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Az árnyékok színei
A napokban nyílt meg Kiss Zsolt
Indiáról készült, Az árnyékok színei címû könyvbemutató fotókiállítása az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központban.
Ennek kapcsán lapoztuk át közösen a remek kötetet a szerzõ-

a felszín – a civilizáció melléktermékeként megjelent mûanyag
palackok, piszok, zaj és szemét
mögött – meglássam a harmóniát, a nyomor mögött a természettel való együttélést, a gyönyörû épületekben a lelket. Ott

Amikor visszaszerezték a hatalmat e terület felett, nem rombolták le azt, hanem mellé építettek
egy hindu templomot. A mai napig mecset áll Krisna szülõháza
felett, és senkinek sem jut eszébe lebontani. Jól megférnek

Szentmise Marosi
Izidor emlékére
Megemlékezéssel egybekötött
szentmisét tartottak a napokban
Kisizsákon, néhai Marosi Izidor
váci püspök tiszteletére, aki húsz
éven keresztül szolgált plébánosként Izsákon. A dr. Bíró László tábori püspök celebrálta ünnepi misén jelen voltak az egykori hívek, a Kecskeméti Nemzetõrök, a Kecskeméti Honvéd
Hagyományõrzõ Egyesület és a
Piarista Férfi Kar. Köszöntõ beszédet tartott Farkas P. József, a
Porta Egyesület alapítója.

HÁZI GONDOZÓ KHT
Otthoni ápolás, gondozás, házimunka,
meleg ebéd házhoz szállítása,
bevásárlás, hivatalos ügyek intézése,
házigondozás akár bentlakással is.
Gyermekfelügyelet otthon,
irodánkban, óvodába, iskolába,
különórákra-kísérés, szállítás.

Kecskemét, Jókai u. 34.
Tel.: 76/423-711;
70/368-5211
e-mail:
mkatalin@mail.opticon.hu
Koszorú Andrásné
vezérképviselõ
ügynökségi irodája

vel, s míg fejezetrõl fejezetre értünk, szó esett hitrõl, erkölcsrõl,
toleranciáról, szegénységrõl és
persze az árnyékok színeirõl is.
– Indiában elõször 2000-ben
jártam, majd még háromszor
visszamentem. Idõ kellett, hogy

az élet a hitre épül. Egy rájuk jellemzõ történet: hitük szerint
Matura városában született
mintegy ötezer évvel ezelõtt Krisna. A szülõházat féltve õrizték,
mígnem a muszlimok elfoglalták és építettek rá egy mecsetet.

Már Zagora felsõruházat
is kapható,
34-46-os méretig!
Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig
szombaton: 10–13-ig

egymás mellett, mert az indiai
lelkület toleráns. Amikor patkányok lepték el az egyik templomukat, nem kiverték õket, hanem ételt adtak nekik, mert minden életet tiszteletben tartanak.
(Folytatás a 2. oldalon!)

Kecskemét, Ceglédi út 38.
Tel./fax: 76/505-545,
76/410-260, 30/7488-478
30/9435-266
www.autouvegkft.hu
info@autouvegkft.hu

Biztosítások kötése
G

Lakásbiztosítás
Társasház-biztosítás
G
Mûtárgybiztosítás
G
Kötelezõ- és cascobiztosítás
G
Betegségbiztosítás
G
Élet- és nyugdíjbiztosítás
G
Baleset-, sí-, golf-, búvárbiztosítás
G
Extrém sport -, kerékpárbiztosítás
G
Utazási biztosítás
G
Vállalkozói vagyonbiztosítás
G
Szállítmány-fuvarozói biztosítás
G
Felelõsségbiztosítás (tervezõi,
könyvelõi, építés – szerelés)
G

Virágvarázslat

Élénk érdeklõdés kísérte az idén jubiláló Gyenes Kertészet
fõtéren kiállított virágait. Várjuk Önöket az elkövetkezõ
két hétvégén is a fõtérre. (Összeállításunk a 11. oldalon)

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
Tel.: 76/504-111 Fax: 76/504-421
Mobil: 70/511-0703
e-mail: koszorune@microsystem.hu
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Az árnyékok színei
(Folytatás az 1. oldalról)
–Különfejezet mutatja be a
nõket és a férfiakat, sõt egyet
az álmodóknak is szántál.
– Az indiai nõk színesek, kecsesek és nõiesek. A hagyományos indiai öltözködésnek
megfelelõen manapság is száriban járnak. Oltalmazzák a

vagy egy energiaitalt, és
megy tovább. Egy indiai viszont lefekszik aludni, érje a
fáradság akár egy múzeumban, vagy éppen az utcán.
Hajnalban viszont, amikor az
idõjárás engedi, az egész falu
a földeken dolgozik. A felületesen szemlélõdõ turista azt

ják halottaik hamvait, hogy
azok kiszabadulhassanak az
örökös újjászületés körforgásából, és ugyanitt tisztítják
meg testüket az élõk. A körforgás életük elválaszthatatlan része. Ezt követi a könyv
szerkezete is, amikor az elsõ
fejezet címe késõbb újra feltû-

Márta néni örökösei
Nemesszeghyné Szentkirályi
Márta munkássága és hivatástudata példaként szolgált
és szolgál mind a hazai,
mind a külföldi zenepedagógusok számára. Márta néni
alapító igazgatója volt az ország közoktatásában elsõként Kecskeméten, 1950-ben
elindított Ének-Zenei Általános Iskolának (ma Kodály Iskola). A zeneszeretete és

munkássága nemcsak pályatársai, hanem a növendékei
életét is meghatározta. Az el-

sõ osztály egyik tanítványa,
K. Udvari Katalin 2002. tavaszán alapította a Psalmus
Humanus Mûvészetpedagógiai Egyesületet, mely két
esztendeje
a
Magyar
UNESCO bizottság tagja lett.
Ezt az egyesületet látogatja
meg május 13-án az az ominózus elsõ osztály, mely tavaly ünnepelte ötvenedik évfordulóját.

Porta-vélemény a Rudolf laktanyáról

kultúrát, a hagyományokat, a
gyermekeket, a családot, az
összetartozást, és a soha el
nem múló, szegénységen,
ráncokon is átsugárzó szépséget. A férfiak – ellentétben a
nõkkel – általában európai
ruhát viselnek. Békések és barátságosak, az európai pörgés nem életformájuk, annál
inkább az elcsendesedés. Ha
egy európai ember napközben elfárad, iszik egy kávét

gondolja, hogy lusták, de errõl szó sincs. Egyszerûen csak
akkor teszik a dolgukat, amikor a természet azt lehetõvé
teszi. Nem megváltoztatni
akarják, hanem tiszteletben
tartják.
– A könyv alapgondolata a
körforgás. Nem csak témájá ban, de szerkezetében is.
– Az indiaiak számára a
testi és a lelki megtisztulás
forrása a Gangesz. Ide szór-

nik, és új értelmezést kap. A
letisztult harmónia a színekben megjelenve magáért beszél: ezek az emberek szinte
eggyé válnak a környezetükkel.
– Változtatott rajtad India?
– Befogadóbbá vált a kereszténységem, és szükségét
érzem, hogy a látott és tapasztalt toleranciával éljem
meg. Ha „csak” ennyit adott
volna India, én már nyertem.

800 éves a ferences rend

Bácskai zarándoklat
A kecskeméti Porta Egyesület nagy
sikerû rendezvénysorozata, a Ferences Akadémia legújabb programja volt a napokban megtartott
bácskai zarándoklat. A remek
programokhoz szerencsére gyönyörû idõ is társult, így a jókedvû zarándokok sikeresen teljesíthették útjuk minden állomását.
A tompai határvizsgálat után Topoly felé vették az irányt, majd a
bácsi ferences templom és rendház
volt a következõ úti cél. A város a
középkori Magyarország egyik egyházi és kulturális központjának számított. A ferences templomot 1169ben építették, a helyben égetett téglát a Mecsekben fejtett kõvel kombi-

nálva. A tatárjárásban elpusztult a
templom és a rendház, az újjáépítés
során csak a torony
és a szentély maradt meg eredeti
formájában; a hajórészt gótikus stílusban építették újjá. A zarándoklat
emlékeként koszorút helyeztek el a
kecskemétiek a templomban, majd
a bácsi várban elfogyasztott ebéd
után tovább indultak a bogyáni
pravoszláv kolostorba, aminek bája
mindenkit magával ragadott.
A zarándokok útja végül Doros-

zlóra, a Szentkúthoz vezetett. Az itteni Mária szobornál közös énekkel,
mécsesekkel és koszorúval adtak
hálát a Mindenhatónak, majd testileg elfáradva, de lelkiekben teljesen
feltöltõdve indultak haza, Kecskemét felé.

Vadaskertünk új lakói
Nemcsak a remek tavaszi
idõ csábított sok-sok látogatót a Kecskeméti Vadaskertbe az elmúlt hetekben, hanem azok az új kis jövevények is, akikkel az intézmény vadállománya a közelmúltban szaporodott. A
kenguru (felvételünkön), az
antilop és a muflonok egyaránt gyarapították a közkedvelt intézmény állatállományát.

Az Alföldi Civil Naplóban többször is olvashattunk arról, hogy
a kecskeméti Rudolf laktanya
11,5 hektáros területének a felét üzletház építésére akarja
bérbe adni a Közép-európai
Nemzetközi Egyetem Alapítványának kuratóriuma. Lapjuk
írásaiban azt is hangoztatták,

delmi létesítmény építésére, valójában végleg lemondanak
róla. Hiszen ki tudja ma megmondani, mi lesz fél évszázad
múltán? Ráadásul olyan üzletet
akar kötni az alapítvány kuratóriuma, hogy a bérbeadás fejében felújítják majd a laktanya
területén lévõ mûemléki épüle-

temet létrehozni képtelen alapítvány visszaadná ezt a nagy
értékû ingatlant az alapítói jogok gyakorlóinak, vagyis a
Bács-Kiskun Megyei és a Kecskeméti Önkormányzatnak. Ne
egy kuratórium, hanem választott vezetõink döntsenek –
anyagi elõnyöket, kecskeméti

hogy egy nemzetközi színvonalú felsõoktatási intézmény létrehozására szervezõdött ez az
alapítvány 19 évvel ezelõtt, s
ezért juthatott hozzá ehhez a
hatalmas belvárosi ingatlanhoz. Ám egyetem itt azóta sem
létesült, ám a terület egy-egy
kisebb részét hosszú távra már
bérbe adták az elmúlt években, így emelkedhetett itt
McDonald' étterem, vagy építõipari áruház.
Egyesületünk is megvitatta a
Rudolf laktanya ügyét, illetve a
jövõjét érintõ terveket. Véleményünk szerint, ha 40-50 évre
bérbe adják ennek a frekventált területnek a felét kereske-

teket. Amik egy részét azután,
odaadják a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemnek különbözõ
kísérletezési célokra, vagyis
nem azért, mert ez a rangos intézmény a fõvárosból Kecskemétre szeretne települni. – A
mûvészetpártolásból eredõ erkölcsi elismerésen kívül, Kecskemétnek mi ebbõl a haszna?
A kérdés felvetése azért fontos, mert szerény becslések szerint, a Rudolf laktanya 11,5
hektáros területe a mai áron
körülbelül négymilliárd forintot
ér. Ebben az ínséges években
még az is jobb megoldás lenne
véleményünk szerint, ha a Közép-európai Nemzetközi Egye-

érdekeket is szem elõtt tartva –
e terület sorsáról! Ki tudja például, hogy a városunkban
most épülõ Mercedes Gyárnak
milyen oktatási, kulturális és
egyéb igényei lesznek pár év
múltán?
Ami ebben az esetben alapvetõen lényeges, az a laktanya
mûemléki épületeinek megóvása. De erre mindenkit törvény
kötelez, bárkinek a tulajdonába kerüljön ez a jelentõs belvárosi terület. Márpedig akkor
úgy lenne ésszerû hasznosítani,
hogy anyagilag is jól járjanak a
kecskemétiek.
A Porta Egyesület
vezetõsége

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

Kérje árajánlatunkat!
Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470
weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu
titkarsag@hknyomda.hu
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Régi hagyomány már hazánkban, hogy április 24-én, Szent
György napján a rendõröket
köszöntjük. A jeles bajvívó személye, legendája összefonódott a jó és rossz küzdelmének
mindig aktuális problémakörével, így nagyon is érthetõ,
miért választotta a bûnnel naponta hadakozó rendõrségünk

Szent György napja
védõszentjévé a sárkányölõ lovagot. Ezen a napon tehát,
azokat ünnepeljük, akik élethívatásuknak választották az állam polgárainak szolgálatát és
védelmét. Az alábbi írásokból

egyértelmûen kiderül, hogy a
megyében élõk büszkék lehetnek rendõreikre, akik egyre nagyobb erõfeszítésekkel egyre
szebb eredményeket érnek el a
közrend biztosítása és a bûnül-

dözés területein. Vagyis változatlanul elmondható, hogy
Bács-Kiskunban a lakosság
polgárbarátnak, a biztonságunkat szolgáló testületnek tekinti a rendõrséget. Olyan ren-

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság

díthetetlen, jól felkészült csapatnak, amely törvényesen
küzd a jogrend mindenfajta
megsértése ellen. Így nem csoda, hogy változatlanul civil hagyomány is maradt megemlé-

kezni rendõreinkrõl ezen a
szép ünnepen.
Annak reményében köszöntjük Szent György napján Kecskemét és egész Bács-Kiskun
rendfenntartó testületeinek tagjait, hogy a jövõben is következetesen, töretlen szakmai tisztességgel szolgálnak és védenek bennünket!

Dr. Bencze József országos fõkapitány szerint:

Az eredmények önmagukért beszélnek A rendõrség itt jól
végzi a feladatát

Mint ismeretes, Bács-Kiskunban is megtörtént 2008. január elsején a
rendõrség és határõrség fúziója. Így tavaly már jelentõsen megnövekedett feladatkörrel és egyharmaddal nagyobb állománnyal
folytatta mûködését a megyei fõkapitányság. A rendõreink, határrendészeink tevékenysége – a társszervekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és az állampolgárok egyéb közösségeivel való szoros együttmûködésük nyomán – jelentõsen javította a lakosság biztonságérzetét a különbözõ felmérések, statisztikák szerint. Ezt jelzi az
a tájékoztató is, amit Dávid Károly dandártábornoktól, megyei rendõrfõkapitánytól kaptunk, s amibõl az alábbiakban közlünk néhány
figyelmet érdemlõ tendenciát.
legjobb volt az országban. A
Kevesebb bûneset
közlekedésrendészeti és közAz ismertté vált bûncselekmények rendvédelmi szolgálat az orszászáma 12,2%-os csökkenést mu- gos szint feletti 35,6%-os, illetve
tatott tavaly a térségben. Így ma 25,3%-os mutatókkal a legjobb
már kijelenthetõ, hogy Bács-Kis- eredményeket produkálta hakun a bûnügyileg kevésbé fertõ- zánkban.
zött megyék közé tartozik az orKözterületek biztonsága
szágban.
A közlekedési bûncselekmé- A rendõrkapitánysággal vagy
nyek tekintetében ugyancsak je- õrssel rendelkezõ városokban
lentõs, 17%-os csökkenés volt napi 24 órás volt a közterületi
megfigyelhetõ. A jogszabályi járõrszolgálat lefedettsége, a kielõírások változásának – az úgy- sebb településeken pedig, körzeti
nevezett zéró toleranciának -, il- megbízottak biztosították a rendletve a szigorú rendõri fellépés- õri jelenlétet. A megyében lévõ

kezdeményeztek, illetve 83 elfogást, 169 elõállítást foganatosítottak.

A Bácska és a Hírös
A Bácska Bevetési Osztály az értékelt idõszakban továbbra is ellátta a fõkapitányság illetékességi
területén lévõ szerb határszakaszon a határrendészeti kirendeltségek mélységi támogatását. Az
osztály állománya megfelelõ létszámban és technikai eszközökkel megerõsítve, a határon átnyúló illegális migráció felfedésének és megakadályozásának fõ
feladatán túl, megfelelõ felkészítés után, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti feladatok ellátása érdekében is teljesítettek szolgálatot.
A Hírõs Akció Osztály munkája továbbra is igen sokrétû. Az általános közterületi szolgálatok
mellett személy-, rendezvény- és
utazásbiztosításokat, kíséréseket,
szállításokat, közbiztonsági és

Kapcsolatok

A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság kapcsolata a sajtó
munkatársaival jó, a fõkapitányságról, a munkájáról a médiában megjelenõ kép hiteles.
Hasonlóan korrekt a fõkapitányság és a városi rendõrkapitányságok együttmûködése a
megyei és a helyi önkormányzatokkal, melyek jelentõs segítséget nyújtottak a rendõrség
munkájához. A Bács-Kiskunban
mûködõ közterület-felügyelõ
szolgálatok, a polgárõri állománnyal együttmûködve, legfõképpen a megyeszékhelyen jelentette jelentõs támogatást a
rendõröknek a nagyobb rendezvények biztosításában.
Tavasszal migrációs együttmûködési megállapodást kötött
Bács-Kiskun, Pest és Tolna megye
rendõrsége, melynek célja a Magyar Köztársaság területén a
schengeni határellenõrzési elvek
egységes megvalósításának érdekében a fõkapitányságok tevékenységének összehangolása,
kölcsönös segítése, a hatékony
információáramlás és feldolgozás biztosítása. Novemberben
Zala, Vas és Gyõr-MosonSopron megyével bõvült az
együttmûködõk száma.

