
Podmaniczky-díjas lett 
Király József – 7. oldal

FÜRDÕRUHA AKCIÓ
20–50% kedvezménnyel,

amíg a készlet tart!

Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig

szombaton: 10–13-ig

Ismét Borbély Lajos lett
az építész-kamara elnöke

2. oldal

Koszorú Andrásné
vezérképviselõ

ügynökségi irodája

Biztosítások kötése
� Lakásbiztosítás
� Társasház-biztosítás
� Mûtárgybiztosítás
� Kötelezõ- és cascobiztosítás
� Betegségbiztosítás
� Élet- és nyugdíjbiztosítás
� Baleset-, sí-, golf-, búvár-

biztosítás
� Extrém sport-, kerékpár-

biztosítás
� Utazási biztosítás
� Vállalkozói vagyonbiztosítás
� Szállítmány-fuvarozói biztosítás
� Felelõsségbiztosítás (tervezõi,

könyvelõi, építés – szerelés)

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4. 
Tel.:  76/504-111 Fax: 76/504-421

Mobil: 70/511-0703
e-mail: koszorune@microsystem.hu

MINDEN AMI PÉNZ

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
ÉS CÉGEKNEK

EGYARÁNT MEGKERESSÜK 
A SZÁMUKRA 

LEGIDEÁLISABB
MEGOLDÁSOKAT!

20 bank és 20 biztosító kínálata

egy helyen!

Tel.: 30/206−98−88, 30/205−28−68 Tel./fax: 76/655−061
Kecskemét, Március 15. u. 3−5.

TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS AKÁR: – devizában, – jövedelemigazolás nél-
kül, – kezdeti költségek nélkül, – gazdasági épületre, tanyára, nyaralóra, építé-
si telekre, – végrehajtás, APEH és illetéktartozás esetén, – gépjármû fedezete
mellett nyújtott személyi hitel – földhivatali ügyintézéssel, – jogi képviselettel.
BIZTOSÍTÁSOK: lakás-, vagyon-, vállalati vagyon,- felelõsség-, gépjármû-,
baleset-, egészség-, hitelfedezeti és életbiztosítások.
MEGTAKARÍTÁSOK, BEFEKTETÉSEK: – nyugdíj-elõtakarékossági tanácsadás, gyer-
mekek elsõ lakáshoz jutásának, tanulmányainak segítése, vagyonfelhalmozás.
CÉGEKNEK: – pályázatok felkutatása, bonyolítása, – faktoring ügyintése, 
– legmegfelelõbb banki szolgáltatások kiválasztása.

A 10%-os akció 
CCSSAAKK  aauugguusszzttuussbbaann  ÉÉRRVVÉÉNNYYEESS!!

TANSZERVÁSÁR!!
ELEGE van már a beiskolázási procedúrából?

Nálunk egy helyen  letudhatja listáját!
Minõségi termékek széles skálája 

kedvezõ áron! 
(LYRA, PIGNA, ICO, NIKE, HERLITZ, MAPED,

KOH-I-NOOR…)
GGyyoorrss,,  sszzaakksszzeerrûû  kkiisszzoollggáállááss..  

IIsskkoollaakkeezzddééssii  uuttaallvváánnyyookk  eellffooggaaddáássaa..  

Hannah Montana, Jégkorszak 3.
design termékek  

Nyitva: 
H–P: 7:30–18:00, 
Sz: 9:00–12:00

Kecskemét, 
Petõfi S. u. 11. 

Tel.: 76/320-558

Szombaton megkezdõdött az idei Tõserdõ Szépe és Tiszavirág Fesztivál, s a megnyitót követõen
megtartották a tini és a felnõtt lányok szépségversenyének elõdöntõjét. Lakitelek-Tõserdõ egy
hétig remek programokkal várta az érdeklõdõket. A szépségverseny döntõjét július 18-19-én,
rendezik. (Lakitelek mindennapjairól a 4. és 5. oldalon olvasható összeállítás!)

Szombaton megkezdõdött az idei Tõserdõ Szépe és Tiszavirág Fesztivál, s a megnyitót követõen
megtartották a tini és a felnõtt lányok szépségversenyének elõdöntõjét. Lakitelek-Tõserdõ egy
hétig remek programokkal várta az érdeklõdõket. A szépségverseny döntõjét július 18-19-én,
rendezik. (Lakitelek mindennapjairól a 4. és 5. oldalon olvasható összeállítás!)

Lezárult a nevezési határidõ az
év kiemelkedõen rangos kecs-
keméti eseményére, a látvá-
nyosnak ígérkezõ XIII. Kettesfo-
gathajtó-Világbajnokságra.
Amennyiben minden kedvezõen
alakul, akkor minden idõk leg-
nagyobb mezõnye, 25 ország

70 markáns versenyzõje – köz-
tük 7 világbajnok – reprezentál-
ja magát a sportrajongók egyik
ünnepén, amely augusztus 19-
23. között kerül megrendezés-

re. Az öt hét múlva kezdõdõ vi-
adal iránt máris hatalmas az ér-
deklõdés, ezért a szervezõk mo-
bil lelátók elhelyezésével szeret-
nék megnövelni a Széktói Stadi-
on befogadó képességét. A
KTE-Ereco mérkõzéseinek is he-
lyet adó létesítményben, így

akár 12 ezer fõnyi közönség is
szurkolhat a helyszínen, ahol a
díjhajtást és az akadályhajtást
rendezik meg. Akik viszont kívül
rekednek, kivetítõn követhetik

az izgalmasnak ígérkezõ ese-
ményeket. A verseny szervezése
javában zajlik és a pályák építé-
se ugyancsak megkezdõdött. A
maratonhajtásnak otthont adó
Benkó Zoltán Szabadidõköz-
pontban szintén folynak az át-
alakítási feladatok, itt többek
között cölöpöket vernek a talaj-
ba. A munkálatok egy hete kez-
dõdtek és valószínûleg augusz-
tus elején fejezõdnek be. Fon-
tos hír, hogy elkezdõdött a je-
gyek értékesítése, személyesen
az IBUSZ irodákban lehet meg-
vásárolni a belépõket, inter-
neten pedig a
www.kecskemet2009.hu honla-
pon lehet megrendelni a bilétá-
kat. A kecskeméti és hazánk
más városaiból érkezõ sport-
szeretõ publikum bízik a koráb-
bi évek kimagasló magyar sze-
repléseinek megismétlésében,
amikor minden Kecskeméten
megrendezett világbajnoksá-
gon  – egyéniben és csapatban
is – magyar gyõzelemnek lehe-
tett tapsolni.

Kettesfogathajtók versenye
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A kecskeméti Wojtyla Barátság
Központban, az átadása után is
folynak még szépítészeti munkák.
Új kiszolgáló egységek, termek
csinosodnak nap mint nap, s a
ház körül is akad még teendõ bõ-

ven. A nemzetközileg elismert
Hegede Kertészet vállalta,
hogy méltóvá varázsolja az
intézmény elõtti elõkertet.
Hegede István a maga által
tervezett és kivitelezett lengyel
kerttel tiszteleg a barátság
központ névadója, Karol
Wojtyla emléke elõtt. Az intéz-

ményben július 26-án, pénteken
tartják a hagyományos Szent An-
na-napi búcsút, amikor a ház la-
kói ismét találkozhatnak a mun-
kálatok szponzoraival, a segítõk-
kel, a szponzorokkal. 

Kecskemét, Hajdú u. 2/A 
A Rákóczi utca és a Hajdú utca sarkában. 

Tel.: 76/324-670
Különleges és olcsó ételek: grillcsirke, babgulyás,
rántott húsok, szendvicsek, GYROS, saslik, pizza,

hamburgerek, palacsinta. Kávé, tea üdítõk. 
Ticket Restaurant ételutalványok és Sodexho Pass

hideg-meleg ételutalványok beválthatók.

Csinosodó barátság központ

Vasárnap este a szerbiai FK Ind-
jija együttese szerepelt a Széktói
Stadionban. A felkészülés legke-
ményebb hetét letudó KTE-Ereco
4-2-re gyõzött. Ez követõen
Kecskemét NB I-es labdarúgó
csapata ismét egy rangos ellen-
fél ellen gyõzött, nemzetközi
meccsen ezen a héten: Tomiszlav
Szivics együttese a román élvo-
nalbeli Gaz Metant verte meg 3-
1-re. Csapatunk találatait az el-

múlt szezon gólfelelõsei, Montvai
Tibor, Csordás Csaba és a ka-
meruni Yannick jegyezték.

Szerbeket, románokat vertünk



2009.  július22 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kiala-
kított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahe-
lyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 év-
re. Az urnahely-bérlés nincs vallá-
si felekezethez kötve. 

Tel.: Plébánia: 76/497-025, 
ügyfélszolgálat 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

Hírös heti
készülõdés
Sokszínû, tartalmas nyári rendez-
vényekbõl évek óta nincs hiány
Kecskeméten. Ezek közé tartozik a
ma már messze földön ismert
Hírös Hét Fesztivál is, amelynek
programjaihoz egyre több helyi ci-
vil szervezet csatlakozik az utóbbi
idõkben. A Szent Miklós Templom
és a Wojtyla Barátság Központ
igazgatósága, a Kecskeméti Porta
Közhasznú Egyesület és a Magyar
Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei
Szervezete, a hagyományok sze-
rint, közösen szeretne részt venni
az idén is e fesztivál rendezvényso-
rozatában. Tervezett augusztusi
programjaikból ízelítõül felsoro-
lunk néhányat az alábbiakban.

Barátság született címmel fotóki-
állítás nyílik augusztus 19-én 11
órakor a Wojtyla Barátság Köz-
pontban, reprezentálva azt a bará-
ti együttmûködést, ami Kecskemét
és II. János Pál pápa szülõvárosa,
a lengyel Wadowice között szövõ-
dött a közelmúltban. 

A harmadik alkalommal szer-
vezõdõ Ferences Akadémia ren-
dezvényein sem feledkeznek meg
a legendás egyházfõrõl: A Porta
Egyesület dísztermében augusztus
21-én, 16 órakor nyitják meg az a
tárlatot, amely bélyegeken és ké-
peslapokon mutatja be II. János
Pál pápát. Assisi Szent Ferenc iko-
nográfiai megjelenítése, különös
tekintettel a magyarországi ábrá-
zolásokra címmel P. Kálmán Pe-
regrin ferences mûvészettörténész
elõadása is külön említést érdemel
a Ferences Akadémia rendezvé-
nyei közül, aminek a Kodály Inté-
zet ad majd otthont.

A Híros Hét Fesztiválhoz csatla-
kozva rendezik meg ez alkalom-
mal a kecskeméti civil szervezetek
a hagyományos Gutenberg ünne-
püket augusztus 26-án. Délután fél
5-kor Szilády Károly, az elsõ kecs-
keméti nyomdász emléktáblája
elõtt tisztelegnek a helyi nyomdá-
szok, kiadók, könyvbarátok, majd
a Katona József Megyei Könyvtár-
ban tart szakmai elõadást Fábián
Endre, az STI Petõfi Nyomda igaz-
gatója, a Papír és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület fõtitkára, Burján
Norbert a Lajosmizsei Közlöny-
nyomda vezetõje és Kovács And-
rás, a Print 2000 Nyomda ügyve-
zetõ igazgatója, amit a 2009-es
Gutenberg-díj átadása követ.

