre páratlan kulturális
kavalkádot varázsolnak a megyeszékhely utcáira, tereire. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a gyermektalálkozó 1991 óta a hírös város afféle védjegyévé vált.
Farkas Gábort, az Európa Jövõje Egyesület elnökét,
Kecskemét díszpolgárát számvetésre, az elmúlt szûk két
évtized tapasztalatainak megvonására kértük.
– Visszatekintve hogyan
látja: mennyiben módosultak az Európa Jövõje Egye sület törekvései az 1990-es
megalakuláshoz képest?
– Céljaink semmit nem
változtak. Kecskemétre hívva szeretnénk megtanítani
Európa gyerekeinek, hogy
az övékén kívül van más
kultúra és történelem, illetve ugyancsak szeretnénk
felhívni a figyelmüket, hogy
õrizzék és becsüljék meg
saját hagyományaikat. Változatlan a gyermektalálkozó üzenete is: Európa a
sokszínûségével egységes;
és fontos, hogy ez a sokszínûség megmaradjon. A találkozó révén hozzá kívánunk járulni, hogy a kontinens, illetve a közép-keleteurópai térség boldogabb
életet éljen.
– 1990 óta alaposan át rajzolódott Európa térképe;

háborús gócpontok alakultak ki, ezek egyike nem is
olyan messze hazánk déli
határától. A történelmi fejlemények hogyan éreztették
hatásukat a találkozókon?
– Ezek a történések egyáltalán nem befolyásolták a
Csiperó hangulatát, ugyanis a gyerekek között nem lehet tapasztalni a felnõttek

Farkas Gábor

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

gyarország uniós csatlakozása mellett. Az integráció
jegyében nemcsak a találkozót, hanem egyéb programokat – például Európa
Napokat – is szervezett
egyesületünk, kiadványokat
jelentettünk meg, amelyek
népszerûsítették az uniót.
– Változott-e az elmúlt
közel két évtizedben a talál -

kozók elõkészületeinek, le bonyolításának mikéntje?
– Hogyne. A változások
nagy része a technika fejlõdésével magyarázható. 18
évvel ezelõtt még nem volt
mobiltelefon, kerékpáros
gyerekfutárokkal küldözgettük az információkat. Nem
volt számítógép sem, emailrõl pedig még csak
nem is álmodtunk – örültünk, 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 évtizedben sokat romlott a közbiztonság.
– A városban járva-kelve
úgy tûnik, hogy a rendez vény iránti szeretet ugyan akkor változatlan.
– Jómagam is naponta
érzem, hogy Kecskemét
magáénak érzi a rendezvényt, szeretik és sokan
szinte ingerülten kérdezik,
hogy miért nincs minden
évben. Erre ugyebár az a
korrekt válasz, hogy minden második esztendõben
a kecskeméti gyerekek ke-

rekednek fel a találkozó
idején vendégül látott gyerekekhez.
– A sikerrel és a hírnévvel
netán az anyagiak elõteremtése is könnyebbé vált?
– A kormányzati támogatást kezdetektõl fogva nélkülöznünk kell. Úgy látszik,
hogy Magyarország nem
képes arra, hogy egy ilyen

rendezvényt patronáljon.
Kecskemét várossal nincs
ilyen gondunk – az önkormányzat éppen nemrég biztosította további támogatásáról a rendezvényt. Ezen
túlmenõen aránylag jó hatékonysággal, eredményesen pályázunk. Köszönhetõ
ez az Európa-díjnak, amelyet egyetlen magyar és közép-európai szervezetként
vehettünk át 2006-ban.
– Mitõl lesz más és különleges az idei, jubileumi
gyermektalálkozó az eddi giekhez képest?
– Több olyan csoport érkezik, akik már a legelsõ
gyerektalálkozón is itt voltak. Ugyancsak jön
sok olyan felnõtt,
aki gyerekként vett
részt a Csiperón.
Emellett a mi
szinte hadseregnyi segítõ csapatunkban is több
olyan hajdani résztvevõ tevékenykedik, akik
ma már egyetemistaként
ajánlják fel tudásukat kéthárom hétre. Kérdésére
azonban egy szándékoltan
fordított választ is adnék. Sikerült elérni, hogy ne kelljen nagyot változtatnunk.
Mindenáron nem akarunk
újítani; és így is színes programot sikerült összeállítani.
A gyerektalálkozóval egy
idõben egy színvonalas és
sokoldalú mûvészeti fesztiválnak tudunk otthont adni,
ahol a komolyzenétõl a
musicalig, a néptánctól a
modern táncig minden mûvészeti ág megjelenik.