Idei célkitûzések

A Bácska és a Hírös kommandósait kemény fából faragták
nek köszönhetõen, sokkal kevesebb ittas vezetõ akadt fent a
közúti ellenõrzések rostáján.
Legnagyobb mértékû csökkenés
ezen a téren Kecskeméten és Kalocsán volt tapasztalható.
A szervezett bûnözés elleni fellépés egyik jelentõs eredménye a
Kecskeméti Rendõrkapitányság
ügye volt, melyben ez idáig 16
személyt vontak eljárás alá kitartottság, kerítés, kábítószerrel való visszaélés megalapozott gyanúja miatt.
A Bács-Kiskun Megyei Rendõrfõkapitányság ismeretlen tetteses
felderítési mutatója a harmadik

119 településen – 19 község kivételével – mindenütt van körzeti
megbízotti szolgálat rendszeresítve. Ennek eredményeként,
20,1%-kal csökkent a közterületen elkövetett bûncselekmények
száma, melybõl kiemelendõ,
hogy kevesebb garázdaságot
(19,6%), ittas vezetést (-18,6%),
lopást (-23,4%), rablást (-29,3%),
rongálást (-32,1%) követtek el
közterületen.
Tavaly a megye rendõrei több
mint 22 ezer órában teljesítettek
közös szolgálatot a helyi polgárõrökkel, s ennek során ezer szabálysértési, 65 büntetõeljárást

bûnügyi akciókat, razziákat,
technikai bemutatókat, kiképzéseket hajtanak végre rendszeresen. Speciális taktikai eljárások,
akciók során 59 esetben vették
igénybe az osztály segítségét, és
62 elkövetõt fogtak el a közremûködésükkel. Egyre súlyosabb,
erõszakosabb és nagyobb volumenû bûncselekmények elkövetõit kellett elfogniuk, amire csak
képzett, jól összeszokott egység
képes. Bevetéseikkel garantálható a nagyobb eredményesség,
valamint a végrehajtó állomány
életének és testi épségének védelme.

2009-ben alapvetõ célkitûzése a
megyei kapitányságnak, hogy a
szakmai feladatokat egyre színvonalasabban végrehajtó szervezetként garantálják a schengeni külsõ határ biztonságának
fenntartását, az utas- és áruforgalom zavartalanságát, kellõ figyelmet fordítva a bûnmegelõzésben adódó lehetõségeikre.
Hatékonyan igyekeznek kezelni
a napjainkra kialakult társadalmi krízis kriminalisztikai hatásait,
megtartva a tavaly elért bûnügyi
eredményességüket. Eltökélten
próbálnak sikerrel fellépni a lakosságot legjobban veszélyeztetõ és irritáló cselekmények elkövetõivel szemben, különösen a
vagyon elleni és az erõszakos
bûnesetek további visszaszorítása érdekében.

A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési munkája során évek óta kiemelt figyelmet fordít az úgynevezett diszkós balesetek megelõzésére. Ennek a munkának részeként született meg a
Hiszem, ha látom címû sokkoló dokumentumfilm, a Tiszta fejjel elnevezésû kampány támogatásával.
Az alkotás bemutatója a kö- sofõr azonban, elveszti uralmát
zelmúltban volt Kecskeméten, a a jármû felett, és frontálisan ütMalom Moziban. A tervek sze- közik a szembe jövõ autóval,
rint a filmet minden középisko- amiben egy testvérpár utazott, s
lába eljuttatják, hiszen elsõsor- az egyik az életét vesztette. A
ban azoknak a friss jogosít- filmben részletesen szemléltetik
vánnyal rendelkezõ tizenévesek- a kiérkezõ mentõk, a rendõrnek a figyelmét szeretnék felkel- ség, a tûzoltók majd végül a te-

Dr. Bencze József országos és Dávid Károly megyei fõkapitány
az érdeklõdõk gyûrûjében.
teni, akik gyakran használnak
gépjármûvet a hétvégi szórakozóhelyek megközelítésére.
A premieren jelen voltak a
film készítõi, szereplõi, az
együttmûködõ szervek, szervezetek képviselõi. A rendezvényt
dr. Bencze József r. altábornagy, az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõje nyitotta
meg. Az altábornagy felhívta a
jelenlévõk figyelmét arra, hogy
a közúti balesetek során, bizony
gyakran nem a vétkes fél szenved maradandó vagy halálos
sérülést, hanem az, aki minden
szabályt betartva áldozatául
esik az ámokfutóknak. Ez a film
is egy hasonló történetet dolgoz
fel. Egy négytagú baráti társaság alkohol- és drogfogyasztás
után ül autóba, hogy hazainduljon a szomszéd városból,
ahol szórakozni voltak. A szerek befolyásoltsága alatt lévõ

metkezési vállalat helyszínelõ
munkáját.
– Országos szinten Bács-Kiskun megyében igen biztatóak a
statisztikák. A halálos közúti
tragédiák száma mintegy harminc százalékkal, míg az alkoholos befolyásoltság alatt okozott baleseteké huszonkét százalékkal esett vissza. Ez azért is
nagyon jó eredmény, mivel
több országban ez a szám
nemhogy csökkenne, inkább
növekszik. Bács-Kiskun bûnügyi
szempontból az egyik legleterheltebb megye, ennek ellenére
tizenkét százalékkal csökkent az
ismertté vált bûncselekmények
száma. Ezeket a számokat nézve, úgy gondolom, hogy ebben
a megyében a rendõrség jól
végzi a feladatát, minden elismerésem az övék – nyilatkozta
lapunknak dr. Bencze József altábornagy.
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Kampány
a balesetek
megelõzéséért
A Bács-Kiskun Megyei Rendõrfõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága három hónapig tartó baleset-megelõzési
kampányt hirdet meg az idén
(március 15. és június 15. közötti idõszakban). Elsõsorban
a biztonsági öv használatának
fontosságát, illetve az ittas jármûvezetés és a sebességtúllépés veszélyeit igyekeznek
hangsúlyozni a kampány szervezõi.
Geisztné Kamasz Erzsébet r.
õrnagytól megtudtuk, hogy a
rendezvénysorozat ideje alatt
nyolc Kecskeméten közlekedõ
autóbusz oldalán és hátsó
szélvédõjén vannak plakátok a
fenti témakörökrõl, amik láthatóak a Kunság Volán Zrt.
helyi menetrend szerint közlekedõ autóbuszain üzemeltetett
monitorokon is. A kampány
során havonta egy alkalommal közlekedésbiztonsági kérdéseket tartalmazó szórólapot
osztanak szét Kecskemét egyegy nagy bevásárlóközpontjánál. Április elején a Tesco, a
napokban pedig, az Auchan
Áruházban totózhattak az érdeklõdõk. Május 15-én 10-tõl
17 óráig a kecskeméti Metro
Áruházban lesz az utolsó forduló a sebességtúllépéssel
összefüggõ kérdésekbõl.
Minden forduló helyes megfejtõi közül 33 totózót sorsol ki
a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelõzési Bizottság, akik külön írásos meghívást kapnak
június 20-ára, a Kecskeméti
Granada Wellnes Hotelben,
családi nappal egybekötött juniálisra. Itt sorsolják ki azokat
az értékes díjakat (notebookot,
wellness hétvégét, üdülési és
vásárlási utalványokat) amelyeket a kampány támogatói
ajánlottak fel e rendezvénysorozat sikere érdekében. – Persze mindenki reméli, hogy az
igazi siker az lesz, ha mind
többen betartják a közlekedés
szabályait, s egyre kevesebb
baleset történik közútjainkon.

A fõkapitányság legeredményesebb sportolója

Világjátékokra készülõ fõhadnagy
Dr. Hajdú László 2001 óta rendõr, a megyei fõkapitányság Bûnügyi
Igazgatóságának munkatársa. Tizenegy éves kora óta, mintegy 30
éve judózik. Még civilben a Kecskeméti SC és a Szolnoki Honvéd SE
elsõ osztályú, sokszoros válogatott versenyzõje volt, számtalan magyar bajnoki helyezéssel, címmel és nemzetközi eredményekkel. Eddig nyolcszor nyerte meg az évenként rendezett Országos Rendõr Judo Versenyeket, ahol többször kapta meg a legtechnikásabb versenyzõ címet is.

Hajdú fõhadnagy akció közben
A Rendõr Európa Bajnokságon 7. helyezést ért el,
majd a Rendõr Csapat EB-n
5. helyet szerzett. Tavaly Líbiában, a Rendõr Világbajnokságon, már nemcsak versenyzõként vett részt, hanem
mint a magyar csapat szakmai vezetõje. És ez lett minden idõk legeredményesebb
világbajnoksága a magyar
rendõrök számára, hiszen a
nõi judósok három, míg a
férfiak egy bronzérmet szereztek.

Dr. Hajdú László lakóhelyén is judo edzõként utánpótlás – neveléssel foglalkozik: mintegy félszáz gyermek,
serdülõ és ifi korú leendõ
versenyzõnek oktatja a sportág alapelemeit. A srácok
tudják, hogy Laci bácsi rendõr, és a ritka pihenés pillanataiban gyakran kérdezik
munkájáról.
Lapunk kérdésére a fõhadnagy elmondta azt is, hogy
szerte a világban igen nagy
presztizse van a rendõr

Az összeállítást támogatta:

PINTÉR MÛVEK
KECEL

Czékus mûszakivizsga-állomás
VÁLLALJA:
• motorkerékpárok
• személygépkocsik
• benzin és gáz
kettõs üzemû jármûvek
• tehergépkocsik, illetve
ezek pótkocsijainak
• mezõgazdasági vontatók,
lassú jármûvek,
illetve ezek pótkocsijainak
• nemzetközi tehergépjármûvek
• belföldi autóbuszok
• belföldi hûtõs
tehergépjármûvek

Nyitva
Nyitva tartás:
tartás: H-P:
H-P: 6.00–16.00
6.00–16.00
Kecskemét,
Kiskõrösi út
út 9-11.
9-11.
Kecskemét, Kiskõrösi
Tel./fax:
Tel./fax: 76/485-334
76/485-334

MÛSZAKI
VIZSGÁZTATÁSÁT
Környezetvédelmi vizsgálat
(zöldkártya)

sportnak, fõleg azoknak a
sportágaknak, melyek szervesen illeszthetõek a rendõri
munkába (judo, karate, lövészet, lovaglás, atlétika). A területi és helyi szervek külön
rendvédelmi sportegyesületeket tartanak fent külföldön,
amelyek ellátják a kiképzési
feladatokat és támogatják a
rendõrök civil szférában történõ sportolását, versenyzését is. Itt említette meg, hogy
eredményei alapján jogot
szerzett a kanadai Vancouverben
megrendezendõ
Rendõr és Tûzoltó Világjátékokon való részvételre. Mivel
a Rendészeti Sportszövetség
csak a költségek töredékét
tudja finanszírozni, ezért a
versenyre történõ felkészülés
mellett, szponzorokat, támogatókat igyekszik felkutatni.
A beszélgetés során lelkünkre kötötte, mindenképpen írjuk le, hogy ezúton szeretné
megköszönni minden volt és
jelenlegi munkatársának, felettesének az elmúlt évek során tanúsított segítõkészségét, valamint azt, hogy a
szolgálata ellátása során tekintetbe vették az elõre tervezett, sporttal kapcsolatos elfoglaltságait, és ha kellett
szolgálatcserékkel, vagy helyettesítésekkel tették lehetõvé a rendszeres edzésmunka
elvégzését és a versenyekre
történ elutazását.

2009. április
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Határrendi Szolgálat

Kõrösi kezdeményezés

Egyre nagyobb a határsértõk száma

Kevesebb bûneset,
több tettenérés

Januárban volt egy esztendeje, hogy a megyei fõkapitányságon új
egységként mûködik a Határrendészeti Szolgálat. Ez tömöríti a határ- és idegenrendészeti osztályokat. Felügyelete alá tartozik a halasi õrzött szálláshely, illetve a négy kapitánysági szintû határrendészeti kirendeltség: a kelebiai, a bácsalmási, a bácsbokodi és a hercegszántói. Közülük legnagyobb a kelebiai, ahol állandó nyitva tartás
mellett, naponta a személy- és tehergépkocsik, illetve kamionok sokasága lépi át a határt, s a nemzetközi vasúti forgalma is jelentõs.
Az elmúlt több mint egy esztendõ tapasztalatairól a Határrendészeti
Szolgálat vezetõjénél, Gulyás Zsolt alezredesnél érdeklõdtünk.
– A rendõrség és a határõr- követelte a folyamatos átképség integrációjával egy idõ- zések mellett azt is, hogy olyan
ben, hazánk csatlakozott a rendszeres helyzetképet készítschengeni egyezményhez, ami sen a szolgálatunk, amelyek
új kihívások elé állította testüle- tartalmazzák a térségünkben

Ma már sok illegális határátlépõt kiszûrnek az úgynevezett mélységi ellenõrzések során
tünket, új határellenõrzési
rendszert kellett kiépítenünk.
Így a migrációs feladatok
megoldásába ma már folyamatosan bekapcsolódnak a
határ menti települések rendõrei, sõt az úgynevezett mélységi ellenõrzésekben az északabbra lévõ városok kapitányságai is részt vesznek. Ez meg-

történt határsértéseket, idegenrendészeti elfogásokat, eseményeket. Továbbá azokat a fõbb
migrációs útvonalakat, amelyeken számolni lehet az illegálisan hazánkba érkezõ külföldiek feltûnésével. Ezeket a
helyzetképeket küldjük meg
rendszeresen a kapitányságoknak, s ezek alapján szervezik

meg migrációs tevékenységüket.
– Milyen sikerekkel?
– Tavaly több mint száz illegális határátlépõt fogtak el a
rendõrkapitányságaink munkatársai – ennek a felét a bajai
rendõrök –, ami nagyon komoly eredménynek számít.
Egyébként összesen 1063 külföldivel szemben kezdeményeztünk az elmúlt évben eljárást, vagyis csaknem háromszor annyival, mint a korábbi
esztendõben. Többségük koszovói albán vagy szerb volt,
de egyre több afganisztáni és
afrikai határsértõ is akad az
elfogottak között. Az idén pedig, valószínûleg még nagyobb nyomás nehezedik
ránk, hiszen csak az elsõ három hónapban több mint félezer külföldi lépte át illegálisan a hozzánk tartozó, 113
kilométeres határszakaszt.
– Ez azt is sejteti, hogy a
túloldalon lévõ szerb határ õrök nem túl hatékonyak.
– Kétségtelen, hogy a déli
szomszédunkkal való jobb
együttmûködés a megoldás
egyik kulcsa. A kapcsolatunk
sokat fejlõdött az elmúlt
években. Mi a stabil és mobil
hõkameráinkkal,
sokszor
már a túloldalon érzékeljük a
gyanús csoportokat, ezeket

jelezzük a szerb kollégáknak,
akik így hamar elejét vehetik
a határsértéseknek. De a jelenleg érvényben lévõ egyezmények, még sok esetben
korlátozzák az igazán hatékony együttmûködést. Egyébként folyamatos a határszakaszunkon
a
stabil
hõkamerák telepítése, a legmodernebb SZISZ beléptetõ
rendszerrel és ujjlenyomat
azonosító készülékekkel rendelkezünk, továbbá olyan
speciális mûszerekkel, amelyek jelzik a kilélegzett szénmonoxidot, de említhetném
az ipari endoszkópot is, amivel a gépjármûvek minden
rejtett zuga gyorsan átvizsgálható. Tehát technikailag
jól fel vagyunk készülve arra,
hogy hatékonyan megfeleljünk az egyre jelentõsebb elvárásoknak.
– A lakosság hogyan tudja
segíteni a munkájukat?
– A határ menti települések
polgáraival régóta jó kapcsolatban vannak munkatársaink. Egy-egy faluban, kisvárosban, ahol mindenki ismer
mindenkit, hamar szemet
szúrnak a gyanús idegenek.
Sok bejelentés érkezik a lakosság részérõl hozzánk, és
sok elfogást köszönhetünk nekik minden évben.

„Szövetkezeti minõségû” hitelintézeti szolgáltatások.
KIEMELT SZERZÕDÉSES BETÉTI KAMATOK
féléves és egy éves lekötésnél, valamint lekötés nélkül is
1 éves lekötésû betétek kamata
12 %
Fél éves lekötésû betétek kamata
11,5 %
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,5% ill. 2%.
1 éves lekötésû betétek kamata
11,6 %
Fél éves lekötésû betétek kamata
11,1 %
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,1% ill. 1,6 %.
Lekötés nélküli betétek kamata 11%
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
Gyámhatósági betét kamata 8,2%.
Élenjáró kamatok összeghatár nélküli lekötésekre betétkönyvben és számlán 8,7-9,2%.

A Takarékszövetkezet preferált további szolgáltatásai
„SZIMMETRIA HITEL” LAKOSSÁGI SZÁMLÁKHOZ.
Vállalkozásoknak költségtakarékos hitelkeret és Széchenyi Kártya hitel.
Bankkártya magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. Házi-Bank szolgáltatás.
A Takarékszövetkezet várja a régi és új -gyfeleit kirendeltségein és központjában:
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!

