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Élõ Betlehem

Megterítették ismét
a szeretet asztalát

Elsõ alkalommal szombaton, a Szent Miklós-napi búcsú hoz kötõdõen osztott ételt az idén a Porta Egyesület Kecs kemét fõterén. Ismét több száz rászorulót kínálnak meg az
év végi ünnepek idején egy tál meleg étellel. A felajánlá Pazar esemény helyszíne volt a
napokban a kecskeméti Három
Gúnár Rendezvényház. Ez alkalommal ugyanis itt rendezték
meg a hagyományos Területi Príma Díjátadó Gálát.
Az országos Príma Primis-

soknak köszönhetõen ebben az évben összesen nyolcszor
állítják fel a szeretet ünnepi asztalát. Az ételosztások idõ pontjairól és a támogatókról részletesen a 2. oldalon ol vasható tájékoztató.

A Karol Wojtyla Barátság Központ, a Szenteste Alapítvány és a Porta
Egyesület sok adventi programot kínál karácsony közeledtével. A
gyermekek kedvence, az elmúlt években oly nagy sikert aratott élõ
Betlehem szintén nem maradhat ki az idei programkínálatból, ezzel
is megajándékozva a város apraját-nagyját. A Betlehem helyszíne
változatlan: Kecskemét fõterén, a Romkertben élõ szereplõkkel és állatokkal fogadják a látogatókat december 21-e és 23-a között.

Parádés volt a Príma-gála
simához hasonlóan, 2005-ben a
VOSZ megyei szervezetei is létre-

hozták az osztatlan elismerést
szerzett Területi Príma Díjakat, s
ehhez a kezdeményezéshez
Bács-Kiskun megye vállalkozói is
csatlakoztak. A magánfelajánlásokból származó, háromszor
egymillió forintos díjat – a zsûri
döntése alapján – ez alkalommal Buda Ferenc Kossuth-díjas
költõ, Pál Attila színmûvész, valamint Béres Béla népmûvelõ, a
Bajai Halászléfõzõ Fesztivál alapítója vehette át. Közönségdíjas
a kecskeméti Aurin Leánykar lett.

A gála idei mûsorának öszszeállítására a
kecskeméti színház mûvészei
vállalkoztak.
Musical és operett
részletek
mellett a Príma
Díjra jelölt Aurin
Leánykórusnak
és Janza Katának is tapsolhatott a nagyérdemû. Az est egyik

különlegesség volt, hogy az In-

dul a bakterház címû produkció
fõpróbájáról egy színészcsoport
átjött a gálára, és egy részletet
adott elõ a darabból, Mikó Istvánnal az élen.
(Folytatás a 2. oldalon)

Sugovica Halászcsárda
December 23-án egész nap,
24-én 8 órától 14 óráig

ünnepi hallevéT elviheti!
Megrendelését kérjük elõre jelezze!

Tel.: 76/494-038 Kecskemét, Izsáki út 68.
Kellemes ünnepeket kíván: Pápics János és családja

KARÁCSONYI VÁSÁR
a Szalagházi
Papír-Írószerben
G

H–P: 7.30–18.00,
Sz: 9.00–12.00
Kecskemét,
Petõfi S. u. 11.
Tel.: 76/320-558

G

G

G

naptárak, határidõnaplók
széles választéka
karácsonyi díszek,
csomagolók, kiegészítõk
képeslapok, ajándékkísérõk, dísztasakok
fali képek minden
méretben
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Megterítették a szeretet asztalát
Az idén is a kecskeméti Porta
Egyesület vállalta a szeretet
asztalának felállítását városunk fõterén, jelentõs szervezõmunkával gondoskodva arról
is, hogy legyen meleg étel, ünnepi finomság is ezen az asztalon, amivel megkínálhatják a
rászorulókat. Ebben az évben
összesen nyolc alkalommal.
– Folyamatosan érkeznek az
adományok, és több ismert
közéleti személy is felajánlotta
önzetlen segítségét a fõzéshez,
ételkiosztáshoz – mondta
örömmel Farkas P. József, az
egyesület vezetõje. – Várjuk
neves mesterszakácsok, vendéglátósok közremûködését is.
Vendégünk lesz többek között a
baranya megyei kékesdi delegáció, akiknél segítettünk
templomot építeni ez év elsõ felében. Nem üres kézzel érkeznek: hozzák a híres kékesdi töltött káposztát. Természetesen

több egyház képviselteti magát,
s neves vállalkozók is kiveszik
részüket a jótékonykodásból. A
rendezvényeink fõvédnöke: dr.
Bábel Balázs érsek és dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere.
Ezúttal nem egymással versengnek majd a séfek, a vállalkozások, hanem egy nemes cél
érdekében együtt segítenek a

rászorulókon, ezzel is hozzájárulva egy kicsit az ünnep melegéhez, meghittségéhez.
Fõtéri ételosztás 12 órától:
december 5. szombat, december 13. vasárnap, december
20. vasárnap, december 24.
csütörtök, december 25. péntek, december 26. szombat,
december 27. vasárnap, december 31. csütörtök.

A fõtéri étkeztetések támogatói
ADR Kft., Attila Virágszalon, Autoflex-Knott
Kft., Auto Univerzál Kft., Bács Zöldért Zrt.,
Badacsonyiné Elzbieta Modzelewska, Bowling-Center, Colas Hungária, Cseh Pékség,
Dobos József, Duna TV, Dunavecsei Mûvelõdési Ház, Falusi Béla cukrász, Fantázia Virágbolt, Fejedelmi Pékség, Fornetti Kft., Gallicoop Zrt., Garaczi János, Gong Rádió,
Hamilo Kft., Hansa-Kontakt Kft., Házi Piros
Paprika Kft. (Sükösd), Hidasi Tibor (Piliscsaba), Holló Tibor, Hori Bt., Hovány Márton,
Jakó Cukrászda, Jégszilánk Kft., Júlia Malom, Kalmár László, Kállai család, Kecskeméti Krisztián, Kecskeméti Polgárõrség, Kecs-

kemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Kefag Zrt., Kékesdi templomépítõk, Király József, Kiskunfélegyházi Malom Kft., Korda
Könyvesbolt, Kordik és Fia Cukrászda, Liberté Étterem, Lukács Optika, Máté-Ker Kft.,
Magyar Vöröskereszt, Menza-Food Kft., Molnár Ferenc, Molnár Zsolt, Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet, Paksi Atomerõmû, Pajor Jenõ, Pelor Kft., Pintér Mûvek, Porta Egyesület, Polyák és Polyák Pékáru Kft., Poli-Farbe
Kft., Senator Italszaküzlet, Szabadszállási Mihály, Szenteste Alapítvány, Szigetvári Takarékszövetkezet, Szilvási József, Termostar Kft.,
Vörös Tibor, Zéta-Adó Könyvelõ Kft.

Parádés volt a Príma-gála
(Folytatás az 1. oldalról!)
– Azt gondolhatnánk, hogy
így gazdasági krízis idején a
vállalkozók is bezárják az ada kozás bukszáját. Ehelyett most
is elõteremtették a pénzt,
ugyanúgy voltak különdíjak, föl ajánlások…
– Ugyanúgy, mint korábban.
Mert a nehéz gazdasági helyzet
ellenére, Demján Sándor, a
VOSZ elnöke és a megyei vállalkozók is fontosnak tartották,
hogy ebben a környezetben is
támogassuk a tudomány, a kultúra, a sport jeles képviselõit –
nyilatkozta lapunknak Versegi
János, a Vállalkozók Országos
Szövetségének (VOSZ) megyei
elnöke. – Sõt, most az egymillió
forintos nettó díjak mellett a felajánlott tárgyjutalmakat is pénzre váltottuk egy alapítványon keresztül. Ez lehet, hogy nem elegánsabb, de mindenképpen
praktikusabb, mint a korábbi
gyakorlat, hiszen a mûvészek
nagy része is megélhetési gondokkal küzd napjainkban.
– A VOSZ helyi szervezete milyen évet zár? Az eredményeivel
ugyancsak kiérdemelne egy Príma-díjat?
– Errõl a tagságunkat kellene
megszavaztatni. A vállalkozások
segítésében volt néhány olyan

Versegi János,
a VOSZ megyei elnöke
kezdeményezésünk – különösen
az adózás területén –, amit keresztül tudtunk vinni a kormányzaton. Talán nem csak a Széchenyi-kártyának, de a munkánknak is köszönhetõen tovább növekedett az idén a tagságunk,
amely ma már meghaladja a
hatszáz fõt. Különösen jó kapcsolatot ápolunk a Kereskedelmi- és Iparkamarával. Ez a két
érdekképviseleti szervezet nálunk nem egymással harcol a
tagokért, hanem egymást segítve próbálunk mûködni, megoldásokat keresve a helyi gazdasági élet problémáira.
– Versegi János neve nemcsak
a VOSZ-nál betöltött tisztsége, a

Príma-gála, vagy Ver-Bau nevû
sikeres cége miatt ismert térségünkben, hanem mint a KTE NB
I-es futballcsapat társtulajdonosát is gyakran emlegetik. Mi motiválja, hogy pénzét, nevét adja
egy focicsapatnak?
– Nekem mindig szívügyem
volt a kecskeméti futball. S a KTE
sporttörténeti eredményt ért el
városunkban, amikor feljutott az
irányításunk alatt az elsõ osztályba, s az ötödik helyen zárta
az elsõ évadot. Az idei nyártól
azonban sajnos megromlott a
kapcsolat a csapat és Szivics
edzõ között. Nem jöttek úgy az
eredmények, nem sikerültek a
leigazolások. Ezért fogadtuk el a
szerb tréner lemondását. Csertõi
Aurél irányítja ezután a csapatot, a kecskeméti Czéh Laci és
Erdei Sanyi segítségével. A szakmai átszervezések mellett a klub
gazdálkodását is átláthatóbb
formában, cégrendszerszerûen
szeretnénk felépíteni az új sportigazgató, Seres Jenõ irányításával. Nincs komoly elsõ osztálybeli futball múltunk, kapcsolatrendszerünk, tapasztalatunk. És
kétségtelen, hogy a profizmusba
bele kell tanulnunk, de szeretnénk ezt a tudást minél szerényebb tanulópénzzel megszerezni.