– Egy ilyen monstre rendezvénynek mikor zárulnak
az utómunkálatai?
– Kollégáimmal azt a célt
tûztük ki, hogy október 15-

nye, emléke az eddigi gye rektalálkozókról, amelyet
minden másnál becsesebbnek tart?
– Minden találkozóról õr-

re befejezzük
adminisztrációs
munkálatokat.
Van
azonban olyan uniós pályázatunk, amelyrõl januárban
kell elszámolást és értékelést küldeni. Közben pedig
már készítjük elõ a XI. gyerektalálkozót, illetve számolgatjuk a kecskeméti
gyerekek jövõ évi kiutazásának költségeit, nézegetjük a térképeket. A Csiperó
tehát folyamatos elfoglaltságot biztosít. Nincs belõle
kilépés, ha akarnánk sem
tudnák már abbahagyni.
– Van netán olyan élmé-

zök emlékeket. Hadd
mondjak inkább egy öszszefoglaló élményt. 1990ben, amikor elkezdtem
szervezkedni,
hetvenvalahány emberrel beszéltem az ötletrõl; akik egybehangzóan támogattak. Ma
már egész Európában vannak barátaink, mindenhonnan kapok üdvözlõ leveleket. Egy közepes nagyságú
magyar városból tehát elindítottunk valamit, ami
aránylag rövid idõ alatt európai méretûvé vált. Ez egy
fantasztikus dolog!
R. A.

Labirintus Pizzéria
Kecskemét, Kéttemplom köz 2.
tel: 76/417-404
100 féle pizzával, makarónival, ízletes salátákkal, légkondicionált
pincehelyiségben, kivetítõvel várjuk kedves vendégeinket!
Különleges borok Thummerer egri pincészetébõl.
Nyitva: v-cs: 11-22-ig; p-szo:11-24-ig.
Étkezési és melegétel utalványokat elfogadunk.
A CSIPERÓ IDEJE ALATT IS VÁRJUK KEDVES
VENDÉGEINKET; A GYERMEKEKET AKCIÓK VÁRJÁK
A LABIRINTUS PIZZÉRIÁBAN

www.labirintuspizza.hu
labirintus@fibermail.hu
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Kedves
Vendégeink!
Tisztelettel köszöntöm Önöket, akik az ízek és az igazi értékek ünneplésére gyûlnek össze a Bajai Halfõzõ Fesztiválon!
Valóban azt mondhatjuk, hogy
ez az ünnepély összehoz minket,
magyarokat,
hiszen
nemcsak a bajaiaknak, hanem
az ország más régióból érkezõinek 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 közös otthona volt mindig is ez a
város. Másrészt a Halfõzõ Fesztivál egy közös pont, egy fontos
találkozási hely a különbözõ
nézetû, hitû, meggyõzõdésû
emberek számára. Itt mindenki
megtalálja a közös hangot! Turisták, baráti társaságok, neves
színmûvészek, híres gasztronómiai szakemberek, egy a közös
bennük: mind a halászlé szerelmesei.
Baja szerencsés város. Minden adott ahhoz, hogy egy
ilyen nagyszabású gasztronómiai rendezvényt megszervezzünk: a Duna és a Sugovica
halban gazdag vize, a város
mediterrán hangulata és barátságos légköre, és nem utolsósorban a bajai emberek több
évszázados tapasztalata, tehetsége és hozzáértése, mellyel a
legfinomabb, legízesebb halászlét készítik el. Mindezeknek
köszönhetõ az, hogy a Bajai
Halfõzõ Fesztivál az ország és
Európa kiemelkedõ jelentõségû kulturális és turisztikai értékévé 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 éjjeli 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 halászlénket, belekóstoltak az
igazi, bajai hangulatba, biztosan visszavágynak ide!
Jó étvágyat, kellemes idõtöltést kívánok Baján, a régió
egyik legsármosabb kisvárosában!
Dr. Révfy Zoltán
Baja város polgármestere

