
Szent Flórián napi számvetés
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Épülõ-szépülõ belváros
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Interjú dr. Kopasz Zsolt
vezetõ ügyésszel – 3. oldal

Virágvásár
Legyen Kecskemét a szép-
ség, a virágok városa, ahol
igényes polgárok élnek! –
Ez is lehetett volna a jel-
mondata a város fõterén
folyó virágos forgatagnak
az elmúlt hetekben. Itt
ugyanis vasárnaponként a
Kertészek Egyesülete szer-
vezett remek – vásárral
egybekötött – bemutatókat
ezerféle illatos növénybõl.
A rangos kecskeméti kerté-
szetek – köztük olyan tradi-
cionális kertészcsaládok,
mint amilyen a Gyenes
vagy a Hegede família –
színes, változatos virágka-
valkádja örvendeztette meg
a városlakókat és az erre
járó vendégeket. Történel-
mi fõterünkön az árusok és
a nagyszámú vásárlókö-
zönség együttes látványa
hamar megnyugtatott min-
den lokálpatriótát, hogy az
idén is gyönyörködhetünk
városszerte a kecskeméti
házak virágágyasaiban,
balkonjaiban.

Kiadó
májustól 

kecskeméti belvárosi, 
utcai, kétszobás 

iroda
üzlethelyiség

Tel.: 30/9788-480

Érdekli a HR menedzseri
pálya?

Jelentkezzen, 
toborzót keresünk!

Akár egymillió forintos
havi jövedelem is

elérhetõ.

Munkát keres?
Mi munkatársakat.

nagybroker@gmail.com

Május 7-én pénteken 12-18 óra között Kecskeméten az Ifjúsági Otthon tükörtermében

Nyílt Napot tartunk. 
Várjuk Önt is, e kupon bemutatásával ajándékot kap.

Amit kínálunk: egy kis kóstoló a jólápoltságból, szépségbõl, kozmetikából, 
egészséges életmódból. Színtanácsadás, tavaszi bõrápolási és sminktrendek. 

Meglepetések, tombola, kedvezményes vásárlói kártya.
Szervezõ: Csányiné Böbe  06-20/9614-821 �� www.bpcsapat.hu
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Új sorozatot indítunk lapunkban
hasznos, idõszerû adózási taná-
csokat kínálva olvasóinknak.
Ebben a közismert kecskeméti
Global Tax-Office Kft. ügyveze-
tõje, NNaaggyy  NNoorrbbeerrtt okleveles
nemzetközi és forgalmi adó-
szakértõ lesz segítségünkre, aki-
nek aktuális adótanácsai ez al-
kalommal lapunk 2. oldalán ol-
vashatók.

Adózási tudnivalók

WWaalltteerr  GGáábboorr hetényegyházi festõmûvésznek Innsbruckban nyílik
kiállítása május 7-én. Fõleg a magyar tájakat, hangulatokat meg-
idézõ alkotásait tárja majd közszemlére Ausztriában egy hónapon
át a tehetséges fiatal képzõmûvész.

Walter a sógoroknál

Az elmúlt években hagyo-
mánnyá vált, hogy ezen a na-
pon buszos kirándulást tesznek
az egyesület aktív és pártoló
tagjai, melynek során megte-
kintenek néhányat a közremû-
ködésükkel megújult emlékhe-
lyek és a környék természeti ne-
vezetességei közül. Ezúttal Solt
felé indultak útnak, és elsõ állo-
másként betértek a Kígyósi

Csárdába. Itt HHooddoovváánn  LLáásszzllóó
tulajdonos frissítõvel fogadta a
kirándulókat, majd együtt ke-
resték fel a Porta által koráb-
ban, a közeli Kos-Tök szigeten
felújított fehérmárvány keresz-
tet. Ezt követõen a szikes pusz-
ták és az édesvízi mocsarak
helyzetérõl hallgatott meg rövid
tájékoztatást a társaság, majd
továbbindultak Soltra, ahol GGááll

JJóózzsseeff polgármester volt a lel-
kes csoport vendéglátója. A
Vécsey-kastélyban helytörténeti
programon vettek részt, majd a
városszéli történelmi pincefalu-
ba indultak tovább.

Az egész napos rendezvény
utolsó állomása Dunaföldvár
volt, az egyesület által meg-
mentett Kálvária-dombi mûem-
lékpark helyszíne. Itt, a várban
fogyasztották el ebédjüket is a
kirándulók, a környékbeli pol-
gármesterekkel közösen, BBuuggyyii
AAnnddrrááss vállalkozó és NNaaggyy
GGáábboorrnnéé dunaföldvári polgár-
mester asszony meghívására.