Csépáról a Vatikánba
Nemrég otthon, a kétezer lelket számláló tiszazugi Csépán járt Msgr.
Dr. Pintér Gábor pápai prelátus, a Vatikán egyetlen Magyarországról származó diplomatája. A Szent Jakab búcsúra érkezett haza szülõfalujába. Elsõ kinevezését 1996-ban kapta a pápától Haitibe,
ahonnan 2000-ben továbbvezényelték Bolíviába, késõbb pedig
Stockholmba. Jelenleg a párizsi Apostoli Nunciatúra elsõ tanácsosa
és ügyvivõje. A Szajna-parton, a monacói herceg egykori párizsi rezidenciáján végzi a napi munkáját, XVI. Benedek pápa képviseletében. 45 éves, három diplomája, két doktorátusa van, kilenc nyelven
értekezik állam- és kormányfõkkel, miniszterekkel, hivatásos diplomatákkal, bíborosokkal és püspökökkel.
– Mit jelent az ön számára
magyarnak, csépainak lenni? –
kérdeztük a fiatal prelátustól.
– Erre nagyon nehéz röviden
válaszolni. Külföldön az ember
ezt sokkal mélyebben átéli, mint
itthon. Hiszen ami közvetlen valóság, amihez hozzá vagyunk
szokva, azt kevésbé értékeljük.
Legtalálóbban és leghitelesebben talán csak egy közhellyel
tudnék felelni: nekem mind a
mai napig rengeteget ad a szülõföld. Hiszen a gyökereimet, a
neveltetésemet, a kultúrámat, a
történelmemet, az eleven társadalmi és családi hátteremet jelenti. A magyar nép, a magyar
egyház történelmén keresztül ismerkedtem meg a sokszínû emberiséggel, a világegyházzal, és
közvetve ez segít abban mostanáig, hogy biztonságosan tudjak seletére, Párizsba. Nincs itt valamozogni meglehetõsen összetett mi különleges titok?
– Illúziórombolónak kell lenvilágunkban. Nem hallgathatom
el viszont, hogy meggyõzõdésem nem, mert én nem tudok beszászerint ez fordítva is igaz. Vagyis molni semmiféle titokról. Úgy hiamikor a pápa diplomatájaként szem, hogy a Jóisten mindnyáaz egyetemes egyházat és az junk életét, útját elõkészíti a maemberiség nagy családját szol- ga végtelen bölcsességével, amit
gálom, akkor ezt szívbõl, lelke- mi vagy elfogadunk, vagy nem.
sen és egészen konkrétan Ma- Visszagondolva
nyugodtan
gyarországért és a magyar egy- mondhatom: kisgyermekkorom
házért is teszem.
óta sok-sok olyan benyomással,
– Az mégiscsak döbbenetes, élménnyel, lehetõséggel áldott
hogy egy aprócska Tisza-menti meg az Úr, és olyan családot
faluból valaki eljut a Vatikánba, adott, olyan emberekkel vett köilletve – már küldöttként – annak rül, akiken keresztül lépésrõl-léegyik fontos diplomáciai képvi- pésre felkészülhettem arra, amit

most csinálok. Tehát a „titok”
maga a Jóisten és az õ gondviselõ szeretete, amivel felkészít
bennünket arra, amit tennünk
kell.
– A messzeségbõl hogyan lát szik: van az Alföldnek valami sa játos misztikája, spiritualitása?
– Biztos vagyok benne, hogy
létezik ilyen, bár ezt inkább érzem, mintsem pontosan meg
tudnám fogalmazni. Érzékeléséhez még csak külföldre sem kell
utaznunk – elég, ha Magyarország más régióiba megyünk.
Egy-egy népcsoport spiritualitása
számos körülmény miatt tud különbözni: a természeti adottságok, a földrajzi elhelyezkedés, a
gazdasági és szociális viszonyok,
a néphagyományok, a kulturális
és történelmi háttér, mind befolyásolják a közösség identitását
és vallásos gondolkodását. Hogy
a puszták „misztikája” pontosan
miben is áll? Az alföldi ember
nyitott, de mégis visszafogott,
szégyenlõs, magába forduló és
kissé büszke lelkisége, valahol a
véget nem érõ kitartást igénylõ,
nehéz körülmények között végzett, kemény munkára vezethetõ
vissza. A mindennapi élet hatalmas türelmet és szilárd hitet követelt tõlük. Az idõsebb emberek
vallásosságában ez még ma is
tükrözõdik, de a fiatalabb generációk lelkisége már egészen
más. Egy sajnálatos és tudatos
rombolás következtében – nézetem szerint – leginkább az Alföld
falvainak népessége veszítette el
önbecsülését, identitását, évszázados hagyományait, példás vallásosságát. Ettõl szenved a szülõfalum, Csépa is, és a környék
számos nagy múltú települése,
és ennek következtében kerültek
meglehetõsen nehéz lelki, szociális és gazdasági válságba.

Egyházi kalendárium
Van egy hithû, lelkes kiadói-szerkesztõi stáb Kecskeméten, amely
immár tizenhat esztendeje gyûjti
évkönyvbe Bács-Kiskun megye
egyházi eseményeit, tanításait.
Gondozásukban a napokban jelent meg a 2010-es újévi kalendárium, Hit és élet címmel. Ezt az
írásokban és fotókban egyaránt
gazdag kötetet XVI. Benedek pápa elõszava nyitja. Külön fejezet
köti csokorba a fõpapi szolgálatának tizedik esztendejét ünneplõ
dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek jelentõsebb idei nyilatkozatait, beszédeit. A Hit és hivatás címû rovat jeles egyházi személyiségekrõl, eseményekrõl szól.
A Munkával áldott mindennapok
fejezet Bács-Kiskun különbözõ településeinek arról a törekvéseirõl
ad átfogó képet, amelyek a templomok, szakrális emlékhelyek felújítására, megmentésére irányulnak, s ebben évek óta élen jár a
Porta Egyesület. A lélek kapaszkodói címszó alatt egyházi jellegû
kulturális, mûvészeti események-

rõl, alkotásokról tudósít ez az új
kiadvány, amibõl természetesen
nem hiányzik a gasztronómia és
a humor sem. A kalendárium
megvásárolható a kecskeméti

Korda Könyvesboltban, a plébániákon, a Kalocsai Fõszékesegyházban, valamint a Porta Egyesület irodájában (Kecskemét, Arany
János u. 4.), 450 Ft-ért.
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Négyszemközt dr. Zombor Gábor polgármesterrel

A nagyszülõktõl a bársonyszékig
A sorozatunkban eddig megszólaltak közös ismertetõjele az volt,
hogy olyan közismert kecskemétiek, akik nem is igazán kecskemétiek. Vagyis nem itt születtek. Ebben most kivételnek számít dr. Zombor Gábor polgármester, hiszen 1964-ben a hírös városban látta
meg a napvilágot. Ám sorsa abban közös a cikksorozat többi fõszereplõjével, hogy eddigi életének jelentõs részét máshol töltötte.
Ugyanis Kiskunfélegyházán nõtt fel, majd a szegedi egyetemi évek
után sokáig a megye déli határvidékén gyógyította a betegeket, s kilenc éve a fõvárosból került vissza Kecskemétre, a megyei kórház
élére. 2006-tól a Fidesz országgyûlési képviselõje, szülõhelyének
polgármestere. Ám mostanában az a hír járja, hogy hamarosan ismét elhagyja városunkat.
Négyszemközti beszélgetésünk elején, a gyökereket kapargatva, büszkén, szeretettel beszél a felmenõirõl. Különösen a
nagyszüleirõl, akiknek védõszárnyai alatt kissrác kora telt, mivel
szülei hamar elváltak. Anyai
nagyapja katonatiszt volt, aki
abban a kõszegi katonai alreálgimnáziumban tanult, amelyrõl
Ottlik Géza a huszadik századi
magyar irodalom egyik legjelentõsebb regényét írta, Iskola a
határon címmel.
– A második világháborút követõen, amikor nagyapám hazatért a hadifogságból, elvették
minden vagyonát, majd kitelepítették, hiszen a Rákosi rendszer
ellenségének számított, mint a
katonai akadémia tanára, illetve
Horthy egykori tisztje. Úgy kerültek vissza édesanyámék Kecskemétre, hogy befogadta õket
nagyapám nõvére a Nagykõrösi
utcai lakásába. Végül a papa a
szõlészeti kutatóintézetben talált
kétkezi munkát, ahol hamar felfigyeltek a mûveltségére, és komoly hasznát vehették, hogy
négy idegen nyelvet is beszélt.
Ezt csak azért mesélem el, mert
nagyszüleim mellett eszméltem
rá erre a világra, amelyben a
kommunista rezsim kirekesztése
jutott nekik osztályrészül. És ahol
ellenségként kezelik az embert,
ott nincs viszonozható megértés,
szimpátia. Nem azt mondom,
hogy gyûlölte a régi rendszert
nagyapám, inkább azt, hogy soha nem tudta megbocsátani,
amit a kommunisták ezzel a néppel tettek, önmagát is beleértve.
És a sok-sok emlékekkel együtt,
ez az életérzés is belém ivódott.