2008. július

Bajai Halfõzõ Fesztivál

A Bajai Halfőző Fesztivál programja
Július 12. (szombat)
„Pick” Szabadtéri Színpad
(Szentháromság tér)
15.00 Ünnepi felhívó jel
15.10 – 18.00 Világzenei
kavalkád
A Starlight Énekstúdió, a Vaskúti Ír Tánccsoport és Vedelek Zita,
(I. Miss Hastánc Hungary,
kétszeres magyar, profi hastánc bajnok) és tanítványainak közös, esztrád mûsora.
18.00 – 18.05 Ünnepélyes megnyitó
18.05 – 18.30 Támogatói
díjátadás
18.30 – 20.00 A Harmónika Virtuózai
Molnár György harmonikamûvész és zenekara
20.00 – 21.00 Molnár
Dixieland Band koncertje a

Magyarországi Volksbank
Zrt. támogatásával
21.00 – 22.00 Veracruz
együttes koncertje
22.00 – 24.00 Balázs

Fecó és az új zenekara koncertje
24.00 – 00.30 Ünnepi tûzijáték
00.30 – 03.00 Hevesi Imre és a La Bomba együttes
koncertje
Univer színpad
(Petõfi-szigeti hídfõ)

15.00-15.30 Kvízjátékok –
Sági Kálmánnal
15.30-16.30 Szkander
sportbemutató
Kelemen
Lászlóval, regisztráció, súly-

csoportok kialakítása, szkanderkvíz
16.30-17.00 Kvízjátékok –
Sági Kálmánnal
17.00-18.00 Fekete László bemutató
18.00-19.00 Szkanderverseny Kelemen Lászlóval,
utána eredményhirdetés

19.30-20.30 Fekete László bemutató
Opel Baja Színpad
(Petõfi-sziget)
16.00 – 20.00 Baja környéki tánccsoportok bemutatója, divat show
20.00 – 20.50 Hastánc
show
21.00 – 22.00 Lovegun
élõ koncertje
22.30 – 23.30 Magna
Cum Laude együttes élõ koncertje, a köztes idõkben népszerû elõadók fellépése
Party Aréna
(Petõfi-sziget)
23.00 – 05.00 In Memoriam Fõnix II.
Flash (Roomkert), Matthew
(Matthew Industry)
Cha’B (Fõnix), Krékity G (Fõnix)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6512- Szeremle, Fõ u. 55.
79/ 576-030

„BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET”
6430- BÁCSALMÁS, Gr. Teleki J. u. 2.
79/ 541-250, www.bacskatksz.hu

Heineken Sörsátor (Petõfisziget)
22.00 – 04.00 Tajtiboy
mulatós zene

Július 13. (vasárnap)
„Pick” Szabadtéri Színpad
(Szentháromság tér)
19.00 – 21.00 SKA-Pécs
zenekar koncertje
21.00 - 23.00 Hooligans
együttes koncertje
Programszervezõk:
Baja Marketing Kft.
A szigeti Opel Baja Színpad,
Party Aréna és a Heineken
Sörsátor programszervezõje
G&Z Consulting Bt.
A mûsorváltoztatás jogát a
mûsorszervezõk fenntartják!

Fácán comb:
Vadnyúl:
Õz ragu:
Szarvascomb:
Szarvaslábszár:
Vaddisznóragu:
Szarvas ragu:

950.1750.1980.1900.1900.1750.1750.-

50 éves a Fókusz Takarékszövetkezet
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 kielégítõ pénzintézete kíván lenni. Ezen célkitûzésünket támogatja az a döntésünk
is, melynek következményeként 2008.május 1-tõl a legnagyobb hazai takarékszövetkezetekkel karöltve életre hívtuk a Takarék Pont hálózatot, ezzel is növelve
erõnket, szélesítve termékskálánkat, hogy minél több elégedett ügyfelet tudhassunk 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 szeretettel várunk. A sportpályán megrendezendõ különbözõ családi programjainkat (lovaglás, motorozás, ugrálóvárak…) délutáni fellépõink teszik még színesebbé.
Ünnepélyesen átadjuk több hónapig tartó, születésnapi promóciónk nyereményeit, így a nagy sikert aratott kis piros Peugeot-ot is. Kora estétõl az United, késõbb pedig a Veracruz együttesek gondoskodnak a színpadon a remek hangulatról. E jeles eseményt tûzijátékkal is még emlékezetesebbé kívánjuk tenni. Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!