Molnár Trans Kft.

www.kunsagvolan.hu

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

Telefon: 70/33-88-500

Kiskõrösön gyakrabban tetten érik az elkövetõket
– A módszer lényege röviden
az, hogy Kiskõröst körzetekre osztottuk fel bûnügyi és egyéb közterületi szempontból – tájékoztatta
lapunkat a kiskõrösi kapitány, Arató László r. alezredes. – A járõri
szolgálatra vezényelt állomány részére kijelöljük a pontosan körbehatárolt körzetet és az ott eltöltendõ idõpontokat. Mindezt a bekövetkezett bûncselekmények alakulása, a közterület biztonságát befolyásoló egyéb tényezõk alapján
tesszük. Azt azonban, az adott körzetben, adott idõpontban már a
járõr dönti el, hogy milyen módszerrel, a körzet mely szegletében,
gépkocsival vagy gyalogosan végzi tevékenységét a bûncselekmények észlelése, megakadályozása
érdekében.
– Korábban utcákra lebontva
hajtotta végre a járõr a feladatát,
szigorúan helyhez kötötten. Most
saját belátása szerint, nagyfokú
önállósággal teljesíti szolgálatát,
ugyanakkor felelõsséggel is, hiszen az adott körzet biztonságáért
kell, hogy feleljen. A módszer be-

Különjárati autóbuszok bérbeadása,
utazás, szállásfoglalás, menetjegyek,
színház− és koncertjegyek értékesítése

Kunság Tours utazási iroda (R0253)
Kecskemét, Kéttemplom köz 5. G Tel.: 76/508-734, 76/504-482

Reklámfelületek bérbeadása
Tel.: 76/504-483 G e-mail: buszreklam@kunsagtours.hu

vezetése elõtt, majd az elsõ három
hónap eredményeinek ismeretében is véleményt kértünk járõreinktõl, akik kivétel nélkül kedvezõen nyilatkoztak az új módszerrõl.
És az eredmények is önmagukért
beszélnek, hiszen kevesebb bûncselekmény történt azóta a közterületeinken, miközben megnõtt a
járõrök által tetten ért bûnelkövetõk száma.
– A járõrök magukénak érzik a
közterületet, felelõsnek tartják magukat, ha a szolgálatuk ideje alatt
mégis történt bûncselekmény a
körzetükben. Ugyanakkor nyugodt
szívvel térnek pihenõre, ha semmilyen rendkívüli esemény nem zavarta az itt élõ becsületes polgárok
nyugalmát. Mi úgy gondoljuk,
hogy a vezetõi elképzeléseinket a
járõr kollégák minden tekintetben
megvalósították, s közben a javaslataikat mi is figyelembe vettük.
Meggyõzõdésünk, hogy a módszer
igazi nyertesei az itt élõk, hiszen mi
azon dolgozunk, hogy minél kisebb számban váljanak a lakosok
bûncselekmények sértettjeivé.

D és B Kulcskirály Bt.

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

Kamionés autómentés

Rendõri berkekben többször lehetett már hallani, hogy a kiskõrösi
kapitányság munkatársai nem mennek a szomszédba néhány jó ötletért, kezdeményezésért, a hatékonyságuk fokozása érdekében. Tavaly például azt kezdték el elemezni, hogyan lehetne a szolgálatot
teljesítõ járõri állomány tevékenységét – a közterületek biztonságának további javítása érdekében – újabb módszerekkel még hatékonyabbá tenni. A megyei fõkapitányság vezetése kezdetektõl fogva
támogatta ezt az elképzelésüket is, így nem volt akadálya, hogy
gyorsan alkalmazzák a gyakorlatban.

Kulcsmásolás: kulcsok, zárak, lakatok, speciális
kulcsok másolása.
G Páncélszekrény-kulcsok, autó- és motorkulcsok
minden típushoz.
G Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.
G Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít
az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
G Autózárak összeprogramozása.
G Épületzárak, postaládák, kilincsek.
G Kulcsok riasztókhoz.
G Lakatok, zárbetétek és zárak javítása.
G

A már megszokott minõség jóval kedvezõbb áron.
Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)
Tel.: 76/322-902, 20/9-330-887
Nyitva: hétfõ: 7.45–12, kedd-péntek: 7.45-16.30,
ebédszünet: 12.30-13.00 szombat: 7.45-11.00
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Polyák József nemzetõr dandártábornok

A Birkás Pincészet országos sikere

Nemes ügyeket szolgálva

Quadris-díjat nyertek

Kevés kecskeméti van, aki Polyák Józsefet nem ismeri, s talán még
kevesebb lokálpatrióta focirajongó akad, aki nem süvegeli meg
messzirõl. Ugyanis hosszú idõn keresztül fogalom volt a neve városunk labdarúgó életében. A KSC futball szakosztályát több mint másfél évtizedig vezette. Az õ szervezõmunkáját dicséri, hogy napjainkig
nem látogatott annyi nézõ – 10 500 fõ – a Széktói stadionba, mint a
Kazincbarcika- Kecskemét osztályozó mérkõzésre. De a pályáktól távolabb, a különbözõ közérdekû megmozdulásokon is gyakran találkozhatunk vele a mai napig, hiszen azok közé tartozik, aki soha nem
rest segítõ kezet nyújtani, ha városunk épülését-szépülését szolgáló,
nemes ügyekrõl van szó.

kábítószer elleni küzdelem és a
bûnmegelõzés segítése. Ehhez
persze az kell, hogy egyesületi
tagjaink megfelelõ kiképzéseken, tûzoltói, katasztrófa-elhárítói, honvédelmi továbbképzéseken is részt vegyenek. Szabó József dandártábornok megyei és
Bakos Tibor ezredes kecskeméti
nemzetõr parancsnoknak sok
munkája van abban, hogy nemzetõreink felkészültsége
ma már országosan is példaértékû.
– Pártoktól
teljesen függetlenül,
a
többi civil szervezettel karöltve igyekszünk
segítõ kezet
nyújtani. Mert
fontosnak
érezzük a szociális
és karitaKoszorúzó nemzetõrök a kecskeméti Kossuth-szobornál
(középen Polyák József dandártábornok)
tív tevékenyséAz utóbbi esztendõkben gyak- latkozta lapunknak Polyák Jó- gekben való együttmûködést, a
ran találkozhattunk Polyák Öcsi- zsef. – Közéjük tartozik László környezetünk megóvásában,
vel – mindenki így szólítja õs- István dandártábornok is, aki karbantartásában, illetve a ráidõk óta – a Magyar Nemzetõr- meghívott ebbe a nemes tradíci- szorultak segítésében való részség helyi egyesületének rendez- ókat ápoló civil szervezetbe. vételt. Ezért a Porta Egyesülettel
vényein is, jól szabott egyenru- Örömmel mondtam igent, hi- nagyon jó kapcsolatot ápolunk,
háján dandártábornoki rendfo- szen az 1848-as eszmék, az s a Wojtyla Barátság Központ
kozattal. Ugyanis tagja annak a igazi hazafiaság megannyi szép épületének felújításában példádr. Dohány András altábornagy példái, mindig kedvesek voltak ul, kétkezi munkával is segítettünk.
vezette, ötfõs parancsnoki testü- a szívemnek.
Ismerve nemzetõreinket egyletnek, amely országos szinten a
– A történelmi tradíciók tisztenemzetõrök tevékenységét irá- lete, a nemzetõr hagyományok értelmûen megállapítható, hogy
nyítja.
ápolása, a fiatalok hazaszere- tettekre lelkesíti õket a jó, nemes
– A focin keresztül ismertem tetre nevelése, az önkéntes tûz- ügyek szolgálata. Meg persze az
meg azokat a barátaimat, akik oltás és mentés, a katasztrófa- is, hogy olyan remek vezetõik
a rendszerváltás után, a hon- elhárítás éppúgy szívügye a mai vannak, amilyennek Polyák Jóvédségtõl leszerelve, létrehozták nemzetõröknek, mint a közrend zsefet ismerik a városukat szerea Magyar Nemzetõrséget – nyi- és a közbiztonság védelme, a tõ kecskemétiek.

Dr. Ács Optika

Rendkívül kedvezõ akciók
Finoman szólva is szemtelenség lenne azt állítani, hogy
nem kedveskednek mostanában szemüveges ügyfeleiknek
kedvezményes akciókkal a Dr.
Ács Optika néven ismert kecskeméti szaküzletben. Hiszen
még mindig tart az a leértékelésük, amelyen a világmárkás
optikai kereteiknek 50, a napszemüvegeiknek pedig a 90
százaléka kapható fél áron.
Szembetûnõ üzleti gesztus az
is, hogy aki május 15-éig fényre sötétedõ, Transitions lencsét
vásárol, ajándékba kap hozzá
egy csúcsminõségû titán szemüvegkeretet. De azokról sem
feledkeznek meg, akik másféle
keretre vetnek szemet: nekik
minden ilyen típusú lencse árából kétezer forintot elengednek
augusztus végéig.
Gondoltak a Dr. Ács Optikánál azokra a szemüveges
vásárlókra is, akik az erõs
nyári napsütésben sem akarnak szemlesütve járni. Számukra dioptriás és polarizált
HOYA napszemüveglencsé-

ket kínálnak
20 százalék
kedvezménynyel (május
31-ig).
Ebben
a
szaküzletben a
szemfüles vevõk halmozhatják is a
kedvezményeket. Például, a
féláras keretbe
kedvezményesen kínált lencsét kérhetnek,
ráadásul, aki
az itteni orvos
szakrendelésen íratja fel a
szemüvegét, annak a keret
árából levonják a vizsgálat
költségét.
Mielõtt bárki holmi szemfényvesztésre gyanakodna, eláruljuk: a Dr. Ács Optika csatlakozott a Opticet hálózathoz,
és ennek is köszönhetõ most a
sok, rendkívül kedvezõ akciójuk. Amikrõl gyõzõdjenek meg
a saját szemükkel!

Idén három hazai bort tüntettek ki Quadris-díjjal hazánk egyik legnagyobb – és szakmai körökben legelismertebb – megmérettetésén,
az Országos Syngenta Borversenyen. Közöttük volt a szabadszállási
Birkás Pincészet egyik remek nedûje is. A 366 bor és 152 borász
részvétele mellett zajló verseny díjátadó gálájának és az azt megelõzõ szõlész-borász találkozónak Siófok adott otthont a közelmúltban.
– Nagyon büszkék vagyunk hogy innovatív termékeivel
arra, hogy a Syngenta által élet- megkönnyítse a szõlészek és
re hívott verseny ilyen nagy nép- borászok munkáját, s az elõállíszerûségnek örvend szakmai tott minõségi magyar borok vikörökben. Az esemény színvo- lágpiaci szinten is elfoglalják
nalát nemcsak a nevezett borok megérdemelt helyüket – mondszámának folyamatos emelke- ta el a verseny kapcsán Czigány
dése, hanem a partnerek sze- Tibor, a Syngenta ügyvezetõ
mélyes visszajelzései is alátá- igazgatója.
A díjátadót rövid szakmai
masztják. A Syngenta célja,

elõadások elõzték meg, amelyek átfogó képet adtak a legújabb növényvédelmi megoldásokról, nemzetközi trendekrõl,
az elmúlt borászati év tapasztalatairól és az aktuális ágazati
helyzetrõl.
Az idei évben három kiváló
bor nyerte el a Quadris díjat: a
szabadszállási Birkás Pincészet
2007-es Elizabeth Cuvée-je, a
Takler Pincészet 2006-os Szekszárdi Cuvée-je és a Vivamus
Bt. 2000-es, hatputtonyos Aszúja érdemelte ki a megtisztelõ kitüntetést.

Az idei Quadris-díjasok, közöttük Birkás Menyhért (balra), a szabadszállási családi
pincészet megteremtõje

Mi a jó bor titka?
Rengeteg tanulás és munkával nyert tapasztalat, illetve a szõlõtermesztés, borkészítés iránti szeretet és alázat együttesen eredményezhet olyan szép sikereket, amilyet a Quadris-díj is fémjelez. A szabadszállási Birkás Pincészetet irányító borász dinasztia fiatalabbik tagját,
Birkás Zoltánt arra kértük, árulja el, mi a jó, akár nagydíjas minõségû nedû titka.
– A szõlõ megkívánja és tén gyümölcsözõ. A Birkás
meghálálja a gondoskodást – Pincészet megalapítása egy
nyilatkozta lapunknak a fiatal tudatos
szõlõtermesztési
szakember. – Már a metszés- munkát vont maga után, és
nél, a növény termékenysé- szüleim által mindenre felkégének szabályozásánál sok szültem, amit a szakma ezen
minden eldõl, de a szüret része megkövetelt. Az biztos,
idejének megválasztása is hogy minden a szõlõben keznagy szerepet játszik. Azon- dõdik és a borász kreativitása
ban ezen tényezõk megléte teljesíti be azt, amire egész
csak megfelelõ idõjárás ese- évben vártunk. Nagy szerepet

Tanácsadás

kell tulajdontani a régi és az
új technológia összehangoltságnak munkánk során, de
nem szabad sosem elfelejteni
a gyökereinket, amelyekbõl
napjainkban is táplálkozunk.
Szemünk láttára kíséri végig
munkánk gyümölcse életünket, és nem hagyja, hogy elfeledjük azt, mit elõdeink
meghagytak.
Ebben a szellemben fejlesztjük mi is a gazdaságunkat évek óta, és bízom benne, hogy a múltra alapozva a
családi birtokok mindig erõsödve – jobbnál jobb borokat
produkálva – tudnak továbblépni.

Hallgassa Ön is
a Charitas Rádió
internetes mûsorát!
Kattintson a www.civilnaplo.hu oldalra!

Kisvállalkozások fejlesztési
elképzeléseinek megvalósításához segítünk
megoldást találni.

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:
szerda, 16-tól 18 óráig

Vállaljuk források
felkutatását,
pályázatok elkészítését,
marketing stratégia
kidolgozását,
reklámok mûvészi
kivitelezését, akár alpinista
technikával is.

M+G Tanácsadó Bt.
Tel.: 20-554-06-96
20-915-61-79
Tel/fax 76-475-978

Naponta friss interjúk
érdekes emberekkel,
érdekes témákról.

soron kívül vállalja szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését!
Kecskemét, Mária u. 7. Tel.: 76/320-747, 30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
E-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu
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Kecskeméti Csárda

Egymilliárdos beruházás a Kecskeméti Fõiskolán

Egy gasztronómiai édenkert

A jövõ tényleg velük van

Kecskemét szívében, egy eldugott kis utcácskában található
az az étterem, melyet országszerte csak úgy emlegetnek:
„a homok fõvárosának legjobb étterme”. Ez nem más,
mint a Kecskeméti Csárda és
Borház, mely a Kölcsey utcában várja vendégeit. A családiasan berendezett csárda elsõsorban a magyaros ételeivel és a magyar borvidékeket
bemutató italválasztékával
vívta ki magának ezt a megtisztelõ címet. Az enteriõr kifejezetten barátságos, a kiszolgálás udvarias. Talán ilyen lehetett a XIX. században egy
nagyon jó fogadó – szemben
a kódis szegény költõk által
többször megénekelt rongyos
csárdákkal. A Kecskeméti
Csárda és Borház kerthelyi-

ségében a fa bútorok, a növényzet és a díszítés ugyanolyan családias, harmonikus
légkört varázsol, amilyet a
csárda belsõ része. Azonban
van egy hatalmas elõnye a
zárt belsõvel szemben: a szabadban enni életérzés, ami
csak ilyenkor, tavasztól-õszig
élvezhetõ. Teljesen más így
elfogyasztani egy családi,

vagy baráti ebédet, ahol az
étkezést a nap cirógatása, a
hûvös bor és a remek étkek
teszik teljessé. És nincs illõbb
megkoronázása egy ilyen
ebédnek, ebben a gasztronómiai édenkertben, mint
kecskeméti lángoló házi túróspitét enni, kemencében
sütve, a nagymama baracklekvárjával...

Hagyomány és természetesség

Fodorék megédesítik életünket
A Fodor név hét évtizede ugyanazt jelenti a kecskemétiek szá mára. Olyan ízeket idéz fel bennünk, amelyek egykor déd szüleink életét is megédesítették. Az ország egyik legrégibb cuk rászdinasztiájának fagylaltjai, süteményei folyton változó vilá gunkban a hagyományt, az állandóságot képviselik. Ifjabb Fo dor István, a családi vállalkozás ügyvezetõje nem viccel, ami kor egyheti bevételüket ajánlja fel, ha bármiféle adalékanyagot
találok termékeikben. Az õ titkuk kizárólagosan a természetes
anyagok felhasználásában rejlik.