Félegyházi évek
– Közben ingáztam a kecskeméti és a félegyházi nagyszüleim
között. Utóbbiaknál egy homlokegyenest más közeg, más életfelfogás volt jellemzõ, hiszen
Zombor nagyapám kubikosként,
a nagymamám pedig piaci kofaként dolgozott. Egyszerû, de
nagyon meleg lelkû emberek
voltak õk, bõségében a népi
bölcsességnek és a szeretetnek.
A kisfiú, Zombor Gábor kétlakisága néhány évig tartott, ekkorra sikerült megállapodniuk
szüleinek az elhelyezésérõl, s
végleg Kiskunfélegyházára, az
édesapja új családjához került.
Ma is hálás édesapjának, aki
sajnos már nem él, és nevelõanyjának, aki tényleges édes-

anyja, gyermekei igazi nagymamája lett. Ma úgy látja, hogy a
sorsa már akkor megtanította a
toleranciára, amikor még fogalma sem volt arról, hogy ez a szó
mit jelent. Lakótelepen nõtt fel,
annak minden elõnyével és hátrányával. A sportot mindig szerette, akár iskolai, egyesületi keretek között ûzve a labdát, akár
lent a téren, a haverokkal. S remek képességekre utal, hogy ezzel együtt kiválónak bizonyult
minden tantárgyból – biológiából az országos döntõig jutva -, s
kitûnõ eredménnyel érettségizett.
– Édesapám a helyi mûanyag
gyár egyik alapítója és vezetõje
volt, egy igazi mûszaki ember,
akinek a saját mûhelyében sokat
segítettem. Mégsem vonzott igazán ez a pálya. A tanáraim útmutatására, biztatására, illetve
egy barátságnak köszönhetõen
választottam végül hivatást, a
szegedi orvosi egyetemre jelentkezve érettségi után. Nyári estéken, a közeli gimnázium udvarán gyakran összejött kosárlabdázni néhány tõlem jóval idõsebb srác, akik magas termetem
miatt bevettek a csapatba. Ott
haverkodtam össze Garai Pistával, aki akkor orvosi egyetemista
volt. Az õ biztatására mentem el
a nyári szünidõben beteghordozónak a helyi kórházba dolgozni. Ez a barátság és az elsõ kórházi tapasztalataim is közrejátszottak a pályaválasztásomban.
Kettészakadt politikai életünk
rossz beidegzõdései miatt tátom
el a normálisnál nagyobbra a
számat, amikor tisztázzuk, hogy
fideszes politikusként azt a dr.
Garai Istvánt emlegeti barátjaként, aki ma az MSZP félegyházi
országgyûlési képviselõje. Jó orvosként gyorsan diagnosztizálja,
mi okozta a kóros átváltozást ábrázatomon, s egy félmosollyal
megnyugtat, hogy nála a barátság nem feltétlenül pártállás
függvénye. Egyébként sem politizált még akkoriban, sõt az egyetemi évek alatt sem, hiszen rengeteg volt a tanulnivaló, a tanárok követelte penzum. Másra
nemigen maradt idõ, kivéve persze a sportot és a szerelmet.
Gyógyszerész feleségét az egyetemen ismerte meg, s azóta is
meghitt boldogságban nevelik
négy szép gyermeküket. Az elsõ
akkortájt született, amikor végzett. Protekció híján, a cum laude
minõsítésû diplomája is kevés
volt ahhoz, hogy bármilyen orvo-

si állást kapjon Kecskeméten, a
megyei kórházban, ahol elõtte a
szigorló évét töltötte, s ahová egy
évtizeddel késõbb fõigazgatónak
érkezett.

Délvidéki szolgálat
– Visszaterelt a sors Félegyházára, és a helyi kórház szülészetén kezdtem el dolgozni.
Nem sokkal késõbb behívtak
katonának, és ott hallottam az
egyik barátomtól, hogy Kunbaján orvos-gyógyszerész házaspárt szolgálati lakással, meg
igen jó fizetéssel várnak. Belevágtunk, és egy teljesen más élformát kellett megszoknom a
déli határvidéken. Állandó 24
órás ügyeletben voltam, s mobiltelefon híján, sürgõs esetben biciklis futár rohant utánam, ha kitettem a lábamat a rendelõbõl.
Tetõzte a gondjainkat, hogy közben kitört a délszláv háború, s
mi pár száz méterre laktunk a
határtól. Odahallatszottak az

ágyúdörgések, özönlöttek a menekültek, s olykor átbóklásztak
a zöldhatáron a szerb milicisták. Mindezek ellenére, egyfajta
szakmai önbecsülést köszönhetek a Kunbaján töltött ötéves
szolgálatnak. Hiszen sok mindent megtanultam ez idõ alatt.
Mindenekelõtt azt, hogy diagnosztikai háttér nélkül, egy orvosi táskával is rengeteg problémát meg lehet oldani. Ott 36
ezer emberre jutott egy mentõautó, és súlyos esetekben nekem kellett életben tartanom a
beteget addig, amíg a segítség
megérkezik. Számtalanszor kellett gyorsan és jól dönteni úgy,
hogy közben tudtam, minden
felelõsség az enyém, senki másra nem mutogathatok. Ráadásul faluhelyen, ahol mindenki
ismer mindenkit, az orvosnak
nemcsak a betegségükrõl beszélnek az emberek, hanem
minden gondjukról-bajukról,
amikre persze, nincs gyógyír a
táskádban. Olyan is elõfordult,
hogy a részegen dühöngõ apukához nem a körzeti megbízottat riasztották, hanem engem, s
egy felém hajított baltával köszöntöttek, amikor átléptem a
küszöböt.
– Kunbaján kezdtem el politizálni, ahol egy 15 fõs baráti tár-

sasággal alapítottuk meg a helyi Fidesz szervezetet. Az 1994es választások után megyei képviselõ lettem, és nem sokkal késõbb a pártom megyei elnöke.
Egyre több értekezletre, megbeszélésre kellett járnom Kecskemétre és Budapestre, közben
két szomszédos falu orvosa is
sokáig betegeskedett, akiket folyamatosan helyettesítettem.
Egy idõ után azt éreztem, hogy
képtelen vagyok már mindenhol
minden elvárásnak tisztességesen eleget tenni, s mivel a nejem bajai, úgy döntöttünk, hogy
ott folytatjuk az életünket.

A nyugalom szigetén
– Itt egy nagy amerikai
gyógyszergyár magyar leányvállalatának a tudományos
munkatársa lettem, ami ugyancsak rengeteg utazgatással járt,
elszakítva a családtól, holott akkor született meg a harmadik
gyermekünk. Végül úgy határoztam, hogy
egy idõre félreteszem
a
politizálást, lemondtam a
megyei elnökségrõl, és a
Bajai Polgármesteri Hivatalnál helyezkedtem
el,
mint egészségügyi referens. Hatáskörömet tekintve
egyfajta öszszekötõ lettem
az
önkormányzat, a helyi kórház és a
szakminisztérium között, megismerve az egészségügy és a közigazgatás kacifántos kapcsolatrendszerét.
Miközben a Sugovica-parti
városról mesél, némi nosztalgia
érzõdik szavaiból. Máig úgy
emlékszik vissza Bajára, hogy
az a nyugalom szigete volt, békés, baráti viszonyok között élhetett a korábbi zûrös évek örökös ügyeletei, rohanásai, bizonytalanságai után. Hivatalnokként újra több ideje jutott
sportolni, horgászni, sõt még
arra is, hogy jogi másoddiplomát szerezzen a pécsi egyetemen. És nagyobb nyugalom vette körül egyre népesebb családját is, hiszen egy házban laktak
felesége szüleivel, akik mindenben segítettek, ha kellett.

Újabb kihívások
Három év múlva mégis feladta Zombor Gábor ezt a meghittebb életformát, egy újabb kihívásért: elfogadta egy óriási cég,
a Fõvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felkínált
igazgatói székét. Ami alig melegedhetett meg alatta, hiszen egy
esztendõvel késõbb kinevezték a
kecskeméti megyei kórház élére.
Hazaérkezett.

– Kétségtelen, hogy volt bennem némi szorongás. Nem szakmai szempontból, hiszen egy
ilyen intézmény vezetésére elég
jól felvérteztek a bajai hivatalnoki évek, illetve az egészségbiztosítási pénztár élén szerzett ismerek. Jól átláttam már e szakterület finanszírozási, menedzselési,
közigazgatási, jogi összefüggéseit, lehetõségeit. Inkább az birizgált bennem kételyeket, hogy
egy kívülrõl érkezõ, „ejtõernyõs"
új fõnököt egy ilyen nagy, hierarchikus rendszerben egyáltalán
hajlandóak-e elfogadni. Szerencsére már az elsõ napokban kiderült, amikor elmondtam az elképzeléseimet, hogy azok nemigen különböznek a kórház vezetõ orvosainak véleményétõl,
meglátásaitól.
Mindenkinek
egészséges önállóságot ígértem
és adtam a maga szakterületén,
s teljesen kizártuk a politikát a
kórház falai közül. Hiszen senki
nem attól jó sebész, jó belgyógyász, hogy melyik párt tagja,
vagy melyik vallási felekezethez
tartozik. Ezeket magánügyekként
kell kezelni egy ilyen intézményben, másként nem mûködhet
normálisan, nem lehet eredményes. Márpedig egy fõnököt az
eredmény minõsít elsõdlegesen.
És Zombor Gábor büszkén elmondhatja, hogy eredményekbõl nem volt hiány a megyei kórházban fõigazgatósága alatt.
Szép szakmai díjakat, elismeréseket nyertek, a nyomorúságos
egészségügyi rendszerben is
nyereséges volt az intézmény, jelentõs fejlesztéseket tudtak megvalósítani, viszonylag normális
béreket, juttatásokat adhattak, s
ami a legfontosabb: nyugodt körülmények között folyhatott a
gyógyító munka. Nem véletlen,
hogy amikor 2002-ben a szocialisták vették át a hatalmat a kórházat fenntartó megyei közgyûlésben, komolyan fel sem vetõdött, hogy leváltsák a fideszes fõigazgatót.
– A városi és a megyei önkormányzattal is jó kapcsolatot
ápoltam. Vagyis, ha a kórházról
volt szó, akkor annak falain kívül
sem játszott nálam szerepet az,
hogy ki melyik párt tagja. Az ügy
volt a lényeg, az egészségügy,
amelynek eredményességéért,
fejlesztéséért csak összefogással
lehet ma is eredményesen küzdeni.

