
Kihívások, gondok és
örömök – 5. oldal

Itt járt a lengyel nagykövet
4. oldal

Szívbõl gratulálunk, Judit!
4. oldal

Terményáldás
Szent Ferenc szobránál

Terményáldás
Szent Ferenc szobránál

Két emléktáblát is szentelt
ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss érsek a na-
pokban Kecskeméten, a fõtéri
Barátok templomának udva-
rán. Az egyik a Ferences Rend
kecskeméti szolgálataira és

barbár elûzetésére hívja fel az
utókor figyelmét. A másik – a
sok-sok újjávarázsolt miráku-
lum tábla között – azt a helyet
jelöli meg, ahol megszületett a
Karol Wojtyla Barátság Köz-

pont alapítói gondolata, öt
évvel ezelõtt. A megemléke-
zõk egy régi kecskeméti ha-
gyományt is felelevenítettek: a
terményáldás nemes tradíció-
ját. A fõpásztor – két ferences

paptestvér társaságában –
megáldotta az Alföldön ter-
mett kincseket. A csodálatos
gyümölcs-zöldség szõnyeg
Szent Ferenc szobra elõtt lett
leterítve. A hatalmas mennyi-

ségû adomány a Bács-Zöldért
vezetõ munkatársainak kö-
szönhetõ – a kiállítás rendezõ-
je Deák Mónika volt –, amit a
Karol Wojtyla Barátság Köz-
pont gondozottjainak szántak.

– Lezsák úr a kezdet kezdetétõl
velünk van a város fõterén
megrendezett adventi szeretet-
vendégségen – nyilatkozta la-
punknak a ház vezetõje, FFaarrkkaass
PP..  JJóózzsseeff.. – Adományaival és
személyes jelenlétével is segíti a
rendezvény sikerét: évrõl évre õ
osztja karácsonykor, Szenteste
napján az ételt a rászorulóknak.
A Wojtyla házba sem érkezett
üres kézzel, kedves meglepetés-
ként almát hozott a ház lakói-
nak. Betekintett a keresztény
filmklub foglalkozására, ahol a
gondozottak éppen a Calcuttai
Teréz anya életérõl szóló filmet
tekintették meg. Miután megis-

merkedett a
ház munká-
jával a mun-
katársainkkal
is találkozott
és vetített ké-
pes elõadá-
son ízelítõt
kapott az itt
folyó sokszí-
nû munkáról.
Még a Porta
k ö n y v m û -

helyben születõ, elõkészítés
alatt álló új könyveket is megte-
kintette az alelnök. 

A jeles politikus egyébként II.
János Pál nagy tisztelõje, s a ne-
véhez fûzõdik a pápáról készült
elsõ magyarországi szobor fel-
állítása Lakiteleken. 

Lezsák Sándor tájékozódva
az intézmény fejlesztési tervei-
rõl, számos remek ötletet és ta-
nácsot adott arra vonatkozóan,
hogy milyen módon lehetne eh-
hez támogatást szerezni. A sok
terv és tanács mellett az is szó-
ba került, hogy karácsonykor is-
mételten õ osztja majd az ételt a
fõtéri szeretetvendégségen. 

Alelnöki vizit
a Wojtyla házban 
AA  nneehhéézz  ssoorrssúú  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddookk  ttáámmooggaattáássáávvaall  ffooggllaallkkoozzóó
iinnttéézzmméénnyytt,,  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttoott  ffeellkkeerreessttee  aa
nnaappookkbbaann  LLeezzssáákk  SSáánnddoorr,,  aa  MMaaggyyaarr  OOrrsszzáággggyyûûllééss  aalleellnnöökkee,,
aa  NNeemmzzeettii  FFóórruumm  eellnnöökkee  iiss..

DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss, Kalocsa-Kecs-
kemét érseke október 18-án ün-
nepelte 60. születésnapját. Ez
alkalomból hétfõn hálaadó
szentmise volt Kalocsán, a Fõ-
egyházmegye papjai, szerzete-
sei, diakónusai és hívei részvéte-
lével. A székesegyházban dr.
Paskai László, nyu-
galmazott bíboros
köszöntötte az ün-
nepeltet, majd
laudációt mondott
Gyulay Endre nyu-
galmazott csanádi
püspök.

Sokféle apropója
volt a keddi ünnepi
nagy rendezvény-
nek, amelyet Hajó-
son, a gyönyörûen
felújított, egykori
Érseki Kastélyban
tartottak. A szerve-
zõk között ott volt a
Bács-Kiskun Me-
gyei Levéltár igaz-

gatósága, a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat, a Bács-Kis-
kun Megyei Építész Kamara, va-
lamint a Porta-Barátság Könyv-
mûhely. A levéltárosok és építõ-
mûvészek az értékmentés, a res-
taurálás elméleti és gyakorlati
kérdéseirõl szerveztek konferen-

ciát. Ehhez kapcsolódott a Bács-
Kiskun Építészetéért kitüntetés
átadása, amelyhez a díjat el-
nyerõ dr. Bábel Balázsnak, Ka-
locsa-Kecskemét érsekének szü-
letésnapi köszöntése is kötõdött.

(Folytatás a 2. oldalon!)

Születésnap, kitüntetés, könyvbemutató

Isten éltesse, Érsek Úr!

Kecskemét belvárosában 

kiadó
a Gyenes térre nézõ,

második emeleti, 
64 négyzetméteres

lakás.
Érdeklõdni a 06-20/3267-405

telefonszámon lehet.

Adózási
tudnivalók

A közismert kecskeméti Global
Tax-Office Kft. ügyvezetõje,
NNaaggyy  NNoorrbbeerrtt okleveles nem-
zetközi és forgalmi adószakér-
tõ segítségével ismét hasznos,
idõszerû adózási tanácsokat
kínálunk olvasóinknak  lapunk
2. oldalán.
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A kormány, ígéretének megfele-
lõen 2010. október 16-án be-
nyújtotta a jövõ évi adótörvény-
javaslatát az Országgyûlésnek,
amely T/1376.számon felkerült
a Parlament honlapjára is. Az
adócsomag, mint az már a ko-
rábbi értesülésekbõl is várható
volt, számos ponton módosítaná
a jelenleg hatályos szabályokat.
A személyi jövedelemadó fõ vál-
tozásai a benyújtott törvényja-
vaslat indoklása szerint az adó-
zás egyszerûsítését, a családok
támogatását és a magánszemé-
lyek adóterheinek csökkentését
hivatott szolgálni.

16 százalék

A tervezett szerint a magánsze-
mélyek valamennyi jövedelmük
után 16 százalékos kulccsal
adóznak jövõre, ide értve a kü-
lön adózó jövedelmeket is, mint
például az osztalék, árfolyam-
nyereség, kamatjövedelem, in-
gatlan-átruházásból származó
jövedelem. A külön adózó jöve-
delmeknél nem kell az adóala-
pot korrigálni a szuperbruttósí-
tás számításával.

Adójóváírás 2011-tõl is érvé-
nyesíthetõ, a bér és adóalap-ki-
egészítés 16 százaléka, havonta
maximum 12.100 forint, ame-
lyet teljes mértékben 2 millió
750 ezer forint éves összes jöve-
delemig, csökkenõ összegben
pedig 3 millió 960 ezer forintos
éves összes jövedelemig lehet
érvényesíteni.

Az adóalap-kiegészítés (szu-
perbruttósítás) a törvényjavaslat
szerint 2012-ben a felére csök-
ken, majd 2013-tól megszûnik.

A javaslat már az elsõ gyer-
mek vállalását is támogató, jö-
vedelemkorláthoz nem kötött
családi kedvezményt vezet be,
amely az összevont adóalapot
csökkenti. Egy és két eltartott
esetén 62.500 forintot, három
eltartottól 206.250 forintot lehet
eltartottanként havonta levonni.
Ez az elsõ két gyermek után ha-
vi 10.000 forint, a háromnál
gyermekenként 33.000 forint tá-
mogatást jelent. A családi ked-
vezmény megosztható a házas-
párok, élettársak között.

A személyi és õstermelõi ked-
vezmény ezentúl jövedelemkor-
lát nélkül, változatlan feltételek-
kel érvényesíthetõ, az egyéb, át-
húzódó kedvezményeket (tan-
díj halasztott kedvezménye, la-
káscélú hiteltörlesztés áthúzó-
dó kedvezménye) pedig utoljá-
ra a 2015. évi adó terhére le-
het elszámolni a törvényjavas-
lat szerint.

Juttatások

A NYESZ – számlára (nyugdíj-
elõtakarékossági számla) illetve
az önkéntes kölcsönös biztosító-
pénztárba befizetett összegek
után a jelenlegi 30 százalékról
20 százalékra csökken az adóról
történõ rendelkezési lehetõség.
A tervezett változtatások szerint
az egyes jövedelmek adóterhe-

lésének egységesítése érdeké-
ben átalakul a nem pénzbeli jut-
tatások adózása. Megszûnik a
természetbeni juttatás adójogi
kategória, a nem pénzben törté-
nõ juttatások fõ szabály szerint
az összevont adóalap részeként
adókötelesek, a juttatás utáni
szja-t a magánszemély fizeti, és
mind a magánszemélyt, mind a
kifizetõt járulék/hozzájárulás-fi-
zetési kötelezettség is terheli.
A juttatások további köre ked-
vezményezett béren kívüli jutta-
tás, amely után szintén a kifizetõ
fizet szja-t, de ezen felül más
közteher nem merül fel. Jövõ év-
tõl ilyen lesz az üdülési csekk, az
üdülési szolgáltatás, az internet
használat juttatása, a nyugdíj-
elõtakarékossági, önkéntes
pénztári támogatások, a meleg-
étkeztetés és új elemként a meg-
újulási kártya-számlára történõ
munkáltatói hozzájárulás. A
megújulási kártya olyan kész-
pénz-helyettesítõ fizetési eszköz,
amellyel a munkavállalónak a
kártya kibocsátására felhatal-
mazott (kártyakibocsátó) pénz-
ügyi vállalkozásnál nyitott szám-
lájára a munkáltató által utalt
támogatás terhére – az arra fel-
hatalmazott és a rendszerbe be-
vont szolgáltatóknál – szolgálta-
tások vásárolhatók.
A javaslat indoklása szerint a je-
lenlegi természetbeni juttatások
közül 2011-tõl a sportszolgálta-
tás, a személyszállítás, a munka-
vállalóknak egységesen vagy
szabályzat alapján történõ jutta-

tás, a jelenleg kedvezményesen
adózó helyi bérlet, iskolarend-
szerû képzés átvállalt díja, isko-
lakezdési támogatás is a ma-
gánszemélynél keletkeztet adó-
kötelezettséget. Ez azt jelenti,
hogy a kifizetõ egy késõbbi kifi-
zetésnél vonja le az juttatásra
esõ adóelõleget, vagy a magán-
személynek adott igazoláson fel-
hívja a magánszemély figyelmét,
hogy a le nem vont adóelõleget
a magánszemélynek kell megfi-
zetnie.

Eltörlések

Az idén bevezetett kivét – kiegé-
szítés és személyes közremûkö-
dõi díj-kiegészítés szabályait
visszamenõleg törli a törvényja-
vaslat, így már a 2010. évre vo-
natkozóan sem kell alkalmazni
a szakmai szervezetek által is
sokat vitatott passzust. Ennek
megfelelõen a járuléktörvény-
ben is törlik azt a rendelkezést,
ami szerint a fõállású vállalko-
zóknak az irányadó, a tevékeny-
ségre jellemzõ kereset után kell
megfizetnie a járulékokat.

Az egykulcsos adóztatás be-
vezetése miatt eltörlik az adóter-
het nem viselõ járandóságok
kategóriáját és rögzítik az ilyen
jövedelmek – nyugdíj, gyes, ösz-
töndíj-juttatások, lakáscélú
munkáltatói támogatás – adó-
mentességét.