Nemzeti ünnepünkön most sem
feledkeznek meg a civil szerveze-
tek az áldozatos véradásról. Kecs-
kemét fõterén augusztus 20-án
10-tõl 17 óráig szolgáltató autó-
busz várja az önkéntes véradókat.

A programokról 
az iinnffoo@@ppoorrttaaeeggyyeessuulleett..hhuu, és
a 7766//550055--004411-es telefonszámo-

kon lehet tájékoztatást kérni.
Honlapok: wwwwww..wwoojjttyyllaa..hhuu,,

wwwwww..ppoorrttaaeeggyyeessuulleett..hhuu,,
wwwwww..cciivviillnnaapplloo..hhuu

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA

Kérje árajánlatunkat!

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

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

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!

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ!

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

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

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem, 
apartmannok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA � SZAUNA � INFRASZAUNA

Nyitva: mindennap 9–20 óráig!Nyitva: mindennap 9–20 óráig!

Kékesen túrázott a napokban a
kecskeméti ÉDOSZ Kinizsi Ter-
mészetbarát Sportegyesület
kollektívája. Az ország legma-
gasabb pontján emelt kilátótól
Mátraszentimrére, majd áradó
patakokat leküzdve, meredek

és sáros hegyi utakon át jutot-
tak el az Ágasvári Turistaház-
hoz. Az izgalmas és kimerítõ
mátrai túra végállomása
Mátrakeresztes volt, a gyönyö-
rû környezet ölelte Békás-tavi
üdülõtelep. 

Túra a magasban

Besenyi kereszt
Egy szép és örömteli feladatot
vállalt Kollár Csaba, a Mizsetáp
Kft. cégtulajdonos-ügyvezetõje: a
lajosmizsei Besenyi kereszt felújí-
tását. A munkálatok már javá-
ban folynak, most egy kertépítõ
mérnök dolgozik a szakrális em-
lékhely környezetének kialakítá-
sán. A felújított kereszt felszente-
lését a tervek szerint augusztus
23-án 11 órakor tartják. 

– Jelenleg 280 tagja
van a Bács-Kiskun Me-
gyei Építész Kamará-
nak – nyilatkozta la-
punknak a Kós Ká-
roly-díjas, okleveles
építészmérnök. – Õk
azok, akiknek a keze
nyomán épül-szépül ez a tér-
ség, éppen ezért nagyon fontos
a jó felkészültség garantálta
minõségi munka, ami folyama-
tos ön- és továbbképzést igé-
nyel. Ebben is sokat tud segíte-
ni a kamaránk, tudást gyarapí-
tó, friss információkkal szolgál-
va ki tagjait.   

– Nem túloz, aki azt állítja,
hogy napjainkban az építési
jogszabályok bonyolultak, alkal-

mazásuk nehézkes. Sajnos ez
valóban így van. A minisztériumi
érdekképviselet hiánya miatt, az
állami szervek, az országos ha-
tóságok az építési jogszabályok
érvényre jutásának feltételéül
szabták saját érdekeik megjele-
nítését. Ezért is sürgetõ a szak-
mánkat érintõ paragrafusok fe-
lülvizsgálása, az építtetõt elle-
hetetlenítõ szabályok eltörlése.
Helyettük az építészek szakma-

gyakorlását segítõ jogi környe-
zetet kell létrehozni, ami ko-
moly kamarai harcnak ígérke-
zik a következõ esztendõkben.

– Közismert, hogy a jelenlegi
világgazdasági válság az ipari
beruházások megtorpanását, a
lakásépítések jelentõs csökke-
nését okozta, ami természete-
sen érezteti szomorú hatásait
az építészek társadalmában is.
Én mégis óvatos optimizmussal
tekintek a következõ esztendõk
elé. Mert már ebben az évben
is mutatkoznak olyan önkor-
mányzati fejlesztések, amelyek
biztató jelei annak, hogy ha-
marosan túllépünk ezen a ne-
héz idõszakon. S akkor az
olyan nagyberuházásokról
még nem is szóltam, amilyen a
tervek szerint a kecskeméti
Mercedes Gyár építése lesz a
közeljövõben. Hiszen ez lépté-
kében, gazdasági hatásaiban,
környezetformálásában egy-
aránt az eddigi legnagyobb vo-
lumenû fejlesztésnek ígérkezik
térségünkben.     

Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara

A régi lett az új elnök
BBiizzoonnyyooss,,  hhooggyy  nniinnccss  oollyyaann  ééppííttéésszz  sszzaakkeemmbbeerr  ttéérrssééggüünnkkbbeenn,,  aakkiinneekk
iissmmeerreettlleennüüll  ccsseennggeennee  BBoorrbbééllyy  LLaajjooss  nneevvee..  AAmmii  nneemm  ccssooddaa,,  hhiisszzeenn  hháá--
rroomm  ééss  ffééll  éévvttiizzeeddee  BBááccss--KKiisskkuunn  ffõõééppííttéésszzee,,  ss  eezz  iiddõõ  aallaatttt  óórriiáássii  sszzeerree--
ppeett  vváállllaatt  aa  mmeeggyyee  ééppííttéésszzeettii  aarrccuullaattáánnaakk  aallaakkííttáássáábbaann,,  aa
ffaalluuffeellúújjííttáássii,,  mmûûeemmlléékkvvééddeellmmii  pprrooggrraammookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann..  NNeemm  iiss
lleeppõõddöötttt  mmeegg  sseennkkii  aazzoonn,,  hhooggyy  aammiikkoorr  11999966--bbaann  mmeeggaallaakkuulltt  aa  BBááccss--
KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  ÉÉppííttéésszz  KKaammaarraa,,  õõtt  vváállaasszzttoottttáákk  mmeegg  ee  tteessttüülleett  eellnnöökkéé--
nneekk..    SS  aa  mmuunnkkáájjáávvaall  eezzeenn  aa  tteerrüülleetteenn  iiss  eellééggeeddeetttteekk  lleehheettnneekk  kkoolllléé--
ggááii,,  hhiisszzeenn  aa  nnaappookkbbaann  úújjaabbbb  nnééggyy  éévvrree  sszzaavvaazzttaakk  nneekkii  bbiizzaallmmaatt..

– Ez a Németországban
gyártott készülék már három
évtizede segíti a nyugat euró-
pai asszonyok munkáját – nyi-
latkozta lapunknak Weninger
Konrád cégvezetõ. – Nagy
elõnyt jelent a háztartásban,
hiszen fáradságos munka
váltható ki vele. Ezt a hazánk-
ban is egyre népszerûbb ké-
szüléket cégünk már 11 éve
forgalmazza. A befõzõ auto-
mata segítségével hõkezelés-
sel, és nem forralással konzer-
vált gyümölcsök, zöldségfélék
a legnagyobb mértékben
megõrzik ízüket, vitamintartal-
mukat.  

– A rendkívül sokoldalú ké-
szülék, amely a dunsztolást is
automatizálja, gyümölcsök,
zöldségek befõzésén, csírátla-
nításán túl készételek – húsok,
levesek, sültek – tartósítására

is alkalmas. A befõzõ automa-
ta használható még meleg ita-
lok – tea, forralt bor – készíté-
sére és melegen tartására, ivó-
levek elõállítására és minden
olyan fõzhetõ benne, ami nem
tud leégni (például virsli vagy

kukorica). A befõzés folyamata
mindenki számára gyorsan és
egyszerûen zajlik. Termékünk
egyik nagy elõnye, hogy lehe-
tõség kínálkozik a cukor mel-
lõzésére, így a cukorbetegek,
fogyókúrázók ugyancsak elõ-

szeretettel fogyaszthatják az
elkészült finomságokat. Továb-
bi prioritása a hagyományos
befõzéssel szemben, hogy
érett gyümölcsöt tehetünk el,
ami nem fog szétfõni és meg-
puhulni a hõkezelés során. 

– Az elõkészületek után,
akár egy óra múlva elspájzol-
hatjuk a kész befõtteket, nem
kell szárazdunsztot sem alkal-
maznunk. Egyszerre akár 18
üveggel is készíthetõ az auto-
matában, így rendkívül gazda-
ságos a használata. Továbbá
nem kell hûvös helyen tárolni
az elkészített befõtteket és sa-
vanyúságokat, ráadásul a mû-
velet során a konyha tisztasá-
ga könnyebben megõrizhetõ. 

– Örömteli hír, hogy az ÁFA-
emelés ellenére, átvállalva an-
nak a költségét is, a korábbi
árakon kínáljuk termékünket.
A befõzõ automata 39.900 fo-
rintért kapható. Fontos meg-
említenem, hogy két év garan-
ciát nyújtunk vásárlóinknak, s
termékeinket ingyenesen szál-
lítjuk házhoz.

WWeenniinnggeerr  BBtt..
KKeerreekkeeggyyhháázzaa,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  117700..

TTeell..::  7766//336611--110011
MMoobbiill::  2200//9933--4433--442299

ee--mmaaiill::  
iinnffoo@@bbeeffoozzooaauuttoommaattaa..hhuu
wwwwww..bbeeffoozzooaauuttoommaattaa..hhuu

Sokfunkciós befõzõ automata

Egészséges házi finomságok 
AA  WWeenniinnggeerr  BBtt..  ttuullaajjddoonnoossaaii  ttööbbbb  éévviigg  hhaasszznnáállttáákk  mmeeggeellééggeeddvvee  aa
bbeeffõõzzõõ  aauuttoommaattáátt,,  aammiikkoorr  úúggyy  ddöönnttöötttteekk,,  hhooggyy  aa  nnaaggyysszzeerrûû  kkéésszzüülléé--
kkeett  mmáássookkkkaall  iiss  mmeeggiissmmeerrtteettiikk..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  ttaappaasszzttaalltt  ppoozziittíívv
vviisssszzaajjeellzzéésseekk  ccssaakk  mmeeggeerrõõssíítteettttéékk  õõkkeett  aabbbbaann,,  hhooggyy  éérrddeemmeess  aa  ssookk
eellõõnnnnyyeell  jjáárróó  bbeerreennddeezzéésstt  ffoorrggaallmmaazznnii..  MMáárraa  mmáárr  WWeenniinnggeerr  mmáárrkkaa--
nnéévveenn  éérrttéékkeessííttiikk  aazz  eeggyyrree  nnaaggyyoobbbb  nnééppsszzeerrûûssééggnneekk  öörrvveennddõõ  tteerrmméé--
kkeett,,  aammeellyy  sszzáámmttaallaann  eellõõnnyytt  bbiizzttoossíítt  hhaasszznnáállóóii  sszzáámmáárraa..  AA  lleeggffoonnttoo--
ssaabbbb,,  hhooggyy  ttaarrttóóssííttóósszzeerr  nnééllkküüll  dduunnsszzttooll  ééss  ccssíírrááttllaanníítt,,  aa  bbeennnnee  kkéésszzíí--
tteetttt  bbeeffõõtttteekk  hhoosssszzúú  éévveekkeenn  áátt  eelláállllnnaakk..