2008. július

A bajai recept
A bajai halászlé készítéséhez végy egy nagy kanál jókedvet, egy csipet humort és
nagy adag lelket. Ha ezek a
hozzávalók megvannak, nekiláthatsz a fõzésnek!
A mennyei halászléhez 5
fõ részére szükséged lesz:
3 kg halra, melynek negyede ponty legyen
a halhoz kilónként egy
nagy fej vöröshagymára
egy púpozott evõkanál
édes-nemes õrölt piros paprikára
sóra
4-5 db erõs cseresznyepaprikára
gyufatésztára
A halat irdald be, szeleteld
fel, és sózd meg ízlésed szerint. Eztán tedd félre egy órát
pihenni. A vöröshagymát
vágd apró kockákra. A bográcsba tedd bele elõször a
halszeleteket, a hagymát,
majd öntsd fel vízzel, haltól
függõen, kilónként 1,1 – 1,2
liternyivel. A bogrács alá ekkor már begyújthatsz, minél
nagyobb tüzet rakj, hadd rotyogjon az illatos hallé! Ha
elforrta a habját, szórd bele
a paprikát. Ha már 15-20
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Az örökös halászléfõzõ bajnok, Farkas Sobri József is
bajai recept szerint fõzött.
perce fõzöd a levet, itt az
ideje, hogy beletedd a belsõségeket és a csípõs cseresznyepaprikát. Közben ne
felejtsd el a tésztát sem kifõzni egy külön fazékban.
A forrástól számított fél óra
elteltével már kész is a mûved! A halat külön tálald, a
levet lehet a tésztával vagy
attól külön is.
Jó étvágyat!

A jó halászléhez házitészta dukál
Hagyományosan készített
magyar házitészták nélkül a
jellegzetes hazai ételek többsége elképzelhetetlen. Ezek
közé tartozik a bajai halászlé
is. A termékeirõl messze földön híres Izsáki Házitészta
Kft. ügyvezetõje, Juhász Sándorné szerint ehhez a finomsághoz a nyolctojásos gyufatészta dukál. Tudják ezt azok
is, akik rendszeresen állnak
a halfõzõ bogrács mellé, s a
bajai fesztivál közeledtével,
megrendeléseikkel évrõl évre felkeresik a népszerû üzemüket.
A tésztakészítés izsáki mestere lapunknak elárulta,
hogy családjukban a kedvenc ételek egyike a halászlé, természetesen
bajai módra.
Nemcsak
fogyasztani, fõzni is
szeretik. A jó
tésztát azonban a hagyományos receptek ismeretén, a
szaktudáson kívül az is alapvetõen meghatározza, hogy
milyen minõségû alapanyagokból készül. A kiváló

Korszerû üzemben –
de õsi receptek alapján – készül Izsákon
a halászléhez való gyufatészta.

lisztet a bajai malomból, a
friss házi tojást pedig, Kerekegyházáról szerzik be évek
óta.
A Juhász
család az
idén is készül a bajai
fesztiválra, és
sikeres bográcsolást, jó étvágyat, remek
hangulatot kíván mindenkinek, aki felkeresi július 12-én
és 13-án a halászlé fõvárosát!