A társasági adó kulcsa 2013
januárjától 10 százalékra csök-
ken, 2011-ben és 2012-ben

azok a cégek alkalmazhatják a
kedvezményes kulcsot, melyek
adóalapja nem éri el az 500
millió forintot.

Egyszerûsödik az iparûzési
adóval összefüggõ adminisztrá-
ció, megszûntetik a piaci-vásá-
rozó kiskereskedelmi tevékeny-
ség utáni iparûzési adókötele-
zettséget. Az építõipari tevékeny-
ség, valamint természeti erõfor-
rás kutatása, feltárása esetén
pedig az ideiglenes jellegû adó-
kötelezettség a jelenlegi 30 nap
helyett csak 60 nap után kezdõ-
dik, vagyis ennyivel késõbb kell
elõször adót fizetni.

A benyújtott adócsomag több
helyen is módosítja a jelenlegi
társadalombiztosítási szabályo-
kat, így például a járulékalapot
képezõ jövedelmek felsorolása
is változik. A hallgatói munka-
szerzõdés alapján járó hallgatói
munkadíj újra biztosítási kötele-
zettséggel jár, ugyanakkor ezzel
egyidejûleg társadalombiztosítá-
si jogosultságokat is teremt.

Minimálbér

A minimálbér definíciója is vál-
tozik. A minimálbér egyrészt a
tárgyhónap elsõ napján érvé-
nyes, a teljes munkaidõben

foglalkoztatott munkavállalók
részére fizetendõ kötelezõ leg-
kisebb személyi alapbér havi
összegét, másrészt, ha a fõállá-
sú vállalkozó fõtevékenysége
legalább középfokú szakkép-
zettséget igényel, a garantált
bérminimum összegét jelenti.

A tervek szerint az egészség-
ügyi szolgáltatási járulék havi
összege 4.950 forintról 5.100
forintra, napi összege 165 fo-
rintról 170 forintra változik, így
jövõre ennyivel többet kell fizet-
nie a kiegészítõ tevékenységet
folytató egyéni vállalkozónak, a
kiegészítõ tevékenységet folytató
társas vállalkozó után a társas
vállalkozásnak, valamint a nem
biztosított magánszemélynek. 

A nemzetgazdasági miniszter
javaslata szerint a magán-nyug-
díjpénztári tagdíjbefizetés 14 hó-
napra felfüggesztésre kerülne, és
a majdani nyugellátás fedezeté-
re fizetett járulék egésze ez idõ
alatt a Nyugdíjbiztosítási Alapot
illetné meg, így a 2010. novem-
ber 1. és 2011. december 31.
közötti idõszakban a magán-
nyugdíj pénztári tag után a befi-
zetendõ járulék mértékét 9,5
százalékra emelik, a pénztári
tagdíjat pedig 0 százalékra
csökkentik.

Hasznos adózási tudnivalók

GGlloobbaall  TTaaxx--OOffffiiccee  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  TTiinnóóddii  uu..  1144..  AA..  11//33..

TTeell..//ffaaxx::  ++3366--7766//332288--773311
MMoobbiill::  ++3366--2200//448899--99997722,,  ++3366--2200//666699--00339911

ee--mmaaiill::  ggttoo@@ggttoo..hhuu,,  nnaaggyy..nnoorrbbeerrtt@@ggttoo..hhuu
HHoonnllaapp::  wwwwww..gglloobbaallttaaxxooffffiiccee..hhuu,,  wwwwww..ggttoo..hhuu

(Folytatás az 1. oldalról!)
A szervezõk ennél ihletettebb
helyszínt, mint a hajósi kastély,
nem is választhattak volna a
találkozóhoz. Az ünnepelt, a
rendezvényszervezõ közössé-
gek vezetõi mellett jelen volt a
többi között dr. Molnár Ilona, a
Bács-Kiskun Megyei Közigaz-
gatási Hivatal vezetõje, dr. Mé-
száros István általános hely-
nök, valamint Bács-Kiskun szá-
mos más ismert jelese is. A
szakmai programot követõ
könyvbemutatón Farkas P. Jó-

zsef, a Karol Wojtyla Barátság
Központ igazgatója ajánlotta a
jelenlévõk figyelmébe a Porta-

Barátság Könyvmûhely három
új kötetét. A könyvek közös ap-
ropója, hogy mindegyik tartal-
mában, üzenetében valamikép-
pen az ünnepelt születésnapos
munkásságához kapcsolódik.
Farkas P. József elmondta, hogy
a Magyar Zsoltárok címû kötet a

fõpásztor legkedvesebb beszé-
deiben gyakorta idézett versek
gyûjteménye. A Hit, erkölcs, tör-
ténelem címû kiadvány a jeles
alkalmakkor elmondott prédiká-
ciókat foglalja egybe. A Lajos-
mizsei út menti keresztek és
szakrális kisemlékek címû mun-

ka, melyet a két kitûnõ szerzõ al-
kotott, tisztelgés az örökségmen-
tõ tudós fõpap elõtt.

Az ünnepi ajándékot válaszbe-
szédében köszönte meg a metro-
polita. Ezt követõen a résztvevõ-
ket fogadáson látták vendégül
a szervezõk, ahol dr. Molnár Ilo-
na hivatalvezetõ mondott po-
hárköszöntõt. A soltvadkerti
Szervánszky Cukrász Üzembõl
kapott születésnapi tortát Bá-
nyai Gábor, a megyei önkor-
mányzat elnöke vágta fel és
osztotta szét a hajósi kastély je-
les vendégei között. 
AA  kköönnyyvveekk  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  aa
WWoojjttyyllaa--hháázzbbaann,,  EEggrreessssyy  úútt  55..

TTeell..::  7766//550055--004411  
ééss  aa  kköönnyyvveessbboollttookkbbaann

Isten éltesse, Érsek Úr!
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Az országosan is példaértékû
iskolai találkozó ötlete az izsá-
ki nyugdíjas klubban született,
ahol idõrõl-idõre felvetõdött:
vajon mi történt egyik-másik
diáktársukkal, hová került, mi
lett belõle? Addig-addig emle-
gették az iskolaéveket, amíg
összeállt az egykori szajori ta-
nyasi iskolában végzettekbõl
egy nagyszerû szervezõ csa-
pat: Zomboriné Németh Er-
zsébet, Csomorné Németh
Eta, Martonné Terecskei Irén,
Beckné Kovács Katalin,
Mezeiné Lantos Juliska és
Szabóné Németh Mária. Aztán
idõt, pénzt, fáradtságot nem

kímélve nyomoztak a címek
után, telefonálgattak, végül
napokon keresztül hordták a
meghívókat. Sikerült az Izsák
melletti Szajor-dûlõ egykori
tanyasi iskolájában végzettek
közül 154 diáktársukat meg-
találniuk. 

A minap megrendezett is-
kolai találkozóra az ország
minden részébõl érkeztek az
egykori diákok. Legmesszebb-
rõl Mosonmagyaróvárról,
Gyõrbõl, Debrecenbõl jöttek

a diáktársak: oda vetette õket
Izsákról az élet.

– Szerettük volna felidézni a
gyermekkorunkat, a szajori ta-
nyasi éveket. Hiszen van olyan,
akivel 50 éve nem találkoz-
tunk. Mi mindig büszkén be-
széltünk gyermekeinknek, uno-
káinknak a szajori összetartás-
ról, fiatalkori barátainkról. Éle-
tünk indulását, emberségre ne-
velésünket a szüleinktõl és ta-
nyasi iskolai pedagógusainktól
kaptuk. Sok híres ember került
ki az összevont osztályokból,
akikre méltán büszkék vagyunk
– mondta el ZZoommbboorriinnéé  NNéé--
mmeetthh  EErrzzsséébbeett..

Diákéveikre emlékeztek

– Október negyedikén
tartjuk az építészek világ-
napját, így ezt a hónapot
évek óta különbözõ rendez-
vényeinknek szenteljük –
nyilatkozta az aktuális kér-
désekrõl lapunknak a Kós
Károly-díjas szakember. –
Egyetlen nap ugyanis még
arra is kevés, hogy egyfajta
keresztmetszetet adjunk jele-
nünk építészetének helyzeté-
rõl. A napokban tartottunk
egy konferenciát a gyönyö-

rûen felújított Hajósi Érseki
Kastélyban, Értékvédelem és
önazonosság címmel. Ami-
nek központi témája termé-
szetesen maga a helyszín, il-
letve építészeinknek az egy-
házi mûemlékek megmenté-
séért végzett sokszínû tevé-
kenysége volt. A hagyomá-
nyainknak megfelelõen ezen
a rendezvényünkön adtuk át
a Bács-Kiskun Építészetéért
díjat. Ezt kolléga nem kap-
hatja, hiszen annak idején
azzal a céllal alapítottuk,
hogy elismerjük a szakmán-
kat kívülállóként támogatók
áldásos tevékenységét. A ku-
ratórium úgy döntött, hogy
ezzel a díjjal Kalocsa-Kecske-
mét most 60 éves érsekét, dr.
Bábel Balázst tüntettük ki

ezen az ünnepségen. Hiszen
az érsek úrnak a környezet-
alakításban, az egyházi épü-
letek, kegyhelyek rekonstruk-
ciójában nagyon sokat kö-
szönhetett az elmúlt évtized-
ben ez a térség.

– Ugyancsak ezen a héten
tartottunk egy szakmai to-
vábbképzést Kalocsa-Bokod-
puszta idegenforgalmi cent-
rumában az úgynevezett al-
ternatív energiákról. Egy na-
gyon idõszerû téma ez, hi-

szen a napkollektorok, nap-
elemek, széllel mûködõ vagy
geotermikus energiát közvetí-
tõ berendezések felhasználá-
sára egyre nagyobb a meg-
rendelõk igénye, és a rende-
letek is megbéníthatják építé-
szeinket, ha nem készülnek fel
idõben ezekre az új kihívások-
ra. Közben folytatódnak az
Építész esték címû rendezvé-
nyeink, amelyeken mindig
egy-egy építõipari terméket
gyártó cég mutatkozik be.

– Napjaink építõipara siral-
mas helyzetben van, ez telje-
sen egyértelmû. Az új kor-
mány bejelentette ugyan az
állami lakásépítések ismételt
beindítását, de az önkor-
mányzatok pillanatnyi helyze-
tét, illetve a megváltozott ban-

ki hitelfeltételeket tekintve erre
most semmi kilátás nincs. Így
Bács-Kiskun megyét sem kerü-
li el az országosan jellemzõ,
szomorú következmény: egyre
több építõipari cég jelent csõ-
döt, maga után hagyva ren-
geteg tartozást. Még a mély-
építés (a csatornázások, kü-
lönbözõ közmûvek lefekteté-
se) területén mutatkoznak
megrendelések, de a lakás-
építés és az ipari létesítmé-
nyek megvalósítása már a ter-
vezés fázisáig sem jut el. Ka-
marai tagságunk kilencven
százaléka szenved e regresz-
szív helyzet miatt. Az önkor-
mányzatok a folyamatos elvo-
nások következtében nem tud-
nak vállalkozni jelentõsebb
rekonstrukcióra, vagy új léte-
sítmények építésére. Örülnek,
ha a meglévõket fent tudják
tartani. A falvak mûemlékeit
ma már csak pályázati pénzek
menthetik meg. Vagy olyan
példaértékû civil szervezetek,
amilyen a kecskeméti Porta
Egyesület, mely számtalan kis-
település szakrális létesítmé-
nyeinek felújítását szervezte
meg az elmúlt években.          

– Két nagy beruházás is fo-
lyamatban van ma Kecskemé-
ten: a Mercedes Gyár építése
és a megyei kórház új szár-
nyának kialakítása. Ezekbõl a
munkálatokból alvállalkozó-
ként szerencsés esetben része-
sedhetnek a Bács-Kiskun me-
gyei építõipari cégek is. De
csak morzsákról beszélhetünk,
ha ezeknek a beruházások-
nak a teljes volumenét nézzük.  