KIADÓ ALBÉRLET!
Szeptemberi költözéssel kiadó
egy Széchenyivárosi, 55 m2-es,

kétszobás, 8. emeleti, üres lakás! 
Irányár: 36.000 Ft+rezsi. 

Kauciót kérek! Tel.: 30/9434-667
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– Igazi tragédia – összegzi
Garaczi János a közelmúlt-
ban történteket, amikor mint-
egy félezer postagalamb ve-
szett oda, vagy tévedt el az
ítéletidõben, hazafelé tartva
Csehországból. 

A tagszövetség gyûjtõka-
mionja a kerületbõl ezer ki-
váló galambot vitt a Prága
feletti Kladno városába, ahol
a verseny napján hajnali 6
órakor engedtek el mintegy
tízezer madarat. Heves viha-
rokon, jégesõn kellett átküz-
deniük magukat a szárnya-
soknak, és az extrém körül-
mények miatt sokan oda is
vesztek.

– Szombaton délutánra
vártuk õket, de csak tíz vihar-
vert galamb érkezett haza az
ezerbõl – nyilatkozta lapunk-
nak Garaczi János, a Lajos-
mizsei Tanyacsárda Venesz-
díjas mesterszakácsa, akit
nem csak jeles gasztronó-
musként, de díjnyertes ga-
lambászként is ismerhetünk.
– Estig a kerületben talán 30
repült haza, másnapra pedig
4-500 tért vissza szörnyû ál-
lapotban. Halvány esély
ugyan még van arra, hogy
néhány galamb hazatalál, de

az biztos, hogy óriási érvá-
gást jelentett a csehországi
verseny a kerületi postaga-
lamb-tenyésztõknek, hiszen
több éves munkánk veszett
kárba. Három-négy esztendõ
is kell ahhoz, hogy az után-
pótlás beérjen, így idén és a
következõ években nem na-
gyon számíthatunk kimagas-
ló versenyeredményekre. 

Arról, hogy a verseny szer-
vezõi, miért nem számoltak
az ítéletidõvel, amit ma már
egész pontosan meg lehet jó-
solni, nincs hír. Valószínûleg,
ha várnak egy napot az indí-
tással, vagy rövidebb távot
tûznek ki, több száz galamb
maradhatott volna életben. A
tragédiának felelõse egyelõ-
re nincsen.

Hírös Postagalamb Tagszövetség

Szörnyû veszteség
AAzz  iiddeeii  éévv  iiggeennccssaakk  bbõõvveellkkeeddiikk  aa  zzááppoorrookkbbaann,,  ddee  ppuusszzttííttóó  ffeellhhõõsszzaa--
kkaaddáássbbóóll  iiss  kkaappttuunnkk  eelleeggeett  aazz  eellmmúúlltt  hhóónnaappookkbbaann..  EEggyy  iillyyeenn  vviihhaarr
ookkoozzootttt  sszzöörrnnyyûû  vveesszztteessééggeett  aa  HHíírrööss  PPoossttaaggaallaammbb  TTaaggsszzöövveettsséégg  sszzáá--
mmáárraa  iiss..    

Enyhet hozó fellegek lepték el a
kecskeméti égboltot, amikor a
minap a Máriahegy õsi búcsújá-
ró helyén, a Mária kápolnánál
megkezdõdött a jeles napi
nagymise. Lehettünk vagy két -
ezren a hagyományos ünnepen.
A hívek és a papok Sarlós Bol-
dogasszonyra emlékeztek.

Az ünnepi szertartást az
aranymisés jakabszállási Fekete
János atya, valamint az ezüstmi-
sés Tercsi Zoltán, Kispest Weker-
le-telepi plébánosa celebrálta.
Természetesen társaságukban
volt az oltárnál a Mária kápolna
lelki vezetõje, spirituálisa, Balázs
Gergely piarista atya is. Az ízig-
vérig kecskeméti ünnepségen

megjelent testületileg a Wojtyla
Barátság Központ népes hívõ
delegációja is. 

Sajnálattal konstatáltuk,
hogy a város vezetõi elkerülték
a lelkeket megindító közösségi

találkozót. Ha õk nem is, a hit
és a lélek velünk volt. Deo Gra-
tias!

Búcsú a Mária kápolnánál

– Ez a nagyszerû berendezés
a MAN gyár Rotoman N típu-
sú, heat-set tekercsofszet nyo-
mógépe. Különleges tulajdon-
sága, hogy rendkívül gyors.
Egy menetben 16 A/4-es oldalt

4+4 színben nyom, 50-55
ezer ívet egy óra alatt. Ez a
maximális nyomtatási sebessé-
ge. A konstrukció inline auto-
mata kötészeti gépsorral van
felszerelve (szélvágó-sor, auto-

mata pántoló, raklapképzõ ro-
bot stb.). Arra a kérdésre, hogy
milyen elõnyöket kínál egy
ilyen beruházás, Erdész Péter,
a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelõ Rt. portfólió menedzsere
adott választ, aki egyébként az
ünnepélyen egy gomb elforga-
tásával munkába indította a
hatalmas masinát.

– A nyomógépen olyan tá-
mogató automata segédbe-
rendezések találhatók, mint a
QuadTech RGSV színregiszter
szabályozó, a QuadTech
PPC-3000X vágásellenõrzõ,

vagy a GMI Color Quick
online színhelyesség ellenõr-
zõ. Ez egy új világot jelent a
nyomdászatban. Nem szabad
elfeledkezni arról a géphez
tartozó vágó és hajtogató
mûrõl sem, amely többféle
méret és oldal variációt is ké-
pes elõállítani A5, A4 és A3
méretben. A közlönykiadó
évek óta több milliárdot áldo-
zott lajosmizsei nyomdájának
fejlesztésére. Az eredmények
nem is maradtak el. Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy a Fel-
sõ-Kiskunság jászok alapítot-
ta településén, ma már a vi-
lágszínvonalú gépek hi-tech
színvonalon dolgoznak.
Amint azt dr. Kodela Lászlótól
megtudtuk, további fejleszté-
sek is várhatók. A cég részt kí-
ván venni a magyar nyomda-
ipar megújításában. Szeren-
csére megrendelõjük is bõven
akad. Ez nem véletlen, ha tud-
juk, hogy aki a piacon élet-
ben akar maradni válságos
idõkben, annak fejleszteni,
modernizálni létszükséglet.

A közlönynyomda új gépcsodája

SSookkaann  mmeeggccssooddáállttáákk  aa  rreemmeekk  bbeerreennddeezzéésstt

AA  nnaappookkbbaann  mmeegghhiitttt  kküüllssõõssééggeekk  mmeelllleetttt,,  mmeegglleehheettõõsseenn  rriittkkaa  üünnnneeppii
eesseemméénnyyrree  ggyyüülleekkeezztteekk  aa  sszzaakkeemmbbeerreekk  aa  MMaaggyyaarr  HHiivvaattaallooss  KKöözzllöönnyy--
kkiiaaddóó  llaajjoossmmiizzsseeii  nnyyoommddáájjáábbaann,,  aahhooll  eeggyy  úújj  bbeerreennddeezzéésstt  aavvaattttaakk  ffeell..
AAzz  üünnnneeppssééggeenn  bbeesszzééddeett  mmoonnddootttt  ddrr..  KKooddeellaa  LLáásszzllóó,,  aa  MMaaggyyaarr  KKöözz--
llöönnyy  LLaapp--ééss  KKöönnyyvvkkiiaaddóó  KKfftt..  eellnnöökk--vveezzéérriiggaazzggaattóójjaa..  AA  rreennddeezzvvéénnyyeenn
jjeelleenn  vvoolltt  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aa  ccéégg  ggaazzddaassáággii  vveezzéérriiggaazzggaattóó--hheellyyeetttteessee,,
LLoosstteeiinneerr  ÉÉvvaa,,  vvaallaammiinntt  aa  ffõõkköönnyyvveellõõjjee,,  MMaarrooss  KKaattaalliinn  iiss..  AAzz  üünnnneepp--
ssééggeett  kköövveettõõeenn  BBuurrjjáánn  NNoorrbbeerrtt,,  aa  nnyyoommddaa  iiggaazzggaattóójjaa  nnyyiillaattkkoozzootttt  llaa--
ppuunnkknnaakk  aarrrróóll,,  hhooggyy  mmiitt  kkeellll  ttuuddnnii  eerrrrõõll  aazz  úújj,,  mmiilllliiáárrddooss  mmûûsszzaakkii
ccssooddáárróóll..

Az 50 éve alapított Szigetvári
Takarékszövetkezet Deák téri fi-
ókja igen népszerû Kecskemé-

ten. Az elnök-ügyvezetõ, dr.
Kiss Endre az újságból értesült
elõször a Porta Egyesület külö-

nös vállalásáról, majd felkérést
is kapott, hogy segítsen a tíz
éve épülõ kékesdi templom
építésének utolsó fázisában.
Hamar kiderült, hogy dr. Kiss
Endrénél az ilyen jellegû kéré-
sek értõ fülekre és érzõ szívre
találnak. Jelentõs adománnyal
segít az általa navigált takarék-
szövetkezet abban, hogy az im-
pozáns templom díszkapuja
minél szebb formában készül-
hessen el. - A többi között errõl
esett szó az említett találkozón,
amelyen Farkas P. Józseffel, a
Porta Egyesület alapítójával
folytatott eszmecserét.

A megbeszélés során az is ki-
derült, hogy a szigetvári pénz-
intézetnek Bács-Kiskun megyé-
ben nem csak Kecskeméten, de
Kalocsán is van fiókja. Évrõl-

évre nõ a Szigetvári Takarék-
szövetkezet mérlegének fõ ösz-
szege (2007-ben ez 44 milliárd
143 millió forint volt), és dina-
mikusan emelkedik a saját tõ-
kéje (a 2007-es adat szerint ez
2 milliárd 472 millió forintra
rúgott). Az adózás elõtti ered-
ményük pedig, 428 millió forin-
tot tett ki az említett esztendõ-
ben. Hagyomány már, hogy a
nyereség öt százalékát úgyne-
vezett „társadalmi kötelezett-
ségvállalásokra” költik, vagyis
a kékesdihez hasonló, nemes
célokat finanszíroznak. Feltehe-
tõ tehát, hogy a Porta Egyesület
és a Szigetvári Takarékszövet-
kezet együttmunkálkodása sem
merül ki a most tárgyalt témá-
ban, hanem hosszú távra ter-
vezhetõ.