Portás kirándulás a Föld Napján

AA  kkeeccsskkeemmééttii  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  aakkttiivviissttááii  eezzúúttttaall  iiss  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm
üüggyyee  mmeelllleettttii  eellkköötteelleezzeettttssééggggeell  üünnnneeppeellttéékk  mmeegg  aa  FFöölldd  NNaappjjáátt..  AA  BBaa--
rrááttookk  tteemmpplloommáábbaann  kköözzööss  ffoohháásszztt  mmoonnddttaakk  aa  TTeerreemmttõõhhöözz  aa  mmeeggõõrr--
zzééssüünnkkrree  bbíízzootttt  ccssooddááéérrtt,,  FFööllddüünnkkéérrtt..  EEzztt  kköövveettõõeenn  aazz  eeggyyeessüülleett  ddíísszz--
tteerreemméébbeenn  SSeebbeessttyyéénn  IImmrree  ggyyûûjjttõõ  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemmmmeell  kkaappccssoollaattooss
kkééppeessllaappjjaaiibbóóll  öösssszzeeáállllííttootttt  kkiiáállllííttáásstt  nnyyiittoottttaakk  mmeegg..  

A projekt a KvVm Zöld Forrás prog-
ramja támogatásával valósult meg.
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Elõször vegyük sorra azokat a
változásokat, amelyek átmenettel
megszûnõ kedvezmények és utol-
jára az elmúlt adóévre alkalmaz-
hatjuk. A 2009. december 31-ig
elengedett kötelezettség, átvállalt
tartozás, kapott támogatás miatt
az adóévben elszámolt bevétellel
csökkenthetõ az adóalap utoljára.
A tavalyi esztendõ végéig vásárolt
kortárs képzõ- és iparmûvészeti
alkotás beszerzési értékének
20%-ával csökkenthetõ az adózás
elõtti eredmény az adott évben és
az azt követõ 4 esztendõben. A
kis- és középvállalkozásokban
2009. december 31-éig tõke-
emelés révén szerzett részesedés
elidegenítésekor keletkezõ árfo-
lyamnyereséggel csökkenthetõ az
adóalap, ha az adózó a részese-
dését 2014. december 31-ig át-
ruházza.

A gazdasági válság hatásának
tompítására a TAO. tv. 2010. évi
változásai között szerepelnek
olyanok is, amik már a tavalyi
adóévre is alkalmazhatóak.

Ilyen a 2008. december 31-én
nyilvántartott fejlesztési tartalék is,
amely a 2008. évi beszámolóban

lekötött tartalékként került kimuta-
tásra, és amely feloldására a ko-
rábbi 4 helyett 6 év áll rendelke-
zésre. Itt fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy a fejlesztési tarta-
lék képzésével pusztán elhalaszt-
juk az adófizetési kötelezettsé-
günket egy késõbbi idõpontra,
tehát ez nem jelent végleges
adómegtakarítást. A társasági
adó három százalékos emelke-
dése ráadásul azt is jelenti, hogy
amit 2009-ben a 16%-os adó-
kulcs mellett elhalasztunk, azt ké-
sõbb 19%-os kulccsal kell majd
megfizetni. A fejlesztési tartalék
alkalmazása során a jövõbeni
értékcsökkenést hozzuk elõre, így
célszerû olyan eszközöknél felol-
dani, amelyeknél a Tao. tv. ala-
csony leírási kulcsot ír elõ, hosszú
leírási idõt feltételezve. 

Behajthatatlan követelésnek
minõsül a számviteli törvény ren-

delkezései mellett a 365 napon
belül ki nem egyenlített követelés
20%-a, ami adóalap-csökkentõ
tétel lehet. Bevezetésre került a
nyilvántartott értékvesztés fogal-
ma is, ami a követelésekre a
számviteli elõírások alapján el-
számolt és adózás elõtti ered-
ménynöveléseként figyelembe
vett értékvesztés, csökkentve az
adózás elõtti eredmény csökken-
téseként számításba vett összeg-
gel. A társasági adóalapot – ma-
ximum a nyilvántartott értékvesz-
tés összegéig – csökkenthetjük a
követelés átruházásakor, ki-
egyenlítésekor, beszámításakor
elszámolt bevétellel.

A tulajdoni részesedésre elszá-
molt értékvesztés visszaírásával
csökkenthetõ az adózás elõtti
eredmény, feltéve, hogy az elszá-
molt értékvesztéssel korábban
növelni kellett az adóalapot.

A 2009. adóévtõl kezdõdõen
megszûnik a veszteségelhatáro-
lás adóhatósági engedélyezése,
de az elhatárolásra csak akkor
van mód, ha a rendeltetésszerû
joggyakorlás elvének betartásá-
val keletkezett a negatív adó-
alap.