– Persze, legyünk õszinték!
Nálunk is sokkal több már az
eszkimó, mint a fóka – muta-
tott rá Borbély Lajos. – Vagyis
hatalmas a túlképzés az épí-
tész szakmában. Mi 1972-
ben 89-en végeztünk a mû-
szaki egyetem építészmérnöki
karán, pedig ebben az idõ-
szakban a zeniten volt a ma-
gyar építõipar. Most mélyre-
pülésben van a szakmánk,
mégis évente ezer építész-
mérnököt bocsátanak kilá-
tástalan útjukra a felsõokta-
tási intézmények.

kk..ee..  

Borbély Lajos, az építészkamara megyei elnöke

Értékvédelem és önazonosság
TTööbbbbsszzöörr  mmééllttaattttuukk  mmáárr  llaappuunnkk  hhaassáábbjjaaiinn  aazztt  aa  tteevvéékkeennyyssééggeett,,  aammiitt
BBoorrbbééllyy  LLaajjoossnnaakk,,  BBááccss--KKiisskkuunn  ffõõééppííttéésszzéénneekk,,  aa  mmeeggyyeeii  ééppííttéésszzkkaa--
mmaarraa  eellnnöökkéénneekk,,  aa  BBááccss--TTéérr  ÉÉppííttéésszziirrooddaa  vveezzeettõõ--tteerrvveezzõõjjéénneekk  kköö--
sszzöönnhheettüünnkk  ttéérrssééggüünnkk  ééppííttéésszzeettii  aarrccuullaattáánnaakk  aallaakkííttáássáátt,,  mmûûeemmlléékkvvéé--
ddeellmméétt  iilllleettõõeenn..  RRéésszztt  vváállllaalltt  aa  nnyyoollccvvaannaass  éévveekkbbeenn  mmeeggffooggaallmmaazzootttt
rreennddeezzééssii,,  kköörrnnyyeezzeettééppííttééssii  eellvveekk  mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann,,  aammeellyyeekk  aallaapp--
jjáánn  mmeeggúújjuullttaakk  aa  mmeeggyyee  vváárroosskköözzppoonnttjjaaii,,  ééppüülltt--sszzééppüülltt  aa  hhaajjóóssii  ééss  aa
ccssáásszzáárrttööllttééssii  ppiinncceeffaalluu,,  aa  HHoommookkhhááttssáággoonn  ffuunnkkcciióótt  vváállttóó  ttaannyyaavvii--
lláágg..  KKeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  jjöötttt  llééttrree  11999900--bbeenn  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  kköörrnnyyee--
zzeettaallaakkííttáássáábbaann  mmeegghhaattáárroozzóó  jjeelleennttõõssééggûû  FFaalluuffeellúújjííttáássii  ééss  MMûûeemm--
lléékkvvééddeellmmii  AAllaappííttvváánnyy..  

A kecskeméti Porta Egyesület
Katolikus Munkacsoportja, a ge-
menci civil természetvédõkkel
összefogva, az újjávarázsolt
veránkai megyei önkormány-
zati üdülõben szeretné megtar-
tani nyári, bentlakásos Szent
Ferenc Szimpóziumát, amely a
teremtett világ védelmérõl szól
majd – hitéleti vonatkozások-
kal. Errõl beszélt – az immár
korszerû, kényelmes elhelye-
zést biztosító panzió megnyitó-
ján – FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,, az aka-
démia alapítója, a napokban
tartott ünnepségen.

Veránka, a Duna ékköve is-
mét várja a csendre, nyuga-
lomra, festõi környezetre vá-
gyókat. BBáánnyyaaii  GGáábboorr, a me-
gyei közgyûlés elnöke elmond-
ta, hogy a Bács-Kiskun Megyei

Önkormányzat tulajdonában
lévõ üdülõkomplexum 10 szo-
bás fõépületének felújításával
egész évben vonzó turisztikai
központ jött létre.

A panzió – amelyhez immár
100 személyes étterem is kap-
csolódik – a megye egyik leg-

szebb részén, a 974 hektár te-
rületû Veránka-szigeten helyez-
kedik el, amely kizárólag vízi
úton közelíthetõ meg. A beru-
házás teljes költsége 247 millió
forint volt, amelyhez 79 milliós
pályázati támogatást sikerült
megszerezni.

A teremtett világ védelme

A 46-ról 24 fõsre csökkent
létszámú megyei önkormány-
zatban a Fidesz-KDNP 16, az
MSZP 4, a Jobbik 3, az LMP 1
képviselõje tehetett esküt. A köz-
gyûlés elnökévé újra Bányai
Gábort választották, aki mellett
három fõállású alelnököt vá-
lasztott a megyei önkormányzat
Rideg László, Rausch Sándor és
Nyitray András személyében.

Bányai Gábor programbe-
szédének elején kiemelte: az el-
múlt húsz évben most nyílt elõ-
ször lehetõség arra, hogy az
egymást követõ két ciklust

ugyanaz a közgyûlési többség
vihesse tovább, ami reményt ad
a megye további fejlõdésére. –
Az elmúlt négy esztendõ komoly
együttmûködés volt közöttünk, a
megyei politikai nem pártpoliti-
káról szólt az elmúlt ciklusban
és ezt szeretném folytatni a kö-
vetkezõ négy évben is. Arra ké-
szülök, hogy új feladatokat kell
megszereznünk, hogy a kötele-
zõ állami feladatainkon túl le-
gyenek megyeépítõ nagy célja-
ink is – jelentette ki a közgyûlés
elnöke.

Az elkövetkezendõ négy esz-

tendõ kiemelt feladatai között
említette Bányai Gábor a legna-
gyobb megyei intézmény, a
kecskeméti kórház átalakítását,
melynek fejlesztése hamarosan
indul, de a mûködtetése egyre
nehezebb lesz. Mint hozzátette:
januártól nagy valószínûséggel

a megye veszi át a kiskunfélegy-
házi kórházat, ami szintén ko-
moly teherrel és felelõsséggel
jár. Határozottan cáfolta azokat
a híreszteléseket, miszerint a
kecskeméti kórház államosítását
terveznék.

A régi-új elnök beszédében
kiemelte, hogy Bács-Kiskun az
ország egyik legstabilabb gaz-
dálkodású megyéje, amely ko-
moly idegenforgalmi terveket
szeretne megvalósítani 2014-
ig, melyek révén a megye egyik
húzóágazatává fejlõdhet a tu-
rizmus.

Megyeépítõ nagy célok 
EEggyyhhaannggúú  sszzaavvaazzáássssaall  iissmméétt  BBáánnyyaaii  GGáábboorrtt  ((FFiiddeesszz))  vváállaasszzttoottttáákk  aa
nnaappookkbbaann  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkéévvéé  aazzoonn  aazz  aallaakkuu--
llóó  üülléésseenn,,  aammeellyyeett  eezz  aallkkaalloommmmaall  HHaajjóóssoonn,,  aa  nneemmrrééggiibbeenn  úújjjjááééppíítteetttt
eeggyykkoorrii  éérrsseekkii  kkaassttééllyybbaann  ttaarrttoottttaakk..  AAzz  üünnnneeppii  eesseemméénnyyeenn  kköösszzöönnttöött--
ttee  aazz  úújj  kköözzggyyûûllééss  ttaaggjjaaiitt  BBoorrbboollyy  CCssaabbaa,,  aa  HHaarrggiittaa  MMeeggyyeeii  TTaannááccss
eellnnöökkee,,  EEggeerreessii  SSáánnddoorr,,  aa  VVaajjddaassáágg  AAuuttoonnóómm  TTaarrttoommáánnyy  kkééppvviisseellõõ--
hháázzáánnaakk  eellnnöökkee  ééss  KKaarrll  HHeeiimm,,  BBááccss--KKiisskkuunn  nnéémmeettoorrsszzáággii  ppaarrttnneerree,,
SScchhwwaarrzzwwaalldd--BBaaaarr  jjáárrááss  eellnnöökkee..  

AAzz  ÉÉppííttéésszz  KKaammaarraa  kkiittüünntteettéésséétt  BBoorrbbééllyy  LLaajjooss  nnyyúújjttoottttaa  áátt  
ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekknneekk

AAzz  úújj  mmeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  ttaaggjjaaii
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Szent Ferenc égi hazatérésére
emlékezve köszöntötték a kecs-
keméti Wojtyla házban a láto-
gatóba érkezett jeles vendége-
ket, a többi között RRoommaann
KKoowwaallsskkyytt, a Lengyel Köztársa-
ság rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövetét, ddrr..  BBáábbeell  BBaa--
lláázzsstt,, Kalocsa-Kecskemét érse-
két, valamint a zenemûvész
Pusker család két tagját, PPuusskkeerr
ÁÁggnneesstt (hegedû) és PPuusskkeerr  IImmrréétt
(zongora). Elismeréssel emleget-
ték Walter Gábor festõmûvészt is,
akinek egy döbbenetes erejû fest-
ménye – melyet fölajánlásként
készített az intézmény névadója
iránti tiszteletbõl – ott volt elhe-
lyezve a díszasztalnál. Wadow-

icét, Kecskemétet, valamint II.
János Pál pápát és Teréz anyát

hordozza az igen erõs mûvészi
alkotás. 

Sokszínû, igen gazdag ün-
nep volt. Megemlékeztek a
történelmi magyar-lengyel
kapcsolatok egyik jelesérõl,
Bem apóról, megnyitották a
lengyel Solidaritas világot
megrengetõ, dicséretes tíz
évérõl összeállított kiállítást is.
A nagykövet és az alapító fõ-
pásztor vetített képes elõadás-
ban ismerhette meg az intéz-
mény újjávarázsolt épülete át-
adása óta eltelt mintegy más-
fél év jeles eseményeit és hét-
köznapjait. A ház gondozott-
jai és a vendégek az ünnep-
ség végén az izsáki Vino étte-
rem  kitûnõ Szent Ferenc
ebédjét kóstolhatták meg.

Vendégünk volt a lengyel nagykövet

AA  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  iiggaazzggaattóójjaa,,  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  
mmuuttaattttaa  bbee  aazz  iinnttéézzmméénnyytt  RRoommaann  KKoowwaallsskkyy  lleennggyyeell  nnaaggyykköövveettnneekk  

Az évek óta hagyományosan
megrendezésre kerülõ

SOBRI HALNAPOK keretében
az Öreg Tanyacsárda ismét tárt kapukkal várja 

minden kedves Vendégét!

Étlapunkról szemezgetve:
– Ropogós haltepertõ makói lilahagyma gyûrûvel, 

csípõs paprikaszósszal
– SOBRI halászlé tésztával
– Filézett vegyes halászlé (harcsa, ponty és belsõség)

házi gyufatésztával 
– Lazacsteak parajjal, rókagombával, vajas házi széles

metélttel
– Lesõharcsafilé kapros paprikás mártással, 

vajas galuskával
– Tökös-mákos rétes szederöntettel

22001100..  ookkttóóbbeerr  2222--2244..

Tanyacsárda Étterem – 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: 76/356-010, Fax: 76/356-576 

tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu

Az izsáki születésû Tõzsér
Judit Baján szerzett diplomát
a Tanítóképzõ Fõiskolán. Tíz
évig Szabadszálláson taní-
tott, majd az OTP Bács-Kis-
kun megyei igazgatóságá-
nak propaganda-szervezõje
lett. Itt került elõször kap-
csolatba a helyi médiával,
az elsõ OTP Híradót már
önállóan készítette el. 1989-
ben lett a Kecskeméti Lapok

menedzsere, majd 6 évig
lapigazgatóként dolgozott,
és ugyancsak ebben az idõ-
ben szerezte meg a reklám-
marketing felsõfokú végzett-
séget.

1992-ben külsõs szerkesz-
tõje volt a Kecskeméti Városi
Televíziónak. 1994-tõl már
önálló kiadásban egy 24 ol-
dalas, színes nõi magazint
adott ki Hölgyválasz címmel,
amely három évig rentábili-
san mûködött. 1996-ban
alapította meg a Gong Rádi-
ót, amelynek a kezdetektõl
ügyvezetõje és programigaz-
gatója. Közben folyamato-
san kiépítette a vidéki bázi-
sokat, így a Gong mára hét
frekvencián, a Duna-Tisza
közén és már a Dunántúlon

is sugárzó rádiók legstabi-
labb tagja. Az általa irányí-
tott szerkesztõség jól helytáll
a szoros piaci versenyben. 