Kékesdrõl tárgyaltak Kecskeméten
KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  DDeeáákk  ttéérrii  GGéénniiuusszz  ÉÉtttteerreemm  kkáávvéézzóójjáábbaann  aa  mmiinnaapp
eeggyy  sszziiggeettvváárrii  ééss  eeggyy  hheellyybbeellii  mmaannaaggeerr  ttaalláállkkoozzootttt..  AAzz  eesseett  aazzéérrtt  éérr--
ddeemmeell  eemmllííttéésstt,,  mmeerrtt  ffõõ  ttéémmáájjuukk  eeggyy  kkeeddvveess,,  sszzéépp  BBaarraannyyaa  mmeeggyyeeii
tteelleeppüüllééss,,  KKéékkeessdd  tteemmpplloomm  ffeellééppííttééssee  vvoolltt..

FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  ((bbaallrraa))  ééss  ddrr..  KKiissss  EEnnddrree
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– Néhány éve – bátor lépés-
ként – kötvény kibocsátást haj-
tottunk végre, azzal az elképze-
léssel, hogy a saját erõt megte-
remtsük az uniós pályázatok-
hoz, valamint a meglévõ adós-
ság állományunkat kezeljük.
Mára elmondhatom, hogy elér-
tük a kitûzött célt, hiszen idén
nem kellett mûködési hitelt fel-
vennünk, fizetésképesnek bizo-
nyultunk, így jelentõs összeget
megtakarítottunk a költségveté-
sünk részére. Itt említeném meg,
hogy egy nagyszerû, aktív team
vesz körül, tehetséges embe-
rekkel, akik jó csapatmunkával
valósítják meg az aktuális fel-
adatokat. Tiszauggal és Nyár-
lõrinccel iskolatársulást hoztunk
létre, ami a terheink csökkené-
sét eredményezte, és szorosabb
együttmûködést is magával vont
a három település között.     

– Örömmel közölhetem, hogy
a legtöbb benyújtott pályáza-
tunk sikeresnek bizonyult. A mû-
velõdési ház felújítása, az óvo-
da, iskola akadálymentesítése,
felújítása, illetve újabb két belte-
rületi utunk rendbehozatala
ugyancsak megvalósulhat a jö-
võ év folyamán. A közvilágítás

korszerûsítése jelenleg is zajlik a
külterületeken. Az árvízvédelem
megteremtése érdekében gát-
építésre szintén eredményesen
pályáztunk, jelenleg az elõké-
szület elsõ üteme zajlik. Úgy vé-
lem, hogy Lakitelek – amely egy
olyan település, aminek van tör-
ténelme, de nincs múltja – elõtt
nagy jövõ áll. Igyekszünk is a jö-
võben jobban kamatoztatni a
rendelkezésünkre álló adottsá-
gokat, mint például a termálvíz,
amely az energia ellátás prob-
lémáját oldaná meg, és sokat
segítene az épületeink fûtésé-
ben. Terveink között szerepel
egy térfigyelõ rendszer kiépíté-
se, mely a közbiztonság javítá-
sát szolgálná.

– Büszke vagyok arra, hogy
amióta polgármesterként tevé-
kenykedem, sok gyermek szüle-
tett a településen. Meg-
növekedett az igény a bölcsõdei

ellátásra, ezért bõvíteni szeret-
nénk a férõhelyek számát, de
nem kizárt, hogy egy új bölcsõ-
de építésével dupláznánk meg
az intézmény befogadó képes-
ségét, amely akár 50 kisgyer-
mekrõl is gondoskodhatna.

– Sajnos évek óta fennálló
problémát jelent, hogy rendre
elutasítják a Nyárlõrincig vezetõ
kerékpárút építésére vonatkozó
pályázatunkat, pedig nagy szük-
ség lenne rá a 44-es út veszé-
lyes forgalma miatt, ahol az el-
múlt idõszakban már több bal-
eset is történt.

– Fontos lenne, hogy a fogor-
vosi és gyermekorvosi rendelõ –
melyeknek már megvannak a
tervei – megépüljön, de egyelõ-
re nincs olyan pályázat, amely
elõsegítené a projekt megvalósí-
tását. Az idõsgondozási közpon-
tot is bõvítenénk, itt arra gon-
doltunk, hogy Tiszauggal össze-
fogva több eséllyel pályázhat-
nánk ennek a lényeges létesít-
ménynek a fejlesztésére. 

– Rendezvényeink közül meg-
említeném a nagy hagyományra
visszatekintõ egyik legnépsze-
rûbb programunkat, a Tõserdõ
Szépe választást, de érdemes
Lakitelekre látogatni az augusz-
tus 20 -án tartandó falunapunk-
ra, valamint a szeptemberben
sorra kerülõ népzenei találkozó-
ra is. Minden kedves vendégün-
ket szeretettel várunk települé-
sünkön!

Happy Clean Bt.

AMIRE AUTÓJÁNAK 
SZÜKSÉGE VAN!

KÉZI
AUTÓMOSÓ
Lakitelek, Szikra Oncsa 1/A

Nyitva tartás: 7–19-ig.
Telefon: 06-20/973-22-23

e-mail: 
happyclean@tvnetwork.hu

� rendezvények lebonyolítása 80 főig
� csülök ételek mindenféle választékban
� nagy parkolási lehetőség

Csülök Csárda
Lakitelek, Szikra út 206/A

(a K3−mal szemben)
Tel.: 30/635−7394, 30/500−7612

csokrok,
ajándékok,

ajándéktárgyak,
koszorúk.

Grácia Virágbolt
Lakitelek, Széchenyi krt. 28. Tel.:20/33-66-854

Mindent egy kézbõl.

Minőségi festőszerszámok
és festékszóró
gépek 
értékesítése
Tel.: +36 30/325-49-88
e-mail: pille.bt@t-email.hu

Budapest, Pécs, Csíksomlyó.
Három beszéd, három érseki
hitvallás a Szentlélek ajándékai-
ról, az õsi keresztény alapzatról,
Mária országáról, édes ha-
zánkról, a Kárpát-medencei
közös keresztény hitrõl és nem-
zettudatról. Lírai vallomások
keresztény életeszményünk vé-
delmérõl, a síron túli remény-
rõl, a kódexmásoló szerzete-
sekrõl, a reneszánsz kor köte-
kedõ költészetérõl és a Jóisten
kedves humoráról. 
Budapest, Pécs, Csíksomlyó.

Három beszéd, három pon-
tos látlelet népünk fogyásáról,
életerejének gyöngülésérõl, az
elviselhetetlen egyéni és állami
adósságcsapdáról, az állam-
csõdrõl, a pénz gátlástalan ha-
talmáról, a pénzimádatról és a
közvagyon elherdálásáról. Há-

rom tudós összegzés múltról és
jelenrõl, szociológiai kórkép a
családok széthullásáról és a fi-
atalok tudatos megrontásáról. 

Budapest, Pécs, Csíksomlyó.
Három beszéd, három drá-

mai figyelmeztetés az erkölcsi
válságról, az életformáló ke-
resztény hitünk fenyegetett álla-
potáról, a legyõzhetetlen tudat-
lanságról, az országunkat
pusztító belsõ meghasonlásról
és gonoszságról, a vak pártos-
ságról és a nagyhatalmakról,
amelyek – Izajás szavaival –
olyanok, mint vödrön a víz-
csepp. 

Igen, mint vödrön a vízcsepp.
Ami mulandó, az elpárolog,

ami maradandó, az örökké a
valóság része. Múltunk a remé-
nyünk, bátorít bennünket Bábel
érsek, aki immár tíz esztendeje
irányítja a kalocsa-kecskeméti
egyházmegyénket. Szentbeszé-
deiben, minden megnyilatko-
zásában megbízható szellemi
iránytû, szavaiból közbeszéd
lesz, mint ahogy ez a három
beszéd is országos visszhangot
keltett, és a megújuló összefo-
gás reményét erõsíti bennünk
Szent István, Janus Pannonius
és a Csíksomlyói Szûz Mária.

LLeezzssáákk  SSáánnddoorr

BBáábbeell  éérrsseekk  AA  sszzóó  eerreejjee  cc..
kköönnyyvvee  mmeeggrreennddeellhheettõõ
aazz  AAnnttoollóóggiiaa  KKiiaaddóónnááll,,

66006655  LLaakkiitteelleekk,,  FFeellssõõaallppáárr  33..
ee--mmaaiill::  aannttoollooggiiaa@@llaakkiitteelleekk..hhuu
ÁÁrraa::11000000  FFtt,,  aa  ppoossttaakkööllttssééggeett

aa  kkiiaaddóó  ffiizzeettii..

Lakitelek, Felsõalpár 3., Lakitelek, Pf.: 40  
Tel.: (36) 76-549-049 Fax: (36) 76-549-048

www. lakitelek.hu/nepfoiskola
e-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

Bábel érsek három beszéde

A sikeres pályázatokkal
fejlõdik Lakitelek

AAzz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõkk  ssoorráánn  mmiinntteeggyy  11,,55  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttnnyyii  bbeerruuhháázzááss
vvaallóóssuulltt  mmeegg  LLaakkiitteelleekkeenn,,  mmeellyynneekk  ddöönnttõõ  ttööbbbbssééggéétt  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorr--
nnaa--hháállóózzaatt  kkiiééppííttééssee  jjeelleenntteettttee..  EEggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  ttööbbbb  bbeelltteerrüülleettii  uuttaatt
rreennddbbeehhoozzttaakk,,  aa  ttoorrnnaatteerreemmeett  ffeellúújjííttoottttáákk,,  ttoorrnnaasszzoobbaa  lléétteessüülltt,,  aa
ttõõsseerrddeeii  ssttrraanndd  vvíízzffoorrggaattóótt  kkaappootttt  ééss  eeggyy  úújj  mmeeddeennccee  iiss  ééppüülltt..  VVaarrggaa
SSáánnddoorr,,  aa  tteelleeppüüllééss  ppoollggáárrmmeesstteerree  ttáájjéékkoozzttaattttaa  llaappuunnkkaatt  aa  ttoovváábbbbii  ffeejj--
lleesszzttééssii  tteerrvveekkrrõõll..    – Az elmúlt csaknem két évtized

során különbözõ periódusokat él-
tünk meg a cégnél, a világban
történõ gazdasági változások
nem kedvezõ irányba terelték a
pébégáz piacot, amely mind a
hazai, mind a nemzetközi viszony-
latban kissé hanyatlásnak indult –
nyilatkozta Ézsiás Bálint ügyvezetõ
igazgató. - Büszkék vagyunk arra,
hogy nem privatizációs úton, ha-
nem magáncégként indultunk, az
alapokról kezdve meg a munkát.
Célunk, hogy a piaci versenyen az
általunk kivitelezett munkák és a
cég által nyújtott szolgáltatások
minõségével elnyerjük vevõink bi-
zalmát. Törekszünk a fogyasztóink
magas színvonalú kiszolgálására.
A Termofarm Kft. valamennyi
energiáját a partnereink elége-
dettségének javítására fordítja, a
mögöttünk lévõ idõszakban sike-
rült megalapozni a sokra hivatott,
dinamikusan fejlõdõ vállalkozást.
Cégünk töretlen, folyamatos fejlõ-
désen ment keresztül, s ez a ten-
dencia a mai napig is tart. Évrõl
évre pozitív eredménnyel zártunk,
és mindig újabb fejlesztésekre,
beruházásokra törekedtünk. Örü-
lünk annak, hogy a vállalatunk a
nehéz gazdasági körülmények el-
lenére 39 ember számára biztosít

megélhetést. Amióta pedig a
Flaga Group csoporthoz tarto-
zunk jelentõsen megerõsödött a
cégünk, még inkább a piacra tu-
dunk koncentrálni, más szemléle-
tet honosítottunk meg, más üzleti
magatartást tanúsítunk partnere-
ink felé.