Hasznos adózási tudnivalók
ÚÚjjrraa  eelléérrkkeezzeetttt  aa  mmáájjuuss  hhóónnaapp  ééss  eezzzzeell  eeggyyüütttt  aa  ggaazzddáállkkooddóó  sszzeerrvveezzee--
tteekk  eellõõzzõõ  éévvii  mmûûkkööddééssii  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  sszzáámmbbaavvéétteellee,,  ééss  aazz  eezzzzeell  jjáárróó
bbeesszzáámmoolláássii,,  bbeevvaalllláássii,,  aaddóóffiizzeettééssii  kköötteelleezzeettttssééggeekk  tteelljjeessííttééssee..  AA  vváállllaall--
kkoozzáássookk  ttööbbbbssééggéétt  éérriinnttõõ  mmóóddoossííttáássookk  ttöörrttéénntteekk  aa  ttáárrssaassáággii  aaddóórróóll  ééss
oosszzttaalléékkaaddóórróóll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyy  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann  TTAAOO..  ttvv))  rreennddeellkkeezzéésseeiibbeenn
22001100..  jjaannuuáárr  11--ttõõll..  AA  vváállttoozzáássookk  eeggyy  rréésszzee  mmáárr  aa  22000099..  üüzzlleettii  éévvrree  iiss
aallkkaallmmaazzhhaattóó,,  eezzéérrtt  aa  lleehheettssééggeess  aaddóóeellõõnnyyöökk  kkiihhaasszznnáálláássaa  éérrddeekkéébbeenn
éérrddeemmeess  úújjrraa  öösssszzeeffooggllaallnnii  aa  mmóóddoossuullóó  sszzaabbáállyyookkaatt..  

GLOBAL TAX-OFFICE KFT
6000 Kecskemét, Tinódi u. 14.A. 1/3
Tel./fax : +36-76/328-731
mobil: +36-20/489-9972, +36-20/669-0391
email: gto@gto.hu; nagy.norbert@gto.hu
honlap: www.globaltaxoffice.hu, www.gto.hu 

––  JJóóll  lláátthhaattóó,,  hhooggyy  aazz  eell--
mmúúlltt  nnééggyy  éévvbbeenn  aallaappjjaaiibbaann
vváállttoozzootttt  mmeegg  aazz  éélleettee..  MMii--
llyyeenn  vváállttoozzáássoonn  mmeenntt  kkeerreesszz--
ttüüll  eezzzzeell  ppáárrhhuuzzaammoossaann  vváá--
llaasszzttóókköörrzzeettee??  

– Nincs olyan szeglete a
választókerületemnek, ahol
ne történt volna valamilyen
elõrelépés az elmúlt idõszak-
ban. Van, ahol játszótér- és
járdaépítésekkel sikerült az
ott élõk komfortérzetét javí-
tani, az ISPA utáni helyreállí-
tás során a tervezettnél lé-
nyegesen magasabb színvo-
nalú fejlesztést értünk el a
Szent Imre és a Teleki László
utcák térségében, ahol kultu-
rált parkolókat is kialakítot-
tunk. A Balaton utcán – az
úthelyreállítás mellett – ma
új fasor növekszik. A fejlesz-
tések elõkészítése és kivitele-
zése során folyamatos a
kommunikáció a lakosokkal.
Ez történik jelenleg például a
Balaton, Bibó és József Attila
utcák által határolt területen
tervezett kulturált, parkosí-
tott, mélygarázzsal ellátott
társasház kapcsán, ahol a
fejlesztõ vállalta, hogy a köz-
vetlenül környezetben lévõ
közterületet, parkot is ren-
dezni fogja.

––  AA  bbeellvváárroossii  ppaarrkkoolláássii  nnee--

hhéézzssééggeekkrree  lláátt  mmeeggvvaallóóssíítthhaa--
ttóó  ffeejjlleesszzttééssii  aalltteerrnnaattíívváátt??  

– Ami eszköz és lehetõség
a kezünkben volt, azzal él-
tünk: a meglévõ önkormány-
zati területeken, közterülete-
ken, ahol lehetséges volt, ott
parkolót alakíttattunk ki, így
például a Kiskert tér mellett, a
Hoffmann János utcában.
Összességében ez 200-300
parkolóhelyet jelent. Végle-
ges megoldást azonban csak
egy átfogó, koncepcionális
beruházás hozhat, aminek az
alapjait teremti meg a Közle-
kedési Operatív Program ke-
retében elnyert pályázat,
amelynek az elõkészítésében
és a koncepció kialakításá-
ban tevékenyen részt vettem.
Ennek keretében, egy tömeg-
közlekedési koncepcióváltás-
sal együtt, öt éven belül meg

kell oldódnia ennek a problé-
mának.

––  MMeeggííttééllééssee  sszzeerriinntt  mmii  ookkoozz--
zzaa  jjeelleennlleegg  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  pprroobb--
lléémmáátt  aa  vváállaasszzttóókkeerrüülleettbbeenn??

– A legneuralgikusabb
pont, ami engem képviselõ-
ként rendkívül nehéz feladat
elé állít, az az éjszakai randa-
lírozások kérdése a belváros-
ban, elsõsorban a Zimay ut-
cán lévõ szórakozóhelyek
környékén. Ennek a felelõs-
ségét azonban nem lehet
csupán a rendõrségre, pol-
gárõrségre, közterület fel-
ügyeletre, képviselõre, vagy
bármilyen hatóságra háríta-
ni! Megnyugtató megoldást
a társadalmi összefogás, a
szülõkkel és pedagógusok-
kal való széleskörû együtt-
mûködés hozhat.  