Tõzsér Judit szerkesztõ-
ként, a szerkesztõség vezetõ-
jeként is kiemelkedõ munkát
végez, és tisztségébõl adó-
dóan is részese a város köz-
életének. Munkája fontos a
Gong Rádiónak, de ennél
szélesebb körben Kecskemét
városának, hallgatóinak,
nagyközönségének is. Külön
említést érdemel sokszínû
karitatív tevékenysége, ame-
lyek közül most csak egyet
említünk: Kezdeményezésére
jött létre a Mentsvár az Álla-
tokért Alapítvány, mely évek
óta menhelyet mûködtet Kecs-
keméten. 

Szívbõl gratulálunk, Judit!
TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  sszziinnttee  aa  sseemmmmiibbõõll,,  eeggyy  ííggéérreettbbõõll  ééss  mmiinniimmáálliiss  ppéénnzzüüggyyii
aallaappbbóóll  ééppíítteetttt  ffeell  nnééhháánnyy  éévv  aallaatttt  eeggyy  ffééll  oorrsszzáággoott  eelléérrõõ  nnééppsszzeerrûû  rráá--
ddiióótt,,  ssttúúddiióórreennddsszzeerrtt  ééss  mmûûssoorrssttrruukkttúúrráátt..  MMááiigg  ttiittookk,,  hhooggyy  hhooggyyaann
ccssiinnáállttaa,,  ddee  mmiinnddeenn  eelliissmmeerréésstt  mmeeggéérrddeemmeell  éérrttee..  --  UUggyyaanneezz  lleehheett  aa
KKeeccsskkeemmééttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  vvéélleemméénnyyee  iiss,,  hhiisszzeenn  aa  nnaappookkbbaann  TTõõzzsséérr
JJuuddiittoott  aa  rraannggooss  TTóótthh  LLáásszzllóó--ddííjjjjaall  ttüünntteettttéékk  kkii..  AAzz  eelliissmmeerréésstt  aa  KKaattoo--
nnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázzbbaann  mmeeggrreennddeezzeetttt  ffeesszzttiivvááll--ggáálláánn  aaddttaa  áátt  nneekkii  ddrr..
ZZoommbboorr  GGáábboorr,,  KKeeccsskkeemméétt  ppoollggáárrmmeesstteerree..  AA  kkiittüünntteettéésshheezz  llaappuunnkk
mmiinnddeenn  sszzeerrkkeesszzttõõjjee  ééss  úújjssáággíírróójjaa  sszzíívvbbõõll  ggrraattuullááll!!  

Az eseményeken jelen volt lo-
vag ddrr..  DDoohháánnyy  AAnnddrrááss nõr. al-
tábornagy a Magyar Nemzet-
õrök Országos Szövetsége el-
nök-parancsnoka, vitéz lovag
OOrroosszzii  MMaarrttoonn  GGyyöörrggyy nõr. altá-
bornagy alelnök és az 56-os Ér-
dekvédelmi Szakszolgálat pa-
rancsnoka, lovag PPoollyyáákk  JJóózzsseeff
nõr. dandártábornok elnökségi

tag, CCssáásszzáárr  GGyyöörrggyy  nõr. ezre-
des a Bakony-Balaton-Kisalföld
Térség Nemzetõr Egyesület el-
nök-parancsnoka, valamint a Re-
pülõkórház részérõl KKoommáárryy  KKáázz--
mméérr alezredes, illetve a Porta
Egyesület vezetõje, FFaarrkkaass  PP..  JJóó--
zzsseeff. A helyi nemzetõr szerveze-
tek részérõl vitéz lovag SSzzaabbóó  JJóó--
zzsseeff nõr. dandártábornok a Ma-

gyar Nemzetõrség Bács-Kiskun
Megyei Egyesületeinek Szövetsé-
ge elnök-parancsnoka és a Ka-
tasztrófavédelmi Szakszolgálat
parancsnoka, BBaakkooss  TTiibboorr nõr.
ezredes a Kecskeméti Nemzetõr
Egyesület elnöke és a Magyar
Nemzetõrség Országos Informá-
ció Központjának vezetõje.

Az ünnepi állománygyûlésen

lovag dr. Dohány András nem-
zetõr altábornagy, a MNOSZ el-
nök-parancsnoka Bakos Tibor
nemzetõr ezredest dandártábor-
nokká, dr. Tálas Gábor alezre-
dest ezredessé, Bedõ Tamás õr-
nagyot alezredessé, Dobos Zol-
tán századost õrnaggyá léptette
elõ.

Vitéz lovag Szabó József nem-

zetõr dandártábornok Krug Már-
ton nemzetõr õrnagy részére „Tu-
rulmadár Karddal és Kossuth cí-
merrel” kitüntetést adományozta,
majd kinevezte Gubicza Ferenc-
né fõtörzszászlóst hadnaggyá. 

Bakos Tibor ezredes kinevezte
Vágó Gyula Sándor fõtörzsõr-
mestert zászlóssá, Kovács Ger-
gely Lajost õrmesterré, Bapcsán-
né Szabó Évát és Bapcsán Attilát
nemzetõrré. Elõléptette Gyalai
Imréné zászlóst törzszászlóssá,
Juhász-Vedres Károly törzsõr-
mestert fõtörzsõrmesterré és
Jámborné Tonté Szilvia õrmes-
tert törzsõrmesterré.

Nemzetõrök kecskeméti ünnepe
OOkkttóóbbeerr  22--áánn  aa  PPáákkoozzddii  ccssaattaa  116622..  éévvffoorrdduullóójjáátt  üünnnneeppeellttee  aa  MMaa--
ggyyaarr  NNeemmzzeettõõrrsséégg  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  EEggyyeessüülleetteeiinneekk  SSzzöövveettsséé--
ggee  ééss  aa  KKeeccsskkeemmééttii  NNeemmzzeettõõrr  EEggyyeessüülleett..  AA  ffõõ  pprrooggrraammoonn  kkíívvüüll
mméégg  aa  ddéélleellõõttttii  óórráákkbbaann  aa  RReeppüüllõõkkóórrhháázz  rrééggii  sszzáárrnnyyáábbaann  mmeegg--
ttöörrttéénntt  aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettõõrrsséégg  OOrrsszzáággooss  IInnffoorrmmáácciióó  KKöözzppoonntt,,  iill--
lleettvvee  aa  mmeeggyyeeii  ééss  aa  kkeeccsskkeemmééttii  eeggyyeessüülleett  iirrooddáájjáánnaakk  üünnnneeppééllyyeess
ááttaaddáássaa,,  mmaajjdd  aazz  MMNNOOSSZZ  eellnnöökkssééggii  üüllééssee..  VVééggüüll  aazz  üünnnneeppsséégg
zzáárróó  aakkkkoorrddjjaa  aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettõõrrsséégg  zzeennééss--ttáánnccooss  eessttéévveell  eeggyy--
bbeekkööttöötttt  vvaaccssoorráájjaa  vvoolltt..

Alföldi Civil Napló 

Kiadja: Farkas Galéria Bt. 

Kecskemét,

Margaréta u. 13/B

Vezetõ szerkesztõ: 

Koloh Elek 

Tel.: 76/505-041

Fax: 76/505-042 

Nyomtatás:

Közlönynyomda, 

Lajosmizse 

Felelõs vezetõ:

Burján Norbert igazgató 

ISSN: 1789-1892

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

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
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Minden sikeres férfi mögött áll egy
nõ. Ez a bölcselet Pintér Józsefre
és feleségére is igaz. A híres kece-
li vállalkozó mindmáig erõs bás-
tyaként tudhatja maga mellett hû-
séges párját, Ilona asszonyt.
Negyvenhárom éve házasok, õk
aztán tényleg jóban-rosszban
együtt vannak. Látványos világsi-
kerek mellett fájdalmas idõszako-
kat is mért rájuk a sors. Alábbi be-
szélgetésünkben ezekrõl is õszin-
tén vall Pintér Józsefné.

Nincsenek egyforma
napok

––  MMiivveell  aa  ggyyáárr,,  aazz  iirrooddaa  ééss  aa  llaa--
kkáássuukk  iiss  eeggyy  ééppüülleettbbeenn  vvaann,,  aazztt
ggoonnddoollhhaattnnáá  aa  llááttooggaattóó,,  hhooggyy
sszzééttvváállaasszztthhaattaattllaann  aa  sszzaakkmmaaii
ééss  aa  mmaaggáánnéélleettüükk..  MMiillyyeenn  iitttt  eeggyy
nnaapp??

– Nincsenek egyforma napja-
ink. Mindegyiknek megvan a
saját varázsa, kihívásokkal,
gondokkal és örömökkel. Ami
sosem változik: minden reggel
fél hatkor kelünk, a férjem hat-
ra megy le az üzembe. Reggelit,
teát készítek neki. Aztán ellátom
a háziasszonyi kötelességeimet,
majd elvégzem az éppen esedé-
kes feladataimat. A programja-
imat igyekszem délig lebonyolí-
tani, és sietek haza a konyhába,
hogy ebéddel várhassam a pá-
romat a mûszak leteltével. Ez
így van már negyvenhárom éve,
amióta házasok vagyunk. Van-
nak dolgok, amiket nem bízok
másokra, de azért van segítsé-
gem a házimunkában. Máskü-
lönben nem tudnék a férjem
mellett ott lenni, amikor úgy ér-
zem, hogy szüksége van rám. És

a rám bízott feladatokat sem
tudnám maradéktalanul elvé-
gezni, ha otthon is mindent ne-
kem kellene csinálni. A fakana-
lat viszont nem adom ki a ke-
zembõl.

Jótékonyság

––  MMiillyyeenn  ffeellaaddaattaaii  vvaannnnaakk??
– Én intézem például a jóté-

konykodással kapcsolatos ügye-
ket. Kezdettõl fogva rengetegen
megkeresnek, hogy segítsünk.
Minden kérésnek nem tudunk
eleget tenni. Azt sem hallgatha-
tom el, hogy csalódások is értek
bennünket, akadtak olyanok,
akik úgy akartak kicsikarni tõ-
lünk pénzt, hogy nem voltak rá-
szorulva. Mivel nekünk sem az
égbõl potyognak a milliók, na-
gyon megfontoljuk, mondhatni,
felülbíráljuk, hogy kiket patro-
nálunk. Inkább szervezeteket
szoktunk kiválasztani. Az elsõ
nagyobb támogatást életünk
legnehezebb és legfájdalma-
sabb évében tettük meg, 1993-
ban tizennégy tolókocsit vettünk
mozgásukban korlátozott em-
bereknek, Göncz Árpádnéval
együtt adtuk át. Nemes ügyek
mellé is odaállunk, hogy csak a
Wojtyla Barátság Központhoz

fûzõdõ kapcsolatunkat említ-
sem.

––  ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  ffeellkkaarroollttáákk  aa
tteemmpplloommééppííttéésseekkeett  iiss..

– Ennek személyes oka van.
Unokatestvérem Imrehegyen
volt katolikus pap. Belekezdett a
templomépítésbe, de sajnos
közbeszólt a halála. Fiatalon,
42 évesen távozott a földi élet-
bõl. A betegágyán azt mondta
nekem: „Ilikém, nem az bánt,
hogy el kell mennem, hanem
az, hogy nem tudom befejezni
a templom építését.” Megnyug-
tattam, én majd gondoskodok

róla. És hatalmas összefogás
eredményeként felépült a
templom.

Mindent megbeszélnek

––  ÖÖnn  mmiillyyeenn  kköörrnnyyeezzeettbbõõll  éérrkkee--
zzeetttt??