– Nagyapámhoz hasonlóan,
édesapám is cukrászként kezdte,
bár az egyetem elvégzése után,
évekig tanárként dolgozott,
akárcsak édesanyám. Én élelmiszeripari mérnök vagyok, de
édesapámhoz hasonlóan, a cukrászat titkait szinte az anyatejjel
szívtam magamba – meséli a fiatal szakember.
Felesége is tõsgyökeres cukrász családból származik, így
iker fiaik – István és Vajk – hat
cukrász dédszülõvel büszkélkedhetnek. Bár még csak nyolcévesek, de már ugyancsak érdeklõdnek a szakma iránt. Fodor Ist-

ván mégis aggódva figyeli pályaválasztásukat. Ennek legfõbb oka
korunk furcsa szemlélete. Az a
szomorú tény, hogy sokan nem
foglalkoznak azzal, mit esznek.
Bár a Fodor cukrászda árban is
állja a versenyt a mûédességekkel, hisz 2007 óta nem emelték a
sütemények árait, egyeseknek
mégsem számít a minõség.
– Én hiszek abban, hogy nincs
finomabb annál a süteménynél,
fagylaltnál, amit nagyapám hét
évtizeddel ezelõtt kitalált – mondja Fodor István. – Korszerûbb gépekkel ugyanazokat az ízeket
próbáljuk prezentálni vendége-

Pollenjelentés
Egyszerre virágzik sok allergén növény, Kecskeméten és környékén ugyancsak megkeserítve sok polgártársunk életét. Az összes pollenterhelés legnagyobb részét a nyír virágpora
adja (28%), melynek koncentrációja térségünkben duplájára emelkedett – de országszerte is igen magas szintet ért el. Az allergén
gombaelemek, ciprus- és tiszafafélék, illetve a
mogyoró, az éger és a nyár pollenkoncentrációja kissé csökkent, ugyanakkor erõsödött a
fûz, a kõris, a platán és a tölgy (csaknem tízszeresére) pollenszórása.

inknek. Termékeink készítéséhez
nincsen szükségünk semmiféle
adalékanyagra (lékötõre, stabilizátorra, emulgálóra stb.) Nem
használunk növényi tejszínt, aminek a neve önmagában is abszurd, íze idegen a magyar cukrászsüteményektõl. Sajnos a piacon található termékek nagy része ezekkel a kétes élettani hatású dolgokkal van tele. Az emberek értetlenül állnak azelõtt, miért
lesznek betegek, allergiásak,
nem is gondolnak arra, mennyi
gyanús dolgot tesznek magukévá
nap mint nap élelmiszer címén.
– A fagylaltot mi rengeteg gyümölcsbõl, sok tojással, jó minõségû tejporral, tejjel, tejszínnel és
cukorral fõzzük. Nem porból keverjük. Ízesítését nem aromákkal, hanem nemes anyagokkal,
csokoládéval, dióval, mogyoróval, finom gyümölcsökkel biztosítjuk. Mivel nem tartalmaznak termékeink semmiféle adalékanyagot, a beltartalmuk nagyon dús,
vagyis a mi fagyink könnyen olvad. Aki inkább a ruháját félti,
mint az egészségét, ne ezt válassza! Mi nem a hónapokig is elálló jégrémekkel kívánunk versenyezni. Friss és természetes alapanyagokból készült fagylaltunkat
naponta többször is szállítjuk az
üzleteinkbe. Nem készítünk egzotikus különlegességeket, hagyományos magyar fagylaltot kínálunk a magyar embereknek!

Jó gazdái szeretnénk lenni a Kecskeméti Fõiskolának –
mondta beszédében dr. Danyi József rektor a minap azon az
ünnepségen, amelynek keretén belül megismerhették az ér deklõdõk a felsõoktatási intézmény elmúlt másfél évben
megvalósult beruházásait. És az eredmények alapján azt
kell mondanunk: eddig igazán jó gazdái voltak a fõiskolá nak a vezetõi, hiszen az egymilliárdos beruházásból új
sportcsarnok, könyvtár és zeneterem valósulhatott meg ( a
könyvtár és zenei épület nem most épült, csak teljes egészé ben kívül-belül felújították). A tervek szerint ebben az esz tendõben további 800 milliót költenek még fejlesztésekre,
amelyek fõ forrása egy 18,9 hektáros homokbányai ingat lan értékesítésébõl származik.
Kecskeméten a Homokbányaként emlegetett, egykor
szovjetek lakta városrész nagy
része állami tulajdon, de jelenleg a fõiskola kezelésében van.
Az értékesítésbõl származó
csaknem másfél milliárdos bevételt teljes egészében az oktatás minõségi feltételeinek javítására és modernizálására fordították, fordítják. Így valósult
meg többek között az intézmény teljes fûtésrekonstrukciója (napkollektorok, energiatakarékos kazánok, távfelügyeleti rendszer) mintegy 430 millió forintból, valamint a tanítóképzõ – kar könyvtárának és avatási ünnepségen a híres félzenei épületének felújítása, egyházi mazsorett csoport lépami 211 milliós beruházást je- hetett elõször a gyönyörû, 45
lentett. További források a ka- méterszer 25 méteres csarnok
ri és központi saját bevételek- parkettájára, majd az Univer
bõl, a még fel nem használt kosárlabdacsapata tesztelhette
összeg hozamából és a cégek- egy bemutató mérkõzés erejé-

tõl kapott szakképzési fejlesztési célú támogatásokból tevõdnek össze.
A beruházásnak köszönhetõen felépült a GAMF Kar új
sportcsarnoka, amelynek mérete lehetõvé tette egy szabványos méretû kézilabdapálya
kialakítását, de a terem – a felhúzható ill. leengedhetõ palánkoknak köszönhetõen – alkalmas még kosárlabdára,
röplabdára és teniszre is. A
csarnokban a késõbbiekben
akár nemzetközi mérkõzéseket
is lehet rendezni, kialakításának és méreteinek köszönhetõen. Beépített nézõtérre már
nem maradt hely, viszont a fõiskola tervei között szerepel a
mobil lelátók beszerzése,
ugyanis az elképzelések szerint
az intézmény nemcsak a diákok sportolását szeretné elõsegíteni, hanem Kecskemét
sportéletébe is jobban bekapcsolódna ezzel az új létesítménnyel.
A napokban rendezett hivatalos szalagátvágás után az

ig a remek pályát. A délután
folyamán alig volt szabad hely
a szép új tornateremben,
ugyanis hatalmas érdeklõdés
kísérte a további programokat
is. Az érdeklõdõk a Tanítóképzõ Fõiskolai Kar tornabemutatóját, ökölvívó összecsapást,
öregfiúk kosárlabda és futballmérkõzést, ninujutsu bemutatót, a Kertészeti Fõiskolai Kar
aerobic produkcióját, valamint
rektori, dékáni teniszmérkõzéseket tekinthettek meg.
A nagyszabású ünnepségen,
verbális köszönetnyilvánítások
mellett, dr. Danyi József rektor

és a kari dékánok több címet
és elismerést is kiosztottak.
Címzetes fõiskolai docens elismerésben részesült:
– Friedrich József, a Kunság
Volán Kontroll Kft. ügyvezetõ
igazgatója,
– Gaál József, a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
– Gúth Ferenc, a Szolnoki
Mûszaki Szakközép- és Szakiskola igazgatója,

– Dr. Kõvári Lídia, a BácsKiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályának vezetõje,
– Rontó László, a Politechnikum Oktatási és Szervezõ Bt.
(Szolnok) címzetes igazgatója,
– Szöllõsi Béla, az Eunex Kft.
ügyvezetõ igazgatója,
– Tóth Gyuláné, a Petõfi
Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképzõ Iskola és Kollégium (Kiskunfélegyháza) igazgatója.
A Kecskeméti Fõiskola díszpolgárának Györgyi Károlyt,
az ÉPINBER Kft. ügyvezetõ
igazgatóját választották. Az intézmény elismerõ oklevelét
Tóth András, a GENÉP Kft. fõmérnöke és Szabó András, a
Termonívó Kft. projektvezetõje
vehette át. Rektori dicséretben
részesült: Brindza Attila, a Tanítóképzõ Fõiskolai Kar oktatási dékánhelyettese, Fekete Mátyás, a GAMF Kar mûszaki csoportvezetõje és Maróti János,
mûszaki fõigazgató-helyettes.
Az eddigi munkát és eredményeket látva bizton elhihetjük: a Kecskeméti Fõiskolának
komoly esélye van arra, hogy
a térség ( a hazánk kis túlzás)
vezetõ felsõoktatási intézménye legyen. Ahogy dr. Danyi
József rektor is mondta: Hiszszük, valljuk, amit a szlogenünkben is megfogalmaztunk:
„A jövõ velünk van!”
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Lajosmizsei Tanyacsárda

Dimenzió Borászat

Az év vidéki étterme

Borban is odaát van az igazság

Az Utazó Magazin által felkért szakemberek és az olvasók szavazatai alapján, 2008-ban Az év vidéki étterme díjat nyerte el a lajosmizsei Tanyacsárda. A kérdés persze, hogy hogyan fogad egy ilyen
új elismerést az, aki szinte meg sem tudja mondani, hány kitüntetést
kapott az utóbbi évtizedekben.

levét, kitûnõ minõségû pontyokból. De a vadakból fõzött-sütött
ételek hagyományos fesztiválja
is épp oly jellegzetes hangulatú
esemény a mi csárdánkban,

Garaczi János, a neves mesterszakács gyakran áll kamerák keresztüzében
– Legelõször egy nagyon nagyot dobban a szívem, mint mindig, ha valami szakmai elismerésrõl értesülök – mondja
Garaczi János, Venesz-díjas mesterszakács, a magyar szakács
olimpiai válogatott trénere, a
csárda messze földön híres séfje.
– És arra gondoltam, hogy igenis
érdemes volt dolgozni. De ez a
kitüntetés is a Tanyacsárda teljes
kollektívájának szól. A Mizsei lakodalmas levestõl a Csárdagazda kedvencéig, vagy a Tanyasi
bõségtálunkig, jó néhány ételünk
van, amelyik sok-sok éve nagyon
népszerû. Emellett a háznak az
édessége, a Mama tejes pitéje az,

amibõl ha egyszer ettek a vendégeink, mindig kérik, amikor viszszatérnek. Azután a vörösboros
lábszárpörkölt, ahogy Hofi Géza
mûvész úr szerette, az elmaradhatatlan, azt folyamatosan, mindennap készítjük…
– Hal sosem hiányzik a Tanyacsárda étlapjáról, de a Halnapok valami teljesen mást jelent itt. Az egy fesztivál, és egy
hagyomány továbbélése. Hiszen az örökös halászléfõzõ bajnoknak, Sóbri Józsi bácsinak –
aki sokszor fõzött a mi csárdánkban is – egy örökös tiszteletadás. Mióta eltávozott közülünk, mi készítjük el híres halász-

mint például a disznótoros napok – tudjuk meg Garaczi Jánostól.
Ahogy a remek ételeket, a kitüntetéseket, úgy a hírességek,
sztárok sokaságát is lehetetlen
volna mind felsorolni, akik megfordultak már a Tanyacsárdában.
– Nagyon szeretek a vendégekkel beszélgetni, meghallgatom a véleményüket az ételeinkrõl, majd tolmácsolom azokat a
kollégáimnak – árulja el a neves
mesterszakács. – Hiszen õk a
legfontosabbak. Kritikáikat megszívleljük, elismerõ szavaik pedig, többet érnek minden kitüntetésnél.

TISZA-PARTI TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI – SZAUNA
– INFRASZAUNA
S P O R TO L J ! GY Ó GY U L J ! P I H E N J !
Telefon: 76/441-363, www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: mindennap 9-20 óráig!
Egészségpénztárakkal szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

Az õsi szellemiségre alapozva érlelte a Dimenzió Borászat Kecskemét lõvel. Jó volt ránézni, kedves volt
hivatalos borát. Mert, ha valaki élõ anyaggal dolgozik, hamar rájön, a szemnek, és nagyon jó volt az
hogy nem tud pusztán ésszel, technológiával igazi eredményt elérni. íze is. Kiderült, hogy kövidinka.
Ha azután e felismerés nyomán jól vonja le a következtetéseket, akkor Elhatároztam, a következõ bofõt hajt a természet õsi rendje elõtt. S ha már így tett, akkor csoda tör- runk kövidinka lesz. Így is történt,
ténik. – Drabant Katalin és Kovács András nem egyszerû bortermelõk, és Regõs néven elnyerte a Kecssikerük titka: hagyták, hogy kézen fogja õket a megfoghatatlan.
kemét bora címet. De nemcsak
– Miért választották a Dimen- tatója volt, az átjáróhoz a másik itt lett sikeres: a Borigo magazin,
zió Borászat nevet?
világba. A „rév” pedig egyszerû- amikor Magyarország 2007-es
– Az Alföldön új, sikeres borá- en átkelést jelent a másik partra. top százas listáját állította össze,
szatot elindítani nehéz feladat. Az elnevezések emlékképeket a 64. helyre sorolta ezt a bort,
Ezért deklaráltan más
világot képviselünk, ahhoz képest, amit okkal
vagy ok nélkül rásütöttek az Alföldre. Más világ vagyunk, más dimenzió. Magát a terméket, a bort kicsit szentségként fogjuk fel. A
bor számukra egy szakrális ital, varázsszer,
más dimenzióba, emelkedettebb tudatállapotba kerül a fogyasztója,
de itt persze egyáltalán
Együtt a család. (Fotó: Vandlik János)
nem az ittasságot akarjuk hangsúlyozni. A bor mindig hoznak elõ, amelyek utalnak a amivel nagy borvidékek nedûit
az ünnep részét képezte, akár bor világára. De valójában csak utasították mögénk.
egy õsi szertartás, akár Jézus maga a bor a fontos, az, hogy
– Milyen régen foglalkoznak
esetében is, az áldozás része milyen tisztelettel és alázattal van borral?
volt.
megteremtve, gondozva, akár a
– A feleségem borász végzett– Boraik neve arra utal, hogy hegyekben, akár az Alföldön.
ségû, a kecskeméti szõlészeti-boleginkább a régmúlt kultikus vi– Hogy lett a Regõs nevû rászati kutatóintézet pincevezetõlághoz van közük.
kövidinkájuk Kecskemét bora?
je volt 18 évig. Termõterületünk
– A magyarságtudat számukra
– Az elsõ város bora választást alapja részben az õ felmenõinek
nagyon fontos. Úgy gondoltuk, 2007-ben rendezték. A szakmai ültetvényeire épül. Magam egy
hogy a hagyomány és az õseink és társadalmi zsûri a mi miskolci székhelyû céget vezetek,
tisztelete miatt csak régi magyar kövidinkánkat ítélte a legjobb- aminek fõ profilja az erjesztési
nevekre kereszteljük el a boro- nak. Pénztelen diákéveimben technológiák kutatása, fejlesztékat, s valahol ezt a szellemiséget elég megrázó élménye volt eb- se, gyártása. Több mint 100 boa címkékben is szerettük volna bõl a borból fogyasztani. Sokáig rászati üzem születésénél bábásérvényesíteni. Mindegyik bor nem is voltam hajlandó ezzel a kodtunk. 2006 óta pedig, az edcímkéje egy régi táltos dobnak a szõlõvel foglalkozni. Egyszer az- digi tapasztalatainkat a Dimenlenyomata. Ez a dob a régi ma- tán kimentünk határbejárásra, zió Borászatban egyesítettük.
gyar hitvilágban a révülés egyik és láttam egy gyönyörû ültetsegítõje, a kapukulcsa, a kopog- vényt, tele rózsaszín szemû szõ(Forrás: Hovány Magazin)

Kedvezményes hétköznapok
az ***Ágnes Hotelben!
(hétfõtõl péntekig)

Május 1. (péntek)

Programok 10 órától:
✹ kézmûves foglalkozás
✹ íjászat
✹ pusztai kocsikázás,
lovaglás
✹ lovasbemutató
✹ májusfaállítás
✹ ökörsütés

Május 3. (vasárnap)
✹

10 órától kézmûves
foglalkozás
✹ Sütikuckó (mézeskalácsajándékkészítés a
gyerekekkel)
✹ Ebéd tradícionális
ételekkel, cigányzenével
✹ Kocsizás, méneshajtás,
lovasbemutató

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Tanyacsárda Kft.
6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/ 356− 010; Fax: 76/ 356−576
tanyacsarda tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu

Az ajánlat tartalmazza:
N Min. 2 éjszaka szállás – kontinentális reggeli N fürdõköpeny-használat
N Korlátlan szauna, pezsgõfürdõ, sókamra, fedettmedence-használat
N Internethozzáférési lehetõség N Ingyenes parkolás (zárt parkoló)
N Ping-pong – rex-asztal

Ár: 6775 Ft/fõ/éj
Az idegenforgalmi adó: 380 Ft/fõ/éj (18-70 év között a helyszínen fizetendõ)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
Érvényes: 2009. 04.30-ig!

Május 1-tõl június 15-ig: 9.900 Ft/fõ/éj

„Hétvégi felfrissülés” az ***Ágnes Hotelben!
(péntek–vasárnap)
Az ajánlat tartalmazza:
N 2 éjszaka szállás N kontinentális reggeli N a Hotel wellness részlegének
N finn szauna N sókamra N pezsgõfürdõ N fedett medence használata
N fürdõköpeny használat N Internet hozzáférési lehetõség
N Ping-pong N rex-asztal N 1x gyógymasszázs (30 perc)
N 1x kozmetikai kezelés (kaviáros revitalizáló kiskezelés, vagy csokoládés
masszázs, vagy intenzív hidratáló kezelés)

Ár: 19.990 Ft/fõ/2 éj
Idegenforgalmi adó: 380 Ft / fõ / éj (18-70 év között a helyszínen fizetendõ)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
Érvényes: 2009. 06. 15-ig!