––  EEllééggeeddeetttt  lleehheett  aa  vváállaasszz--
ttóókköörrzzeett  aazz  eellõõkkéésszzííttééss  aallaatttt
áállllóó  vváárroossffeejjlleesszzttééssii  tteerrvveekk--
kkeell??

– Két nagyon jelentõs, rég-
óta aktuális belvárosi beruhá-
zás áll megvalósulás elõtt,
amelyek elõkészítésében részt
vettem: a Szalagház elnyerte
a panelprogram pályázatot,
a Kossuth tér 5-7 számú, úgy-
nevezett Lordok háza pedig a
gyûjtõkémények önkormány-
zati felújítására vonatkozó
önkormányzati támogatási
lehetõséghez jutott. A fõtér
fejlesztése, azt hiszem magá-
ért beszél: minden évben
megújul egy-egy eleme, és ez
a tendencia a pénzügyi lehe-
tõségek függvényében tovább
folytatódik. A Kéttemplom-
köz rendezése volna még sür-
getõ feladat, de erre valószí-
nûleg már csak a Rákóczi út
és a Vasútpark fejlesztését kö-
vetõen kerülhet sor. 

Épülõ-szépülõ belváros

A kecskeméti sikerekre való te-
kintettel országos ivartalanítási
akciót kezdeményezett TTõõzzsséérr
JJuuddiitt, a Mentsvár az Állatokért
és Környezetünkért Alapítvány
elnöke, a Gong Rádió ügyveze-
tõje. 

Az országos akció részleteit
egy stúdióbeszélgetés keretén
belül ismertették, amelyen részt
vett ddrr..  LLoorráásszzkkóó  GGáábboorr, a Ma-
gyar Állatorvosi Kamara Állatvé-
delmi Bizottságának elnöke, BBiirr--

ggiitt  LLeewwee, a Mentsvár német test-
vérszervezetének, a Photenhilfe-
Europa Egyesületnek az elnöke
és IIzzssáákk  GGáábboorr, az egyesület
magyarországi képviselõje is.

Az országos akció lebonyolí-
tásához a Magyar Állatorvosi
Kamara nyújt segítséget, az ál-
latorvosi egyetemi hallgatók be-
vonásával. A továbbiakban fo-
lyamatosan végzik el ezeket a
mûtéteket – jelentette be dr.
Lorászkó Gábor, aki az orszá-

gos akció koordinátora is lesz
egyben. Az egyetemen az ivar-
talanításon túl, a kutyákon el-
végzik a száj- és fülüregi vizsgá-
latokat, és a daganatos megbe-
tegedések gyógyításában is se-
gítséget nyújtanak. Az állatvé-
dõknek kizárólag az oda- és
visszaszállításról kell gondos-
kodniuk. A Mentsvár német test-
vérszervezete folyamatos ado-
mánygyûjtéssel támogatja a ka-
mara munkáját. 

SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa  22000066  óóttaa  KKeeccsskkeemméétt  44--eess,,  bbeellvváárroossii  vváá--
llaasszzttóókkeerrüülleettéénneekk  eeggyyéénnii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellõõjjee..  AA  kköözzggaazzddáásszz
vvééggzzeettttssééggûû  sszzaakkeemmbbeerr  aa  ppéénnzzüüggyyii  ééss  kkööllttssééggvveettééssii  bbiizzoottttssáágg  eellnnöökkee--
kkéénntt  vveetttt  rréésszztt  aa  DDaaiimmlleerr--BBeennzz  bbeerruuhháázzáássáánnaakk  eellõõkkéésszzííttéésséébbeenn,,
22000088..  jjúúnniiuussááttóóll  ppeeddiigg  aallppoollggáárrmmeesstteerrkkéénntt  kkoooorrddiinnáálljjaa  aazz  eezzzzeell  kkaapp--
ccssoollaattooss  tteeeennddõõkkeett..  SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiáátt  iiddéénn  jjaannuuáárrbbaann  aa
HHaasszzoonn  mmaaggaazziinn  aa  2255  lleeggffoonnttoossaabbbb  mmaaggyyaarr  nnõõ  ééss  aazz  55  lleeggbbeeffoollyyáá--
ssoossaabbbb  ppoolliittiikkuussnnõõ  kköözzéé  ssoorroollttaa  oollyyaann  kköözzéélleettii  sszzeemmééllyyiissééggeekk  mmeelllleetttt,,
mmiinntt  DDáávviidd  IIbboollyyaa,,  LLeennddvvaaii  IIllddiikkóó  ééss  SSzziillii  KKaattaalliinn..  „„AA  nnaaggyyppoolliittiikkááttóóll
ttáávvooll  aazz  oorrsszzáágg  lleeggnnaaggyyoobbbb  iippaarrii  bbeerruuhháázzáássáátt  kkoooorrddiinnáálljjaa  kkaattoonnááss
pprreecciizziittáássssaall””  ––  íírrjjáákk  rróóllaa..  KKeeccsskkeemméétt  aallppoollggáárrmmeesstteerréétt  eezzúúttttaall  eeggyyéé--
nnii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellõõkkéénntt  vvééggzzeetttt  mmuunnkkáájjáárróóll,,  aa  vváállaasszzttóókkeerrüü--
lleettéébbeenn  eelléérrtt  eerreeddmméénnyyeekkrrõõll  kkéérrddeezzttüükk..    