– Nagyon egyszerû családban
nõttem fel Kecelen. Szüleimtõl
rengeteg szeretetet, figyelmet,
törõdést kaptam. Apám a vacso-
ránál végighallgatta, hogy mi

történt aznap velünk, gyerekek-
kel. (Hárman voltunk testvérek, a
bátyám sajnos már nem él.) Ez
nálunk is így van, amikor egy-
szer-egyszer leülünk a vasárnapi
ebédhez: a fiam, Csaba, a me-
nyem, Csilla és az unokák, Márk
és Csilla – megbeszéljük az
egész heti élményeket. Mindany-
nyiunk számára szent dolog. Erõt
ad a nehézségek elviseléséhez is,
mert valljuk be õszintén, a mai
világban sem megy minden si-
mán egy ilyen nagy vállalkozás-
ban, mint a miénk. Szerencsére
azért az örömökbõl van több,

nem a kudarcokból. Harminc-
éves fennállása során sok min-
dent kibírt már a Pintér Mûvek. A
gazdasági válság ellenére folya-
matosan kapunk megrendelése-
ket. De egy pillanatra sem sza-
bad elbízni magunkat, oda kell
figyelni a részletekre. Hálásak le-
hetünk a sornak azért, hogy
munkát tudunk adni az embe-
reknek. Úgy gondolom, Kecelen
szeretnek és megbecsülnek ben-
nünket, minden rendezvényre

meghívják a családunkat. Talán
szerénytelenség nélkül mondha-
tom, hogy kicsit visszább vehet-
nénk a lendületbõl, hiszen nem
vagyunk már fiatalok. Errõl
azonban egyelõre szó sincs! Bíz-
hatunk abban, hogy Csaba fiunk
továbbviszi majd a céget, gye-
rekkora óta együtt dolgozik az
apjával. És talán azt is megérjük,
hogy Márk unokánk is felzárkó-
zik melléjük, hiszen érdeklõdik a
mûszaki dolgok iránt.

Életük legfájóbb
idõszaka

––  EEmmllíítteettttee,,  hhooggyy  nneehhéézz  ééss  ffáájjddaall--
mmaass  iiddõõsszzaakk  iiss  vvoolltt  aazz  éélleettüükkbbeenn..
HHooggyyaann  lléépptteekk  ttúúll  rraajjttaa??

– Belevetettük magunkat a
munkába, akkoriban tervezget-
tük a hadiparkot. Nem is tudom,
mi lett volna, ha feladjuk a vál-
lalkozást. Az 1993-as esztendõ
életünk legsötétebb idõszakát
hozta. Férjem februárban súlyos
balesetet szenvedett, kis híján
meghalt, hónapokig tartott a fel-
épülése, a város elsõ díszpolgári
címét tolókocsiban vette át. Az-
tán júliusban csodával határos
módon lábra állt. Nem sokkal
késõbb, augusztus 28-án Zsolt
fiunk halálos balesete egy életre
megpecsételte a sorsunkat. Szü-
leimet is akkoriban vesztettem el.
És õrzök egy személyemet érintõ
belsõ titkot is, amirõl soha nem
fogok beszélni a nyilvánosság
elõtt. Gyökeresen megváltozott
minden, nem tudtuk, hogyan to-
vább, lesz-e erõnk a folytatás-
hoz. Még jobban összefogott a
család, közeli barátainkra is szá-
míthattunk. A sok biztatásnak és

a felénk áradó szeretetnek kö-
szönhetõen sikerült megnyugod-
nunk, és nem lett vége a Pintér
Mûveknek sem. Persze a történ-
teket nem lehet elfelejteni, a bá-
nat sosem múlik el.

Szent Erzsébet-díj

––  HHoonnnnaann  aa  kkiittaarrttááss,,  aazz  eerrõõ??
– Szüleinktõl örököltük. Ne-

kem egy szobabútorom, a fér-
jemnek egy Jawa motorja volt
amikor összeházasodtunk. Tulaj-
donképpen a nulláról indultunk,
s hogy felépült ez a birodalom,
ahhoz kitartó és küzdelmes mun-
ka kellett. Mennyivel könnyebb
lett volna olyan úton járni, ahol
nincsenek göröngyök! Büszke
vagyok arra, amit a férjem vég-
hezvitt. Talán furcsán hangzik,
de õt tartom példaképemnek.

––  MMiinnddeenntt  uuggyyaannííggyy  ccssiinnáállnnáá--
nnaakk??

– Igen. Nyilván az évtizedek
során felgyülemlett tapasztalato-
kat, tanulságokat figyelembe
vennénk. Ha most indítanánk a
vállalkozást, az sem lenne elha-
nyagolható szempont, hogy
2010-et írunk. A lényeg az, bát-
ran neki kell vágni, a többit
majd megoldja az élet.

Pintérék az utóbbi években
nem sokat pihentek. Néhány
napos külföldi kiruccanásokat
engedtek csak meg maguknak.
Feszített munkatempó az övék,
amiért megfelelõ rendszeresség-
gel elismerések is érkeznek.
Nemrég Ilona asszony is kapott
egyet, mégpedig a Wojtyla Ba-
rátság Központ által alapított
Szent Erzsébet-díjat. 

BB..  TT..  

Pintér Józsefnének a férje a példaképe

Kihívások, gondok és örömök

AAzz  éérrsseekk  úúrr  kkeeddvveess  iissmmeerrõõsskkéénntt  ddeeddiikkáállttaa  lleeggúújjaabbbb  kköönnyyvvéétt  
IIlloonnaa  aasssszzoonnyynnaakk

AZ ÁGNES HOTEL ÉS AZ ELSÕ HÉVÍZI BORHÁZ ÉS ÉTTEREM
KÖZÖS SZILVESZTERE

Érkezés december 30-án 12 órától, elutazás január 2-án 14 órától
Szállás: kétágyas apartmanban/szobában

Ár: 55.700 Ft/fõ/3 éj  – 30% elõfizetés (átutalás)
December 30-án (csütörtök)

Vacsorakínálat cimbalomzenével
„A” Menü: Tárkonyos raguleves, Káli pecsenye, vörösboros erdei gom-
bamártással, (Roston sült sertésborda, sajttal, sonkával, tócsival tálalva),
vegyes saláta, Somlói galuska
„B” Menü: Húsleves májgaluskával, batyus sertésborda hasábburgo-
nyával (szalonnával, hagymával töltve), uborkasaláta, gesztenyepüré
„C” Menü: Fokhagyma krémleves, csirkemell roston, muskotályos kör-
tével, tócsival tálalva, gyümölcsös palacsinta, muskotályos eperöntettel

December 31-én, Szilveszter éjjel
19 órátóltól Cigány zenekar, cigány táncosokkal

Aperitif: A Birkás Pálinkafõzde kiváló italai Gyõrvárról
Vacsora: kívánt idõpontban

Elõétel: Fõtt-füstölt csülök tormával, friss zöldségekkel
Leves: Marhahúsleves gazdagon

Fõétel (választható):
„A”: Tejszínes-roston szûzpecsenye, párolt zöldségekkel, krokettel

„B”: Pinot Noir-os szarvastokány rösztivel
Desszert: Csokoládé-vanília puding, gyümölcskockákkal tálalva

Éjfélkor: Pezsgõs köszöntõ, frissen fõtt virsli, lencse leves, kocsonya,
fasírozott, hagymás burgonyasalátával

Január 1-jén ebéd vagy vacsora kínálat
17 órától cimbalomzene

Leves: Korhelyleves, gombaleves
Fõétel (választható): Sült malaccomb, fõtt burgonyával, pezsgõs vörös-

káposztával, csirkecomb roston, rizibizivel, vegyes saláta
VALAMINT A TELJES ÉTLAP-KÍNÁLAT!

AZ ÁR A FELSOROLT ÉTELEKET, A PROGRAMOKAT, 
VALAMINT A SZILVESZTER ÉJSZAKA BORAIT IS MAGÁBA FOGLALJA!

Szilveszteri Wellness Élmény
finom ételekkel és jó muzsikával

8380 HÉVÍZ, HONVÉD U. 7.
Tel.: 06-83/540-139, 06-83/540-290, 06-83/340-450
Fax: 06-83/343-218  e-mail: heviz@agneshotel.hu
www.agneshotel.hu  �� www.agnespanzio.inf.hu

Az építõipar irányában elhi-
vatott fiatal szakemberek vál-
lalkozásukat 1990-ben je-
gyezték be. Az alapítók, an-
nak ellenére, hogy az indulás
pillanatában a vállalkozásu-
kat illetõen eszközeikben, mai
szóval élve infrastruktúrájuk-
ban még szerénynek voltak
mondhatóak, a szakmaiságba
vetett elhivatottságukkal rövid
idõ alatt a Merkbau márka-
névnek komoly elismerést sze-
reztek.

1991-ben, az újra egyesülõ
Németország újjáépítésében
elnyert megbízásaik során az
alapítók a kezdet kezdetén
széleskörû ismeretre tettek
szert, a német építõipari pia-
con elfogadott rendkívül ma-
gas minõségi követelmények-

rõl, amely ismereteiket a ma-
gyarországi beruházások so-
rán a megbízók nagy elége-
dettségére alkalmazhattak. A
Merkbau cégcsoport tagjaként
a Halasbau Kft. ma is jelentõs
építõipari projektekben vesz
részt Németországban.

A németországi tapasztala-
tok alapján a Merkbau a ha-

zai építõipart is fejlesztette oly
módon, hogy az építõipari ge-
nerál-kivitelezésen felül meg-
kezdte építõanyag, illetve
szerszám- és szerszámgép ke-
reskedelmi tevékenységét is. 

A Merkbau csoport mára
rendkívül közkedveltté vált a

beruházók között, hiszen
önálló építõanyag kereskedé-

seivel kedvezõ áron, rugalma-
san tudja biztosítani a kivitele-
zések során a magas minõsé-
get képviselõ építõanyagokat.
A csoport 2004 óta tagja az
újHÁZ Centrum beszerzési tár-
saságnak, ahol az általa vá-
sárolt, fõleg magyar gyártmá-
nyú építõanyagok értékesíté-
sével próbálja erõsíteni be-
szerzõi, értékesítõi pozícióját,
elõrelendítve azzal a magyar
építõanyag-ipart.

A Merkbau csoport ma több
száz család számára biztosítja
a megélhetést. Ezen túlmenõ-
en az építõipari generál-kivi-
telezés mellett továbbra is ar-
ra törekszik a cég, hogy a
megrendelõi-vásárlói elége-
dettséget és piaci pozícióját
erõsítve végezze munkáját.

Merkbau – az új évezred építõje
AA  vvaallllááss  ééss  aazz  ééppííttéésszzeett  lleeggkkiivváállóóbbbbjjaaii  éévveezzrreeddeekk  óóttaa  kkéézz  aa  kkéézzbbeenn
jjáárrnnaakk..  AA  rreennddsszzeerrvváállttáásstt  kköövveettõõeenn  KKiisskkuunnhhaallaassoonn  aallaappííttootttt  MMeerrkkbbaauu
KKfftt--tt  aazz  eeggyyhháázzaakk  mmáárr  rrééggeenn  eellffooggaaddttáákk  ppaarrttnneerrnneekk,,  aammiitt  mmii  sseemm  bbii--
zzoonnyyíítt  jjoobbbbaann,,  mmiinntt  aazz,,  hhooggyy  22001100  lleeggjjeelleennttõõsseebbbb  vvaalllláássii--ttuurriisszzttiikkaaii
bbeerruuhháázzáássáátt  aa  PPaannnnoonnhhaallmmii  AAppááttssáággnnááll  iiss  õõkk  ééppíítteettttéékk  mmeegg,,  ddee  aa
kkiisskkuunnmmaajjssaaii  kkaattoolliikkuuss  iisskkoollaa  ffeellúújjííttáássaa  ééss  bbõõvvííttééssee  iiss  aazz  eeggyyhháázz
sszzeemmppoonnttjjaaiinnaakk  aa  mmaaggaass  sszziinnttûû  éérrtteellmmeezzéésséétt  iiggéénnyyeellttee..
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„Itt csak azon lehet változ-
tatni, amirõl pontosan tudjuk,
hogy mitõl rossz. Hogyan me-
hetnénk el szó nélkül például
amellett, hogy négy évvel ez-
elõtt 2,7 milliárd forint volt
Kecskemét adóssága, amit
mára csaknem a tízszeresére
duzzasztott a jelenlegi fideszes
városi vezetés. Márpedig ak-
kor részletesen meg kell vizs-
gálni azt is, hogy milyen dön-
tések okozták ezt az elképesz-
tõ elszegényedést. Amit persze
cáfolnak az illetékesek, „csak”
11 milliárdos adósságról be-
szélve. Mert szerintük a készü-
lõ élményfürdõ 6,5 milliárd
forintos kezességvállalását, il-
letve a 7 milliárd forintos köt-
vénykibocsátást és annak já-
rulékait addig nem lehet
adósságnak tekinteni, amíg
nem keletkezik fizetési kötele-
zettség. Arra kértük levélben a
polgármester urat, hogy a
Kecskeméti Élményfürdõ és a
mellette épülõ szálloda szer-
zõdéseit, valamint a szerzõ-
dést megelõzõ gazdasági szá-
mításokat és hasznosulási ta-
nulmányokat szíveskedjen
számunkra megküldeni, illetve
nyilvánosságra hozni."