– A pébégáz piacon sok vállal-
kozás próbálkozott, de mivel az
évek során a felére csökkent a ke-
reslet – sajnos a pébégáz a drá-
gább energiahordozók közé tar-
tozik –, mára csupán 5-6 komoly
vállalkozás maradt mûködésben.
Az ország egész területén jelen
vagyunk, és több területen is
funkcionálunk. A korszerûen fel-
szerelt tartályautóink folyamato-
san biztosítják az igények szerinti
gázellátást – ahol vezetékes gáz
nem áll rendelkezésre –, vagy a
mezõgazdaság és ipar területén
szintén reprezentáljuk magunkat.

– Az autógáz forgalmazás és

értékesítés egy olyan szegmense
cégünknek, ahol országosan
20%-os a piaci részesedésünk. Az
utóbbi években a környezetvéde-
lem a figyelem központjába került
és a folyékony gázzal mûködõ au-
tók ideálisaknak számítanak ezen
a téren, mert például a szilárd

káros anyag kibocsátásuk a töre-
déke az egyéb autóknak. Sok or-
szágban már felfedezték, hogy
pébégázzal elõnyösebb az autó-
zás, Németországban többek kö-
zött adókedvezménnyel is moti-
válják a jármûvezetõket, hogy
gázzal mûködõ autókat használ-
janak. 

– Idei terveink között szerepel,
hogy a telephelyünkön egy na-
gyobb beruházást hajtunk végre
és a palackgáz értékesítés terüle-
tén szintén jelentõs átalakítást, ve-
võbarát konstrukció kidolgozását
tartjuk szükségesnek. Bízunk ab-
ban, hogy az átmeneti nehezebb
gazdasági körülmények ellenére
is, megõrizhetjük fontos pozíción-
kat a piacon és újra sikeres eszten-
dõt zárhatunk.

TTeerrmmooffaarrmm  KKfftt..
LLaakkiitteelleekk,,  UUggii  uu..  3388..  PPff..::  33

TTeell..::  7766//554499--001100
FFaaxx::  7766//554499--001155

Termofarm – a vidék energiája 
AAzz  11999900--bbeenn  aallaappííttootttt  TTeerrmmooffaarrmm  KKfftt..  hháárroomm  éévvee  aa  vviilláágg  sszzáámmooss  oorr--
sszzáággáábbaann  mmûûkkööddõõ  oosszzttrráákk  sszzéékkhheellyyûû  FFllaaggaa  GGrroouupphhoozz  ttaarrttoozziikk,,  ss  mmaa--
ggaass  sszzíínnvvoonnaallúú  mmuunnkkáávvaall  llááttjjaa  eell  aa  ddiinnaammiikkuussaann  ffeejjllõõddõõ  ccééggccssooppoorrtt
mmaaggyyaarroorrsszzáággii  kkééppvviisseelleettéétt..  BBiizzttoonnssáágg,,  ppoonnttoossssáágg,,  kkoorrrreekkttsséégg  --  ee
hháárrmmaass  jjeellmmoonnddaatt  sszzeelllleemméébbeenn  nnyyúújjtt  oollyyaann  ááttffooggóó  sszzoollggáállttaattáásstt  sszzeerr--
zzõõddõõ  ppaarrttnneerreeiinneekk,,  aammii  kkiitteerrjjeedd  aa  ppaallaacckkooss  ééss  ttaarrttáállyyooss  ppéébbééggáázz  ffoorr--
ggaallmmaazzáássáárraa,,  aauuttóóggáázz  éérrttéékkeessííttééssrree,,  vvaallaammiinntt  aa  ggáázzrreennddsszzeerreekk  kkuullccss--
rraakkéésszz  tteelleeppííttéésséérree..
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Tősfürdő
Lakitelek−Tőserdő Tel.: 76/449−006 Fax: 76/449−055 
e−mail: turisztika@lakitelek.hu www.lakitelek.hu

�� Élményelemekkel felújított medencék
�� Összkomfortos apartman

�� Családbarát, parkosított környezet
�� Változatos programok

�� Kedvezõ árak
Nyitva a hét minden napján 9-tõl 19 óráig.

Június 27-tól augusztus 22-ig minden szombaton
20–24 óra között ÉJSZAKAI FÜRDÕZÉS! 

Épületgépészeti
termékek, iparcikkek

hatalmas választékával
várjuk viszonteladói és
lakossági vásárlóinkat.

Nagykereskedelem:
Lakitelek, Alkotmány u. 11. 

Nyitva: H–P: 8–16
Telefon: 76/448-567

Kiskereskedelem:
Lakitelek, Széchenyi krt. 63.
Nyitva: H–P: 8–17, Sz.: 8–12

Telefon: 76/449-137
Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 70.
Nyitva: K–P: 8–17, Sz.: 8–12

Telefon: 77/402-323

Sallai András

(Biztosítási Alkusz Kft.)

Tel./fax: 76/448-550

Mobil: 30/422-2939

sallaiandras67@t-online.hu

❏ minden biztosító minden 

biztosításával
❏ jármű−, vagyon− és személy−

biztosítás

� fenyõ fûrészáru árusítása elõgyártása � tetõk és faházak építése
Szûcs Pál ácsmester

Tel.: 20/9677-172, e-mail: szucspal@t-online.hu

Fatelep és
faházak
gyártása

A jó öreg bakter
szeretettel vár mindenkit

ízletes hamburgerrel, 
pizzakülönlegességekkel, 

frissen sültekkel,
helyben készített

édességekkel.

Lakitelek, MÁV pályaudvar
Telefon: 76/449-634
www.vigbakter.hu

Tel.: 76/548-113 30/9836-111
Fax: 76/548-114

vargaventkft@t-online.hu
www.varga-ventkft.hu (kéménybélelés)

Kresztovoj József

Tel.: 30/229-7118
Tel./fax:76/448-798

KRESZTO21@freemail.hu

Az ANTOLÓGIA Könyvkiadó az igényes szépirodalmi és
történelmi tárgyú könyvek kiadója! Az elmúlt tizenöt
évben 165 saját kiadású könyvet jelentettünk meg!

OLVASSA AZ ANTOLÓGIA KIADÓ KÖNYVEIT!

Nyomdánk a saját kiadású és bérmunkában készített
keménytáblás vagy puha borítású könyvek nyomtatása
mellett címkék, szórólapok, prospektusok, helyi újságok
stb. gyártásával is foglalkozik. 

SZÉP KÖNYVET IGÉNYESEN = ANTOLÓGIA NYOMDA!

ANTOLÓGIA KIADÓ ÉS NYOMDA
KFT. Lakitelek, Felsõalpár 3.
Tel.: 76/549-045, fax: 549-044
e-mail: antologia@lakitelek.hu

Lakitelek, Széchényi krt. 146.

Tel./fax: 76/449−354 Tel.: 30/387−8463

szabotuzep01@t−online.hu

Építőanyag, gipszkarton−
rendszer, csempe, szaniter,

klíma, vegyi dolgok,
falazók, vakolók stb.

Házépítők boltja (Tüzép)

Teher-
fuvarozás

Varga−Vent Kft.
Lakitelek, Széchényi krt. 101.

kémény-, légtechnika,
lakatos munkák.

Kalócz Ker Kft.

AAzz  öösssszzeeáállllííttáásstt  sszzeerrkkeesszztteettttee::  ZZiimmaaccsseekk  MMáárrttaa  ––  ÍÍrrttaa::  MMoollnnáárr  PPéétteerr

A Városföldi Agrárgazdálkodási
Zrt. fõ profiljának az állattenyész-
tés számít. Az utóbbi években ren-
geteget fejlõdött a cég, köszönhe-
tõen annak, hogy a tulajdonosok
markáns, a piaci igényeknek ma-
ximálisan megfelelõ vállalkozást
akartak kiépíteni.

A cégnél mintegy 1700 tejelõ
tehenet, összesen pedig 3000
szarvasmarhát tartanak, a 2000
darabot számláló kocaállomány
után pedig 38-40 ezer minõségi
sertés kerül értékesítésre, valamint
pecsenye kacsákat és libákat is
hizlalnak. Naponta mintegy 32-
35 ezer liter tejet termelnek a szar-

vasmarháink, s ezt a hatalmas
mennyiséget külföldön értékesítjük
– nyilatkozta Vidmann Zoltán ke-
reskedelmi igazgató. A tejelõ te-
hén ágazat mégis veszteségesnek
számít, szerencsére a másik ága-
zat, a sertéstenyésztés kompenzál-
ja ezt a területet. Fontosnak tartjuk
a több lábon állást, lényeges,
hogy ne legyünk kiszolgáltatva a
piaci változásoknak, mert ha vala-
melyik ágazatunk rosszabb perió-
dusát éli, a másik sikere képes el-

lensúlyozni a hiányt. Takarmányt is
készítünk, valamint 3000 hektá-
ron folytatunk növénytermesztést.

Folyamatosan eredményes
éveket zártunk az ágazat kisebb

nagyobb problémái ellenére is.
Célunk, hogy mindegyik ágaza-
tunk önfinanszírozó legyen, szol-
gálja a cég fejlesztéseit, amelyre
mindig és minden körülmény kö-

zepette hangsúlyt fektetünk. A cég-
ben képzõdött forrásokon túl, az
állami támogatásra benyújtott pá-
lyázataik ugyancsak sikeresnek bi-
zonyultak, ezért összesen 2 milli-
árd forintnyi beruházás valósulhat
meg a jövõ év végéig. A Kisfáiban
lévõ tehén telephelyen komplett
rekonstrukciót hajtunk végre, a
sertéstelepen pedig folyékony ta-
karmányozásra állunk át.

3 éve teljes rekonstrukcióra ke-
rült sor a lakiteleki telephelyünkön,

ahol 650 tehenet tartunk, és csak
kimondottan tejtermelésre specia-
lizálódott ez a telepünk. Örömmel
közölhetem, hogy a nehéz gazda-
sági körülmények ellenére is 31
embernek biztosítunk megélhe-
tést.         

A válság a mezõgazdaság-
ban véleményem szerint nem
éreztetné annyira a hatását, csak
a bankok nem akarják megfelelõ-
en finanszírozni a vállalkozásokat,
ezért sokan felszámolják állomá-
nyaikat. Bízunk abban, hogy jobb-
ra fordul ennek az ágazatnak a
sora, s a kemény munka továbbra
is meghozza gyümölcsét.