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
KIEMELT SZERZÕDÉSÉS BETÉTI AJÁNLATOK A LAKOSSÁGNAK ÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK
EGYEDI BETÉTEI SZERZÕDÉSEK LEKÖTÖTT VAGY LEKÖTÉS NÉLKÜLI BETÉTEKRE,
- ÖSSZEGHATÁRTÓL FÜGGÕEN:
LEKÖTÉS NÉLKÜLI BETÉTEKRE ÉVES 8,5% KAMAT. INDULÓ BETÉTI ÖSZSZEG: 10.000.000.-FT.
FÉL ÉVES LEKÖTÉSÛ BETÉTEKRE A JEGYBANKI ALAPKAMAT + 0,6% KAMAT EGYÜTTESE, JELENLEG ÉVES
9,1%. LEKÖTHETÕ LEGKISEBB ÖSZSZEG: 2.000.000.-FT.
EGY ÉVES LEKÖTÉSÛ BETÉTEKRE A JEGYBANKI ALAPKAMAT +1% KAMAT EGYÜTTESE, JELENLEG ÉVES
9,5 %. LEKÖTHETÕ LEGKISEBB ÖSSZEG: 5.000.000.-FT.
LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI- ÉS HITEL-SZOLGÁLTATÁS
SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK, „AKCIÓS” ÉS ÜNNEPI KÖLCSÖNÖK, - ISKOLAKEZDÉSKOR A „KIS-DIÁK-HITEL”.
LAKOSSÁGI SZÁMLÁN PÉNZFORGALOM BONYOLÍTÁS, MEGTAKARÍTÁS, LEKÖTÉS.
„SZIMMETRIA HITELT” RENDSZERES BEVÉTEL-, JÖVEDELEM ÉS NYUGDÍJ- ÁTUTALÁSÁHOZ.
EUROCARD BANKKÁRTYA.
LAKÁSFINANSZÍROZÁS
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ, VÁSÁRLÁSÁHOZ LAKÁSÉPÍTÉSI KEDVEZMÉNY ÉS KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN. LAKÁSBÕVÍTÉSI KEDVEZMÉNY . F IATAL CSALÁDOK OTTHONTEREMTÕ TÁMOGATÁSA .
VÁLLALKOZÁSOKNAK
DÍJMENTES SZÁMLAVEZETÉS, FOLYÓSZÁMLAHITEL, „SZÉCHENYI-KÁRTYA” HITEL.
EUROCARD BUSINNES KÁRTYASZOLGÁLTATÁS.
HÁZI-BANK SZOLGÁLTATÁS.

A RÉSZLETES ÜZLETI

FELTÉTELEKRÕL INFORMÁLÓDJON !

A Takarékszövetkezet várja a régi és új ügyfeleit kirendeltségein:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150) • Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150)
Ágasegyháza (76/571-010) • Ballószög (76/573-020) • Bugac (76/575-020)
Helvécia (76/579-030) • Izsák (76/568-000) • Jakabszállás (76/581-808)
Orgovány (76/591-529)

Jól számít, ha ránk számít!

Számoljon velünk!

Népszerű a Stadler üzlet Solton
Hamar népszerûvé vált a
vevõk körében a Solton mûködõ Stadler ruhaüzlet. A
közismert tulajdonos eddig is
szerencsés kézzel kezdett vállalkozásba, 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 betérnek telepakolni autójukat.
A mintegy másfél millió darabos pazar készletben csaknem 2000 féle árucikkbõl
mindenki találhat számára
megfelelõt. Öltönyök, farmerek, 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 márkanévvel ellátott üdítõk, öblítõk, mosópor, mosogatószer,
vegeta, paprika iránt is nagy
az érdeklõdés. A minden
nap, így hétvégén is 8-21-ig
nyitva tartó üzletben a mindig elegáns és jókedvû
Stadler úr legtöbbször személyesen fogadja (törzs)vevõit, és segít a választásban
is! Dédelgetett álma, hogy a
mostanival szemben felépít
egy 6000 négyzetméteres
áruházat, amelyet már most
meg tudna tölteni áruval. Eddigi sikereit ismerve, ez az álma is hamarosan teljesülni
fog…
MP
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Közelgő légiparádé

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 részvételüket az augusztus 16-án és
17-én tartandó Nemzetközi Repülõnapra és Haditechnikai Bemutatóra. A páratlan látványosságot idén is több tízezres tömeg
tekintheti meg a kecskeméti MH
59. Szentgyörgyi Dezsõ repülõbázison.
Már javában folyik a légiparádéra szóló jegyek értékesítése az
arra kijelölt helyeken: a lottózókban, a postákon, illetve minden
további, lottószelvényt árusító
egységben, valamint a Ticketpro
jegyirodák országos hálózatában. Jó hír, hogy a tikettek ára