További információk:
83/540-139, 83/540-290,
83/340-450
Fax: 83/343 218
e-mail: agnespanzio@t-online.hu
www.agnespanzio.inf.hu l
www.confhotel.hu
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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KECELI NAPLÓ

Dinamikus fejlõdés és
pezsgõ közélet Kecelen
A „szõlõ és bor” városát, a 9000 lakosú Kecelt a kis településeken
gyakori nyugodt légkör és a pezsgõ közélet egyaránt jellemzi. Az
utóbbi években a több milliós fejlesztések során egyre szépülõ helységben a nehéz gazdasági körülmények ellenére is elfogadható életszínvonalon élnek az emberek. Haszilló Ferenc polgármester szerint
ez elsõsorban a sikeres pályázatoknak és a lokálpatrióta lakosok
összefogásának köszönhetõ. Nem a véletlen mûve Kecel felemelkedése, mert az emberbarát városban kiemelt hangsúlyt fektetnek az itt
élõk véleményére. A polgármester úr az idei év terveirõl számolt be
az olvasóinak.
A legnagyobb volomenû
beruházásunk az 1 milliárd
Ft összeget is meghaladó
szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése, aminek jelenleg
a 3. periódusa zajlik, ami
szintén 3 részbõl áll, s ennek az elsõ üteménél tartunk. A költségek túlnyomó
többségét pályázat útján teremtettük elõ. Két éve új
közétkeztetési konyhát hozHaszilló Ferenc polgármester
tunk létre, idén pedig szeretnénk egy éttermet is hoz- sulhat a játszóudvarok, pezá építeni. Az év kiemelt dagógiai fejlesztõ eszközök
feladata lesz még a busz- kialakítása. Nagy álmunk,
pályaudvar
felújítása, hogy Soltvadkerttel karöltve
melyre 70 millió forintot kiépíthessük a két város könyertünk, jelenleg a közbe- zötti kerékpárutat, amely
szerzés folyamatánál tar- pályázat elbírálása elé,
tunk, reményeink szerint szintén optimistán tekintek.
május végén kezdõdhetnek Az önkormányzati ingatlaa munkálatok. Az óvoda noknál az alternatív enerfelújítására irányuló pályá- giafelhasználáson is gonzatnál a 2. fordulót meg- dolkodunk, mert jelentõs
nyertük, nyáron megvaló- megtakarítást eredményez-

hetne. Közcélú munkaprogram keretében 100 embert
foglalkoztatunk, nemcsak a
köztereken, utaknál, hanem az önkormányzat intézményeiben ugyancsak
feladatot biztosítunk a számukra. Április 22-én egy
nagyszabású konferenciát
rendezünk, ami a kisvárosok együttmûködésérõl szól,
utána pedig ünnepi képviselõtestületi ülésre kerül
sor, Kecel újratelepítésének
275. évfordulója alkalmából, illetve a várossá avatás
16. esztendejét szintén
megünnepeljük. Ezen a napon írjuk alá újabb testvértelepülésünkkel, a romániai Lupénnyel az együttmûködési megállapodást. Április 26-án a nyugdíjasokat
köszöntjük, ahol mintegy
1000 embert látunk majd
vendégül. Június végén mi
rendezzük a 3 város bor-és
gasztronómiai és kulturális
fesztiválját, amire minden
kedves érdeklõdõt ezúton is
szeretettel várunk. Ha végezetül egy személyes
programot is említhetek,
augusztus 19-én a polgármester koncertjére kerül sor
városunkban.

Remekül szerepeltek a TG-s
diákok a különbözõ fesztiválokon
A TG Virágdekor Szakképzõ Iskola diákjai január közepén vettek
részt Berlinben a "Zöld hetek"
fesztiválon, ahol különféle bemutatókkal képviselték Magyarországot. A zöldségszobrászat területén jeleskedtek a tanulók, akik a
felállított látványkonyhában pedig
mintegy 250 kilogramm süteményt készítettek el, a német látogatok nagy örömére. A budapesti Leader – expón a kistérségi csapat felkérésére szerepeltek az iskola növendékei, s a visszajelzések alapján egybehangzó volt a
vélemény, hogy kiválóan helytálltak a rangos eseményen.
A szakképzõ nebulói nagy intenzitással készülnek a város
egyik jeles eseményét jelentõ, immár 14. alkalommal sorra kerülõ
Ehetõ Virágok Fesztiváljára. Évrõl
évre sokan látogatnak el a kiállításra, hogy gyönyörködjenek az
impozáns látványt nyújtó, maradandó esztétikai élményt adó
kompozíciókban. Idén szintén ki-

emelt figyelmet kap a
népszerû kísérõ program, a Bor és
pálinka szépségverseny.
Sokat számít az ital megjelenése,
mert hiába ízletes a beltartalom,
ha a külcsín nem kelti fel hozzá a
figyelmet. A még mindig kuriózumnak számító eseményen ezúttal hangsúlyt kap a borral vagy
pálinkával készült ételek bemutatása, s ezen gasztronómiai finomságok kóstoltatása is. A május
30- 31-én megrendezésre kerülõ
"ünnepnapokon" természetesen a

Ingyenes komputeres
szakorvosi
szemvizsgálat!
Napszemüveg vásár,
Kecel, Vasút út 1−3. óriási árengedmények.

CSERBA
OPTIKA
Tel.: 78/421−830

Részletek az üzletben.

Megnyitott a horgásztó és halászcsárda
Aki az 54-es úton haladva, Kecel és Császártöltés között a
63-as km szelvénynél lévõ aszfaltos útra rátér, annak garantáltan nemcsak lenyûgözõ esztétikai látványban lesz része a
vadregényes táj miatt, hanem
az út végén gasztronomiai élmények is várják. Tavaly nyílt
meg a gyönyörû környezetben
található horgásztó és halászcsárda, amely hamar népszerûvé vált a keceli és az átutazóban lévõ emberek körében
egyaránt. A kirándulni és
kikapcsolódni vágyók biztosan
megtalálják a számításaikat,
mert a finom ételek elfogyasztása után nyártól a kemping
szolgáltatásait is igénybe vehetik. A legínyencebb betérõknek
is igazi csemegét kínál a pontyból készült halászlé, mellette a
süllõ, pisztráng vagy fogas filét

vények, kisebb lakodalmak lebonyolítását is. A mindennap
nyitvatartó horgásztó (ami már
kora reggeltõl látogatható) és
halászcsárda mûködtetõi, a tulajdonos Zvakubszki Gábor vezetésével, szeretettel várja vendégeit.
Kecel, Öregpolgárdi 348.
Telefon:
30/269-83-30, 30/212-17-29
roston sütve mindenképp érdemes megkóstolni, mindezeket
bõséges mennyiségben és elfogadható áron kínálják. De a
hagyományos magyaros ételkülönlegességek is megtalálhatóak az étlapon.
A 60 fõ befogadására alkalmas étteremben elõzetes
egyeztetés alapján vállalják
családi ünnepek, céges rendez-

hagyományos bográcsos ételek
sem hiányozhatnak. Az iskolában
zajló oktatás színvonalát jelzi,
hogy egyedüliként az országban,
a mûködését elismerõ kitûntetõ
oklevélben részesült.
Az intézményben továbbra is
várják a 8. és 10. osztályt elvégzett vagy leérettségizett tanulókat,
agrár, kereskedelmi vagy idegenforgalmi szakra egyaránt. A tanulók készülnek még a júniusi
szõregi Rózsa Fesztiválra, ami
mindig nagy élményt jelent a gyerekek számára, hiszen nincs is
szebb annál, mint egy saját kéz
által készült kompozícióban gyönyörködni.

Kiskõrös, Szendrey u. 2.
Tel./fax: 78/482-779
Tel.: 20/9578-737, 20/9707-243
e-mail: lavatiker@t-online.hu

VASKERESKEDÉS
FÉMFELDOLGOZÁS
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

– Horganyzott, színes lemezek
– Szendvicspanelek
– Zártszelvények, szögvasak, laposvasak, köracélok
– Trapézlemezek
Szolgáltatásunk:
bérfuvarozás, méretre vágás,
100 m2 feletti vásárlásnál házhoz szállítás
és 500 m2-tõl további kedvezmények

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

ÁFÉSZ KECEL
ÁLTALÁNOS
FOGYASZTÁSI ÉS

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

FEJES ÉS
TÁRSA KFT
VÁGÓHÍD
Nagykereskedelmi értékesítés:

Egyedi formák nagy választékban,
amíg a készlet tart!

Dudás Sírkõ
Tel. 30/399-1960
Az összeállítást szerkesztette: Zimacsek Márta, írta: Molnár Péter

G

Sertés

G

Marha

G

Juh

KECEL III. körzet 79.
Tel.: 78/422-064, 06/20/9-248-083
Olcsó árakkal és gazdag
választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
ELLENÕRZÖTT MAGYAR MINÕSÉG!
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Kunszentmiklós – ahová szívesen
települnek be a cégek
Igyekszünk kihasználni a pályázatok nyújtotta lehetõségeket,
úgy, hogy elsõsorban a város
továbbfejlõdését érintõ beruházások érdekelnek a leginkább
bennünket – nyilatkozta Bõdi
Szabolcs polgármester. – Sajnálattal tapasztaltuk az elmúlt
periódusban, hogy több kiválóan megírt munkánkat sem honorálták kellõ mértékben, számunkra érthetetlen indokokkal
elutasították azokat. A legfájóbb ezek közül az idén 25 éves
fennállását ünneplõ ÁMK fûtési
korszerûsítésére, és a tetõtér
beépítésére irányult volna. A
helyi tömegközlekedés fejlesztését megcélzó pályázatunk
szintén elutasították. Tudomásom szerint, az EU-s forrás 2
százaléka került csak szétosztásra, nem értjük az okát, hogy
miért maradt benn a pénz döntõ többsége. Jó hír viszont,
hogy a szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója megtörténik – a
legmagasabb szintû technológiával mûködik majd tovább -,
2010-ben megvalósulhat a kivitelezés, a csatornahálózatnál
pedig arra törekszünk, hogy
100 százalékos legyen a városban a lefedettség. Az egészségügyi központ járóbeteg ellátására sikeresen pályáztunk, itt
viszont hónapok óta várjuk a
megnyert pénz átutalását, mert

Bõdi Szabolcs polgármester
a tényleges eredményhirdetés
még mindig nem történt meg.
A munkahelyteremtés területén
viszont nem panaszkodhatunk,
hiszen hosszú évek tárgyalásának köszönhetõen a közelmúltban több nagy gyár telepedett
le nálunk, és újabb jelentõs cégek idejövetele is várható. Sok
helyen bezárnak a gyárak, elküldik a dolgozókat, Kunszentmiklóson pedig tudunk új munkahelyeket létrehozni, aminek
lényeges lelki jelentõséget tulajdonítok. Azt jelzi ugyanis, hogy
él, lüktet, pezseg, jól mûködik a
település. Ez a siker meghatározza az egész itteni klímát,
más cég is szívesen települ
majd városunkba. Rendkívül
fontosnak tartom egyébként,
hogy aki munkaképes, annak
munkát tudjunk biztosítani,
ezért 170 embert foglalkoztatunk úgy, hogy a segélynél ki-

csit magasabb munkabért kapnak, amiért a köztereken, a bevezetõ utaknál dolgoznak. Számukra is lényeges, hogy így nagyobb megbecsülésnek örvendenek. Értelmet, becsületet kell
adni a munkának, ez lendítheti
fel a társadalmat.
A rendezvényeink közül megemlíteném a nyári zenei fesztiválunkat, ahol két napig különbözõ mûfajokban csendülnek
fel a dallamok az uszoda területén. A szeptemberi Szentmiklósi Napok pedig, mára országos hírûvé nõtte ki magát, míg
az I. Kunok Világtalálkozóján
szintén közremûködünk.
– A következõ évtizedek hangulatát most alapozzuk meg,
szeretném, ha a békés egymás
mellet élés, a szolidaritás, a
kölcsönös megértés jellemezné
majd az elõttünk álló idõszakot. Ki kell szûrni a gazdasági
életben a zsákutcákat, melyek
sehova sem vezetnek. Óriási lehetõséget látok a mezõgazdaságban, hiszen minden feltétel
adott hozzá a környéken. Ezért
az ebben az ágazatban dolgozó embereknek kell bátorítást
adni a vállalkozásokhoz. A jó
színvonalú oktatás jelentheti a
jövõt, ezért igyekszünk kiemelten kezelni ezt a rendkívül fontos, de sokszor a háttérbe szoruló területet.

A vidéki autóvásárlás gyönyörei

a Suzuki Barnánál
Napjainkban nem elég csak áthúzni az árakat, halmozott kedvezményekkel csábítani a vásárlókat – vallja Barna Sándor, az
Autócentrum Barna Kft. tulajdonosa. – A csupán csak akciózók
kora lejárt, ettõl több kell. A mai
vásárló valódi értéket, megbízhatóságot, élményszerû vásárlást
keres. Ha a másik oldalon állnánk, mi is ilyet keresnénk,
vagyis szívesebben hagynánk ott
a pénzünket.
– Nekünk, kisebb vidéki autókereskedésnek az elõnyünk a
nagyokkal szemben, hogy sze-

mélyesen ismerjük szinte minden
ügyfelünket. Ez egészen más
kapcsolat, mint egy nagyvárosi
kereskedés valahányadik ügyfelének lenni. Ismerjük az egyszerû, vidéki emberek szempontjait:
gazdaságosság, praktikum és
megbízhatóság. Ezért vagyunk
mi. A kapcsolat nem csupán a
vásárlásra korlátozódik, hanem
végigkísérjük autójuk egész „életét”, és evvel együtt az õ életüket
is. Mivel nálunk nem „futószalagon” történik az új autóátadás,
így minden vevõnket megbecsülésünk övezi. Néhány kedves

gesztussal igyekszünk ünnepélyessé tenni az átvétel pillanatait,
hiszen sok esetben több év kemény munkája, megtakarítása
áll egy-egy vásárlás mögött.
Vidékiek, földijeink! Nálunk is
jár, ami a nagyvárosban jár, talán még hamarabb, kedvesebben, személyesebben!

Autócentrum-Barna Kft.
Kunszentmiklós,
Vásár tér 9-10/a
76/550-001 Fax: 76/550-002
www.suzukibarna.hu

Szabadszállás és Vidéke
Takarékszövetkezet
2009-ben is kézbentartja pénzügyeit!

Szolgáltatásaink:

Hitelezés

Betételhelyezés

– Lakossági
– Deviza alapú
– Babakötvény
– Vállalkozói
– Zálog
– Faktor

– Számlabetét

– Betéti okiratok
– Takarékbetétek
– Bankkártya

Egyéb
– Web Házibank (internetes)

– SMS szolgáltatás

Elsõ pesti Malomés
Sütõipari Zrt.
Aszódi Malom
Érdi Malom
Kunszentmiklósi Malom

Búza-, rozs- és
biolisztek
gyártása,
forgalmazása

Kirendeltségek:
Szabadszállás, Kálvin tér 2. 76/558-144
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. 76/550-115
Tass, Széchenyi krt. 75. 76/536-220
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62. 76/358-572
kozpont@szabadszallas.tksz.hu szabad@szabadszallasitakarek.hu
www.szabadszallasitakarek.hu
G

Kunszentmiklós,
Gõzmalom u. 1.
Tel./fax: 76/351-126
mobil: 30/211-3993
e-mail:
kunmalom@epmsrt.hu

„Nyertek a kunszentmiklósi vásárlók!"

Két évtizede a vásárlókért!
Traktorokhoz, mezõgazdasági
gépekhez kínál alkatrészeket, kiegészítõket Kunszentmiklóson a
Nagytraktor Kft. Az üzlet jól
megközelíthetõ helyen, a központban található, az udvarban
parkolási lehetõséggel. Nagy
Ferencet, az üzlet tulajdonosát
kérdeztük a kezdetekrõl.
– 1985-ben nyitottam elsõ üzletemet Izsákon. Akkoriban még
kevés magántulajdonban lévõ
gép volt, de a szakmai alapismeretek, a mezõgazdasági gépszerelõként mûködõ kisipari
múlt, a meglévõ kapcsolatok
nagy segítséget jelentettek a fejlõdésben.

Lakodalmak, rendezvények
kiszolgálását vállaljuk.
Csapolóval – csapolt sör
Akciós termékekkel várjuk
kedves ügyfeleinket.

Duó
Kereskedelmi Kft.
Kunszentmiklós,
Csillag u. 1/D
Tel.: 76/351-724

– A növekvõ igényekre válaszul elõször Lajosmizsén, majd
Kecskeméten és Szigetváron nyitottunk új üzleteket. Központtá a
kecskeméti üzlet fejlõdött, ahonnan az ország minden területe
könnyen elérhetõ.
– Kunszentmiklósra hogyan
esett a választása?

– A kunszentmiklósi és környékbeli vásárlókkal a kezdetektõl jó volt a kapcsolatom. Az
izsáki és lajosmizsei üzleteken
keresztül folyamatos volt az
együttmûködés.
– A felgyorsult gazdasági élet,
a szeszélyesebb idõjárás és a
megnövekedett gazdálkodói lét-

szám hatására, a környékbeli
gazdák kérésére 2007. februárjában megnyitottuk Kunszentmiklóson, a Rákóczi u.16. szám
alatti üzletünket. Hatezer féle
árucikkel, folyamatosan bõvülõ
készlettel várjuk Vásárlóinkat,
de a mindennapos szállítással
Ügyfeleink részére elérhetõ a

kecskeméti áruházunk húszezres
árukészlete, komplett erõ- és
munkagép kínálata is.
– Az elmúlt két évre visszatekintve, mindenképpen fontos lépésnek tekintem a kunszentmiklósi üzlet nyitását. A visszajelzések, a vásárlói létszám folyamatos növekedése megerõsíti bennem, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben különösen
fontos a gazdálkodók gyors,
szakszerû kiszolgálása.