Eredményes gazdálkodást folytatnak
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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

KIADÓ
szeptembertõl

Kecskemét

belvárosában 
a Végh Mihály téren kettõ

különbejáratú földszinti, 

utcai
üzlet-

helyiség 
és a tetõtérben

különbejáratú 

egyszobás
lakás. 
Az épület iroda-

üzlethelyiségként 

együtt használható.

Irányár: 150.000 Ft+áfa

Érdeklõdni:

30/9788-480

az Új Tanyacsárdában
2009. augusztus 2.  (vasárnap)

Szakácsaink látványkonyhában sütik porhanyósra 
a különbözõ húsokat, melyekhez
�� friss saláták �� finom borok

�� csodálatos környezet �� jó hangulat 

A programot borkóstolóval tesszük színesebbé!

Ha nyár,
akkor a grillezés sem 

maradhat ki 
a szabadtéri 

programok sorából!

Tanyacsárda Kft.
6050 Lajosmizse, Bene 625.

Tel.: 76/356-010  Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu www.tanyacsarda.hu

A Gong Rádió szerkesztõsé-
gében tartott tárgyaláson részt
vett dr. Süth Miklós országos
fõállatorvos, dr. Bárándy Ger-
gely országgyûlési képviselõ, dr.
Gönczi Gábor, a Magyar Állat-
orvosi Kamara elnöke, dr.
Lorászkó Gábor, a Magyar Ál-
latorvosi Kamara Állatvédelmi
Bizottságának elnöke, Elke Otte,
a német Pfotenhilfe  Állatvédõ
Szervezet elnöke, Annamária
Imm-Koczian, a német szervezet

munkatársa és Tõzsér Judit, a
Mentsvár az Állatokért és Kör-
nyezetünkért Alapítvány elnöke,
a rendezvény fõszervezõje. 

Dr. Bárándy Gergely honatya
hangsúlyozta, hogy kiemelt fel-
adatként kell kezelni az állat-
védelemmel kapcsolatos isko-
lai oktatás fejlesztését és köte-
lezõvé tételét, az önkormány-
zatok állatvédelemmel kapcso-
latos rendeleteinek kor-és
szakszerûsítését. Emellett szin-

tén fontos feladatnak tartja a
kötelezõ  ivartalanítás beveze-
tését az ebek, illetve macskák
körében, kivéve a tenyésztési
céllal tartott állatoknál. 

Tõzsér Judit a „gyakorlati
állatvédelmi” feladatok közül
egy országos szintû állatnyil-
vántartás létrehozásának fon-
tosságára hívta fel a figyelmet.
Kiemelt feladatnak tartja, a
Kecskeméten bevált példát kö-
vetve, az ország többi részén
is bezárni a sintértelepeket,
melyek feladatait a menhelyek
vehetnék át mindenütt, az ön-
kormányzatokkal együttmû-
ködve. 

Példás összefogás az állatokért
MMiinnddaannnnyyiiaann  eellbboorrzzaadduunnkk  aazz  eeggyyrree  ttööbbbb  áállllaattkkíínnzzáássrróóll  sszzóóllóó  hhíírreenn,,
aazz  eeggyyrree  ttööbbbb  eellhhaaggyyootttt  kkeeddvveenncceenn,,  mmeellyyeekk  jjoobbbb  eesseettbbeenn  eeggyy  mmeenn--
hheellyyeenn  kkööttnneekk  kkii..  AA  nnaappookkbbaann  eeggyy  oollyyaann  rreennddhhaaggyyóó  ffóórruummoott  sszzeerrvveezz--
tteekk  KKeeccsskkeemméétteenn,,  mmeellyynneekk  ccéélljjaa  sszzéélleess  kköörrbbeenn  ééss  sszzaakksszzeerrûûeenn  vváállttoozz--
ttaattnnii  aazz  eeddddiiggii  ggyyaakkoorrllaattoonn  ééss  jjooggsszzaabbáállyyookkoonn..

A Mercedes-Benz Star Experi-
ence roadshow-sorozata, mind-
eddig nagy sikernek bizonyult: a
színvonalas program sok poten-
ciális ügyfél érdeklõdését keltet-
te fel. 2007-ben, Közép-Európa
hét országában került sor ilyen
bemutatókra, tavaly pedig hat
ország 15 városában rendezték
meg a második eseménysoroza-
tot. Az elmúlt évi roadshow  a
GLK-osztályra, illetve az össz-
kerékhajtású 4Matic családra
irányította a figyelmet. Fény-
pontjainak egyikét a helyszíne-
ken felállított mûvi tereppálya je-
lentette, ahol ki lehetett próbálni
az autók akadályleküzdõ képes-
ségét.

Az idei rendezvényeket is Kö-
zép-Európa márkakereskedõinél
tartják. Ezeken a piacokon nem
játszott különösebb szerepet a
CLK-osztály, amelynek utóda, az
új E-Coupé alig két hónapja je-
lent meg a piacon, mint a szó
igazi értelmében sportosan ele-
gáns autók etalonja. Az új E-
Coupét és néhány más attraktív
terméket mutatja be a road-
show, próbavezetéssel egybe-

kötve, hogy az érdeklõdõk sze-
mélyesen tapasztalhassák meg
az autók egyedülálló képessége-
it és vezetõtámogató rendszere-
it, különös tekintettel a követke-
zõkre:  

� Pre-safe® fék
� Központi képernyõ, közpon-

ti "controller" kezelõgombbal
� Éberségfigyelõ rendszer
� Distronic plus
� Parktronic beparkolás-asz-

szisztenssel 
� Tolatókamera
� Intelligens világítási rendszer

adaptív távfény-asszisztenssel
Az autó kipróbálása mellett az

ügyfél megismeri az E-Coupé

pozicionálását, és megérti, mitõl
olyan ellenállhatatlan a típus
vonzereje.

Az új E-Coupé és egyéb att-
raktív modelljeink (például az új
E-osztály, SL, CLS) bemutatására
a potenciális ügyfeleinknek a
legjobb módszer egy szervezett

próbavezetés, három állomás-
sal, amelyek az E-Insight (átte-
kintés), az E-Onroad (vezetés) és
az E-Safety (biztonság) nevet vi-
selik.

A Star Experience Közép-Euró-
pa kiválasztott országain vonul
keresztül, lehetõséget teremtve a
helyi márkakereskedõknek, hogy
nagyon exkluzív módon mutas-
sák be új és attraktív autóinkat

A további részletekrõl érdek-
lõdni az alábbi címen lehet:

HHoovváánnyy  PPrreemmiiuumm  AAuuttoommoottiivvee
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  

SSzzeenntt  LLáásszzllóó  kkrrtt..  8811..
TTeelleeffoonn::    ((7766))  550011  990000  

wwwwww..hhoovvaannyy..hhuu

Az elegancia utazó nagykövete
AA  vviilláágg  lleeggssiikkeerreesseebbbb  üüzzlleettii  aauuttóójjáánnaakk,,  aazz  ééppppeenn  mmoosstt  mmeeggúújjuulltt  MMeerr--
cceeddeess--BBeennzz  EE--oosszzttáállyynnaakk  aa  sszziinnttéénn  tteelljjeesseenn  mmeeggúújjuulltt  EE--CCoouuppéé  vváállttoozzaa--
ttaa  ffeellüüllmmúúllhhaattaattllaannuull  eelleeggáánnss,,  bbáárrmmiillyyeenn  kköörrnnyyeezzeettbbeenn,,  bbáárrmmiillyyeenn  aall--
kkaalloommmmaall  jjóóll  mmuuttaatt,,  ééss  mmaaggaabbiizzttooss  ffeellllééppéésstt  aadd  ttuullaajjddoonnoossáánnaakk,,
uuggyyaannaakkkkoorr  oollyyaann  bbiizzttoonnssáággooss  ddiinnaammiikkáátt  kkíínnááll,,  aammeellyy  ffeellüüllmmúúlljjaa  nnéé--
hháánnyy  kkeevvééssbbéé  kkiiffiinnoommuulltt  ééss  kkoommffoorrttooss,,  úúggyynneevveezzeetttt  ssppoorrttaauuttóóéétt..  AA  mmoo--
ddeelllltt  eeggyy  kküüllöönnlleeggeess  rreennddeezzvvéénnyy  kkeerreettéénn  bbeellüüll    iissmmeerrhheettiikk  mmeegg  aazz  éérr--
ddeekkllõõddöökk..

Tudományos kutatások és kí-
sérletek minden szempontból
megerõsítették a ganoderma
pozitívumait, különös tekintettel
vértisztító hatására: javítja a
vérkeringést és a sejtek minõsé-
gét. Lehetõvé teszi, hogy belsõ
szerveink rendeltetésszerûen
mûködjenek, javítja a fizikai ál-
lapotot és erõsíti az immun-
rendszert. Bizonyítottan haté-
kony olyan betegségek kezelé-
sében, melyeknek kiváltó oka a
rossz vérkeringés. Segít az
egészség és az egészséges
megjelenés megõrzésében.

Különösen hangozhat, hogy
a ganoderma kétirányú hatás-
sal rendelkezik, azaz emelheti
és csökkentheti is a vérnyomást.
Mivel a ganoderma harmoni-
zálja a szervezet funkcióit, fo-
kozza annak természetes ön-
gyógyító képességét, erõsítheti
az immunrendszert.

A Brazíliából származó kiváló
minõségû Arabica kávéhoz
ganodermakivonatot kevernek
(ezért kizárólag instant kiszere-
lésben kaphatók), így egy olyan
élvezeti cikk válik elérhetõvé,
mely a ganoderma gomba jó-
tékony hatásának köszönhetõ-
en nem csak ízében, hanem a
szervezetre gyakorolt pozitív tu-
lajdonságaiban is egyedi.

A DXN ganoderma kávé
semlegesíti a szervezet által
felhalmozott savakat, fo-
gyasztásával megszüntethetõ
a gyomorégés. Rendszeres és
kizárólagos – ha szeretné
megtapasztalni a valós hatá-
sát ne igyon mellette más ká-
vét! – fogyasztásával csök-
kenthetõ beállítható a nor-
mális vérnyomás. 

A ganoderma gomba (más
néven pecsétviaszgomba)
közel 200, az egészségünket
támogató tápanyagot tartal-
maz. A legfontosabb ezek
közül a szerves germánium,
ami egyike a természetben
található leggyógyítóbb ha-
tóanyagoknak. A ganoderma
gomba, egy olyan gyógynö-
vény, melynek nincs mellék-
hatása még hosszú távú
használat után sem. Javítja a

szervezet általános állapotát,
öngyógyító képességét.

Az emberek hajlamosak
elfelejteni bevenni a napi vi-
tamin adagjukat, vagy éppen
anyagi lehetõségük híján le-
mondani a megszokott ét-
rend-kiegészítõjükrõl. De
hallott már olyan esetrõl,
hogy valaki elfelejtette meg-
inni a reggeli kávéját?