Polgármesterré
választva
Ez a szemlélet valóban példa
lehetne a kétarcúan egymásra
acsargó magyar politikai közéletben. Csakhogy a sikernek, az
okos politizálásnak, s az ezekbõl
eredõ népszerûségnek is megvan a maga keresztje. Hiszen a
2006-os választásokon a közkedvelt kórházi fõigazgató lett a
Fidesz aduásza, leghitelesebb jelöltje a polgármesteri székért fo-

lyó küzdelemben. Sokan azt rebesgették, hogy beáldozta a párt
Zombor Gábort a választási siker érdekében. Ezekre a négyszemközti felvetésekre így reagál
az érintett:
– Kétségtelen, hogy egy ilyen
döntést megelõzött bennem némi vívódás. De három szempont
volt, ami miatt nyugodt szívvel,
emelt fõvel állhattam fel a fõigazgatói székbõl. A legfontosabb, hogy egy stabil struktúrát,
egy jól mûködõ kórházat hagyhattam magam mögött, és nem
holmi csõd elõl menekülve távoztam. A másik, hogy a Fidesz
legfelsõbb szintjérõl kaptam a
felkérést, ami számomra nagyon
megtisztelõ volt. Harmadik okként pedig azt említeném, hogy
akkoriban úgy éreztem, valami
akadozik a megyei közgyûléssel
való együttmûködésben, vagyis
nem volt már ez a kapcsolat
olyan zökkenõmentes, mint korábban. Ennek nem ismerem az
igazi okát, találgatni meg nem
akarok. Tény, hogy a tavaszi országgyûlési választáson a Fidesz
megyei listájáról bekerültem a
parlamentbe, s az októberi helyi
választásokon elindultam a polgármesteri székért a pártom támogatásával. A helyzet itt is
ugyanaz, mint a kórházban volt:
kicsi pénzbõl a lehetõ legtöbbet
megvalósítani. Csakhogy itt más
döntési mechanizmusok vannak,
szélesebb a feladatok skálája,
több a protokoll, a közszereplés,
de a legfontosabb – s ebben
egész eddigi életemet szerencsésnek érzem -, hogy nem
kényszerit alapvetõen megváltozni. És persze azt is óriási szerencsének érzem, hogy remek
társat, szép családot kaptam a
sorstól, akik mellett bátrabban
nézhetek szembe mindig minden
új kihívással.
Elárulja, hogy amikor hazatértek Kecskemétre, úgy döntöttek a
nejével, végleg letelepednek a
hírös városban. Már csak a gyerekek érdekében is, hogy ne kelljen állandóan iskolát váltaniuk.
Erre elõhozakodok egy szóbeszéddel, miszerint Zombor Gábor lesz jövõre az új Orbán kormány egészségügyi minisztere,
márpedig akkor ismét költözködniük kell. Elmondja, hogy õ is
találkozik idõnként ezzel a felvetéssel, azonban az a tapasztalata, hogy ha valakit elõzetesen
összehoznak valamilyen pozícióval, akkor szinte biztos, hogy végül mást kérnek fel rá. Számára
a legnagyobb megtiszteltetés,
hogy egy olyan nagyszerû közösség vezetõjének mondhatja magát, mint Kecskemét, ezért a találgatások helyett a polgármesteri feladataira koncentrál. Így zárva beszélgetésünket:
– Megragadva az alkalmat:
békés, szép karácsonyt és boldog
újévet kívánok városunk minden
polgárának!
Koloh Elek
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Lucullusi menük és hidegtálak
Lucius Licinius Lucullus korának egyik legkiemelkedõbb római hadvezére és politikusa volt.
Mégis a köztudatban élete utolsó, visszavonult
évei alapján ismert, leginkább, mint a bõséges,
ínyenc lucullusi lakomák rendezõje. Nem véletlen, hogy nevét számtalan vendéglátóhely viseli ma is szerte a világban.
Kecskeméten az egykori pártszékház konyháját vette bérbe tíz évvel ezelõtt egy maroknyi
vendéglátós csapat, mely ugyancsak a Lucullus
nevet választotta, de leginkább a remek hidegtálaikról és a napi menüikrõl lettek nevezetesek.
Kulacs Tibor konyhafõnöktõl megtudtuk,
hogy kétféle menüt kínálnak minden hétköznapon, s átlagosan száz adagot szállítanak házhoz belõlük. Az Univer üzletlánc folyamatos
megrendelõje a hidegkonyhai készítményeiknek. Persze a svédasztalra való finomságok
iránt igen gyakran érdeklõdnek az intézményi,
vállalati és családi rendezvények szervezõi is.
Akár több száz fõs bulizó társaság étkeztetésére
is vállalkoznak, a helyszínre szállítva a megrendelt ételeket.
A kecskeméti Lucullus népszerûségét a remek
szakember gárdának köszönhetõ minõség, a
fegyelmezett, körültekintõ kiszolgálás, és a mérsékelt áraik garantálják.

Lucullus Hideg-és Melegkonyha
Kecskemét, Deák tér 5.
Tel.: 76/321-497
e-mail: luculluskonyha@gmail.com

Új szárnyat kap a Három Gúnár
Kétségtelen, hogy a gazdasági krízis lassan az élet minden területén
érezteti kedvezõtlen hatásait. Kecskemét egyik legnépszerûbb vendéglátó helyének, a Három Gúnárnak az egyik tulajdonosa, Csizmadia László szerint körülbelül 25-30 százalékkal csökkent a forgalmuk ebben az esztendõben. Annak ellenére, hogy az éttermet, hotelt és reprezentatív rendezvényházat mûködtetõ komplexum bizonyos szolgáltatásai változatlanul népszerûnek mondhatók.
– Ilyen például a Sunday
Lunch néven közismert vasárnapi szabadszedéses ebéd – nyilatkozta lapunknak Csizmadia
László. – Ez a rendezvényházunkban kínált étkezési forma a
bevezetésétõl, vagyis 2003-óta
közkedvelt, hiszen itt igen mérsékelt áron, 25-30-féle ételbõl válogathatnak tetszésük szerint a
vendégeink. Amíg a lakodalmak
és vállalati rendezvények lebonyolítása iránt mérsékeltebb az
érdeklõdés, addig a szilveszteri
mulatságunkon remélhetõen ismét teltházra számíthatunk.
– Úgy döntöttünk, hogy a gazdasági válság idején megpróbálunk elõre menekülni. Egy több
százmillió forintos fejlesztésbe
kezdünk bele januárban, ami az
éttermünket és a szállodánk egy
részét érinti elsõsorban. A felújítások és bõvítések jóvoltából a
hotel 23 új szobával, valamint
wellness részleggel és öt különteremmel gazdagodik, az udvarban mélygarázs épül, s az éttermünk is jóval tágasabbá, tetszetõsebbé válik. Olyan korszerûsí-

Megnyitott a Tiszti Klub Étterem!
Szeretettel várjuk Önt!
Hétközben ízletes menük
lisztérzékenyeknek is.
Hétvégén menü és szabadszedéses ebéd.

Szilveszteri mulatság
a KLUB-ban!
Már most foglaljon asztalt nálunk!
Nyitva tartás:
Hétfö-csütörtök 7.00-23.00
Péntek-szombat: 7.00-04.00
Vasárnap:
7.00-15.00
TISZTI KLUB ÉTTEREM
KECSKEMÉT,
LECHNER Ö. u. 3.
Tel.: 76/329-003
www.ebedre.hu

A biotechnológiával nevelt sziki
ponty a legfinomabb!
Üzletünkben nyolcféle halból válogathat az
ünnepi asztalra: ponty, kárász, harcsa,
pisztráng, süllõ, busa, stb.
Élve vagy konyhakészen (szeletelve vagy
filézve) is.
Üzletünkben nagy választékban kaphatók
továbbá vadhúsok.
Nyitva tartás (december 10-tõl):
mindennap 6-12 óráig
Telefon: 30/278-69-69
Ne álljon sorba! Rendelje meg halát
a Budai utca 6. szám alatti

SZALKA HALBOLTBAN
ÉTTERMEKNEK, KÖZÜLETEKENEK
KÜLÖN KEDVEZMÉNY!

Senator
Különleges ajándékok, italok, édességek szaküzlete
Kecskemét, Lestár tér 2. Tel.: 76/415-984

Különleges
édességekkel, italokkal
és népmûvészeti
ajándéktárgyakkal
várom kedves vásárlóimat
Kecskemét fõterén.
Jámbor Zoltánné

téseket hajtunk végre, ami négycsillagosra emeli a Három Gúnár besorolását.

– Ezek a fejlesztési munkák az
étterem felõli szárnyat érintik. A
szállodánk másik része, illetve a
rendezvényházunk a kivitelezések idején is gõzerõvel üzemel.
A Picasso Teremben várjuk a ‘la
carte vendégeinket, ahol kulináris igényeik kielégítését összeszokott, remek szakember gárdánk garantálja az újesztendõben is.
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Palacsinta-parádé
Nehéz lenne megmondani, hogy
a különleges, elegáns, hangulatos, családias jelzõk közül melyik
illik leginkább a Bíbor Palacsintázó & Kávéház néven közismert,
bocskai úti vendéglátóhelyre. Az viszont
bizonyos, hogy Kecskeméten sehol máshol nincs nagyobb,
gazdagabb választék ezekbõl a finomságokból, mint itt.
– Ha otthon egy
háziasszony palacsintát süt, használ
két-háromféle ízesítést. A mi kínálatunkban több mint félszáz töltelék szerepel – tudtuk meg a fél
éve megnyitott, bíbor színben
pompázó palacsintázó tulajdonosától, Papp Zsuzsannától. –
Vagyis, ha hozzánk betér egy
nagyobb család, mindenki választhat az éhsége szerint normál vagy óriás méretû palacsintából, illetve a szájíze szerint a
gesztenyéstõl a meggyes-mákosig, a kókuszos-csokistól a trópusi gyümölcsösig (hosszú lenne
mindet felsorolni), különféle öntetekkel. De vannak sós palacsintáink is, a húsostól a sajtosig, a gombástól a vegyes zöldségesig, több mint 15-16 félébõl
válogathat a vendég, pizzából
pedig még ennél is gazdagabb
a kínálatunk.

– Minden hónapban igyekszünk valami különlegességgel
elõrukkolni. Novemberben például tökös-mákos, illetve sütõtökös palacsintával leptük meg

az ínyenceket. Decemberben viszont a marcipánra koncentrálunk, illetve ennek legkülönbözõbb változataira, a meggyescsokistól a marcipános palacsintatortáig.