nem emelkedett, így – akárcsak
2007-ben – a felnõtt jegy elõvételben 3500, a kedvezményes
pedig 1500 forintért kapható.
Augusztus 15-tõl mindkét árkategóriában 500 forinttal drágábban válthatók meg a belépõk.
A rendezvény hivatalos honlapja szerint a meghívott légierõk
döntõ többsége már visszaigazolta részvételét. A repülõnapra
több ritkaság érkezése is valószínûsíthetõ. Amerikai részrõl egy
C-17-es, a spanyol hadsereg
Eurofighterje, valamint a finn légierõ F-18 Hornet típusú vadászrepülõje teheti teljessé az „ínyencek” elégedettségét. A különle-

ges gépek érkezése részben a
kettõs jubileummal magyarázható: a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ repülõbázison
ugyanis egyszerre ünneplik a
Magyar Honvédség 160., illetve
a honi légierõ 70. születésnapját.
Kapcsolódó hír, hogy a napokban zárult az a közös magyaramerikai repülõkiképzés, amelyre 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 felkészítsen a NATO-ban alkalmazott
harceljárások végrehajtására.

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA
– APARTMANOK
JACUZZI – SZAUNA –
INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ!
PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
9-20 óráig
Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!
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Holtság Károly üvegfestõ

A napfény megszínesítője
Minden alkotásomra büszke vagyok, a legkisebbre is, mert
mindegyik kihívást jelent – vallja Holtság Károly, kecskeméti
üvegfestõ és díszmûüveges, aki nemrég Marosvásárhelyen
végzett egy nagyobb szabású restaurálási munkálattal, és reméli, hogy hamarosan hívják a Parlament üvegtábláinak állagmegóvásához. Nem elõször.
Fotómûvésznek készült,
ám édesapja azt szerette volna, hogy fiából építész legyen. Afféle kompromisszumos megoldásként jött „képbe” az üvegfestészet és az
ólomüvegezés. A szép emlékké nemesülõ családi vitának immáron 35 éve – ennyi
esztendeje, hogy a visegrádi
származású, Kecskemétre
23 éve került Holtság Károly
az üveg és az ólom bûvkörében alkot.
Mint mondja: az ólomüvegezõk
ugyanazokkal
az alap- és
segédanyagokkal dolgoznak, mint száz
éve, a technikai fejlõdés
azonban számottevõ.
– A gépek
megkönnyítik
a napi munkát, például a gyémántvágók helyett kerekes vágókat
használunk. Megváltoztak
követelmények is. Régen
merevítõ pálcákat használtak, ám ma már szinte mindent ezek nélkül kérnek a
megrendelõk. Szintén új dolog a hõszigetelt ólomüveg –
magyarázza a mester, aki
szerint a kereslet és az igények növekedésével párhuzamosan a konkurenciaharc
is élesedik.
Befejezve a marosvásárhelyi prefektúra épületét, jelenleg egy dánszentmiklósi
kápolna ablakát díszíti. Ha
minden az elõzetes tervek
szerint alakul, õsszel irány a
Kossuth tér, ahol a parlamenti üvegablakok restaurálásának következõ szakasza
vár rá, s abban is reménykedik, hogy belátható idõn be-

lül dolga akad néhány kecskeméti épületben, így a Városházán és a Nagytemplomban is.
– Nagyon szeretek restaurálni, amelynek során alázattal tartozom a nagy elõdöknek. Különleges élmény
volt az Otthon Mozi üvegmozaik berakásos szecessziós díszítésével foglalkozni,
amelyrõl mások mellett én
derítettem ki,
hogy
Róth
Miksának, a
kor leghíresebb ólomüvegesének
munkája.
Ma
már
mind több
megrendelést
kap, s nem
ritkák a különleges óhajok sem.
– Nemrég
egy uszodát
kellett körberaknunk a tenger összes állatával. Elõszedtem egy csomó enciklopédiát, hogy a poliptól és
murénáig mindenféle élõlényt megjeleníthessek. Egy
étteremben pedig az állatöveket kellett megcsinálnom. Ez a változatosság jól
mutatja az ólomüvegnek azt
a szépségét, hogy mindenhová lehet használni. Mindenkit lenyûgöz, ahogyan az
ólomüveg behozza a belsõ
terekbe a fényt és a formát.
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