A DXN részérõl egy óriási
ötlet volt, hogy egy olyan na-
pi fogyasztási (élvezeti) cikk-
hez keverte hozzá a szerve-
zetünk számára oly fontos al-
kotóelemeket tartalmazó
ganoderma gombát, amely
biztosan nem fog kimaradni
a mindennapi életünkbõl.

A DXN a világ a legna-
gyobb ganoderma kávét
gyártó vállalata. Termékeit
100 országban, több mint 4
millió törzsvásárló és környe-
zete fogyasztja nap mint
nap.

A DXN ganoderma tartal-
mú kávéi nem tartalmaznak
mesterséges színezéket, tar-
tósítószert és ízfokozókat.

A DXN által gyártott kávék
közül jelenleg ötféle kerül for-
galomba Magyarországon.

KKeeccsskkeemmééttii  SSeerrvviiccee  CCeenntteerr,,
KKeeccsskkeemméétt,,  

SSzzéécchheennyyii  ssééttáánnyy  55..  11//1100..
7700//226633--77333355,,  7700//777700--88225577

wwwwww..mmiissii..ddxxnn..hhuu

Ön milyen kávét iszik?
HHaa  nneemm  aakkaarr  lleemmoonnddaannii  aa  kkáávvéézzááss  öörröömméérrõõll,,  ddee  aazz  eeggéésszzssééggéérree  iiss
sszzeerreettnnee  ooddaaffiiggyyeellnnii,,  aa  mmeeggoollddáásstt  iitttt  ttaalláálljjaa..  IIggyyoonn  jjóóttéékkoonnyy  hhaattáássúú
ggaannooddeerrmmááss  kkáávvéétt,,  pprróóbbáálljjaa  kkii  aa  DDXXNN  tteerrmméékkeeiitt  ééss  ééllvveezzzzee  aa  kküüllöönnbb--
ssééggeett!!  HHiisszzeenn  eezz  aa  ggyyóóggyynnöövvéénnyyeekk  kkiirráállyyaa..
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– Felemelõ érzés volt átvenni
ezt a kitüntetést, ezzel nemcsak
az én, hanem az egyesületünk
huszonöt éves tevékenységét is
elismerték.  Óriási megtiszteltetés
volt azért is, hiszen a Város-Falu-
védõk Szövetsége már a múlt
rendszerben is létezett, mintegy
„kis ellenzékként” ügyelve mindig
a mûemlékekre, a környezetükre.
Azért is ilyen megindító számom-
ra, mivel ez az elsõ ilyen jellegû
díj, amit kaptam. 

––  MMii  aa  vvéélleemméénnyyee  aa  mmoossttaannii
kkeeccsskkeemmééttii  hheellyyzzeettrrõõll??  MMiikkeett  lláátt
kkiieemmeelltteenn  ffoonnttooss  ffeellaaddaattookknnaakk??

– Ha tehetném kötelezõvé ten-
ném, hogy a politika, a tõke és a
szakma közösen és rendszeresen
gondolkozzon el azon, hogy mi-
lyen fontos a mûemlékek megtar-
tása, fenntartása. Ez nem csak az
épületekre igaz, hanem egy térre,
egy fasorra… Itt Kecskeméten
van egy fantasztikus fõterünk,
van egy kialakult belvárosi utca-
rendszerünk, amely körülöleli a
gyönyörû szecessziós városma-
got. Nem tudom miért, de az
utóbbi idõben nagyon sok pol-
gármester érezte szükségét, hogy

ott legyen a "keze nyoma" ezen a
páratlan értékû fõtéren, figyel-
men kívül hagyva azt az aprósá-
got, hogy egy ilyen térhez alázat-
tal kell hozzányúlni. Ilyen dolog
például a centrum kövezete, ilyen
kiosztásban, ilyen jelleggel: ez
abszolút nem egy alföldi város
fõterére való. Kecskemétnek na-
gyon kedves színfoltja a sakko-
zóknak kialakított rész, az aszta-
lok fölé bekerült egy nagyon jó
szándékú lefedés, technikailag
azonban, nem így kellett volna
megoldani. Ezen a részen ma-
radva, mindenki tudja, hogy a

békás tó, nem azért volt békás tó,
mert a fenekénél kettévágott
kecskebéka szájából jön ki a víz –
még ha Zsolnay is –, hanem at-
tól, hogy ott bizony élõ teknõsbé-
kák voltak. Nagyon kedves gyer-
mekkori élményem közé tartozik,
amikor kinn figyeltük a kis teknõ-
söket. Ezek például olyan dolgok,
amiket lehetett volna másképp is
kezelni. Szintén nagyon szomorú
dolognak tartom, hogy az Arany
János utcába egy épített kerék-
párutat akarnak beerõszakolni,
megbontva ezzel a keramit bur-

kolatot, ami nagyon szép kap-
csolással van hozzácsatolva az
evangélikus templom melletti
részhez. Mint városvédõ mon-
dom: ezt nem szabad megen-
gedni. 

––  MMeellyyeekk  aazzookk  aa  mmuunnkkááii,,
aammiikkrree  kküüllöönnöösseenn  bbüüsszzkkee,,  vvaaggyy
kküüllöönnöösseenn  kkeeddvveesseekk  aa  sszzáámmáárraa??

– Mindegyik munkám büszke-
séggel tölt el. Amire különösen
büszke vagyok, az a Cifrapalota
felújítása, hiszen a saját váro-
somban sikerült valami igazán
szépet megmentenünk, és azért
is, mivel ezért a munkáért Európa
Nostra díjra is jelöltek minket.
Igen kedves „gyermekem” még a
Mûvész Kávézó - ami már egy
éve mûködik a Rákóczi úton -, és
a Hakkoda Dojo, amit nemrég
avatott fel a japán hercegi pár.
Városszépítõként több kezdemé-
nyezést is elindítottunk, amire na-
gyon büszke vagyok. Ilyen példá-
ul, hogy felélesztettük régi hagyo-
mányként a Kecskemét város
közigazgatási területén megvaló-
sult, megõrzésre érdemes épüle-
tek és kertek elismerésére az Év
Legszebb Épülete, Felújítása és
Kertje pályázatot. A Városszépítõ
Egyesület életében a múlt év
meghatározó volt: akkor ünne-
peltük egyesületünk 25 éves
fennállását. Ezen alkalomból ju-
bileumi díszvacsorát szerveztünk,
ahol az alapítás körülményeit
maguk az alapítók idézték fel.

Fontosnak tartottam mindig is a
város polgáraival való együttmû-
ködést, együttgondolkodást, hi-
szek a civilekkel való együttmû-
ködés erejében. Ennek szellemé-
ben több olyan, a város életét
meghatározó építési munkákkal
kapcsolatos fórumot szerveztünk,
mellyel nagyban hozzájárultunk
a korabeli védett épületek meg-
mentéséhez, például a Rudolf
laktanya plázásítása ellen. Vagy
a Rákóczi út revitalizációs tervei-
vel kapcsolatban, ahol hatalmas
sikerként könyvelhetjük el azt a
tényt, miszerint megmarad a fa-
sor és a szimmetrikus sugárút
jelleg. Meg kell említenem, hogy
sajnos a városvezetéssel nem
mindig tudunk ilyen jól együtt-
mûködni. Ennek lett áldozata a
dr. Kerényi József Kossuth- és
Ybl-díjas építész által felvetett
fõtéri ivó kutak elhelyezése,
amely már a Kulturális és Ide-
genforgalmi Bizottságnál el-
akadt, és azóta sem kaptunk
semmilyen megerõsítést. Pedig
ebben a rekkenõ hõségben
tényleg nagy szükség lenne
ezekre a kutakra. Mindenesetre
remélem, hogy ez a terv a jövõ-
ben egyszer még megvalósul-
hat. Egy másik nagyon kedves
kihívás volt még a mûemlékvé-
delem területén a Széktói Zu-
hanytorony nagygenerálja. Ezt a
munkát a Porta Egyesülettel
együtt valósítottuk meg, a torony

felújítása nem is építészeti szem-
pontból, hanem a munka rövid
határideje miatt volt igazán
nagy kihívás.

––  MMiikkeenn  ddoollggoozziikk  mmoosstt,,  mmiikk  aa
tteerrvveeii  aa  kköözzeelljjöövvõõbbeenn??

– A mûemlékvédelemnek a
legnagyobb partnere a civilség
és a nyilvánosság. Egy ilyen ci-
vil összefogás keretén belül

újítjuk fel a Szentháromság te-
metõ Kálváriáját, melyben ki-
emelten nagy segítség nyújt a
Porta Egyesület.  Ez szerintem
egy nagyon szép példa a civi-
lek összefogására, hiszen min-
denkinek megvan a maga
irányvonala, feladata a város-
védelemben. Ilyen például a
Portánál a Wojtyla Barátság
Központ. Szeretném megkö-

szönni Farkas P. Józsefnek és a
Porta Egyesületnek azt az em-
berpróbáló munkát, mellyel ezt
a központot létrehozták.

– Egy másik nagy civil össze-
fogás elõtt állunk éppen, ami a
Kápolna utca elején lévõ lakó-
épület felújítására irányul. Ezt
az épületet az elmúlt húsz év-
ben nem nagyon érezte magá-
nak senki, pedig a városé.
Hogy megmenthessük ezt az
épületet, remek megoldás len-
ne a – most bérelt épületben
székelõ – Bács-Kiskun Megyei
Építész Kamara, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Bács-
Kiskun megyei irodája és a Vá-
rosszépítõ Egyesület ide csopor-
tosítása. Ha ez az együttmûkö-
dés megvalósulhatna a Kerámia
Stúdióval együtt, akkor a pol-
gármester úr támogatásával
egy ingyenes használati jog fe-
jében gyönyörûen felújíthatnánk
ezt az épületet.

– Egy másik nagyon fontos
terv Kékesdhez kötõdik. Egy ha-
rangtorony teljes felújításáról
folynak tárgyalások, ebben min-
denféleképpen szeretnénk se-
gédkezni. Az embernek nem
csak a saját hazájában kell fon-
tosnak lennie a mûemlékvéde-
lemnek, hanem bárhol a világ-
ban, hiszen a hagyománytisztelet
a jövõ záloga.