Példás összefogás

– Elég szomorú állapotok fo-
gadtak itt, amikor átvettem en-
nek az állatkertnek az irányítá-
sát. Megdöbbenéssel tapasz-
taltam például, hogy 16-féle
munka- és környezetvédelmi,
illetve állategészségügyi enge-
dély hiányozott, vagy régen le-
járt. De az adminisztráció
egyéb területein is legalább
annyi anomália mutatkozott,
mint a munkamorál tekinteté-
ben – nyilatkozta az Alföldi
Naplónak PPuullllaaii  BBééllaa. – Az ál-
latok jobb élelmezése érdeké-
ben együttmûködési megálla-
podást kötöttünk a kecskeméti
Metro és a két Tesco áruházzal,
ahonnan azóta is ingyen kap-
juk a lejárt szavatosságú zöld-
ségeket, pék- és húsárukat,
változatosabbá téve lakóink ét-
rendjét.

– Szembetûnõ volt az is,
hogy nincs egy egységes ar-
culata ennek a vadaskertnek.
Tudom, nem létkérdés az,
hogy lehetõleg egyforma le-
gyen a karámok, kifutók, ket-
recek típusa és színe, esztéti-
kai szempontból viszont ez is
lényeges. Ahogy sok minden
más is, amiket nem kell kita-
lálni, csak szétnézni az or-
szág többi tíz állatkertjében
és átvenni a jól bevált ötlete-
ket, megoldásokat. Területi-
leg a miénk a legkisebb va-
daskert és a terjeszkedést
nem teszi lehetõvé a környe-
zetünk. Viszont átcsoportosí-
tásokkal szabadíthatók fel új
férõhelyek, s így újabb állat-
fajokkal bõvíthetjük kertünk
állományát. Az idén 72 ilyen
egyed beszerzését tervezzük,

a többi állatkerttel való jó
kapcsolatunknak is köszön-
hetõen. 

– Természetesen a legfon-
tosabb törekvésünk a vadas-
kert látogatottságának növe-
lése. Minden bizonnyal sok
érdeklõdõt vonz majd az a
három gyönyörû kis oroszlán,
amelyek a múlt héten szület-
tek nálunk. A madarak és fák
napján, május 15-én családi
odúkészítésre várjuk az ér-
deklõdõket, a gyermeknapon
pedig különbözõ elõadómû-
vészek szórakoztatják a fiata-
lokat. Újra indítjuk nyáron a
vadaskert tábort, nyitva tar-
tunk a múzeumok éjszaká-
ján, családi programokat kí-
nálunk augusztus 20-án,
majd az állatok világnapján.
Szeretnénk elérni, hogy láto-
gatóink mennél több idõt
töltsenek nálunk, ahol már
ajándékbolt és büfé is üze-
mel, növelve vendégeink elé-
gedettségét.       

IIggeennccssaakk  zzûûrrööss  éévveekk  uuttáánn  aa  jjeelleekk  sszzeerriinntt  iissmméétt  aa  mmeeggffoonnttoolltt  iirráánnyyííttááss,,
aa  nnyyuuggaalloomm  ééss  aa  ffeejjllõõddééss  jjeelllleemmzzii  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVaaddaasskkeerrtteett..  AAzz  eell--
mmúúlltt  éévv  ookkttóóbbeerrééttõõll  PPuullllaaii  BBééllaa  kkeerrttéésszzmméérrnnöökk  lleetttt  aazz  iinnttéézzmméénnyy  iiggaazz--
ggaattóójjaa,,  aakkiinneekk  mmuunnkkáájjáátt  ddrr..  MMeezzõõ  TTiibboorr  áállllaattoorrvvooss  sseeggííttii,,  mmiinntt  sszzaakk--
mmaaii  vveezzeettõõ..

Vadaskerti 
változások
Vadaskerti 
változások
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KKoobbeellaa  JJáánnoossttóóll, az autós is-
kola vezetõjétõl megtudtuk,
hogy pályázati támogatással
egy olyan új berendezéssel
gazdagodott intézményük a
közelmúltban, amihez hasonló
nincs másik Kecskeméten. Egy
14 millió forintot érõ, autóve-
zetõi szimulátorról van szó,
aminek segítségével a tanulók
15-féle vezetési környezetben
gyakorolhatnak. A szimuláto-
ron vezethetnek például zsúfolt
városban, lakott területen kí-
vül, autópályán, vagy éjszaka,
csúszós úton, miközben a
programok jóvoltából felmér-
hetik, hogyan reagálnak kü-
lönbözõ veszélyhelyzetekre.