Nagytraktor Kft.
Kunszentmiklós, Rákóczi u.16.
Tel./fax: 76/550-018 30/367-7847
trakkun@enternet.hu
www.traktoralkatresz.hu
Nyitva tartás: hétköznap 8-16,
szombaton 8-12
A vevõi igényeknek megfelelõen
hamarosan hosszabb nyitva tartással várjuk vásárlóinkat!
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BALLAGÁSI
AKCIÓ!
Április 20-30.

Minden árura 10% kedvezmény
Arany, ezüst ékszerek, órák, kristály, muranoi üvegáruk,
képek, festmények széles választéka
Aranytömbök áfa−mentesen, garantált finomsággal. Ajándékozzon időtálló, tartós ajándékot!
Aranylemezzel és tömbökkel biztonságot építhet fel darabról darabra.
Szolgáltatásaink: ékszerkészítés− és javítás, −tisztítás, fényképgravír, törtarany felvásárlása a
legmagasabb napi áron.

Nyitva: hétfő: szünnap, kedd−péntek: 9–12−ig, 13–17−ig, szombaton: 9–12−ig
Április 24−25−én zárva, 20−án és 27−én nyitva

Házias ízekkel, nagy szeretettel
várjuk kedves vendégeinket.
Rendezvénytermünk 120 fõ
befogadóképességû, dohányzómentes.
Kisbojtár vendéglõ Panzió
Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 28.
Tel.: 76/351-491
Fax: 76/350-300
fa-tanyerbt@freemail.hu

Mediterrán cserép – a jövõ hangulata
Tavaly került átadásra a mintegy
1,2 milliárd forintból létrehozott
cserépgyár, amely már – a bólyi
és farkasdi létesítmény után – 3.
a Mediterrán Magyarország Kft.
gyárai sorában. A magyar tulajdonban lévõ cég kunszentmiklósi
üzemében 25 millió darab betoncserép elõállítását tervezik. A
vállalat filozófiáját – az életörömmel teli hangulat megteremtését
– naponta megtapasztalhatja az
itt dolgozó 60 ember. Gódi Attila,
a kft. ügyvezetõ igazgatója értékelte az elmúlt félévet.
Amikor Kunszentmiklós mellett
tettük le a voksunkat, több tényezõ is szerepet játszott a döntésünkben. Elõnyt jelentett, hogy a

tek vagyunk az eddigi tapasztalatokkal, bár a piac lehetne jobb,
az állam rendeletei sem segítik
elõ a lakásépítéseket. Optimistán
tekintek a jövõbe, az itt készült,
májusban megjelenõ új termékünk, a Zenit Pala sikeres debütálásában szintén bízom, s remélem még sok hasonló nagyszerû
produktummal rukkolhatunk elõ.
cserépgyártáshoz
szükséges
alapanyag a térségben található.
A legfõbb piacunk – a fõvárosi
agglomeráció – közelsége szintén fontos szempontot jelentett, s
nagyra értékeltük az önkormányzat a letelepedésünkhöz való pozitív hozzáállását is. Félév távlatá-

ból kijelenthetem, hogy helyesnek bizonyult a választásunk,
hogy itt építsük fel a gyárat. A
munkatársaink elsajátították a
nehéz technológia alkalmazását,
jó hozzáállású, szorgalmas, tehetséges embereket ismertünk
meg a személyükben. Elégedet-

Mediterrán Magyarország Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 69/569-950
Fax: 69/569-967
www.mediterran.hu

A virágok ünnepe
a város központjában
Idén jubilál a Kecskemét központjában megrendezésre kerülõ virágbemutató és vásár, amelyet
immár 10. alkalommal rendez
meg a Hírös Kertészek Egyesülete
és Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata. A nyugati mintára meghonosított kezdeményezés jóvoltából 3 hétvégén virágba
borul a fõtér, s a lenyûgözõ esztétikai látványt nyújtó standokon
mindenki a kedvére beszerezheti
kertjébe vagy balkonjába azokat
a növényeket – többek között
muskátlit, begóniákat, s mindenféle egynyári virágokat -, amelyek
szebbé varázsolják környezetünket.
A rendezvény az elmúlt évek
során nagyon népszerûvé vált a
város lakóinak körében, s a hasonló sikerhez idén szintén min-

den feltétel adott –
nyilatkozta Gyenes
István, aki nemcsak
mint a kertészete vezetõje, hanem mint a
szervezõ egyesület elnöke képviseltette
magát a virágok ünnepén. Az elsõ hétvége tapasztalata, hogy
rendkívül sokan látogattak ki a jeles eseményre, köszönhetõen a jó
beharangozásnak. Újdonságot
jelentett, hogy az egyik kertészmérnök kolléga, ültetési bemutatót tartott, melyet élénk érdeklõdés kísért. Mivel sok termelõ reprezentálja magát a rendezvényen,
lehetõség nyílik a vásárlóknak az
összehasonlításra, a gazdag kínálatból történõ választásra. A
gyönyörû virágok mellett beszerezhetõek még faiskolai növények,
leanderek, virágföldek, tápoldatok
egyaránt. Az egyesület és az önkormányzat ebben az
esztendõben
is
meghirdeti 3 kategóriában azt a ver-

Kovács Kertészet
Kovács László, a Kovács Kertészet
tulajdonosa ugyancsak az egyik ötletgazdája a rendezvénynek, amely
hozzá kíván járulni egy szebb és
tisztább város megteremtéséhez.
Standunkon az egynyári növényektõl kezdve a muskátlikig az összes
közismert és népszerû fajta beszerezhetõ, amelyekkel mindenki kedvére szépítheti kertjét, szobáját. Természetesen a vásárlóink ezek helyes gondozásának módszerérõl is

tájékozódhatnak, hogy minél hoszszabb ideig pompázzanak az új
szerzemények – tájékoztatta lapunkat Kovács László.

Kovács Kertészet
Hetényegyháza, Belsõnyír 295.
Tel.: (76) 472-792

KUKAC Növényvédõszer,
Vetõmag és Vasedénybolt
Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6.
(a Piaccsarnok mögött) Tel.: 76/477–351

senyt, amely a város legszebb virágos balkonja, elõkertje és intézményi balkonja címért zajlik és augusztus 20-án kerül sor a gyõztesek
kihirdetésére, a díjak átadásra. A
nemes vetélkedést még édesapám kezdeményezte a 30-as
években, hosszú évtizedek után
elevenítettük fel újra, tavaly pedig már 50-nél is többen jelentkeztek a megmérettetésre.
Egyébként a Gyenes kertészet
idén ünnepli a 80 éves fennállását, amit az õszi Hírös napok alkalmával, méltó módon szeretnénk megünnepelni.

Nyitva tartás: H–P: 7–17-ig; Sz: 7–13-ig; V: 7–12-ig.
Ajánlatunk:

Vetõmagok, növényvédõ-szerek, 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!”

Díszkert Kft.
Kecskemét,
Budai út 031/124.
(a Tes-Car Autókereskedés mögött)
Tel:. 30/249-9369
Tel./fax: 76/504-964

Díszfák,
díszcserjék,
évelők,
rózsák,
sövény−
növények

Gyenes István Kertészete
Kecskemét, Kõrösi hegy 93.
Tel: 76- 99-89744
Mobil: 30-99-89-744
gyeneskerteszet@gmail.com

Kállai Márta díszfaiskola
Kállai Márta kertészmér nök már 15 éve mûköd teti családi vállalkozás
keretében
díszfaiskolá ját. A gyönyörû, esztéti kai élményt nyújtó fais kola, 2 ha-os területe
Kecskemét keleti határá ban található.
Szabadföldben és konténerben egyaránt nevelünk
díszfákat és díszcserjéket
nyilatkozta – Kállai Márta.
A növényeink nevelésénél
nagy hangsúly fektetünk a
kézi munkára, igaz, hogy
idõigényesebb eljárás, de
meghálálják a gondosko-

dást. Az ellenálló, nagy tûrõképességû fajok mellett
igényes, kis kertekbe való
dísznövények választékát
is kínáljuk. A kitermelést
ásóval, szabadgyökérrel
végezzük.
Faiskolánk specialitása a
szokásostól eltérõ forma/alak kialakítása törzsneveléssel, nyírással, karózással, – olyan fajok
esetében, ahol ez egyébként nem természetes. Továbbra is várjuk viszonteladók, önkormányzatok
és egyéni vásárlóink jelentkezését.

Kállai Márta Díszfaiskola
Kisfái, Majális u. 4/2.
info@kallaidiszfa.hu
www.kallaidiszfa.hu
Tel.: 76/482-603,
30/9536-230
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Racionális hõ-és energiatermelés

Megoldás a növekvõ számlákkal szemben
Egyre növekvõ gáz-és villanyszámláinkat nézegetve, szinte naponta
szembesülünk azzal, hogy az energia egyre nagyobbat markolva nyúl
a zsebünkbe. Ezért senkinek sem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk
belõle. A kecskeméti székhelyû NRG-AGENT Kft. kombinált hõ- és villamos energia termelõ berendezésekkel (röviden, az angol kifejezésbõl
Combined Heat and Power = CHP egység) kínál spórolási lehetõséget
a fogyasztóknak. Speciális egységeik, rendszereik lényegérõl a cég ügyvezetõje, Gönczi Imre tájékoztatta az Alföldi Civil Napló olvasóit.
– Az ezredforduló táján,
amikor a társaságunk megalakult, egyre nagyobb érdeklõdés kísérte az ilyen
rendszerek alkalmazhatóságát és a vele járó hasznot. A
gazdaságos használhatóság
lényege az (alapelv), hogy
olyan fogyasztókat kell találni, akiknél lehetõleg éves
szinten, folyamatos hõigényre
van szükség. Erre a folyamatos hõigényre kellett azután

energiát az országos villamos
hálózatba továbbították. Napjainkban – a fent említett alapelv betartásával – a gazdasági
körülmények és a vonatkozó
törvényi háttér megváltozásának hatására érdemes megvizsgálni a kisebb fogyasztók
saját hõ- és villamos energia
igényének kiszolgálását ilyen
CHP egységekkel. Ha racionálisan kombinálható a hõés villamos energia termelés,
illetve az ezzel párhuzamos
saját fogyasztás, akkor jelentõs megtakarítások érhetõk el
– nyilatkozta lapunknak
Gönczi Imre. – A cseh
TEDOM cég ekkor már élen
járt ennek a technológiának
az alkalmazásában, s 2003-

Hamarosan elkészül
a hunyadis kerékpárút

hetõ legjobb hatásfokkal termeljenek villamos energiát.
– A folyamatos hõigénnyel
rendelkezõ cégek mellett, bevásárló központok, különbözõ intézmények, sportlétesítmények, uszodák, szállodák
részére kínálunk jelenleg
ilyen kombinált hõ- és villamos energia termelõ egységeket. Optimális esetben –
az energia sokrétû felhaszRégóta várták Kecskeméten a megnyert pályázati pénznek
nálásának köszönhetõen –
Mátyás király és a Géza feje- köszönhetõen, a napokban
két év alatt megtérülhet a
delem körút környékén lakók, megkezdõdött a biciklistáknak
beruházás. A jövõ viszont a
hogy kerékpárút kösse össze a szánt aszfaltcsík kiépítése. A
berendezéseink tömeges alSzolnoki és a Ceglédi utakat. kivitelezõk olyan remek ütemkalmazását sürgeti. Vagyis
A térség jeles képviselõje, ben haladnak, hogy hamaroarra irányulnak a fejlesztésePászti András sokat kilincselt san útavatóra guríthatnak söink, hogy az egyedi lakóháennek az elképzelésnek a rös hordót a hunyadivárosi
zakat is el tudjuk majd látni
megvalósulásáért is, és a polgárok.
ezekkel a pénztárcákat kímélõ, hõ- és villamos energia termelõ rendszereinkkel.
Ugyanakkor új kihívást jelent
A Keceli Városi Könyvtár és kávézóban Pálfy Gusztávné
az úgynevezett megújuló és
Mûvelõdési Ház kiállítóter- élményfotóit tárták közszemzöldenergia, a hulladéktelekecskeméti alkotók
mében nyílt meg a napokban lére. A
peken felszabaduló ártalmas
Pálfy Gusztáv szobrászmûvész közös tárlata május 6-ig látometán gáz hasznosítása.
és Bahget Iskander fotómûvész gatható. (Alábbi felvételünk a
– Debrecentõl Kaposvárig,
környezetféltõ kiállítása. A kiállított fotók egyike.)
Egertõl Körmendig, sok helyen vannak ma már telephelyeink az országban, és
reményeink szerint, hamarosan megvetjük a lábunkat a
határainkon túl is. Jelenleg –
a jelentõs alvállalkozói hálózatunk mellett – harminc
munkatársat foglalkoztatunk,
de ha a fejlesztéseink az el- Közös fellépés a pollenártalom ellen!
Környezetvédõ, városvédõ akciók!
képzeléseink szerint alakulMûemlékvédelem!
nak, még több szakember- Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!
nek adhatunk munkátAZaADÓ
jö-1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!
võben.
KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!

Környezetféltõ kiállítás

1%

méretezni a CHP egységet. A
berendezés egy négyütemû
gázmotorral meghajtott villamos generátoros egység, ami
felügyelet mentes üzemet biztosító, korszerû vezérléssel
van ellátva. A motor mûködése során keletkezõ hõt (például motorköri hûtõvíz, turbófeltöltõ intercooler, olajhûtõ, illetve kipufogógáz) hõcserélõkön keresztül forró vízzé alakítjuk, miközben a mo-

tor tengelyérõl meghajtott generátor villamos energiát termel. Az optimálisan kialakított CHP egység összhatásfoka eléri a 85-87%-ot. A korábbi telepítések során a nagy
hõ fogyasztókra koncentráltak
a beruházók (pl. távhõszolgáltatók), ahová minél nagyobb
teljesítményû gépeket lehetett
beépíteni. A termelt hõ energiát közvetlenül a távfûtési rendszerbe, míg a termelt villamos

ban mi lettünk Magyarországon a kizárólagos kereskedelmi és mûszaki partnerei.
A mi feladatunk e rendszerek alkalmazhatóságának
felmérése, majd kiépítése, illetve késõbbi karbantartása
és szervízelése. Nagyon fontos, hogy az élettartam, a
környezetkímélõ elvárások és
a megbízhatóság mellett, az
alkalmazott gázmotorok a le-

PORTA Közhasznú Egyesület,
NRG-AGENT Energetikai
Kecskemét
Kossuth tér 5. Tel.: 76/505-041
Szolgáltató és
Adószám:
18362253-1-03,
Számlaszám: 52400078-10048593
Kereskedelmi Kft.
Kecskemét, Zimay L. u. 4/A
Tel.: 76/506-363
Fax: 76/506-364
www.nrgagent.hu

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

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
Szenteste Alapítvány tevékenysége:
• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös
programok szervezése,
• Templomok, keresztek építését és felújítási munkálatainak támogatása
munkálatainak támogatása,
• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.
Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13.
Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

A kecskeméti Szent Miklós Templomigazgatósága – Barátok temploma – rekonstrukciós munkálatai során mûvészi színvonalon kialakította és 2008-ban megnyitotta a Szent Mihály altemplom urnatemetõjét. Közel 600 urnafülke került
kialakításra, melyek 1,2,3,4,5 személyesek, 15, 30 és 90 évre köthetõk le.
Az urnatemetõ nyitott, az urnahely bérlés nincs vallási felekezethez kötve. A bérleti szerzõdés részletes feltételei a templomigazgatóságon tekinthetõk meg.

H-V: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Plébánia tel.: 76/497-025 Iroda tel.: 76/506-752

Kérjük segítségét:
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez
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A Hartai Takarékszövetkezet 52 éve áll a lakosság szolgálatában!
Az alábbi szolgáltatással várjuk ügyfeleinket:

Betétgyûjtés G Hitelfolyósítás
G
Számlavezetés – Házibank szolgáltatás – Bankkártya forgalmazás
G
Befektetési szolgáltatás közvetítése
G
Biztosítások kötése
G

Kirendeltségek:
Harta, Kossuth Lajos u. 31.
Dunatetétlen, Rákóczi Ferenc u. 44/A.
A takarékszövetkezetben elhelyezett betét
duplán biztosított, a takarékszövetkezet:
o tagja az Országos Betétvédelmi
Alapnak (OBA)
o tagja az Országos Takarékszövetkezeti
Intézményvédelmi Alapnak (OTIVA).

Hartai sertéstelep: központi szerep
a Pápaser Kft. életében
A három beszállító telep közül –
Csátalja és Tataháza mellett – a
hartai a legnagyobb, mondhatni,
hogy központi szerepet töltünk be
a cég mûködésében – nyilatkozta Dollenstein László ügyvezetõ.
Összesen mintegy 32 000 hízósertést állítunk elõ, kb. 5000 malacot pedig bérhízlalásra helyezünk ki. Minden állatunk egyaránt a tulajdonos, a Pápai Hús

Zrt. által kerül feldolgozásra és
értékesítésre. Az így létrejött árut
aztán az ország egész területére
szállítják, sõt jelentõs mennyiségben az USA-ba, Koreába és
Európa számos országába is exportálnak belõle. Vásárolt alapanyagból sertéstakarmányt is
gyártunk, amivel innen látjuk el
a másik két telephelyünket. Szorosan kötõdöm Hartához, mert

Kisvendéglõ
Harta, Kossuth L. u. 48.
Tel.: 78/407-035 G info@kisvendeglo.hu
www.kisvendeglo.hu G Nyitva tartás: h-v: 7–22-ig.