Podmaniczky-díjjal tüntették ki Király Józsefet

A jelen csak a múlttal együtt értékes
AAzz  11998822--bbeenn  aallaappííttootttt,,  bbáárróó  PPooddmmaanniicczzkkyy  FFrriiggyyeessrrõõll  eellnneevveezzeetttt  ddííjj  aazz
EEuurróóppaa  NNoossttrraa--ddííjj  mmaaggyyaarr  mmeeggffeelleellõõjjee,,  mmeellyyeett  aa  VVáárrooss--  FFaalluuvvééddõõkk
SSzzöövveettssééggee,,  aa  HHuunnggaarriiaa  NNoossttrraa  ííttééll  ooddaa  aazz  aarrrraa  éérrddeemmeesseekknneekk,,  ííggyy
iissmmeerrvvee  eell  aazz  ééppíítteetttt  kköörrnnyyeezzeettüünnkk  éérrttéékkeeiinneekk  vvééddeellmméééérrtt  --  öönnkkéénnttee--
sseenn,,  nneemm  mmuunnkkaakköörrii  kköötteelleessssééggkkéénntt  --  kkiieemmeellkkeeddõõ  tteelljjeessííttmméénnyytt  nnyyúújj--
ttóókk  tteevvéékkeennyyssééggéétt..  AA  hhéétteenn  ttiizzeennöött  ddííjjaazzootttt  vveehheettttee  áátt  éérrttéékkmmeennttõõ
mmuunnkkáájjááéérrtt  aazz  eelliissmmeerréésstt,,  kköözzttüükk  aa  FFrreeee  LLiinnee  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaa--
ttóójjaa,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõkk  EEggyyeessüülleettéénneekk  eellnnöökkee,,  KKiirráállyy  JJóózzsseeff..

Kiemelten ajánlott egyes betéti kamatok:

Lekötés nélküli betétek kamata:  éves 11%  Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft

Féléves lekötésû betétek kamata:  éves  12,1% Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft

Egyéves lekötésû betétek kamata: éves 12,5% Leköthetõ legkisebb összeg: 5.000.000 Ft

Egy  hónapos lekötésû lakossági betétek kamata: éves 9,7%

Három és négy hónapos lekötésû lakossági betétek kamata: éves 10,0%

Hét hónapos lekötésû lakossági betétek kamata: éves 10,1%

Gyámhatósági betétek kamata: éves 9,2%

További kiemelt ajánlatok:

– Lakossági számlákhoz „szimmetria” hitelkeret. – Vállalkozásoknak „Széchenyi-kártya” hitelkeret. 

Kedvezményes „évzáró és ünnepi kölcsönök” a jegybanki alapkamat 

és további 5% kamat  szerinti hiteldíjjal. 

JÓL SZÁMÍTANAK, HA RÁNK SZÁMÍTANAK RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEINK.

A részletes feltételekrõl  tájékozódjanak kirendeltségeinken:
Kecskemét (76/500-150), Nagykõrös (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)

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

AA  HHaakkkkooddaa  DDoojjoott  nneemmrréégg  aavvaattttaa  ffeell  aa  jjaappáánn  hheerrcceeggii  ppáárr  

CCiivviill  öösssszzeeffooggááss  kkeerreettéénn  bbeellüüll  úújjííttjjáákk  ffeell  aa  SSzzeenntthháárroommssáágg  
tteemmeettõõ  KKáállvváárriiáájjáátt

DDrr..  KKeerréénnyyii  JJóózzsseeff  ((kköözzééppeenn))  KKoossssuutthh--ddííjjaass  ééppííttéésszz  vveetteettttee  ffeell
aa  ffõõttéérrii  iivvóó  kkuuttaakk  lléétteessííttéésséénneekk  ggoonnddoollaattáátt
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A száz százalékban magyar tulajdonban
lévõ Szabadszállás és Vidéke Takarék-
szövetkezet 1957. november 24-én ala-
kult, mint szövetkezeti pénzintézet. Jelen-
leg 782 tagja van, részjegy névértéke
ötezer forint, egy tag pedig maximum
ezer részjegyet jegyezhet. A takarékszö-
vetkezet az elõzõ években 10%–16% kö-
zötti osztalékot fizetett tagjai részére.  

A pénzintézet mûködési területén élõ
emberek megélhetését a mezõgazdaság
és különbözõ szolgáltatási tevékenység
biztosítja. A Kunszentmiklósi Kistérség-
ben jelenleg négy kirendeltségen látja el
korszerû pénzügyi szolgáltatásait a taka-
rékszövetkezet, melynek elnök ügyveze-
tõje, Oláh Lajosné tájékoztatta lapunkat.

– A takarékszövetkezet mintegy 12
ezer ügyfél részére végez pénzügyi szol-
gáltatást, melyek közül megemlítenék
néhányat: hitelnyújtás, betétgyûjtés,
pénzforgalmi szolgáltatások, bankkár-
tya, faktorálás, WEB alapú Házi Bank
szolgáltatás, SMS szolgáltatás.

– Ezek közül kiemelném a hitelezési
körbõl a legújabb termékünket, a Gaz-
dakártyát, amely elsõsorban mezõgaz-
dasági vállalkozások, õstermelõk ré-
szére lett kidolgozva. Szintén kiemelen-
dõ a termékek közül a Széchenyi kártya
hitel, valamint a lakosság, a vállalkozá-
sok részére különbözõ támogatások
elõfinanszírozása. 

– Kiemelt figyelmet fordítunk a kis- és
középvállalkozók, õstermelõk pénzügyi
kiszolgálására, gazdálkodásuk finan-
szírozására. Stratégiai lépéseinket az
elmúlt évek során az ügyfelekért tettük,
hogy az igényeikhez igazodó, folyama-
tosan bõvülõ szolgáltatásokkal, udvari-
as, szakszerû és gyors ügyintézéssel
szolgáljunk rá a bizalmukra. Ügyfele-
inkkel közvetlen hangvételû, személyes
kapcsolatot alakítottunk és alakítunk ki,
mert azt gondoljuk, csak így ismerhet-
jük meg igazán igényeiket.

– Munkatársaink, akik maguk is a
helyi közösségben élnek, készséggel
segítenek eligazodni partnereinknek, a
banki szolgáltatások összetettnek tûnõ
világában. A mai gazdasági környezet-
ben az esélyekre koncentrálva – termé-
szetesen nem tévesztve szem elõl a ve-
szélyeket – szolgáltatásaink színvonalá-
nak folyamatos növelésére értékren-
dünk megõrzésére és tõkehelyzetünk
további erõsítésére koncentrálva végez-
zük feladatainkat.  

– A mi gazdálkodásunkban egyelõre
nem tükrözõdik, nem érzõdik az or-
szág, illetve a pénzügyi szektor válság-
helyzete. Ennek egyik oka, hogy taka-
rékszövetkezetünk nem végez önálló
devizahitelezést, így az árfolyamkocká-
zatoknak kevésbé van kitéve. Likviditás
és forrás bõséggel rendelkezünk,

amely lehetõséget ad a forinthitelezés
folyamatos folytatására, ennek követ-
keztében a nyereséges és biztonságos
gazdálkodásra.  

Várjuk meglévõ és leendõ ügyfelein-
ket, mind lakossági, mind vállalkozói
ügyfélkörbõl!

– Gyors hitelügyintézéssel, 
– kedvezményes kamatozású hitelek-

kel,
– kiemelt betéti kamatokkal állunk

rendelkezésükre.
Mûködésünk során jó kapcsolatot

alakítottunk ki a helyi önkormányzatok-
kal, vállalkozásokkal. Köszönetet mon-
dunk mindazoknak a magánszemé-
lyeknek, kis- és középvállalkozások-
nak, gazdálkodóknak, akik minket vá-
lasztottak pénzügyi szolgáltatónak, és
bizalommal fordulnak hozzánk.

Fél évszázada az ügyfelek szolgálatában

Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Kirendeltségeink: Telefon:
Szabadszállás, Kálvin tér 2. 76-558-144
Tass, Széchenyi krt. 75. 76-536-220
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. 76-550-115
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62. 76-358-572

A 2002 óta családi
vállalkozásban mû-
ködõ Verso Biztosítá-
si Alkusz Kft. dolgo-
zói több évtizedes ta-
pasztalattal rendel-
keznek a biztosítási
munka területén. Óri-
ási elõnyt jelent a mára több tíz ezer ügyféllel ren-
delkezõ cégnél, hogy egy helyen tájékozódhatnak
az érdeklõdõk az országban található szinte ös-
szes biztosító cég ajánlatai közül, ezáltal jelentõs
idõt, energiát spórolhatnak meg.

– Fõleg lakossági biztosítással, hitelközvetítés-
sel és befektetéssel foglalkozunk, de vállalatok
számára is rendelkezésre állunk – nyilatkozta
Kracker Gáborné ügyvezetõ igazgató. – A hitel-
felvétel kondíciói folyton változnak, eltérnek egy-
mástól, többször elõfordul, hogy ugyanazon pa-
raméterek között milyen nagy szórás van. Az
egyéni ügyfeleinknek lehetõsége van 16 biztosító
ajánlatai közül kiválasztani a számukra legked-
vezõbbet.   

Elõnyt jelent, hogy a sok éves szakmai tapasz-
talatunknak köszönhetõen nagyon gyorsan, a leg-
kedvezõbb ajánlatot – akár a lakás, Casco – tud-
juk közvetíteni partnereinknek, akik így idõt, pénzt
takaríthatnak meg. Folyamatosan elemezzük a pi-
ac változásait, és ebben rendelkezésünkre áll az a
technikai háttér, amely összehasonlító program-
mal segíti munkánkat. Munkánkért felelõsséget is
vállalunk, és természetesen nálunk is megköthetik
a biztosításukat, hitelkérelmüket. Fontos megemlí-
tenem, hogy közvetítési díj nélkül tevékenykedünk,
így egy plusz szolgáltatást nyújtunk az ügyfeleink
számára, akik eddig elégedettek voltak a mun-
kánkkal.  

VVeerrssoo  BBiizzttoossííttáássii  AAllkkuusszz  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  FFoorrrrááss  uu..  22//AA

TTeell..::  557700--770000  FFaaxx::  557700--770011      

Ingyenes tanács-
adás, elégedett

partnerek
A Porta Egyesület virágkommandója ismét beve-
tésre indult. A mostani belvárosi helyszín Kecske-
mét Egészségügyi Központja elõtti virágládák
voltak. A gyomok kiszedése mellett, a ládák jó mi-
nõségû virágfölddel lettek feltöltve, majd a szín-
pompás virágokkal ültették be. Az arra közleke-
dõk hangot adtak tetszésüknek, de egyben annak
is, hogy ezek a növények nem sokáig maradnak a
helyükön, mert tolvajok áldozatává válnak. Az
önkéntesek ennek ellenére bizakodóak, remélve,
hogy sokak örömére történt ez az akciójuk is,
hiszen a gyommal borított virágtárolók helyett,
most színpompás növényekkel tarkított ládák vár-
ják az intézménybe érkezõket.

Bevetésen a virágkommandó

Napsugár szélen üveges borovi fenyõ 
bejárati ajtó 81.500 Ft/db
Temze 3 üveges mûanyag 
bejárati ajtó 79.900 Ft/db

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Fa és mûanyag nyílászárók
Óriási raktárkészlettel és

folyamatos akciókkal várjuk
minden kedves vásárlónkat.

�� épület- bútor- asztalosipari, munkák
�� javítás, bútorgyártási munkák
�� külsõ-, belsõ homlokzati nyílászárók

gyártása korszerû technológiával,
környezetbarát anyagokkal
felületkezelve.

Gáspár János faipari vállalkozás
Szabadszállás,

Bartók Béla út 20.

Tel.: 30/2869696

e-mail:

g.janos65@freemail.hu