– A vezetési programjaink
folyamatosan bõvülnek, így
már tervezés alatt van a Kecs-
kemét fontosabb csomópont-
jaiban való közlekedés szimu-
lálása is – nyilatkozta lapunk-
nak Kobela János. – Bízunk
benne, hogy a  mai kor szín-
vonalának megfelelõ oktatási

segédeszközeinkkel még ha-
tékonyabbá tehetjük tanuló-
ink közlekedési érzékének
fejlesztését. Természetesen a
szimulátor használata nem
helyettesíti a gyakorlati órá-
kat, de hozzájárul ahhoz,
hogy tanulóink gyorsabban
és hatékonyabban jussanak
hozzá azon ismeretekhez,

amelyek lehetõvé teszik,
hogy majdan önállóan, biz-
tonságosan és dinamikusan
vegyenek részt a közlekedés-
ben. Tanulóinknak díjmentes
ennek a környezetbarát és

energiatakarékos berende-
zésnek a használata, amin
lehetõségük van a forgalmi
vizsga szimulálására is.

AA  BB  kkaatteeggóórriiááss  ttaannffoollyyaamm
ddííjjaa  ––  bbaallllaaggáássii  aakkcciióókkéénntt,,
mmáájjuuss  2277--ééiigg  ––  111100  eezzeerr  FFtt
hheellyyeetttt  mmoosstt  ccssaakk  8800  eezzeerrbbee
kkeerrüüll  aa  KKoobbeellaa  AAuuttóóss  IIsskkoo--
lláábbaann..

Kobela Autós Iskola

Oktatási technika – felsõfokon
SSookk  eezzeerr  oollyyaann  aauuttóóss  kköözzlleekkeeddiikk  mmaa  mmáárr  aa  kköözzuuttaakkoonn,,  aakkii  aa  kkeeccsskkee--
mmééttii  KKoobbeellaa  AAuuttóóss  IIsskkoolláábbaann  sszzeerrzzeetttt  vveezzeettõõii  eennggeeddééllyytt..  AA  mmaahhoollnnaapp
kkéétt  éévvttiizzeeddeess  mmúúllttrraa  vviisssszzaatteekkiinnttõõ  iinnttéézzmméénnyy  nneemm  vvéélleettlleennüüll  nnééppsszzeerrûû,,
hhiisszzeenn  iitttt  aa  mmooppeeddttõõll  aazz  aauuttóóbbuusszziigg,,  sszziinnttee  mmiinnddeennffééllee  ffööllddii  ggééppjjáárrmmûû
vveezzeettéésséétt  ookkttaattjjáákk,,  mmééggppeeddiigg  nnaaggyyoonn  kkeeddvveezzmméénnyyeess  ttaannffoollyyaammii  ddííjjaa--
kkéérrtt,,  kkiittûûnnõõeenn  ffeellkkéésszzüülltt  ookkttaattóókk  ééss  kkiivváállóó  tteecchhnniikkaaii  ffeellttéétteelleekk  mmeelllleetttt..  

Kobela Autós Iskola
Kecskemét, Csányi János körút 4.

Telefon: 76/48-48-49,  +36-20/942-9986 
e-mail: info@kobela.hu   honlap: www.kobela.hu 

KORTÓL, NEMTÕL
FÜGGETLENÜL
közérzetjavításra, 

fáradtság enyhítésére, ellazulásra 

a belvárosban,
a Bagi László utcában.

Idõpontegyeztetés napközben 
9-tõl 4-ig: 

Melinda – 06-70/215-8769

frissítő masszázs

Felgyorsítva

––  EEllkkééppeesszzttõõeenn  ssookknnaakk  ttûûnniikk
eezz  aazz  üüggyymmeennnnyyiisséégg..  HHooggyyaann
ggyyõõzziikk?? – kérdeztük ddrr..  KKooppaasszz
ZZssoolltt vezetõ ügyésztõl.

– Szerencsére számos olyan
eljárási lehetõség van ma már,
ami az ügyek tárgyalásának
felgyorsítását szolgálja. Ez
olyan esetre vonatkozó törvé-
nyi lehetõség, amelynél a bün-
tetési tétel nem haladja meg a
nyolc évet, a cselekmény nem
okozott halált és nem bûnszer-
vezetben követték el. Nagyon
egyszerûen fogalmazva, a
vádló és a vádlott megállapo-
dásáról van ilyenkor szó. Ha
az elkövetõ beismerõ vallo-
mást tesz, a bizonyítékok ren-
delkezésre állnak, és például
hajlandó az okozott kárt meg-
téríteni és ezt meg is teszi, ak-
kor az ügyész közli a terhelttel
– természetesen az ügyvédje
jelenlétével – , hogy milyen
büntetést vesz tudomásul ah-
hoz képest, amit a büntetõ tör-
vénykönyv az érintett cselek-

ményre meghatároz. Ha sike-
rül megállapodnunk, az álta-
lános ügyfeldolgozási határ-
idõn, azaz 30 napon belül bí-
róság elé kerül az ügy, és gyor-
san ítélet születik.