Kecskemét, Bocskai u. 1.
Telefon: 30/676-49-66
www.biborpalacsintazo.hu
Nyitva tartás:
Hétfõtõl csütörtökig
9-tõl 20 óráig
Pénteken 9-tõl 23 óráig
Szombaton 12-tõl 23 óráig
Vasárnap 13-tól 18 óráig

Mindenkire gondolnak
Idén ünnepelte a 11. születésnapját az évek óta méltán népszerû
kecskeméti Gody Papa Pizzéria. Godó László, az étterem tulajdonosa igazán büszke ezekre az évekre, az eddig elért eredményekre.
A vendégeknek nagy örömére nem csak idén, jövõre is nagyszerû
ajánlatokkal várják a betérõket.
– Decemberben továbbra is a
családoké a fõszerep, minden
vasárnap az igényesen kialakított pincehelyiségünkben. Az akkor idelátogató családok ugyanis fél áron lakhatnak jól. Szintén

Ez azt jelenti, hogy az adott
naphoz tartozó sorszámú 28
cm-es pizzát féláron kaphatják
meg a vendégek. Tehát január
elsején az 1. pizza, a Margaréta, január 23-án a 23-as, a Lu-
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Beszélgetés Somogyi Józseffel

Az illatok és ízek nagymestere
A napokban kaptuk a hírt: nyugdíjba vonult a Zwack Unikum Kecskeméti Gyárának vezetõje, Somogyi József. A neves pálinkamester a
jogelõd cégnél - a Bács-Kiskun Megyei Likõripari Vállalatnál - 1975ben kezdett el dolgozni, és 1992-ben, a tulajdonosváltást követõen
nevezték ki a gyár irányítójának. Mint mondja, jókor volt jó helyen,
ennek köszönheti, hogy szakmailag nagyon szép kihívások részese
lehetett. Vezetése idején épült meg Közép-Európa egyik legkorszerûbb pálinkafõzdéje a kecskeméti gyárban, és remek minõségû termékeikkel több száz érmet nyertek a nemzetközi versenyeken.
- Az új, Európában egyedülálló komplexitással, korszerûséggel felvértezett fõzdénk teremtette meg a lehetõséget ahhoz,
hogy valóban kiemelkedõ minõségû luxustermékeket állítsunk
elõ – nyilatkozta lapunknak a
neves pálinkamester. – Persze, a
jó technológia és technika mellett nagyon fontos, hogy csak
gondosan válogatott, kiváló gyümölcsökbõl, jó szakemberek irányításával készülhetnek extra minõségû itókák. Azért tartom magamat igazából szerencsésnek,
mert módom volt az illatok, ízek
világában kutakodni, azt csinálhattam, amihez értettem és amit
a legjobban szerettem.
– Egy ilyen méretû beruházás
megvalósulása, mint ezé a pálinka manufaktúráé, nem lehetett
tengernyi gondtól-bajtól mentes.
– Ahhoz, hogy a beépített
technika tökéletes legyen, nekem
keresztbe-hosszába be kellett
járnom egész Európát. Aztán,
amikor már beindult üzemszerûen az egész folyamat, akkor az
egyik legszebb dolog következezett, hiszen ki kellett fejleszteni
egy csomó olyan terméket, ami

addig nem volt a piacon. Mégpedig nem is
akármilyen termékeket, mert a tulajdonosok elvárták a tökéletes minõséget, ami az
európai piac mércéjével mérve is kiválót jelent. 2002-tõl minden
nagyobb nemzetközi
versenyen részt vettünk
termékeinkkel, és több
mint 200 aranyérem, illetve
ugyanennyi ezüst és bronz igazolta, hogy meg tudtunk felelni
az elvárásoknak, és a szakmai
munka jó irányban folyik a kecskeméti pálinka manufaktúrában.
Mert az egy dolog, hogy kapsz
egy nagy aranyérmet Londonban, vagy Klagenfurtban, amivel
megerõsíti a szakma, hogy jó
úton haladsz. Ugyanakkor a sikernek arra kell ösztönöznie,
hogy mindig újabb és újabb fejlesztésekbe, kísérletezésekbe
kezdj, mindig a tökéletességre
törekedve. Amit ugyan nem ismersz, de törekedni rá a legszebb dolog a világon.
– A szocialista szesziparhoz
viszonyítva, azért ez egy telje -

Tisztelt vásárlók!

Ajándékozzanak üzletünk kínálatából!

Minden férfi termék árából
30% árengedményt adunk!
férfi ing pulóver sál
nyakkendõ bõr öv sportzakó
nadrág mandzsettagomb
G

G

G

messzeség közel került hozzám
a pályafutásom során. Mert egyfajta szakmai alázattal igyekeztem hozzányúlni a pálinkához,
és ha az ember így csinálja, akkor elõbb-utóbb el tud jutni a
szép és jobb ízek, illatok világába. Azt pedig egyszerûen tudomásul vettem, hogy bár nem érzem magamat sem fizikailag,

szen elõre senki sem tudta, mikorra térülhet meg egy ekkora,
a közízlés javulására épített beruházás. Viszont ahhoz, hogy
az emberek inkább keveset, de
tisztát, minõségit és finomat
igyanak, a kínálattal meg kellett
adni nekik a választás lehetõségét. Ezért lett a szlogenünk,
hogy minõséget, de mértékkel. S
nekem végtelen nyugalom van a
lelkemben, hogy az eltelt évtizedek alatt talán sikerült valamit
azért tennem, hogy a magyar
pálinka ma már tényleg egy
nemzetközileg elismert, minõséget jelentõ termék. Ibsen szerint
„Szép dolog az, ami nagy, de
nagyon messze van tõlünk.” Úgy
gondolom, hogy ez a filozófiai

sem szellemileg kiöregedettnek,
de eljött az idõ, amikor már egy
ilyen nagy manufaktúra irányítása kicsit nehézkessé vált. Azért
bízom abban, hogy egy kis pihenés után, nyugdíjasként is kapok olyan technológiai-fejlesztési feladatokat, amikkel segíthetem tovább építeni a pálinkafõzés útját, az ismeretlen tökéletesség felé. Tehát, ha kapok
olyan ajánlatot bárhonnan, ami
értelmes szakmai munkát garantál, akkor nagyon szívesen
folytatom azt, amihez legjobban értek. Addig abszolút amatõrként kedves, régi idõtöltésemmel, a szobrászkodással
igyekszem lekötni nyugdíjas
éveim elsõ heteit.

A TANYACSÁRDA
PROGRAMAJÁNLATA
2009. december 5-6.

Válogatás 2009. legsikeresebb
ételeibõl az Öreg Tanyacsárdában

2009. december 6.

Mikulás látogatja meg a
gyerekeket az Öreg Tanya-

G

G

G

sen más világ. Azóta a pálinka
fogyasztási kultúrája is sokat
változott?
– Igen, és tulajdonképpen az
is volt az elvárás, hogy próbáljuk meg a magunk módján a
fogyasztás kultúráját kilendíteni
abból a régi világból, tehát ezzel indult az új pálinkaüzemünk. Ami kockázatos volt, hi-

G

G

Decemberi nyitva tartás
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig,
szombat – vasárnap: 10–14-ig
24-én 10–14-ig, 25-26-27-31-én zárva

csárdában
2009. december 13. és 20. Advent karácsonyi ételekkel
az Öreg Tanyacsárdában
2009. december 30.

Disznótor látványkonyhával
az Új Tanyacsárdában

2009. december 31.

Szilveszter az Öreg Tanyacsárdában

Valamennyi gasztronómiai rendezvényünkön
elfogadjuk az Accor, a Sodexho, a Cheque Déjeuner étkezési
utalványokat, valamint üdülési csekket.

elõnyt jelent a gyermekkel érkezõknek, hogy a televízión rajzfilmeket nézhetnek a várakozás
közben, máskor pedig igény
szerint akár meccset is megtekinthetnek rajta baráti társaságok. A diákokról sem feledkeztünk el, 11 és 16 óra között 50%
kedvezménnyel várjuk õket éttermünkbe. Újdonság a hotspot,
ami laptop és wifi használatra
ad alkalmat. A hidegre való tekintettel hétfõtõl péntekig minden nap 17 óra és 19 óra között
a forró teáinkat és kávéinkat
féláron kínáljuk vendégeinknek
– számolt be örömmel lapunknak Godó László tulajdonos.
– Az újévben, január 1-én, 17
órakor indul a „féláras akció".

cifer pizza, és így tovább. Öszszesen 81 pizzánk van, így ez az
akció nemcsak januárban, hanem egészen március közepéig
tart.
– Különtermünkben 25 fõig
rendezvények lebonyolítását is
vállaljuk.
Gody Papa Pizzapince
Kecskemét,
Arany János u. 3.
Telefon: 76/415-515
Nyitva tartás
Hétfõ – Csütörtök:
11-23-ig
Péntek – Szombat:
11-24-ig
Vasárnap: 12-22-ig
December 24-én, 25-én,
26-án és 31-én zárva tartunk.

Lajosmizse,
Bene 625.
Tel.: 76/356-010;
Fax: 76/356-576
tanyacsarda@
tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu

Kecskemét, Ótemetõ u. 2
Tel.: 30/942-0999

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

TANYACSÁRDA KFT

GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmanok, kemping
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

Alföldi Civil Napló
Megjelenik 30.000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt. Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek

Telefon: 76/441-363, e-mail:
thermal@thermaltiszapart.hu

Szerkesztõség: 6000 Kecskemét, Arany János u. 4.

Nyitva: mindennap 9–22 óráig!

Ünnepi nyitva tartás december 23-án: 9-22 óráig, 24-én: zárva
25-én: 14-22 óráig, 26-30-ig: 9-22 óráig, 31-én: 9-16 óráig,
január 1-én: 14-22 óráig, január 2-tõl: 9-22 óráig

Tel.: 76/506-753 Fax: 76/506-752
Nyomtatás: Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892
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Derült égbõl villámcsapás
Legutóbb már arról adhattunk hírt olvasóinknak, hogy befejezõ szakaszába érkezett megyeszékhelyünkön a közmûfejlesztés, s már az
utolsó három ütem tervezésén és kivitelezésén fáradoznak az illetékesek. Dr. Fekete László, a Kecskeméti Víziközmû Társulat elnöke elmondta, hogy az önkormányzat és a Bácsvíz Zrt. szakembereivel teljes egyetértésben zajlottak az õszi közmûfejlesztési egyeztetések és
munkák. Ezt külön is méltatták a társulat intézõ bizottságának novemberi ülésén.
Aztán a minap jött a derült
égbõl egy villámcsapás.
Ugyanis a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen úgy döntöttek városatyáink, hogy a Külsõ- és Belsõnyír, Úrihegy,
Máriahegy és Felsõszéktó térségébõl benyújtott hét lakóközösségi (mintegy száz ingatlant érintõ) kérvény közül csak
az utóbbit támogatják a jövõ
évi költségvetésben. A többiek
hiába várnak az egészséges
ivóvízhálózat kiépítésére.
– Kedvezõ döntés esetén
ezek a külterületi ingatlanok is
a harmadik ütemben, jövõ év
õszén kaphattak volna ivóvizet. Nyilatkoztam már ezeken
a hasábokon, hogy ezeknek a
beruházásoknak a költségét
fele-fele arányban vállalják
magukra az érintett lakók és
az önkormányzat – mondta el
az Alföldi Naplónak dr. Fekete
László . – Ám külterületekrõl lévén szó, igen nagyok a különbségek abban a tekintetben, hogy kinek a tanyája milyen távol fekszik a nyomóvezetéktõl. Így természetesen a
költségek nagysága is nagy eltéréseket mutat, vagyis körülbelül 160 ezer és 860 ezer forint között mozog ingatlanonként. Bizonyos, hogy csaknem
egymilliós terhet kevesen vállalnának, de azt sem lehet elvárni, hogy ilyen nagyságú
költségeltérések esetén minden ingatlantulajdonos ugyanannyit fizessen. Ezért azt terveztük, hogy újra körbejárjuk
ezeket a térségeket, osztunk,

szorozunk, tisztázva a lehetséges megoldások részleteit.
Társulatunk intézõbizottsága
azt a javaslatot tette az önkormányzatnak, hogy az idei, december 18-i rendkívüli küldöttgyûlésünk meghatározná
a lakók egységnyi hozzájárulását, ami ingatlanonként
180-200 ezer forintba kerülne. Kértük az önkormányzat
állásfoglalását, illetve ajánlatát. Ezt a szándékunkat húzta
keresztül a mostani testületi
döntés.
– Állítólag a fõépítész iroda
javaslatára alapozták döntésüket a képviselõk, mely arra
hivatkozott, hogy ezek a területek mezõgazdasági övezetbe
tartoznak a TRT szerint, ezért
nem indokolt, hogy ivóvizet és
elektromos hálózatot kapjanak. Akkor az építési osztály
miért adott – illetve ad – ki
építési és lakhatási engedélyeket ezekre a területekre? Hiszen az említett térségekben is