Pizzarendelés: 20/502-1781
Családias hangulatban, kellemes környezetben, kedves
kiszolgálással, házias ízekkel
várjuk kedves vendégeinket!
– Menülehetõség
– Vállaljuk családi, baráti, üzleti rendezvények lebonyolítását, akár házhozszállítással is.

Dollenstein-Bauer Kft.

Helopal ablakkönyöklő

a faluban nõttem fel és most
már itt szeretném leélni az életem. Az életfeltételek maximálisan megfelelõek, minden infrastruktúrával rendelkezik a település, szinte városi körülmények között lakhatunk. Sokat jelent számomra a Dunához való
közelség, és úgy látom, egyre
vonzóbb mások számára is a
községünk.

Élelmiszer,
húsáru,
papíráru,
vegyiáru,
zöldségáru,
kosár- és
fonottáru

Turisztikai fejlesztés elõtt áll
a nagyközség
András István, a település polgármestere már 15. éve látja el közmegelégedésre a nagyközség vezetésével járó feladatokat, mellette
aktív tagja a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlésnek, ahol a Közszerzési
Bizottságban és Ügyrendi Bizottságban munkálkodik, valamint a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben is szerepet vállal. Ezekbõl a
tevékenységi körökbõl már sok elõnye származott Hartának.
A tavalyi esztendõnk sikeresnek bizonyult a pályázatok
szempontjából, mivel 350 millió forintos forráshoz jutottunk,
amibõl a turizmus területén
hajtottunk végre fejlesztéseket
és megépítettük a gáton a kerékpárutat – tájékoztatta laAndrás István polgármester
punkat a polgármester. Az idei
terveink között szerepel egy
ápolóotthon létrehozása, ahol
állandó orvosi és ápolói felügyeletet biztosítanánk a fekvõbetegek számára. Kulturált
körülmények között látnánk el
a folyamatos ápolásra szoruló
embereket, akiket bármikor látogathatnának a családtagok,
de mégis levennénk egy hatalmas terhet a hozzátartozók
válláról. A pályázat függvénye,
hogy mikor valósulna meg a
beruházás, de reméljük, hogy sát külsõ forrás bevonásával.
még az idén elkezdhetjük az Szeretnénk végrehajtani a Kisintézmény kivitelezését. Szeret- Duna rehabilitációjának 2.
nénk bevezetni a jelzõrendsze- ütemét, kikotornánk a kis
res segítségnyújtást, amely el- medret, hogy a sziget szigetté
érhetõbb felügyeletet jelentene válhasson, körbehajózhatóvá
az idõsebb embereknek.
tennénk és a kishajó kikötõ
Jellemzõ volt, hogy korábbi építésére szintén pályáznánk.
beruházásainkat (csatornázás, Elképzeléseink között szerepel
útfelújítás) idõben végrehajtot- még a Teleki kastély kibérlése,
tuk, ezért nincs már olyan fej- amit komoly idegenforgalmi
lesztési roham rajtunk, mint a bázissá tehetnénk. A községkorábbi években. Fontosnak ben található egyik használatartjuk a falu idegenforgalmát, ton kívüli épületben pedig kiálturisztikai értékeinek a feltárá- lító terem és képtár létrehozá-

sát tervezzük. Figyeljük a lehetõségeket, próbálunk elõre haladni.
Rendezvényeink közül megemlíteném a tavaly nagy sikerrel megtartott egyesületek, vállalkozások napját, ahol 2000
ember részvételével zajlott a
majálisszerû, piknik hangulatú
találkozó, melyet idén júliusban is megrendezzük, mert
mindenkinek nagy élményt jelent egy ilyen összejövetel.
Hartát – ahol a mai napig lé-

nyegesek a hagyományok és a
sváb származás – az õsöknek
köszönhetõen mindig jellemezte a rend és a fegyelem.
Példaértékû, ahogyan rendben tartják a házaik környékét
az emberek, de a közös dolgokkal is úgy törõdnek, mintha saját lenne. A sok együtt
végzett munka összekovácsolta
a lakosokat, s jó volt látni, mikor néhány éve árvíz veszélye
fenyegette a falut, milyen sokan mozdultak meg a védekezés érdekében.

Hart-Schuka Kft.
Harta,
Széchenyi u. 48.
Tel.: 78/407-079
postmaster@hartsch
uka.t-online.hu

Harta, Vásártér I/8.
Tel.: 78/408-148 G Tel./fax: 78/407-848
Tel.:20/ 9667-993
dobau@freemail.hu G www.dobauhelopal.hu

10 éves jubileumára készül
a Hart-Agroszolg Kft.
Idén ünnepli 10 éves fennállását a hartai Hart-Agroszolg
Kft., amely jelenleg 67 ember
számára ad munkalehetõséget. A cég fõ profilja a szántóföldi növények termesztésére
irányul.
Mintegy 3000 hektáron gazdálkodunk a környéken, ahol
elsõsorban búzát, kukoricát,
napraforgót, repcét és õszi árpát termelünk – tudtuk meg Fodor Rácz Mihálytól, a kft. ügyvezetõ igazgatójától. Eltároljuk
a megtermelt növényeket, s
olyan nagykereskedõk részére
értékesítjük a termékeket, akik
az ország egész területére és

exportra szállítják tovább a tõlünk megvásárolt árut. A tavalyi
esztendõnket eredményesnek
értékelem, idén is szívesen kiegyeznék hasonló mutatókkal.
A korábbi idõszakban komoly
összeget fordítottunk a munkagépeink, eszközeink fejlesztésére és egy nagyobb volumenû

beruházás keretében pedig egy
15000 tonnás terménytároló és
egy 20 t/ó teljesítményû terményszárítót építettünk.
Hartáról csak pozitívan szólhatok, kellemes, jó infrastruktúrával rendelkezõ település,
igazi komfortérzést biztosít az
itt élõ emberek részére. Sajnos
a munkalehetõség kevés, amit
alátámaszt a tény, hogy pl. a
mezõgazdaságban korábban
1000- nél is több dolgozót tudtak foglalkoztatni, ez a létszám
mára nagyon leredukálódott, s
az így az állás nélkül maradt
személyek nehezebben találnak munkát maguknak.

Hartai víz: élet van benne
Grõb János egy nagyobb és két
kisebb CBA boltot mûködtet
Hartán – melyet a legszebb településnek tart, ráadásul rendezett a helység és az emberek jó
viszonyt ápolnak egymással –
mellette pedig a Hartai Vizet is
forgalmazza. Büszke arra, hogy
a 6 éve családi vállalkozás keretében mûködõ üzemben és boltokban 27 embernek tud megélhetést biztosítani.
Kellemes,
utóíz-mentes, jó paraméterekkel
rendelkezik a hartai víz. Örömmel említhetem meg, hogy a jó
ivovíznek és a vadonatúj palackozó sorunknak is köszönhetõen
egyre szélesebb körben válik ismertté a termékünk, amelyet itt

helyben hozzuk kereskedelemre
alkalmas állapotba. Jelenleg
0,5 és 1,5 literes kiszerelésben,
szénsavmentes ivóvízként, illetve
szén-dioxiddal dúsított változatban kerül forgalomba a szomjúság oltására ideális termékünk.
A vizet UV – fénnyel csírátlanítjuk, ezt követõen vastalanítjuk,
majd aktív szenes szûrõrendszeren megy át, csak ezek után palackozzuk, címkézzük és csomagoljuk zsugorfoliába. A gyártósorunk új, nagy kapacitású és
gyors átállást lehet biztosítani
vele. Mintegy 150 boltot látunk
el a környezõ telepûléseken és a
távolabbi régiókban egyaránt.
A CBA üzleteinkben 2-3 folya-

matos akció mindig várja a vevõket, akik azt tapasztalom,
hogy szívesen keresnek fel bennünket. Saját pékségbõl szolgáljuk ki a boltjainkat, amelyek
népszerûek itt Hartán. Grillezett
termékeink és hentesáruink iránt
is élénk a kereslet, mert az emberek kedvelik a magyar termékeket, melyeket forgalmazunk.
Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat, akiknek ezúton is köszönöm, hogy eddig megtiszteltek a
bizalmukkal.
Hartai Víz
6326 Harta Kékesi u.
Tel/fax: 06-78-407 - 578
e-mail: info@hartaiviz.hu

14

2009. április

TÁZLÁRI NAPLÓ

Optimistán tekintenek
a jövõ elé Tázláron
A Kiskõrösi Kistérség egyik szegletében lévõ településen, Tázláron
az egyre kevesebb állami támogatás megnehezíti a mindennapi
életet. A faluban kevés a vállalkozás, Kószó Endre polgármester
mégis optimistán tekint a jövõbe,
nem siránkozásra, hanem összefogásra, elõre gondolkodásra
buzdít.
– Legfontosabb, hogy a lakosság érezze, érdemes Tázláron élni, a községért tevékenykedni –
mondja a polgármester. – Mindig
tele voltunk és vagyunk ötletekkel,
tervekkel, amelyek nem túlzott volumenû megvalósíthatatlan elképzelések, hanem reális léptékben, de a folyamatos fejlõdést
szolgálják. Szeretnénk békében,
jó légkörben itt megélni a településünkön, megõrizni és gyermekeink részére továbbadni a ránk
bízott értékeket.
– A bócsai összekötõ út megépítésével sikerült végleg eloszlat-

Kószó Endre polgármester
nunk a bezártság érzését, mert
most már minden irányban gyorsan elérhetõvé váltak a városok
és a munkahelyek.
– Az elmúlt periódusban egy
igényesen kialakított szociális
konyhát építettünk fel, amit hamarosan beüzemelünk. Igyekszünk megfelelõen reagálni a kis
falvak oktalan leépítésére irányuló törekvéseknek, ezért olyan
intézkedéseket vezettünk be,
amelyek elõsegítik a talponmaradásunkat. Az általános iskolát
kettõ éve társulási formában mûködtetjük, mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a
tázlári gyerekek
itt helyben tanulhassanak. Pirtóval körjegyzõséget hoztunk létre
januártól, ami
eddig jó döntés-

Ön legjobb úton halad, ha felkeresi
a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet
kirendeltségei egyikét az alábbi településeken:

Soltvadkert, Baja, Kiskõrös,Kiskunhalas, Kecel,
Bócsa, Császártöltés, Kaskantyú, Tázlár
Fõbb szolgáltatásaink:
❏ Lakossági és vállalkozási számlavezetés forintban és
devizában
❏ Viber átutalás
❏ Házibank és Internet bank használat, mellyel otthonából
intézheti pénzügyi dolgait
❏ Bankkártya nyitása és forgalmazása
❏ Bankautomata használata („idegen” bankkártyával is),
illetve borítékos befizetés
❏ Széfszolgáltatás (egyedi értéktárakkal)
❏ Valuta pénztár
❏ Betétgyûjtés a hirdetmény szerinti kamatokkal
❏ Forint- és deviza alapú, valamint deviza hitelek folyósítása
❏ Bankgarancia

www.vadkerttakarek.hu

100 Forintos bolt

nek bizonyult, remélem a lakosság életében is tapasztalhatóak
lesznek ennek az elõnyei.
– Aktuális pályázataink tekintetében az egyik szemem sír, a
másik nevet – állítja a polgármester. – Az iskola felújítására és
bölcsõde fejlesztésére irányuló
elképzeléseinkhez egyelõre nem
sikerült forrást szerezni. A mûvelõdési ház komplex felújítására
viszont, 48 milliós támogatás áll
rendelkezésre.
– Mindennapjainkban, a megye 83 települése szeméttelepének bezárása és rekultiválása
következtében, Tázláron is igen
fontos szerep hárul a lakosság
mentális átformálására. Így a
korábbi évekhez hasonlóan, de
még nagyobb hangsúlyt helyeztünk a tavaszi szemétgyûjtési akcióra. Gyakorlatilag az iskola, a
vadásztársaság és az önvédelmi
egyesület tagjai jártak élen ebben és mutattak példát a többieknek.
A polgármester végezetül felhívta a figyelmet a közútjaink
melletti kukák környezetében kialakult áldatlan állapotokra –
külön kiemelve a közút fenntartójának felelõsségét – a tekintetben, hogy ne kelljen szégyenkezni a megyébe érkezõ vendégek
elõtt e kétes értékû látványosság
miatt.

Tázlár, Cukrászda
Árpád u. 14.
Tel.: 78/455−394

Pizza, hamburger,
fagylalt, jégkrém,
sütemények, italok
LOTTÓZÓ

4 évszak Virág és
Ajándék bolt
Tázlár, Árpád u. 16.
Ajándéktárgyak, selyemvirágok,
nyári kiültetõs virágok.
Csokrok (temetkezéshez is),
koszorúk, kosarak.
RENDELÉSFELVÉTEL TELEFONON:
20/5635−152

Eredményes évet zárt
a Tázlári Mûanyagüzem Kft.
– Amikor néhány évvel ezelõtt
csõdbement a cég jogelõdje, a
mûanyaggyártó üzem, sokunknak megszûnt volna az állása,
ezért a dolgozók, úgy döntöttek,
hogy megvásárolják a gyárat.
Ha nem tesszük meg ezt a kényszerû lépést, teljesen tönkrement volna itt minden. Többen
közülünk már 10 évnél régebben dolgoztak az üzemben,
megismerték minden fortélyát a
gyártás menetének, megszerették ezt a szakmát. Tulajdonképpen munkahelyet vásároltunk
magunknak – nyilatkozta Balázs
László, a Tázlári Mûanyagüzem
Kft. ügyvezetõ igazgatója. – Jómagam is több mint 20 éve dolgozom már itt az üzemnél, 5
éve pedig két társammal tulajdonosként tevékenykedek a kftnél. Örömmel tölt el, hogy a
nehéz gazdasági helyzet közepette 13 embernek tudunk
megélhetést biztosítani. Cégünk
fõ profilja a mûanyag termékek
gyártása, melyek közül kiemelkedik a zsugorfóliák, polietilén
tömlõk, raklaptakarók, zsákok
elõállítása. Tavaly is eredményes esztendõt zártunk, eddig
minden évben növelni tudtuk a
nyereségünket. Sok helyre szállítunk az országban, több mint
100 megrendelõ cég tartozik az
ügyfeleink közé, akik elégedet-

tek az átvett produktummal.
Partnereink különbözõ termékek – többek között üdítõk, borok, lisztek – csomagolására
használják fel az általunk gyártott zsugorfóliákat.
– Folyamatosan, minden évben
fejlesztettük a céget, az elmúlt
idõszakban felújítottuk az üzem
épületét, tetõcserét hajtottunk
végre rajta, és lebetonoztuk az
udvart. A gyártóeszközeinknél is
megtettük a szükséges beruházást, 3 gépünket teljesen újakra
cseréltük le, egyet pedig felújítottuk. Az idei évben már nem
tervezünk további fejlesztéseket.
A szállításnál és raktározásnál
elengedhetetlen gépeink közül a
targoncát és a kisteherautót cseréltük ki.
– Szeretek Tázláron élni, mert
csendes, nyugodt légkör jellem-

A Hargita Fiókpatika
várja Önt is Tázláron,
a Dobó István u. 14. sz. alatt.
Nyitva: hétfõ–kedd: 8–13-ig,
szerda: 13–18-ig
Tel./fax: 78/455-022
e-mail: hargita@koroskabel.hu

Tázlári Mûanyagüzem Kft.
6236 Tázlár, Árpád u. 6.
Tel.: 78/ 455-195

Romániába is exportálják
a lábtörlõket
Pálfi Béla 2004 óta foglalkozik – egy önálló kft. keretein
belül – kisebb-nagyobb méretû lábtörlõk gyártásával.
– Sikeres esztendõn vagyunk túl, eddig évrõl évre
tudtunk elõre haladni mind
az
elõállított
termékek
mennyiségét, mind az árbevételt illetõen – tájékoztatta
lapunkat Pálfi Béla. – Magyarországon középkategóriás nagykereskedésekbe
szállítunk, és három éve már
a romániai exportunk is jelentõsnek mondható. Meg-

ragadtuk a kínálkozó lehetõséget és egy gyümölcsözõ
partneri viszonyt sikerült kialakítani a csíkszeredai céggel, amely szinte az összes
nagyobb romániai áruházba tovább szállítja a tõlünk
vásárolt termékeket. Mivel a
magyar szõnyegipar gyakorlatilag megszûnt, ebbõl
adódóan nem könnyû megmaradni a piacon. Érzésem
szerint kissé késõn kezdtük
meg a kutatást, az igények
felmérését. Élénk érdeklõdéssel figyelem a többi kö-

(Minden 100 Ft Bt. boltja)
Tázlár, Rákóczi u. 7.
Tel.: 70/453-3679
e-mail: rendzso@gmail.com
NÁLUNK AZ ÁRAK
A FÖLDÖN JÁRNAK.
Vegyiáru, háztartási áru,
édesség, könyv, ajándék
MINDEN EGY HELYEN!

zi a falut, mindenki ismeri a másikat és továbbra is örömmel állunk rendelkezésre az itteni lakosság részére, mikor kisebb tételekben nálunk vásárolnak.

Halas-Transz Kft.
Nemzetközi Szállítmányozás
Tel.: 78/455-274
Tázlár, Árpád u. 22/A.