––  EEzzeekk  aazz  úúggyynneevveezzeetttt  ttyyúúkk--
ppeerreekk??            

– Nem feltétlenül. De gyak-
ran megesik, hogy csalással,
lopással nemcsak a környé-
ken, hanem az ország legkü-
lönbözõbb részein károsít meg
valaki becsületes polgárokat.
Ha nem kerül az elõbbiekben
írt gyorsított eljárás keretei kö-
zé az ügye, akár több száz
érintettet, tanút kell beidézni,
utaztatni, ami rendkívül költsé-
ges és idõigényes. Ne feledjük,
a leghatékonyabb igazság-
szolgáltatás az, ha minél köze-
lebb van idõben a bírói ítélet
az elkövetés idõpontjához. Ak-
kor nem enyésznek el a bizo-
nyítékok, kevesebb a lehetõség
a különbözõ manipulációkra,
és a sértett is gyorsabban
megnyugodhat, ha hamar
igazságot szolgáltatnak neki.

A lényeg, hogy az adott bûn-
tényhez megtaláljuk a legopti-
málisabb eljárási formát. Ta-
valy az ügyek 63 százaléka
már gyorsított módon intézõ-
dött ügyészségünkön.    

Nyomasztó
adminisztráció

––  AAzz  éévvii  nnyyoollcceezzeerr  bbüünntteettõõ--
üüggyy  aazztt  sseejjtteettii,,  hhooggyy  kkeellllõõ  lléétt--

sszzáámmúú  ééss  nnaaggyyoonn  jjóóll  ffeellkkéésszzüülltt
üüggyyéésszzii  ggáárrddáávvaall  ddiiccsseekkeeddhheett..      

– Nem hiszem, hogy talál
ma hazánkban vezetõ ügyészt,
aki azt állítja, hogy több jó
szakemberre már nincs szük-
sége. Én sem állítok ilyesmit.
Azt azonban hangsúlyoznám,
hogy képzettségüket, életkoru-
kat, rátermettségüket, nyelvis-
mereteiket tekintve egyaránt
kiválóan megfelelnek kollégá-
im a szakmai kihívásoknak. A
legnagyobb problémát – nem
csak nálunk, hanem minden

ügyészségen – az óriási admi-
nisztrációs terhek jelentik. A
megoldást egyfelõl a bürokrá-
cia ésszerû mérséklésében,
másfelõl pedig képzett jogi
asszisztensek, ügyintézõk al-
kalmazásában látom, hogy az
ügyészeink csak a szakmai jel-
legû feladataikra koncentrál-
hassanak.  

––  MMiinnééll  bboonnyyoolluullttaabbbb  aa  vvii--
lláágg,,  aannnnááll  ttööbbbb  sszzaakkmmaa  ssppeeccii--

aalliizzáállóóddiikk..  BBiizzoonnyyáárraa  aazz
üüggyyéésszzssééggii  sszzeemmlléélleett  ééss  ssttrruukk--
ttúúrraa  iiss  ssookkaatt  mmóóddoossuulltt  aazz  eell--
mmúúlltt  éévveekkbbeenn,,  éévvttiizzeeddeekkbbeenn..  

– Való igaz, hogy a klasszi-
kus ügyészi metódus, amit a
tankönyvek tanítanak, mára
ugyancsak megváltozott. Ma
már a nyomozás kezdetétõl
együtt kell élnie minden kollé-
gámnak a ráosztott üggyel, s
annak jellegétõl függõen kér-
heti a különbözõ területekre
specializálódott ügyésztársak
segítségét. Az igazságszolgál-

tatásban is alapvetõ az össze-
hangolt csapatmunka, beleért-
ve természetesen a rendõrség-
gel, a vám- és pénzügyõrség-
gel való jó együttmûködést is.
Ugyanakkor bátran kell alkal-
mazni a törvény adta, új eljá-
rási lehetõségeket. Az úgyne-
vezett maffiapernél például
együttmûködést ajánlottunk fel
egy-két „közkatonának”: ha
segítenek felszámolni a bûn-

szervezetet, lebuk-
tatni a fõnökeiket,
akkor velük szem-
ben megszüntet-
jük az eljárást, va-
gyis nem gyanúsí-
tottként, hanem
tanúként állhat-
nak bíróság elé.
Így is történt. Ez
korábban kevéssé
alkalmazott gya-
korlat volt a ma-
gyar ügyészi me-
todikában.  