Továbbá ez is megfogalma-

zódott: „Ha a választóktól bi-
zalmat kapunk, mindenkép-
pen felülvizsgáljuk a korábban
kötött, közbeszerzéseken ala-
puló, hosszú távú szerzõdése-
ket. Mert érthetetlen, hogy pél-
dául a közterületek reklám cé-
lú hasznosítására vonatkozó –
jelentõs bevételek lehetõségét
kínáló – megbízást miért egy
Pest megyei cégre bízták. Vagy
miért bólogatott helyeslõen a
fideszes városi vezetés arra,
amikor a Rudolf laktanya 11,5
hektáros területének csaknem
a felét az egyetem alapítására
20 éve képtelen Közép-Euró-
pai Nemzetközi Egyetem Ala-
pítvány üzletház építésére pró-

bálta ötven évre bérbe adni.
Amibõl a városnak egy fillér
haszna sem lenne, hiszen csak
homályos – a laktanya épüle-
teinek felújítására vonatkozó –

ígérgetések voltak a mérleg
másik serpenyõjében. A sajtó
nyomására ez az ügylet meg-
torpant, az viszont változatla-
nul elgondolkodtató, hogy az
alapítvány kuratóriumának el-
nöke – az alapszabállyal ellen-
tétben – maga a polgármester.
Hosszan lehetne sorolni ezeket
a gyanús, szerintünk nem
Kecskemét érdekeit szolgáló
ügyeket, amelyek ugyancsak
felülvizsgálatra érdemesek”.

Mint ismeretes, a megtisztu-
lást, az õszinte beszédet ígérõ
programjuk ellenére nem si-
került ez alkalommal sem
gyõzniük az MSZP-seknek
Kecskeméten az önkormány-

zati választáson. Ám ellenzéki
szerepben is eltökélten han-
goztatják, hogy a közpénzek
elköltésére és az ezekkel kap-
csolatos információk nyilvá-

nosságra hozatalára a továb-
biakban is nagy figyelemmel
lesz frakciójuk. Errõl Király Jó-
zsef, az MSZP kecskeméti párt-
elnöke beszélt a napokban
azon a sajtótájékoztatón,
amelyen értékelte a választási
kampányt, és felvázolta az el-
következendõ idõszak politikai
irányvonalát.

– Erõsödik a baloldal,
ugyanis egyre többen, köztük
sok fiatal vesz részt a politikai
munkában, csak a napokban
kéttucatnyian csatlakoztak az
MSZP-hez – jelentette be Király
József, és értékelésében úgy
ítélte meg, hogy a helyi szer-
vezet jobban szerepelt a mos-

tani választáson, mint tavasz-
szal. Hiszen néhány százalékot
sikerült erõsödniük az elmúlt
hónapokban. Hangsúlyozta,
hogy pártjuk nyári megújulá-
sát követõen nagyon kevés
idejük volt, hiszen azonnal
kezdõdött a kampány, ami tel-
jes mértékben lekötötte energi-
ájukat. Most viszont az építke-
zés ideje következik, melynek
fõ célja, hogy megmutassák az
embereknek, lehet a szocialis-
tákra számítani. Éppen ezért
sokkal intenzívebben  vesznek
részt a jövõben a kecskeméti
közéletben.

Négy fõbõl álló közgyûlési
frakciójuk vezetõjeként Király
József azt mondta, hogy a ter-
vezett négy alpolgármesteri
poszt a politikai befolyás szé-
lesítését szolgálja, az önkor-
mányzat megfelelõ szakértõi
háttere ezt a létszámot nem
indokolja. Ezt a feladatkört
két ember is tökéletesen el
tudná látni. Kritikus és
problémamegoldó ellenzéki
szerepre törekednek majd,
külsõs szakembereket is be-
vonva frakciójuk munkájá-
ba, melynek vezetõje Király
József, tagjai pedig dr.
Brúszel László, Dobos Jó-
zsef és Marczi Albert.

A sajtótájékoztatón Király
József hangot adott annak a
kérésének is, hogy legalább a
20 százalékos választási ered-

ményüknek megfelelõ felületet
kaphassanak a helyi médiák-
ban, mert ez az elmúlt évek-
ben nem valósult meg. Vége-
zetül megemlítette, hogy bár
természetesen figyelemmel
követik a párt országos veze-
tésében történt folyamatokat,
õk elsõsorban a helyi ügyekkel
foglalkoznak, és nem állnak
sem Szili Katalin, sem
Gyurcsány Ferenc, sem bárki
más mögé. A lényeg, hogy a
pártban egy megtisztulási fo-
lyamat menjen végbe, mert
csak így sikerülhet visszanyer-
ni az emberek bizalmát. 

Ahogy történt az már a vá-
lasztási kampányban is, a jö-
võben nagyobb szerepet kap-
nak az MSZP kecskeméti szer-
vezetében a fiatalok. A Soci-
etas vezetõje, Lossó Aida a
sajtótájékoztatón elmondta,
hogy hamarosan kiállítások,
sportrendezvények, könyvklu-
bok és közgyûlési tájékozta-
tók szervezésével is igyekez-
nek majd bevonni a fiatalo-
kat pártjuk építkezõ munká-
jába. 

A sajtótájékoztató zárása-
ként a helyi szervezet karitatív
tevékenységéért felelõs Kalló
Julianna elmondta, hogy ter-
vezik az egészségügyi szûré-
sek folytatását, az adomá-
nyok gyûjtését, más segítõ
akciók szervezését és a nehéz
sorsúak támogatását.

Választások után – ellenzéki szerepkörben
TTéénnyylleegg  ffiiggyyeellmmeett  éérrddeemmeelltteekk  aazzookk  aazz  ííggéérreetteekk,,  pprrooggrraammookk,,
aammiikkkkeell  aazz  MMSSZZPP  kkeeccsskkeemmééttii  jjeellööllttjjeeii  eellõõrruukkkkoollttaakk  aa  hheellyyii  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttáássookk  kküüsszzööbbéénn..  HHiisszzeenn  iillyyeenn  hhaattáárroozzootttt  kkii--
jjeelleennttéésseekkeett  oollvvaasshhaattttuunnkk  kkoorrtteesskkeeddééssüükk  ssoorráánn  aaddootttt  nnyyiillaattkkoozzaa--
ttaaiikk  aallkkaallmmáávvaall::

KKaallllóó  JJuulliiaannnnaa,,  KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ééss  LLoossssóó  AAiiddaa  

Tisztelt 
Választó-
polgárok!

Az MSZP Kecskemét Városi
Szervezete nevében ezúton
szeretném megköszönni azon
Kedves Választók támogatá-
sát, akik szavazataikat jelöltje-
inkre adták le október 3-án.
Köszönjük a lehetõséget, hogy
megmérethettük magunkat az
idei önkormányzati választá-
son. Az országos tendenciá-
hoz viszonyítva a kecskeméti
baloldal erõsödni tudott a
négy évvel ezelõttihez képest.

Az elkövetkezendõ idõszak-
ban nagy munka vár ránk, hi-
szen az ország elõtt álló meg-
szorítások miatt nagy szükség
lesz a baloldali értékek megje-
lenítésére, azaz az igazság ér-
vényesítésére, az összetarto-
zás, a szolidaritás erõsítésére,
és demokratikus értékeink
megõrzésére.

Hálásak vagyunk megtisz-
telõ bizalmukért!

Köszönettel:
KKiirráállyy  JJóózzsseeff

elnök

Nem felejtjük el, hogy a
tavaszi árvíz által elmosott
területek újjáépítése is zajlik.
Korábbi törekvéseinkre épít-
ve meghirdették a szocialis-
ták a Szolidaritás 2010 ak-
ciósorozatot. Arra kérve min-
denkit,  hogy szervezzenek
gyûjtést saját településeiken,
közösségeikben. Megmutat-
va szolidaritásukat ott és ak-
kor, amikor minden apró-
ságra, minden forintra, min-
den felajánlásra szükség van
a térség újjáépítése érdeké-
ben. A magyar baloldal je-
lentõs mértékben hozzá tud
járulni az újjáépítéshez, és a
katasztrófa után is számíthat-
nak rájuk társaik, akik önhi-
bájukon kívül kerültek bajba.

Az év hátralévõ részében
az MSZP által alapított Árvíz-
károsultakért Alapítványon
keresztül elindítják a Szolida-
ritás 2010 akciót, melynek
keretében pénzügyi és egyéb

támogatást gyûjtenek a
Devecser-Kolontár-Ajka tér-
ség és az árvíz sújtotta terü-
letek megsegítésére.

A Szolidaritás 2010 akció
keretében közvetlen pénztá-
mogatást gyûjtenek a káro-
sultak megsegítésére. Az ala-
pítvány számlaszáma, ahová
felajánlásokat lehet eljuttat-
ni: UniCredit Bank:
1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 7 1 -
82090003

A pénzügyi adományokon
túl tárgyi és egyéb felajánlá-
sokat is gyûjtenek, melyet a
helyiekhez folyamatosan jut-
tatnak el. Az MSZP Országos
Központjában (1066 Buda-
pest, Jókai u. 6.) minden
munkanap reggel 9-tõl dél-
után 17 óráig állandó ügye-

letet tartanak, fogadva az
adományokat. A megyei
központokban összegyûjtött
felajánlások elosztásában is
központi koordinálást foly-
tatnak.

Amiket várnak: olaj, cukor,
liszt, rizs, tészták, bútorok,
háztartási eszközök (kávéfõ-
zõ, mosógép, gáztûzhely),
bármilyen ruházat, lepedõ,
takaró, ágynemû.

Olyan családokat, embe-
reket ért kár, akiknél nem
egy esetben egy élet munká-
ját tette tönkre a katasztrófa.
Ezért csak olyan adomá-
nyokra van szükség, ame-
lyek a segítség szándékával
érkeznek. Ez nem a felesle-
gessé vált lomok kiszórásá-
nak ideje.

Arra bátorítanak minden-

kit, hogy a megyei és helyi
pártirodákon szervezzenek
nyilvános gyûjtést, akciót.
Az MSZP Országos Köz-
pontja folyamatosan
összegzi az információkat a
nyitva tartó irodáktól, s a
megyei szervezetekhez be-
érkezõ felajánlások további
sorsáról a helyiekkel együtt-
mûködve központi koordi-
nációval döntenek. 

Az MSZP kékszámán a 06-
40-33-44-55 helyi tarifával
hívható telefonszámon folya-
matosan adnak információt
a gyûjtések helyszínérõl. 

A katasztrófára nem lehet
felkészülni. Mindig váratlan,
mindig tragikus és mindig
rengeteg élet derékba törését
jelenti. Segítsünk, amikor
megtehetjük!