KEDVEZÕ ÁRON
KIADÓ/ELADÓ
Kecskemét belvárosában
a Végh Mihály téren
külön bejáratú, földszinti,

UTCAI ÜZLETHELYISÉG

gombamód emelkedtek az új
lakóingatlanok az elmúlt években. Ugyanis, ha ezeket az engedélyeket feltételek nélkül kiadják, akkor tudniuk kell,
hogy az önkormányzatnak alkotmányos kötelessége egészséges ivóvízrõl gondoskodni
ezeken a külterületi részeken
is, melyek a város speciális településszerkezete miatt, külsõ
és belsõ belterületek közt helyezkednek el, sûrûn lakott
övezetek, függetlenül attól,
hogy a jelenlegi TRT-ben milyen címszó alatt jegyeztetik a
terület. A két építési osztály
ennyire nincs tisztában egymás munkájával, döntéseivel
a városházán? Amikor különbözõ pályázatokat fogalmaz
meg a város, a külterületein
élõket is saját lakosaiként számolja, a kedvezõbb elbírálások reményében, de ez kötelezettségekkel is jár.
– Mi ezek után nem sokat
tehetünk, hiszen ma már nem
lehet fellebbezni a nem mûködõ Közigazgatási Hivatalhoz
sem, ilyen ügyekben – mondta
dr. Fekete László. – December
18-ára összehívtuk tehát a társulatunk rendkívüli küldöttgyûlését, ahol a többi napirendi
pontokkal megtárgyaljuk ezt
az esetet is, és közöljük az
érintett családokkal, hogy a
folyamatban lévõ közmûfejlesztések belátható idõn belül
már nem valósulhatnak meg
az ingatlanaikban, mert a városi közgyûlés hátat fordított
nekik. Személyes véleményem
szerint embertelenség volt ezt
a döntést meghozni. Persze,
egy olyan közgyûlésben, ahol
bólogatójánosok gyülekezete
az ellenzék, bármilyen döntést
le lehet nyomni az emberek
torkán, bár még egészséges
ivóvizük sincs, amivel leöblíthetnék.

egyedi fûtéssel, közös költség nélkül
– a tetõtérben külön bejáratú, 2 helyiséges –
iroda, lakás.
Az épület iroda-, üzlethelyiségként együtt is
használható.
Ügyfélszolgálati központnak kiváló.
Érdeklõdni: 30/9788-480, 76/505-041

Medident Kft.
Értesítjük Kedves Vásárlóinkat, hogy
a Batthyány utcáról átköltöztünk
a Horváth Döme krt. 10. szám alá.
Továbbra is várjuk Önöket:
G Orvosi mûszerek és egyszer-használatos termékek,
G Vérnyomásmérõk, vércukormérõk, izom stimulátorok,
G Masszírozók, melegítõpárnák, gyógyászati segédeszközök,
G Csukló-, térd-, boka- és derékszorítók, mágneses termékek
G Arc- és bõrápoló szépítészeti készülékek,
G Párásítók, légtisztítók nagy választékával
Babáknak, mamáknak:
G AVENT, NUK, Campol termékek
G Légzésfigyelõk, babaõrök, lázmérõk
G Ágynemûk, textilpelenkák, törölközõk, játékok
Néhány termék a karácsonyi akciónkból:
G OMRON automata vérnyomásmérõ:
8.990 Ft-tól
G Vércukormérõ készülék:
4.990 Ft-tól
G Activelight gyógylámpa színterápiával:
68.900 Ft
G Sómécses:
470 Ft-tól, sólámpa: 1.700 Ft-tól
Kecskemét, Horváth Döme krt. 10. Tel: 76/329-371, 76/416-988
e-mail: medident@t-online.hu Web: www.medident.hu
Nyitva: H-P: 8.00-17.00-ig
Decemberben: szombat, vasárnap: 8.30–12.00-ig

Használható tudást kínálnak
Évente több tízezren kapnak diplomát, vagy valamilyen végzettséget
tanúsító bizonyítványt, de csak néhány ezren tudnak elhelyezkedni.
Erre és sok más problémára igyekszik megoldást adni a Szolgáltatóipari alapképzés elnevezésû országos program, melynek városunkban (a megyei és helyi igényeket is kielégítve) a Kecskeméti Regionális Képzési Központ a fõ koordinátora.
A képzés összetett fejlesztõ
program, amely megalapozza
a szolgáltatásokban ügyfelekkel foglalkozó munkatársak
kulcsfontosságú kompetenciáinak, gyakorlati szaktudásának rutinszerû alkalmazását. A
moduláris rendszerû, elõzetes
tudás beszámítását is lehetõvé
tévõ akkreditált program

szakmai ismeretek átadása
mellett különbözõ készségek
fejlesztésére koncentrál (például: virtuális csapatmunka,
tárgyalástechnika, konfliktus
és stressz kezelése, interkulturális kommunikáció). A
program kiemelt részét képezi
az idegen nyelvû kommunikáció fejlesztése, mivel egyre
gyakoribb, hogy a szolgáltatásokat idegen ajkú ügyfelek felé is közvetíteni kell. Jelenleg
angol, német, francia vagy
orosz nyelven van lehetõség
közép vagy magasabb szintû
nyelvtudás megszerzésére.

anyagát az SZTMK Alapítvány
hazai és nemzetközi vállalatok
szakembereinek bevonásával
állította össze. A képzés a

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
decemberi MÛSORA
december
december
december
december
december
december

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

december 7. hétfõ
december 8. kedd
december 9. szerda
december
december
december
december
december
december

10.
11.
12.
13.
14.
15.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfõ
kedd

december 16. szerda
december 17. csütörtök
december 18. péntek
december
december
december
december

19.
20.
21.
22.

szombat
vasárnap
hétfõ
kedd

december
december
december
december
december
december
december
december
december

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök

december
december
december
december
december
december

4. péntek
8. kedd
12. szombat
16. szerda
20. vasárnap
22. kedd

december
december
december
december
december
december
december
december

6. vasárnap
10. csütörtök
11. péntek
13. vasárnap
19. szombat
20. vasárnap
27. vasárnap
29. kedd

17.00
19.00
15.00
19.00
19.00
15.00
19.00
20.00
19.00
15.00
19.00
17.00
19.00
15.00
19.00
–
15.00
19.00
15.00
15.00
19.00
15.00
19.00
19.00
15.00
–
14.30
19.00
–
–
–
19.00
15.00
–
–
–
20.00

INDUL A BAKTERHÁZ
INDUL A BAKTERHÁZ
CSIPKERÓZSIKA
JÁTÉK A KASTÉLYBAN
LILI BÁRÓNÕ
INDUL A BAKTERHÁZ
INDUL A BAKTERHÁZ
ÚJ VILÁG VÁR!
JÁTÉK A KASTÉLYBAN
CSIPKERÓZSIKA
JÁTÉK A KASTÉLYBAN
LILI BÁRÓNÕ
LILI BÁRÓNÕ
LILI BÁRÓNÕ
INDUL A BAKTERHÁZ

Latinovits Z. b.
Törzs J. b.
Móra F. b.
Bessenyei Gy. b.
Csortos Gy. b.
Vízváry M. b.
Jászai M. b.
FEKE PÁL koncertje
Gózon Gy. b.
Illyés Gy. b.
Latabár K. b.
Petõfi S. b.
Németh L. b.
Honthy H. b.
bérletszünet

CSIPKERÓZSIKA
JÁTÉK A KASTÉLYBAN
CSIPKERÓZSIKA
CSIPKERÓZSIKA
HÁROM NÕVÉR
CSIPKERÓZSIKA
INDUL A BAKTERHÁZ
LILI BÁRÓNÕ
HÁROM NÕVÉR

Gárdonyi G. b.
Dajka M. b.
LaFontaine b.
Szabó L. b.
Nagy L .b.
bérletszünet
Ódry Á. b.
Arany J. b.
Gombaszögi E. b.

CSIPKERÓZSIKA
HÁROM NÕVÉR

bérletszünet
Páger A. b.

LILI BÁRÓNÕ
LILI BÁRÓNÕ

bérletszünet
bérletszünet

NEM ÉR A NEVEM

bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

FURCSA PÁR
FURCSA PÁR
FURCSA PÁR
FURCSA PÁR
HÍRSZÍNHÁZ
FURCSA PÁR

–
–
–
–

NÕI
NÕI
NÕI
NÕI

VÁLTOZAT
VÁLTOZAT
VÁLTOZAT
VÁLTOZAT

– NÕI VÁLTOZAT

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNPAD
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00
19.00

PLAZMA
GOGOL.UTÓIRAT
GOGOL.UTÓIRAT
PLAZMA
PLAZMA
A LEGYEZÕ
A LEGYEZÕ
PLAZMA

bemutató

Kecskemét, Katona József tér 5. tel.: 76/501-171
e-mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu, www.kecskemetikatona.hu

alfoldi_naplo_11.qxd

2009.12.07.