H-OIL Kft.

rülöttünk lévõ országot, jó
lenne más régió felé is nyitni a lábtörlõk értékesítésével. Várom a kedvezõ pillanatot a kockázatos, de egyben ígéretes lépésre. Elég
telített a hazai piac, ezért érdemes nézegetni a lehetõségeket, folyamatosan gondolkodni, hogyan tudunk érvényesülni,
megmaradni
ezen a szûkös területen.
Nagy mennyiségben gyártunk autószõnyegeket is,
melyet az ország egész területére szállítunk. Termékeink
univerzális,
méretpontos
szõnyegek.
– A közeljövõben tervezzük a telephely bõvítését és
az utcai kerítést is elkészítjük
még az idei évben. Szeretek
itt dolgozni, igaz, hogy mindennap Halasról járok át az
üzembe, de semmiképpen
nem tenném máshová a telephelyem.
Sc. Pálfi Text
International RL
Tázlár, Soltvadkerti út 3.
Tel.: 78/455-480
70/3353-693
Pálfi Béla ügyvezetõ

Üzemanyagtöltõ Állomás
Tázlár, Árpád u. 22/A.
Tel.: 78/455-274
BS Plastic Bt.
6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 100.
Tel.: +36-78/480-238; +36-20/466-9991
Fax: +36 78/481-083

Az oldalt írta: Molnár Péter
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Kitûnõ referenciákkal
rendelkezik a Piramis Zrt.
Az 1987-ben alapított Piramis Rt. tavaly óta mûködik
Zrt. formájában. A társaság
tulajdonosai belföldi magyar emberek, akik a mai
napig aktív dolgozói a vállalatnak. A fõleg generálkivitelezéssel foglalkozó
építõipari cég kitûnõ referenciákkal rendelkezik a
Dél -és Észak-Alföld területérõl, valamint a közép-magyarországi régioból. Ebben a körzetben oldható
meg a munkavállalók gazdaságos utaztatása és a pihenés feltételeinek biztosítása, de elõfordult már,
hogy Gyulán (10 00 négyzetméteres üzletközpontot),
és Pápán (a húskombinát
hûtõházát és szeletelõ üzemét) építették fel. A cég
profiljába tartozik még a
magas -és mélyépítési
munkálatok elvégzése is.
A termelés irányításában
egy fõmérnök, öt mérnök/technikus és egy minõségirányítási vezetõ vesz

részt. A magasan kvalifikált
szakemberekbõl álló csapat
összetétele garanciát jelent
a kitûnõ színvonalon elvégzett munkára. 60 fõ körül
mozog a rendszeresen foglalkoztatott dolgozok száma, akik ugyanolyan szakértelemmel látják el az ipari
csarnokok építését, társas
házak felépítését, üzletek kivitelezését vagy a lakóházak
felújítását.
Néhány napja került átadásra Kecskeméten a Grósz
és Társai Burkolóház, amelyet szintén a Piramis Zrt. épített fel. A jól sikerült létesítmény láttán máris újabb
megrendelések érkeztek a
céghez. Jelenleg több helyen
párhuzamosan dolgoznak a
Zrt. munkatársai: a GAMFon felújítási munkálatokat
látnak el, a kecskeméti Centrál Lakópark építésénél folyamatosan tevékenykednek,
Százhalombattán pedig a
Novochen raktárbázis kivitelezését végzik.

A hazai piacon sikeresen
mûködõ cégnél egyre inkább érdeklõdnek a külföldi
projektek iránt, terveik között szerepel, hogy még az
idén vagy a jövõ év elején
kilépnek a nemzetközi porondra.
A Piramis Zrt. továbbra is
megalapozott, folyamatos
fejlesztéssel kívánja tevékenységét bõvíteni, megrendelõit korrekt magatartással, határidõre, a vevõi igényeknek megfelelõ minõségû kivitelezõi munkák teljesítésével kívánja megtartani.
A cég célja, hogy megrendelõ – orientált szemlélet,
minõség és igényesség,
eredményesség, becsületes
munkavégzés jellemezze a
munkáit.

Megnyílt az impozáns
G és T Burkolóház Kecskeméten
A békéscsabai székhelyû, 1996
óta családi vállalkozás keretében
mûködõ Grósz és Társai Burkolóház – Budapest után – Kecskeméten is megnyitotta impozáns látványú üzletét. A színvonalas, új bemutatóterem már önmagában
esztétikai élményt nyújt a vásárlóknak, de a lenyûgözõ látvány belül
tárul a betérõ emberek elé. Az üzlet tulajdonosai mindent megtesznek, hogy maximális szolgáltatást
nyújtsanak ügyfeleiknek. Többek
között ingyenes szaktanácsadással
állnak a vásárlók rendelkezésre,
valamint igény szerint ingyenes látványtervet készítenek a vevõik részére. Rendkívül vonzó a szolgáltatások körében, hogy Bács-Kiskun
megye területére térítésmentesen
házhoz szállítják a megvásárolt
termékeket. Elõnyt jelent, hogy
közvetlenül a gyártótól szerzik be a
forgalmazott árukat, így ez a ked-

A megnyitó
vezõ beszerzési árnak köszönhetõen, megmutatkozik a fizetéskor is.
A G és T Burkolóház hatalmas
raktárkészlettel
rendelkezik,
amelynél a 80 beszállító cég gondoskodik, hogy folyamatosan feltöltve legyen.
Kecskemét kiemelt szerepét jelzi, hogy a teljes termékválaszték
megtalálható a kínálatban: a
csempék gazdag választéka mellett sokféle kád, zuhanykabin,
szaniterek, csaptelepek közül választhatnak a vásárlók. A kiegészí-

Kecskemét,
Batthyány u. 11.
Tel.: 76/498-515
Fax: 76/322-508
e-mail:
piramiszrt@t-online.hu

Gazdag fürdõszobai felszerelés választékkal várja vásárlóit
a G és T Burkolóház

Minőségi festőszerszámok
és festékszóró
gépek
értékesítése

tõ eszközök, burkoláshoz szükséges felszerelések, padlólapok egyaránt beszerezhetõek a burkolóházban. Városunknak – földrajzi
elhelyezkedésének köszönhetõen
– fontos szerep jut a cég életében,
a kis- és nagykereskedelmet is innen koordinálják. A kecskeméti
üzletet szinte már nem is kell tovább fejleszteni, mert olyan magas
színvonalat képvisel a hazai piacon az átadott létesítmény, hogy
országos viszonylatban is megállja
a helyét. Minden kedves vásárlót
szeretettel várnak a G és T Burkolóház munkatársai.

Grósz és Társai Kft.
Kecskemét, Izsáki út 3.
Nyitva: H–P: 8–18-ig, Sz: 9–12-ig
Tel.: 76/507-918/919,
30/676-9285
Fax: 76/507-919
e-mail: kecskemet@grosz.hu

BÚTOR ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ
G Elemes konyhák rövid határidõre
Lapszabászat, gépi élzárás
G Ajtószegõk, barkácslécek
G Bútorlapok, OSB lapok, táblásított fenyõlapok
G

Tel.: +36 30/325-49-88
e-mail: pille.bt@t-email.hu

Mindent egy kézbõl.

BÚTOR ÉS BARKÁCSÁRUHÁZ
Kecskemét, Mindszenti krt. 10.
Tel.: 76/481-729, 76/504-104
www.hirosablak.hu hirosablak@hirosablak.hu
Olga borovi fenyõ belsõ bejárati ajtó 46.320 Ft
Visztula 3 üveges mûanyag bejárati ajtó 79.900 Ft

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0337-04
Intézmény-akkrediteciós lajstromszám: AL-0010

Az árak egységárak és az ÁFA-t tartalmazzák.

Fa és mûanyag nyílászárók
Óriási raktárkészlettel és
folyamatos akciókkal várjuk
minden kedves vásárlónkat.

KERESKEDELMI ÉS
IDEGENFORGALMI TOVÁBBKÉPZÕ

IKO – Európa zsindely szakértõje
Az IKO világszerte vezetõ szerepet játszik a bitumenes vízszigetelõ lemezek és lakóingatlanok
tetõfedõ anyagainak gyártásában és forgalmazásában.
1997-ben alakult meg az IKO
Magyarország Kft., a belga zsindelygyártó cég leányvállalataként
– kezdi Nagy Péter Bálint, a kft.
ügyvezetõ igazgatója. Fontos
megemlítenem, hogy mi csak kis
– és nagykereskedelemben forgalmazzuk a termékeket, a gyár-

tásban nem veszünk részt. Folyamatos fejlõdésen ment keresztül a
cég, amely mára piacvezetõvé
nõtte ki magát az országban.
A cégünk alapelve, hogy a
hosszú távú célok a fontosak, ki-

tüntetett figyelemmel a termék
várható élettartamára, a biztonságra, a környezetvédelemre.
A zsindelytetõ a természetes
szépsége mellett sok elõnyt kínál
a felhasználónak. Állagánál fogva vízzáró, ellenáll az idõjárás
extrém viszontagságainak. Rugalmas, kis súlya miatt pedig alkalmas a könnyített tetõszerkezetek
építésére, így jelentõs megtakarítást eredményezhet a felhasználása. Folyamatosan újítjuk a ter-

mékcsaládunkat, jelenleg mintegy 150-féle zsindelybõl lehet nálunk választani.
Minden kedves vásárlónkat várunk az áruházunkban.

IKO Magyarország Kft.
Törökbálint, Torbágy u. 10/C
Tel: 23/ 332-388
Fax: 23/ 332-389
e-mail: info@zsindely.hu
Honlap: www.iko-shingles.hu

A KIT BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉPVISELETE
az alábbi képzéseket indítja:

– kereskedõ, boltvezetõ (régi OKJ kereskedõ
vállalkozó), étkezdés (régi OKJ vendéglátó vállalkozó), frissítõ
masszõr, pénztárgépkezelõ, takarító, pincér, szakács, cukrász,
élelmezésvezetõ, vendéglátó eladó, élelmiszer- és vegyi áru
eladó, ruházati eladó, virágkötõ, pénzügyi-számviteli
ügyintézõ, kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ, ECDL, diétás szakács.
Jelentkezni lehet: ÁFEOSZ Iskolában található
KIT irodában.
Horváth Lajosné képviseletvezetõnél
Kecskemét, Bibó u. 1. Tel./fax: 06/76-416-695
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Sikeresen debütált
az új termékcsalád
– A januárban forgalomba került Hírös Kecskeméti Család
sorozattal a fiatalabb generáció megszólítását tûztük ki
egyik célul – tájékoztatta lapunkat Somogyi József, a
Zwack Kecskeméti Pálinkamanufaktúra gyárvezetõje. –
Éppen ezért a mai trend irányát követi a változatos színés ízvilággal rendelkezõ mézes ágyas kivitelû, öt tagból
(barack-, körte-, szõlõ-, áfonya- és egy egyedi barackpálinkából) álló termékcsaládunk. A barackpálinka készítésénél törekedtünk arra,
hogy a tradíciót megtartva
különleges, Kecskemét környéki kajszi típusokból, gyümölcsösebb ízvilágot alkossunk, követve ezzel Lao-Ce
nagyszerû gondolatait, miszerint „Az eredethez visszatérni
annyi, mint megnyugodni.” A
termékek kiszerelésénél pedig, a régi kecskeméti fütyülõs
motívumok jelennek meg a
címkén. Az áfonyából készült
ital igazi különlegességnek
számít a maga nemében, mivel kevés áll rendelkezésre az
alapanyagból, és nehezen
szerezhetõ be. Az eddigi tapasztalatok szerint, sikeres az
italcsalád bevezetése, ami
többek között annak köszön-

Somogyi József gyárigazgató
hetõ, hogy csak minõségi
gyümölcsbõl, minõségi mézbõl és alappálinkából készültek a sorozat tagjai.
– A különbözõ fesztiválokon korábban jól megfigyelhettük, hogy a fiatalok italfogyasztási kultúrája fokozatosan a mézes ágyas italok felé mozdult el, és egyre jobban értékelték a minõségi,
egyedi ízeket. Továbbra is
hangsúlyozzuk társaságunk
jól ismert szlogenjét, hogy
„Minõséget, de mértékkel!”
Étkezés elõtt vagy után, de
akár közben is fogyaszthatóak ezek az italok, melyekben

Háziasszonyok boltja
Kecskemét, Batthyány u. 41. Tel./fax: 76/487-055

Héra, 16 l most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4320 Ft/db
Dispersit, 15 l, most: . . . . . . . . . . . . . . . .3850 Ft/db
Héra prémium, színes, 5 l, most . . . . . . .5250 Ft/db
Pilatex, 16 l, most . . . . . . . . . . . . . . . . . .4320 Ft/db
Trinát magasfényû fehérzománc, 5 l, most 7380 Ft/db

a sokszínû, komplex illat- és
ízvilágnak
köszönhetõen,
szinte a gyümölcs lelkét is
érezni lehet.
– A válság közepette talán
sikerül a prémium termékeink
értékesítését szinten tartani,
míg a többi árucikknél kisebb csökkenés mutatkozott.
Ezért szükségszerûen a mûködési költségeinken kell
szûkíteni. Március végén zártuk a tavalyi gazdasági évet,
ami rendkívül sikeresnek bizonyult, de az idei esztendõ
nehezebbnek ígérkezik. A
„mindent a fogyasztóért” jelszót szem elõtt tartva innovatív módon végezzük a napi
munkát, a meglévõ termékeket folyamatosan újítjuk, és új
produktumok bevezetésére
törekszünk. Jelenleg több, izgalmas elképzelés megvalósításán fáradozunk, melyek az
év végére biztosan realizálódnak, és a megjelenésükkel remekül kiegészíthetik a mostani sorozatainkat. A vásárlóink
egyébként elvárják, hogy minél szélesebb termékskálából
választhassanak, így magas a
mérce, de igyekszünk megfelelni a kihívásoknak, mert
mint Lao-Ce említi: „Aki kapni akar, tanuljon meg adni.” –
És ez így van rendjén!

Menüs étkeztetéssel is várja
vendégeit a Sprinter kávézó
Kecskeméten a Tudomány és
Technika Házában található,
igényesen kialakított, elegáns
kávéház új szolgáltatással várja
régi és ezután betérõ vendégeit
egyaránt. Menü formájában kitûnõ, hagyományos, ma-gyaros
melegételeket fogyaszthatnak az
ide betérõ emberek, mégpedig
szolid árakon. A kávézó tulajdonosai tervezik, hogy rövid idõn
belül "a la carte étlapról" is rendelhetnek a vendégek, ahol
majd ínyenceknek való csemegék és különleges ételek ugyancsak megtalálhatóak lesznek. Továbbra is gazdag a Sprinterben
a kávé- és italkülönlegességek
választéka, kuriózumnak számító
pálinkák, borok, sörök mellett,
sokféle röviditalból rendelhetnek
a finom ízekre vágyó vendégek.

A családias légkör, kulturált körülmények kiválóan al-kalmasak
céges rendezvények, baráti öszszejövetelek, állófogadások, lakodalmak lebo-nyolítására. Péntekenként a fiatalabb korosztályt
zenés rendezvény várja, amely
egyre népszerûbb a szórakozni
vágyók körében, míg szomba-

tonként a
vidámhangulatú
nosztalgia est sorozat keretében,
élõ zenével mulattatják a vendégeket.
Mindenkit szeretettel várnak!
Nyitva tartás:
H–Cs: 11–22.30., P: 11–24
Szombat:
a rendezvények szerint

Finom fogások kerültek terítékre a Sprinter kávézóban

Aki a hajszobrászt faragja
Talán kevesen tudják, de Demeter Tünde, a kecskeméti Panoráma Szépségszalon díjnyertes fodrásza, nemcsak a hajszobrászatban végez mesteri munkát. A
Gáspár András Szakközépiskola
és a Kecskeméti Kistérségi Integrációs Szakképzõ Központ nebulói is az õ keze alatt válnak a fodrász mesterséget magas színvonalon mûvelõ szakemberekké.
– Mióta foglalkozol oktatással?

zül sokan a legrangosabb nemzetközi
versenyeken indultak, és kitûnõ eredményekkel végeztek. Ilyenkor érezzük, hogy megtérül
a sok munka. Azt
Demeter Tünde és ügyes kezû tanoncai
mondhatom, hogy
– 11 éve dolgozom a szakmá- az ország legjobb növendékei.
ban, és 2006 óta oktatok gyere- Nagyon jó érzés, hogy az alakeket. Ez idõ alatt tanulóim kö- poktól én foglalkozom a velük,

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

és én formálom õket jó fodrásszá.
– Hol találkozhatunk veletek?
A Petõfi Sándor utca 1. szám
alatt van a szalonunk. Mûkörmös
és kozmetikus is várja a kedves
vendégeket.
Panoráma Szépségstúdió
Kecskemét, Petõfi S. u. 1.
IX. em., 11-es csengõ
Demeter Tünde nõi-férfi fodrász
gyakorlati szakoktató
Tel.: 20/9367-985

anyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette
sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól
mentesen! A két oktatócsomag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag,
a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Kecskeméten lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Ön nel személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk.
– Igen, 2009. május 6-án (szerdán) és 2009. május 13. (szerdán) 17-19 óráig. a
Mûvelõdési ház 32-es termében a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom
tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel
várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Behring Balázs, www.kreativnyelv.hu

Kecskemét, Erdei Ferenc MK, 2009. május 6. (szerda) 17-19 óráig és
2009. május 13. (szerda) 17-19 óráig