Szolidaritás 2010 akciósorozat
AA  kkoolloonnttáárrii  ééss  ddeevveeccsseerrii  iisszzaapp--kkaattaasszzttrróóffáátt  kköövveettõõeenn  aazz  MMSSZZPP  aazz
eellmmúúlltt  nnaappookkbbaann  sszzáámmooss  ffeellaajjáánnlláásstt  tteetttt..  MMeesstteerrhháázzyy  AAttttiillaa  ppáárrtt--
eellnnöökk  aazz  MMSSZZPP  oorrsszzáággggyyûûllééssii  ffrraakkcciióójjaa  nneevvéébbeenn  eeggyymmiilllliióó  ffoorriinn--
ttoott  aajjáánnllootttt  ffeell,,  aazz  EEPP  ddeelleeggáácciióó  22,,55  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss  ttáámmooggaattáásstt
nnyyúújjttootttt  rréésszzbbeenn  ppéénnzz,,  rréésszzbbeenn  ttaarrttóóss  éélleellmmiisszzeerr,,  ggyyóóggyysszzeerreekk  ééss
rruuhháákk  ffoorrmmáájjáábbaann,,  mmeellyyeett  GGuurrmmaaii  ZZiittaa,,  HHeerrcczzoogg  EEddiitt  eeuurróóppaaii
ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõkk,,  vvaallaammiinntt  KKuunnhhaallmmii  ÁÁggnneess  eellnnöökkssééggii  ttaagg
aa  kkaattaasszzttrróóffaa  hheellyysszzíínnéénn  aaddttaakk  áátt  aa  kkáárroossuullttaakknnaakk..  AA  bbeerrhhiiddaaii
aallaappsszzeerrvveezzeett  ggyyûûjjttéésstt  sszzeerrvveezzeetttt,,  ééss  mmáárr  eell  iiss  jjuuttttaattttaa  aaddoommáá--
nnyyaaiitt  aa  rráásszzoorruullóókkhhoozz..  SScchhwwaarrttzz  BBééllaa,,  AAjjkkaa  sszzoocciiaalliissttaa  ppoollggáárr--
mmeesstteerree  sszzáámmooss  ccssaallááddoonn  sseeggíítteetttt  sszzeemmééllyyeesseenn  iiss..

KIADÓ
Kecskemét belvárosában

egyedi fûtéses, földszinti, utcai 

iroda-, 
üzlethelyiség.

A 40 nm-es két helyiség
kiépített telefonrendszerrel

és riasztórendszerrel ellátott.
Érdeklõdni: 06-30/9788-480  
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Az októberi helyi választáso-
kat követõen dr. Fekete László-
ban csak kételyek fogalmazód-
nak meg, hiszen nem volt az
eddigi – és most újra megvá-
lasztott – fideszes városi veze-
téssel felhõtlen a társulat kap-
csolata az elmúlt négy évben.
Ennek ellenére a választás
másnapján, soron kívül átad-
tak az önkormányzatnak a kivi-
telezett vízközmûvek fedezetére
286 millió 261 ezer forint tár-
sulati hitelt.

– Október 25-én összeül a
társulat intézõ és ellenõrzõ bi-
zottsága a folyó ügyek megtár-
gyalására – nyilatkozta lapunk-
nak az elnök. – Sokan emlé-
keznek rá, hogy nagy vita elõz-
te meg az ISPA szennyvízcsator-
názás lakossági hozzájárulásá-
nak mértékét. A társulat ezt 90
ezer forintban ajánlotta meg-
határozni (és nem 200 ezer-
ben, ahogy Trungel Ilona he-
tényi fideszes képviselõ asszony
tévesen közölte a kampánya
során). Szakértõi véleményekre
hivatkozva, a választók kegyei-
ért lihegõ városatyák végül 45
ezer forintra csökkentették ezt
az összeget, amit a társulatunk
elfogadott, noha tudtuk, hogy

ez a könnyelmû határozat sok
baj forrása lesz. Egyrészrõl el-
esett a társulat, és rajta keresz-
tül a program az állami támo-
gatástól, melynek feltétele ak-
kor a 90 ezer forintos alsó ha-
tár volt a lakás-elõ-
takarékossági szerzõdésekre
vonatkozóan. Másrészt az ön-
kormányzat plusz terheket vál-
lalt fedezet nélkül. Harmadszor
a lakók szemében a csatorná-
zás, illetve a nevetséges anyagi
vállalás teljesen bagatellizálta
az ügyet, igen sokan nem fizet-
ték ki még ezt a csekély hozzá-
járulást sem. Ezért adók mód-
jára történõ behajtást kezde-
ményezett a társulat. Ám sok
esetben nem férünk hozzá sze-
mélyes adatokhoz, amik szük-
ségesek a behajtás kezdemé-

nyezésére. Ha valaki azt gon-
dolná, hogy az illetékesek leg-
alább ebben partnerek, hát té-
vednek.

– A fideszes városvezetés az-
zal is nehezítette a társulat és
az érintett lakók sorsát, hogy a
korábban vállalt lakossági ön-
kormányzati támogatást nem
fizette meg a lakók Ltp. szám-
lájára. Miután a számlák záro-
lása nem jár a szerzõdés sze-
rint automatikusan, most foly-
nak az egyeztetések a társulat
és a Lakás-takarékpénztár kö-
zött.

A társulatnak a fentiek ren-
dezésére bizottsági határoza-
tok meghozatalára van szük-
sége, továbbá rendkívüli kül-
döttgyûlést kell összehívnunk.
A további tevékenységünket il-
letõen 8-10 külterületi utcakö-
zösség még kérte a vezetékes
vízellátást, és tudjuk, hogy a
Kecskemét-He tényegyháza
közti térségben élõk szeretné-
nek a területen átvágó szenny-
vízcsatornára rácsatlakozni.
Tehát van még feladat.
Ugyanakkor a méltatlan vá-
daskodások ideje lejár, a
fideszes ígéretek sorra balul
sülnek el, a várakozás pedig
lassan csalódottságot szül és
elégedetlenséggé fajul. Sze-
rintem az a helyi hatalom,
amelyik ezt nem kezeli okos
politikával, saját maga alatt
vágja a fát. Most a nem látvá-
nyos háttérmunkát végezzük el
társulatunknál, készülve a fel-
adataink lezárására – mondta
végezetül a civil szervezet el-
nöke.

Közmûfejlesztések és kételyek
HHaattaallmmaass  sszzeerrvveezzõõmmuunnkkaa  aazz,,  aammii  ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóónnaakk,,  aa  KKeeccsskkeemméé--
ttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  eellnnöökkéénneekk  kköösszzöönnhheettõõ  aazz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddeett  tteekkiinntt--
vvee..  HHiisszzeenn  aa  kköözzmmûûvveekk  kkiiééppííttééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  llaakkoossssáággii  öönneerrõõ  mmeegg--
ffiizzeettéésséévveell  öösssszzeeffüüggggõõ  tteeeennddõõkk  eellvvééggzzéésséérree,,  iilllleettvvee  aazz  éérriinntteetttt  iinnggaattllaann
ttuullaajjddoonnoossookkkkaall  vvaallóó  kkaappccssoollaattttaarrttáássrraa  sszzeerrvveezzõõddöötttt  hhaajjddaannáánn  eezz  aa
1111  eezzeerr  ttaaggoott  sszzáámmlláállóó  ttáárrssuullaatt,,  mmiinnddiigg  aa  llaakkoossssáágg  éérrddeekkeeiitt  kkééppvviisseell--
vvee,,  ééss  mmiinnddiigg  aazzéérrtt  kküüzzddvvee,,  hhooggyy  mmiinnééll  oollccssóóbbbbaakk  ééss  ggyyoorrssaabbbbaakk  llee--
ggyyeenneekk  vváárroossuunnkkbbaann  aa  kköözzmmûûffeejjlleesszzttéésseekk..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  1177  eezzeerr
884444  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddhhoozz  jjuuttootttt  eell  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa,,  aa  vvíízz,,  aazz
áárraamm  ééss  aa  ggáázz  aa  ttáárrssuullaatt  hhaatthhaattóóss  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell..

– Harta három külföldi telepü-
léssel tart fenn szorosabb baráti
kapcsolatot. A németországi
Lossburggal 1992-ben, Ham-
merbrückével 2000-ben, a
franciaországi Anse-val pedig
1993-ban írtunk alá partner
megállapodást. A településünk
lakosságának fele német nem-
zetiségûnek tartja magát – nyi-
latkozta lapunknak a polgár-

mester. – A kapcsolatok segítik
a hartai hagyományok ápolá-
sát és továbbélésének lehetõsé-
geit. 1976-ban kezdõdött ba-
rátkozásunk az õshaza polgá-

raival. Az Ulmi Dunabarátok
családi kapcsolataiból az ez-
redfordulóra községi együttmû-

ködés alakult ki. 1984-ben a
Hartai Hagyományõrzõ Német
Nemzetiségi Táncegyüttes sze-
repelt a gerlingeni svábbálon,
és a kapcsolatot azóta is ápol-

juk. 1999 óta megrendeztük az
alkotó- és táncos tábort a loss-
burgi gyermekeknek és felnõtt
tánccsoportok tagjainak.

– Élénk a kapcsolat a Hartai
Mûvészeti Alapiskola és a loss-
burgi Musikschule Oberes
Kinzigtal között, melynek leg-
hatásosabb példái a közös fel-
lépések úgy Hartán, mint Loss-
burgban. A német testvérváros
anyagiakban is rendszeresen
támogatja a Hartai Zenekultú-
ráért Alapítványt.

– Most a településünk idõsek
otthonának építéséhez kap-
tunk segítséget a lossburgiak-
tól. Már 80 ilyen ingatlant léte-
sítettek eddig Németország-
ban, minimálisra csökkentve
az energia szükségletet. Ez az
úgynevezett passzív ház pél-
daértékû lehet térségünkben.
Nekünk a német kapcsolat
alapvetõ fontosságú. Hiszen a
gyermekeink hozzájuk járnak
nyelviskolába, és egyre több
lossburgi vásárol ingatlant
nálunk.

– Mûvészeti egyesületeink
példáját követve azt szeret-
nénk, hogy új munkahelyeket
teremtõ német cégek is otthon-
ra leljenek Hartán, kitûnõ kap-
csolatainknak köszönhetõen.
Hiszen õk is ismerik települé-
sünk biztonságot, bizalmat és
összefogást hirdetõ szabályait.

Jó kapcsolatokkal befektetõkre vár Harta

Biztonság, bizalom, összefogás

AA  HHaarrttaaii  MMûûvvéésszzeettii  AAllaappiisskkoollaa  ddiiáákkjjaaii  ggyyaakkrraann  kkoonncceerrtteezznneekk  
aa  tteessttvvéérrvváárroossookkbbaann  iiss  

AA  hhaarrttaaii  hhûûssééggeess  eemmbbeerr..  NNeemm  ccssaakk  aa  nnéémmeett  aannyyaannyyeellvveett  ééss  aa  hhoozzzzáá
kkaappccssoollóóddóó  kkuullttúúrráátt  õõrrzzii--vvééddii,,  mmiinntt  nneemmzzeettiissééggii  öörröökkssééggeett,,  ddee  hhaa  vvaa--
llaakkiitt  mmeeggkkeeddvveell,,  kkiittaarrtt  mmeelllleettttee  kköövveettkkeezzeetteesseenn..  FFeelltteehheettõõeenn  eezzéérrtt  vváá--
llaasszzttoottttáákk  úújjjjáá  nneeggyyeeddsszzeerr  iiss  AAnnddrrááss  IIssttvváánntt  ppoollggáárrmmeesstteerrrréé,,  aakkiivveell  aa
nnaappookkbbaann  kkéésszzíítteetttt  llaappuunnkk  iinntteerrjjúútt..  EEbbbbõõll  mmeeggttuuddhhaattjjuukk,,  mmiillyyeenn  tteerr--
vveekkeett  ééss  vváággyyaakkaatt  rreemmééll  mmeeggvvaallóóssuullnnii  aazz  úújjaabbbb  nnééggyy  eesszztteennddõõbbeenn  aa
tteelleeppüüllééss  eellssõõ  eemmbbeerree..  RReemméénnyyeeii  nneemm  aallaappttaallaannookk,,  hhiisszzeenn  aa  tteerrvveekk
iiggaazzii  ffuunnddaammeennttuummaa  aa  hhaarrttaaii  eemmbbeerr,,  aa  sszzoorrggooss,,  ttaakkaarréékkooss  llookkáállppaatt--
rriióóttaa  vváállaasszzttóóppoollggáárr..  