9:16

Page 7

2009. december
Miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legfontosabb feladata a megelõzés és az ellenõrzés lett annakidején, kérdésessé
vált, hogy kik, hol, hogyan orvosolhatják a fogyasztói panaszokat. Azt ugyebár senki sem akarta, hogy az egyébként is leterhelt
bíróságok munkáját szaporítsák
kisebb, de a kereskedelem és a
szolgáltatás terén igen gyakori
fogyasztói sérelmekbõl eredõ,
úgynevezett fülemüle perekkel.
Végül törvény született arra, hogy
a megyei gazdasági kamarák
mellett mûködjenek független,
szakemberekbõl verbuvált vitarendezõ fórumok. Így alakulhatott meg egy évtizeddel ezelõtt a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ, 24 tagot számláló békéltetõ
testület, melynek elnöke dr. Gál
Gyula, titkára pedig Puskásné dr.
Csorba Éva. Velük beszélgetett
lapunk munkatársa az elmúlt tíz
esztendõ tapasztalatairól.

Egyszerû, gyors,
hatékony
– Fontos tudni a testületrõl,
hogy a tagjait a gazdasági kamarák és a fogyasztóvédelmi, érdekvédelmi szervezetek jelölik.
Ugyanakkor az összetételében törekszünk arra, hogy a szolgáltatások és a kereskedelem szinte minden területérõl legyen szakemberünk, s persze a jogászok segítségét sem nélkülözhetjük – mondta
el dr. Gál Gyula. – A békéltetõ
testületi hatáskörünkbe tartozik a
fogyasztó és a vállalkozás közötti,
a termék minõségével, biztonságosságával, a szolgáltatás minõ-

7

Tízéves békéltetõ testület

Fogyasztói perek helyett: megegyezés
ségével, a szerzõdések teljesítésével kapcsolatos jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. Magyarul arról van szó, hogy fórumot kínálunk a fogyasztói jogok
egyszerû, gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítése érdekében. Az ügyeket háromtagú tanács tárgyalja, melynek egy-egy
tagját a panaszos, illetve a panaszolt jelöli ki a békéltetõ testület
szakértõ tagjai közül, míg a harmadikat (az elnököt) a két kiválasztott.

testületünknél. Az úgynevezett
üdülési jog különösen sok vita forrása mostanában.
– Szám szerint hány üggyel kell
foglalkozniuk évente?
– Eleinte kevés panaszos keresett fel bennünket, mert érthetõ
módon mindenki a fogyasztóvédõknél kopogtatott. Miután egyre
ismertebbek lettünk, az ügyfélszá-

san igyekszünk orvosolni a fogyasztói jogvitákat.
– Minden esetben tudnak segíteni?
– Hangsúlyoznám, hogy nem
hatóság és nem bíróság vagyunk, hanem – ahogy a nevünk
is jelzi – egy békéltetõ testület.
Ami nem a szigorú, kötelezõ jellegû határozatok meghozatalára
Dr. Gál Gyula elnök
és Puskásné
dr. Csorba Éva titkár

A beázástól
az üdülési jogig
– Kikkel szemben érkezett a
legtöbb kifogás az elmúlt évtizedben?
– Visszatekintve egyértelmûen
megállapítható, hogy az építõipari kivitelezõk munkájára panaszkodtak a legtöbben. A tetõfedéstõl a burkolásig, vagy az épületgépészeti problémákig, nagyon
sokszínû volt ezeknek a panaszoknak a skálája – tudtuk meg
Puskásné dr. Csorba Évától. –
Ahogy a „levált a cipõm talpa, de
nem cserélik vissza” kezdetû kifogástól, a legkülönbözõbb híradástechnikai cikkekkel, háztartási gépekkel, autókkal kapcsolatos
jogvitákig, az egyéb ügyek lajstroma sem kicsi. Az utóbbi években
viszont szembetûnõen nõ a számuk azoknak, akik a mobiltelefon, az internet szolgáltatóval, valamint biztosítóval, vagy utazási
irodával szemben tesznek panaszt

munk is jelentõsen szaporodni
kezdett. Olyannyira, hogy 2006tól minden évben megduplázódott azoknak a száma, akik nálunk keresték az igazukat. Tavaly
már 211 kereskedõkkel vagy
szolgáltatókkal szembeni panaszt kellett kivizsgálnunk. Tapasztalataink szerint leginkább
szájhagyomány útján nõ az ismertségünk, és ez egyfajta elismertséget is jelent. Amikor az
egyik barát vagy szomszéd
mondja a másiknak, hogy hozzánk nyugodtan fordulhat a panaszával, mi díjmentesen, gyor-

törekszik, hanem a vitázók közötti egyez-ségre, ami természetesen mindkét féltõl megköveteli
az erre való hajlandóságot. Ha
mégsem sikerül egyezségre jutnunk, akkor a szakembereink
hozzák meg a határozatot, a
rendelkezésre álló dokumentumok, nyilatkozatok, illetve a kifogásolt termék vizsgálata, vagy az
építkezéssel kapcsolatos kifogások helyszíni szemléje után. Az
egyezséget és a kötelezést tartalmazó határozatot már bírósági
végrehajtási záradékkal is el lehet látni, ha az érintett kereskedõ
vagy szolgáltató nem teljesíti a

megadott határidõn belül a határozatban foglaltakat.

ókhoz juthatnak, és megerõsítéseket kaphatnak az igazságügyi
szakértõik véleményeit illetõen.
Olyan is elõfordult, hogy hivatalosan keresett meg bennünket a bíróság, kérve egy-egy üggyel kapcsolatos összes dokumentumainkat.

Feketelista
Támogatás
– Mi van akkor, ha a bepanaszolt egyszerûen tudomást sem
hajlandó venni az önök békéltetõ
szándékáról?
– Ebben az esetben csak ajánlás jellegû határozatot tud hozni a
békéltetõ testületünk, amit ugyancsak mindkét fél megkap. Ha a jogosnak talált panaszokat ezután
sem hajlandó orvosolni az érintett
vállalkozás, nyilvánosságra hozhatjuk, milyen kifogások merültek
fel vele szemben. Az ilyen feketelistáknak megvannak az országos
fórumai, de akkor is törvényesen
járnánk el, ha a helyi médiában
számolnánk be – a békéltetés sikertelensége után – a fogyasztók
jogos panaszairól. S talán nem
kell részletezni, hogy ez mennyivel
nagyobb erkölcsi-anyagi veszteséget jelenthet egy vállalkozásnak, mint a kárrendezés.
– Elõfordul, hogy az önök békéltetõ kísérlete végül mégis a bíróságon folytatódik?
– Ennek semmi akadálya, ezt
bármelyik fél kezdeményezheti.
Viszont mi minden olyan panaszt
azonnal elutasítunk, amiben már
jogerõs bírósági döntés született.
Ám visszatekintve az elmúlt tíz évre elmondhatjuk, hogy a bíróságok ilyen esetben bizony kíváncsiak arra, hogy a mi testületünk
szakértõi korábban mit állapítottak meg. Hiszen plusz informáci-

– Ahogy fentebb már említették, a békéltetõ testület munkája
ingyenes. Ugyanakkor jelentõs
terhet vesznek le a fogyasztóvédõk és a bíróságok válláról. És
ezért nem kapnak semmi állami
támogatást?
– Kétségtelen, hogy a testület
mûködése – gondoljunk a teljes
rezsire, a tiszteletdíjakra – nem
két fillér, mégis csaknem ennyit
kaptunk kilenc éven át támogatásként a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól. Vagyis csak hálával tartozunk a megyei kamarának, mely a kiadásaink jelentõsebb részét eddig magára vállalta. Idén elõször kaptunk – valószínûleg uniós nyomásra – annyi
pénzt, ami már valóban fedezi a
kiadásainkat.

További felvilágosítás
kérhetõ:
Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Bács-Kiskun Megyei
Békéltetõ Testület
Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: 76/501-525, 501-500,
501-523
Fax: 76/501-538
(Titkár: Puskásné
dr. Csorba Éva,
munkatárs: Mátyus Mariann)
Levelezési cím:
6001 Kecskemét, Pf.: 228

Biztos út a sikerhez

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az urnahely-bérlés nincs vallási felekezethez kötve.
Tel.: Plébánia: 76/497-025
Ügyfélszolgálat: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

Újságíró
gyakornokképzésre
várunk média szakon végzett,
de szakmai gyakorlattal nem rendelkezõ
jelentkezõket.
Elsõsorban elektronikus újságírás
területén kínálunk érvényesülési
lehetõséget.
A fényképes bemutatkozó levelet az
apalyazat@gmal.com email címre várjuk.

Több évtizede folyik a képzés a
keceli T.G.–Virágdekor Szakképzõ Iskolában, amely mind a nappali, mind pedig a felnõttképzés
terén magas fokú szakmai ismereteket kínál tanítványainak.
– Intézményünk az általános
iskolát végzett fiataloknak kíván
szakmát adni. A kéthektáros területen mûködõ intézményben –
egyebek mellett – korszerûen felszerelt tantermek, informatikai
részleg, könyvtár, tankonyha,
tanbolt, valamint modern eszközök és munkagépek segítik az elméleti és a gyakorlati képzést –
tudtuk meg Téglás András alapító igazgatótól. – A 10. évfolyam
elvégzése után, a tanulók eredményeik és továbbtanulási igényük alapján több szakmai képzésre is jelentkezhetnek. Ezek közül a legnépszerûbbek az élelmi-

Karácsonyi festmény,
ikon és görög

ajándéktárgy
vásár
Kecskeméten
a Görög Udvarban
(Széchenyi tér 9)
Nyitva:
keddtõl péntekig,
10-tõl 16 óráig

szer- és vegyi áru eladó, panziós, falusi vendéglátó, dísznövénykertész, pincér, szakács, virágkötõ és virágkereskedõ szakmák. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati képzés
magas színvonalú oktatására,
ennek köszönhetõen végzett diákjainknak nincsenek elhelyezkedési gondjaik.
– A nappali tagozaton folyó
oktatás mellett a legolcsóbb
árakkal több szakma elsajátítását kínáljuk a nálunk tanuló fel-

nõtteknek. Különösen azon foglalkozási területekre figyelünk,
amelyek nélkül – az uniós szabályok szerint – nem folytatható az
adott szakmai tevékenység. Kiemelt képzéseink közé tartozik
például az aranykalászos gazda,
a pálinkafõzõ, a takarító, a borász, a kazánkezelõ, de igen
népszerû az akkreditált bor- és
pálinka érzékszervi minõsítõ tanfolyamunk is. Ezenkívül várunk
mindenkit az ÚMVP által 100%ban támogatott tanfolyamainkra.