A világszerte kedvelt, an-
gol nyelvterületrõl származó
vendéglátó forma, a vasár-
napi örömebéd  intézmé-
nyesítésével már számos
kecskeméti vendéglátóhely

próbálkozott az elmúlt évti-
zedben. Volt, aki föladta,
volt, aki megbukott vele, s
mindig vannak új és újabb
kísérletek is, de a Három
Gúnár vasárnap az ünnepi
gasztronómia álló csillaga
maradt a hírös város egén. 

Mi a vonzó ebben a kíná-
latban? – Naivitás lenne, ha
csak a rendkívül kedvezmé-

nyes árat neveznénk meg
okként. (Ár: 1.900 Ft/fõ;
gyermekeknek  – 12 éves
korig – 950 Ft/fõ; családi
kedvezmény – két felnõtt,
két gyerek –  5.000 Ft) Sokat

segít, jól jön, hogy 25-30
étel közül válogathat a ked-
ves vendég. A káprázatos
bõség érzése pedig vissza-
hívja a jó vendéget. De az
összhatásban van a titok. Ez
a terülj-terülj asztalkám
Kecskemét belvárosában ta-
lálható, közel a jó parkíro-
zókhoz. A hatalmas terem
mindig telve. Az öröm kap-

tár zaját nem zavarja a gye-
rekzsivaj. 

Biztosan nem volt könnyû
elkezdeni, és még nehezebb
évek óta tartani ezt a színvo-
nalat, de bizonyosan meg-
éri. A vasárnap jól étkezõ,
az étterembõl jó érzéssel tá-
vozó vendég hét közben a
munkahelyi kollektívájával is
visszatér a „tett színhelyére”.
Dicsérhetjük a Fricska Csa-
ba mesterszakács vezette
konyha kreativitását. Idõn-
ként bátorságát is.  Remél-
jük, hogy a jövõben is meg-
marad a hitelük.  A Három
Gúnár Sunday Lunch biztos

menedéke marad az éhes
családoknak, az ínyenc va-
sárnapi vendégeknek.

A házigazdáktól tudjuk,
hogy szeretettel várják a
tisztelt érdeklõdõket Ren-
dezvényházukba. 12-tõl 15
óráig korlátlan mennyiség-
ben válogathatnak a sok-
féle, remek hideg-meleg
ételbõl. 

Sunday Lunch
Családok kedvence a Három Gúnár
„„GGööddööllllõõii  ttööllttöötttt  jjéérrcceemmeellll,,  rroossttoonnssüülltt  ccssiirrkkeeccoommbb,,..  ttööllttöötttt  ttoojjáássvvaa--
rriiáácciióókk  ffrraanncciiaa  ssaallááttáávvaall,,  ffaalluussii  jjéérrcceessaallááttaa,,  hhúússlleevveess  mmáájjggaalluuss--
kkáávvaall,,  ttáárrkkoonnyyooss  bboorrjjúúlleevveess,,  ffookkhhaaggyymmaa  kkrréémmlleevveess  ssaajjttooss  ppiirrííttóóss--
ssaall,,  hhoorrttoobbáággyyii  hhúússooss  ppaallaaccssiinnttaa,,  PPeennnnee  ccaarrbboonnaarraa,,  ssoonnkkááss--
ggoommbbááss  ggnnooccccii,,  rráánnttootttt  ggoommbbaa,,  rráánnttootttt  kkaarrffiiooll,,  rráánnttootttt  ssaajjtt,,  ppaa--
ccaallppöörrkköölltt,,  bboorrjjúúppaapprriikkááss,,  vvaaddaass  ppuullyykkaassüülltt  zzsseemmlleeggoommbbóóccccaall,,
sseerrttééssccssüüllöökk  ppéékknnéé  mmóóddrraa,,  tteejjffööllööss  rráácchhaarrccssaa,,  rraabbllóóhhúúss  nnyyáárrssoonn
ppaarráázzssbbuurrggoonnyyáávvaall……””  ––  GGoonnddoollnnáá  vvaallaakkii,,  hhooggyy  iitttt  mmoosstt  nneemm
eeggyy  nnééppsszzeerrûû  sszzaakkááccsskköönnyyvv  ttaarrttaalloommjjeeggyyzzéékkéétt  ssoorroollttuukk  ffeell,,  hhaa--
nneemm  aa  KKeeccsskkeemmééttii  HHáárroomm  GGúúnnáárr  RReennddeezzvvéénnyyhháázz  jjöövvõõ  vvaassáárrnnaa--
ppii  SSuunnddaayy  LLuunncchh  ééttllaappjjáánnaakk  eeggyy  rréésszzéétt  iiddéézzttüükk??  

NAGYSZÍNHÁZ
november 5. péntek 19.00 ó SZÍVEMBEN BOMBA VAN bérletszünet   
november 6. szombat 11.00 ó POPEYE – a Thália Színházban

19.00 ó Anyám tyúk, avagy az ember tragédia – 
a  L'art pour l'art Társulat elõadása 

november 7. vasárnap 11.00 ó POPEYE – a Thália Színházban 
november 10. szerda 15.00 ó POPEYE Grimm b.
november 12. péntek 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Katona J. b., bemutató
november 13. szombat 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Berky L. b.
november 14.vasárnap 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Jászai M. b. 
november 16. kedd 15.00 ó POPEYE Andersen b.
november 17. szerda 15.00 ó POPEYE La Fontaine b.  
november 18. csütörtök 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Apáczai Cs. J. b. 
november 19. péntek 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Blaha L. b.
november 21. vasárnap 15.00 ó SZÍVEMBEN BOMBA VAN bérletszünet
november 22. hétfõ       
november 23. kedd 19.00 ó OROSZ LEKVÁR Páger A b.     
november 24. szerda 18.00 ó ISTENTELEN IFJÚSÁG – a Bárka Színház elõadása
november 25. csütörtök 15.00 ó POPEYE Tersánszky J. J. b.  
november 28. vasárnap 15.00 ó OROSZ LEKVÁR Vízváry M. b.
november 30. kedd  19.00 ó OROSZ LEKVÁR Dajka M. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
november 3. szerda 19.00 ó OPERETT SZELETEK
november 4. csütörtök 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
november 6. szombat 19.00 ó ÉS A CSELLÓVAL MI LEGYEN? – 

a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház elõadása
november 14. vasárnap 15.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL 
november 16. kedd 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL 
november 17. szerda 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL     
november 18. csütörtök 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA
november 19. péntek 18.00 ó MIRANDOLINA – zártkörû elõadás

a Szekszárdi Magyarországi Német Színház elõadása
19.00 ó    CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Karinthy Színházban

november 20. szombat 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Karinthy Színházban
november 21. vasárnap 19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA
november 24. szerda 19.00 ó GOGOL UTÓIRAT – a Bárka Színházban
november 28. vasárnap 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA – bemutató
november 30. kedd 19.00 ó AZ ARANYMÛVES BOLTJA

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNPAD
november 16. kedd 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
november 20. szombat 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN  
november 21. vasárnap 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN  

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
novemberi MÛSORA

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

SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

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

TB által támogatott 
gyógykezelések, étterem,

apartmanok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA 
� SZAUNA � INFRASZAUNA

Munkatársaink
távközléstechnikai

és informatikai
problémák

megoldásában
rendelkezésre állnak 
Bács-Kiskun megye

egész területén.

Cégünk vállalja telefon al-
központi rendszerek, infor-
matikai eszközök beszerzé-
sét, telepítését, üzemelteté-
sét, továbbá vezetékes és
vezeték nélküli informatikai
hálózatok tervezését, telepí-
tését, üzemeltetését.

Elérhetõségek: 
fax: +36-79/542-423

e-mail: hiba@bickft.hu 
Levelezési cím: 

6500 Baja, Kölcsey u. 45.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), 
Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), 

Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT! 

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT! 
A Takarékszövetkezet kiemelt ajánlataiból

Szerzõdéses számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek

A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, 
jelenleg     6,0%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft

Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese, 
jelenleg éves     6,5% 
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese, 
jelenleg éves      6,1% 
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft

Egyéves lekötésû betétek 
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, 
jelenleg éves     7,0% 
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +1,35% kamat együttese, 
jelenleg éves      6,6% 
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft

Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél 
Tartós Befektetési Betétszámlán legalább 500.000 Ft elhelyezésével
A betét 5 év után kamatadó-mentes.  
Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja. 
Jelenlegi betéti kamatok éves 5,3 - 6,1%    

Kiemelt kínálat tagjainknak
Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret

Vállalkozói számlákhoz Széchenyi-kártya hitel
Kis-diák-hitel szeptember végéig

Netbank vagy Elektra – Lakossági és üzleti bankkártya

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:

A Nyíri úti nyugdíjasházban 
kiadó 

egy másfél szobás, 
részben bútorozott,

földszinti lakás, 
kis elõkerttel.

Csak nyugdíjasnak.
Érdeklõdni 

a 0066--2200//33226677--440055-ös 
telefonszámon lehet.

Élményekkel teli rendezvény
részese volt tegnap este há-
rom közismert kecskeméti
polgár a Békés megyei
Gyomán. Hiszen teltházas ta-
lálkozó részesei lehettek a
Kõrös menti város OMart
Könyvesboltjának Kulturális
Mûhelyében, ahol nagy szere-
tettel fogadták a vendégeket. A
gyomai születésû KKoolloohh  EElleekknek

– lapunk vezetõ szerkesztõjének
– Hõingadozás címû könyve volt
ennek a csodálatos író-olvasó
találkozónak az apropója, amin
részt vett FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff, a
nagy sikert arató kötet kiadója.
Az ünnepeltek között volt a szer-
zõhöz hasonlóan ugyancsak
gyomai születésû KKoovvááccss  AAnndd--
rrááss, a Print 2000 Nyomda Kft.
ügyvezetõ-tulajdonosa is. 

Gyomai találkozó

A Gong Rádióban eltöltött
délelõtti vendégeskedést kö-
vetõen a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központot is
felkereste a napokban a híres
magyar énekesnõ, a jóté-
konyság nagyköveteként em-
legetett KKaattoonnaa  KKlláárrii. A ház
gondozottjai elõtt városunk
jeles újságírója, BBoorrzzáákk TTiibboorr

beszélgetett a népszerû ven-
déggel. Ezt követõen a mû-
vésznõ felolvasott a résztve-
võknek Kész szavak címû
könyvébõl, és feledhetetlen
perceket töltött a nehéz sorsú
családokat támogató Karol
Wojtyla Barátság Központ
gondozottjaival. 

A jótékonyság nagykövete

KISOSZ Bács-Kiskun 
Megyei Szövetsége

Az alábbi képzéseket indítja november hónapban:
– Élelmiszer és vegyi áru eladó

–  Kereskedõ, boltvezetõ      – Vendéglátó eladó
– Szakács         – Pincér        – Ruházati eladó 

Nyt.szám19-0122-04 Lajstrom szám: AL-220

JELENTKEZNI CSAK SZEMÉLYESEN Kecskemét, Budai u 1. II/22.
november 4-én, csütörtökön 8-12 óráig lehet.

Képzésenként az elsõ 15 fõ kedvezményben részesül.

Nyitva: hétfõ, kedd, csütörtök és vasárnap 9-20 óráig, szerdán, pénteken és szombaton 9-22 óráig

TERMÁL SZERDA AKCIÓ!
600 Ft−os belépőjeggyel 

50%−os étkezési kedvezménnyel