T.G.-Virágdekor Szakképzõ
Iskola és Kollégium
6237 Kecel, Május 1. tér 13.
Tel./fax: 78/422-910,
30/688-9083
www.viragdekor-kecel.sulinet.hu
e-mail:
tgvirag@gmail.com
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Szemrevaló világmárkák szaküzlete

Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet
Köszöntjük ügyfeleinket!
Jól számítanak, ha ránk számítanak a továbbiakban is!
A Takarékszövetkezet kiemelt aktuális ajánlataiból, a Takarékszövetkezet tagjai részére:
Szerzõdéses számlabetétek
Lekötés nélküli betétek a jegybanki alapkamat alapján éves 8% kamattal.
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft.
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +2% kamat együttese, jelenleg éves 8,5%.
Leköthetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
A jegybanki alapkamat +1,6% kamat együttese, jelenleg éves 8,1%.
Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
Egy éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +2,5% kamat együttese, jelenleg éves 9%
Leköthetõ legkisebb összeg: 10.000.000.-Ft.
A jegybanki alapkamat +2,1% kamat együttese, jelenleg éves 8,6%.
Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
Évzáró ünnepi kölcsön a Takarékszövetkezetnél.
Törlesztõrészlet kimutatás
Éves kamat:
Futamidõ (hó):
Kölcsönösszeg (Ft)
30 000
50 000
80 000
100 000
150 000
200 000
Teljes Hiteldíj Mutató (THM):

12
2 700
4 500
7 200
9 000
13 400
17 900
13,80%

13,00%
18
24
Havi törlesztõrészlet (Ft)
1 900
1 500
3 100
2 400
5 000
3 900
6 200
4 800
9 300
7 200
12 300
9 600
13,80%
13,80%

AJÁNLJUK TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

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)
ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL!
Jól számít, ha ránk számít!

ingatlanközvetítés
albérletközvetítés G albérletkezelés
G hitelügyintézés
G biztosítás G befektetés
G

G

Vágja ki a kupont és 2009. dec. 24-ig adja be
kiadó, eladó ingatlanát, és díjainkból
30% kedvezményben részesül.
Idõpontkérés: 30/493-2916
Kecskemét, Ótemetõ u. 2.
Tel.: 30/493-2916, www.unitingatlan.hu

Eladó Kecskeméten a nyíri úti nyugdíjasházban egy 46 nm-es, másfél szobás

földszinti lakás kis elõkerttel.
Tel: 76/505-041, 30/9788-480
Vágott és
cserepes virágok,
csokrok, koszorúk
gazdag kínálatával
várom kedves
vásárlóimat!

Impozáns üzlet fölött olvasható a Dr. Ács Optika márkanév Kecskeméten, a volt SZMT székház oldalában. Itt az optikai kereteket és
kontaktlencséket tekintve a világmárkák teljes skáláját kínálják, a különbözõ kiegészítõk, ápolószerek széles választéka mellett. Egy korszerû eszközökkel, berendezésekkel felszerelt rendelõ is tartozik az
üzlethez, ahol két szemész szakorvos várja a pácienseket. A látásélesség pontos felmérésétõl a szembetegségek diagnosztizálásáig,
gyógyításáig, teljes körû szemészeti szakvizsgálaton vehet részt, aki
ide betér. Az új szemüvegek elkészítését, illetve a régiek javítását, ultrahangos tisztítását, beállítását két szakképzett optikus végzi.
– Fiatal szaküzlet a miénk, hi- kuszú, vékonyított lenszen alig másfél éve nyitottunk, cséket kínáljuk 30
így nagyobb összehasonlítási százalékos kedvezalapunk még nincs a forgalom, ménnyel, amik jelenilletve a vásárlási igények válto- tõs könnyítést jelentezásait tekintve – mondta el la- nek viselõiknek, ha
punknak az üzlet ügyvezetõje, három-négy dioptrián
dr. Ácsné Szepes Krisztina. – A felüli
szemüveget
gazdasági válságból eredõ elsze- kénytelenek hordani.
gényedés, illetve a szemüvegek
– Ugyancsak év
TB-támogatásának megszünteté- végi akciónk keretése egyaránt közrejátszhat abban, ben, 25 százalékkal
hogy az utóbbi hónapokban az csökkentett áron vásáemberek többsége a mérsékel- rolhatják meg nálunk a japán
tebb árfekvésû kereteket, lencsé- Hoyalux iD család prémium kateket keresi. Ezért vásárlóinknak góriás multifokális lencséit. A látegész évben különbözõ kedvez- szerészet terén a világ egyik legményes akciókkal is igyekszünk jobb termékei ezek, hiszen minsegíteni. Most például az egyfó- den távolságra tökéletes látást

biztosítanak a látócsatornáik. Ami
természetesen csak úgy érhetõ el,
ha alapos vizsgálat, sok-sok pontos mérés elõzi meg ezeknek a
progresszív szemüveglencséknek
a személyre szabott, speciális eljárásokkal történõ megalkotását.
– Az idén a tavaszi napszemüveg akciónkat kísérte legnagyobb érdeklõdés. Gondolva,

hogy ezek a termékek karácsonyi
ajándéknak is kitûnõek, most
sokféle világmárkás (Bvlgari, Versace, Chanel stb) napszemüveget
is kínálunk, 50-70 százalékos
kedvezménnyel.

– Egyre többen úgy térnek be
hozzánk, hogy mástól hallották,
itt komplex, figyelmes kiszolgálásban lehet részük. Ezerféle keretet kínálunk, s a márkásabbakból nincs is két egyforma.
Ám nem feltétlenül az ár szabja
meg, hogy kinek melyik fazon
áll jól, ahogy azt sem, hogy bizonyos lencsékhez milyen optikai keret ajánlott. Mi minden tekintetben szolgálatkészen igyekszünk segíteni, hiszen számunkra az jelenti az igazi szakmai sikert, ha elégedetten távoznak
tõlünk a pácienseink.
Dr. Ács Optika és
Szemészeti Rendelõ
Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8
Tel.: 76/401-152, 20/209-57-87
e-mail:
dr.acsoptika@freemail.hu
Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig: 9-tõl 18 óráig
Szombaton: 9-tõl 13 óráig
Orvosi szakrendelés:
Hétfõtõl péntekig 16-tól 18 óráig,
szombaton 10-tõl 12 óráig.

Látványosan fejlõdõ látványpékség
Nem csak hazánk üzlethálózataiban, de a környezõ országokban is
ismerõsen cseng ma már a két évtizedes múltra visszatekintõ P&P
Pékáru Kft. neve. A kiskunfélegyházi székhellyel mûködõ, teljesen
magyar tulajdonú sütõipari vállalkozás 1996 óta gyárt fagyasztott
termékeket, amelyek döntõ többségét saját franchise hálózatán keresztül értékesíti. A látványpékségük finomságai mellett, a kunszállási üzemük jóvoltából sokféle friss pékáruval, cukrász termékekkel töltik fel mindennap a boltok polcait, ötvözve a hagyományos értékeket a modern kor haladó technikájával.
Hatvani Lászlótól, a csaknem zis jelentõsen felerõsítette a pia250 dolgozót foglalkoztató cég ci versenyt. Ez alatt most nemcügyvezetõ igazgatójától megtud- sak a hazai sütõipari vállalkozátuk, hogy a korábbi évekhez ha- sok rivalizálását értem, hanem
sonlóan a jelenlegi nehéz gazda- azt is, hogy egyre több hasonló
sági helyzetben is a folyamatos profilú nyugat-európai cég
igyekszik meghonosítani terméfejlesztésekre törekszenek.
– Ebben az évben egy új, 700 keit a magyar üzletláncoknál.
négyzetméteres fagyasztórak- Így mi is egyre több országban
tárral bõvült a félegyházi üze- próbálkozunk jó pozíciókat tamünk, mellé pedig egy korsze- lálni, látványpékségünk franrû, kapacitást bõvítõ, új kelesz- chise hálózatán keresztül értétõ technikát-technológiát telepí- kesítve a továbbfejlesztett tertettünk. Vagyis valóban el- mékeinket, amelyek közül pélmondhatjuk, hogy a fejlõdésünk továbbra is töretlen, ami
persze annak köszönhetõ, hogy
fejlesztéseink nemcsak a termelékenység növekedését, hanem
a magas minõségi követelményeket is szolgálják. Ezek nélkül
nem lehet versenyben maradni
ma a piacon – nyilatkozta lapunknak Hatvani László. – Márpedig a jelenlegi gazdasági krí-

MOZOGNI SZERETNÉL?
FÁJ A GERINCED?
ESETLEG TÚLSÚLYOS VAGY?
Gyere el és tornázzunk együtt kíméletesen,
de hatásosan, kortól függetlenül!
Október 2-tõl minden kedden és pénteken
reggel 8-9-ig.

CALLANETICS

dául a Bombajóó® márkanév
már külföldön is igen népszerû.
Ugyanakkor a változó magyar
fogyasztói igényekre ezután is
azonnal reagálnunk kell ebben a piaci versenyben, kiszolgálva minél több hazai kereskedelmi hálózatot. A kimagaslóan korszerû, az EU-s szabványoknak megfelelõ termelõi
struktúránk és technikai hátterünk lehetõvé teszi, hogy nagyobb megrendeléseket is
gyorsan teljesítsünk és nagyon kedvezõ áron.
A P&P Pékáru Kft. ügyvezetõ
igazgatója szerint a korszerû
technikai-technológiai feltételek mellett, kiváló szakembergárda garantálhatja csak cégük folyamatos fejlõdését. Éppen ezért évek óta mûködtetnek Kiskunfélegyházán tan-

Nem csak ünnepi
alkalomra!
Díszítse otthonát,
rendezvényét
egyedi tervezésû,
különleges gyertyákkal!

MÉLYIZOMTORNA
Kecskeméten az Árpádvárosban, az
iskola mögött, a Burga u. 1. szám alatt,
a Hakkoda dojo japán edzõteremben.
AZ ELSÕ ÓRA INGYENES.
Bíróné Gizus – Tel.: 20/346-7755

Kecskemét, Kõhíd u. 8.

Gyertyaház
Nyitva tartás: hétfõ–péntek
9–12, 13–17, szombat: 9–12

mûhelyt, ahol több mint száz
pék és cukrász szakiskolai tanuló gyakorlati oktatása mellett ma már technikusok képzésére is vállalkoznak.
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