A Zuschlag-ügy

––  AA  ccssaalláássssaall  vvááddoolltt  ZZuusscchhllaagg
JJáánnoosstt  nnyyoollcc  éévv  hhaatt  hhóónnaapp  bböörr--
ttöönnbbüünntteettééssrree  ííttééllttee  eellssõõ  ffookkoonn  aa
BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  BBíírróóssáágg  aa
nnaappookkbbaann..  EEzz  aazz  üüggyy  mmiillyyeenn  úújj--
ddoonnssáággookkkkaall,,  ttaannuullssáággookkkkaall
sszzoollggáálltt,,  mmiikköözzbbeenn  ffeellggöönnggyyööllíí--
tteettttéékk??  EEggyyáállttaalláánn,,  eellééggeeddeetttteekk
aazz  ííttéélleetttteell??            

– A kérdésben megjelölt bün-
tetõügy jogerõsen nem ért véget,
ezért részleteiben még nem le-
het értékelni a tapasztalatokat.

Az ügyészség képviselõje a tár-
gyaláson a vádlottak döntõ
többségénél fellebbezést jelen-
tett be, lényegében a kiszabott
büntetések súlyosbítása érdeké-
ben.  Ugyancsak élt ezzel a le-
hetõséggel a védõk, illetve a ter-
heltek jelentõs része is. A végsõ
szót, a cselekmények jogi minõ-
sítését, a bûnszervezet megálla-
pítását, illetve a büntetések tar-
tamát a Szegedi Ítélõtábla fogja
kimondani. Bízunk abban, hogy
a szigorúan szakmai alapon
nyugvó ügyészségi jogi állás-
pontot az ítélõtábla is osztani
fogja. A tanúságok levonására a
jogerõs bírói ítélet után lesz le-
hetõség. Annyi azonban már
most elmondható, hogy az ügy-
ben lefolytatott ügyészi nyomo-
zás eredményes és hatékony
volt, beigazolódott az, hogy szi-
gorúan szakmai alapon ered-
ményesen lehet élni a büntetõel-
járási törvény által az ügyész-
ségre ruházott hatáskörökkel.
Ahogyan azt a bírói ítélet szóbe-
li indokolása is tartalmazta,
nincs lehetõség arra, hogy jo-
gon kívüli eszközökkel próbálja-
nak meg befolyásolni folyamat-
ban lévõ ügyeket. A büntetõeljá-
rásokat a szakma szabályai sze-
rint, politikamentesen, bátor
kézzel le kell folytatni, az adott
ügy tárgyát képezõ tényállásokat
felderíteni, és ha a törvényi felté-
telek fennállnak, a szükséges
jogkövetkezményeket meg kell
állapítani. Ügyészségünk a jövõ-
ben is hasonlóképpen kíván
minden ügyben eljárni. 

Beszélgetés dr. Kopasz Zsolt vezetõ ügyésszel

Elképesztõ ügymennyiség – precedens perekkel tarkítva
MMaannaappssáágg  nneemm  ccssaakk  aa  sszzûûkkeebbbb  jjooggáásszzii  bbeerrkkeekkbbeenn,,  ddee  aa  sszzéélleesseebbbb
ssaajjttóókköörröökkbbeenn  iiss  ggyyaakkrraann  iilllleettiikk  eeggyy--eeggyy  bbûûnneesseett  kkaappccssáánn  aa  kkeemméénnyy,,
aa  bbááttoorr  ééss  aa  hhaattáárroozzootttt  jjeellzzõõkkkkeell  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroossii  ÜÜggyyéésszzssééggeett..
EEzztt  aazzéérrtt  iiss  éérrddeemmeess  hhaannggssúúllyyoozznnii,,  mmeerrtt  eezz  aa  tteessttüülleett  oorroosszzlláánnrréésszztt
vváállllaalltt  aazz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõkkbbeenn  ttööbbbb  nnaaggyy,,  oorrsszzáággooss  éérrddeekkllõõddéésssseell  kkíí--
sséérrtt  bbûûnnüüggyy  ffeellggöönnggyyööllííttéésséébbeenn,,  ttáárrggyyaalláássáábbaann..  GGoonnddoolljjuunnkk  ccssaakk  aa
mmaaffffiiaappeerr  nnéévveenn  eellhhíírreessüülltt  bbûûnneesseettrree,,  aa  nnéémmeetteekkttõõll  bbeehhoorrddootttt  sszzee--
mméétthheeggyyeekk  kköörrüüll  kkiiaallaakkuulltt  jjooggii  pprroocceeddúúrráárraa,,  aa  sszzeesszz--  ééss  ppaapprriikkaahhaa--
mmiissííttóókkkkaall  sszzeemmbbeennii  eelljjáárráássookkrraa..  VVaaggyy  aarrrraa  aa  ccssaalláássssoorroozzaattrraa,,  aammiitt
ZZuusscchhllaagg--üüggyykkéénntt  eemmlleeggeettnneekk  oorrsszzáággsszzeerrttee,,  ss  aammiibbeenn  nneemmrréégg  hhiirr--
ddeetttteekk  ííttéélleetteett  KKeeccsskkeemméétteenn..  AAzz  iillyyeenn  pprreecceeddeennss  éérrttéékkûû  eelljjáárráássookk,,  ppee--
rreekk  mmeelllleetttt  éévveennttee  mméégg  kköörrüüllbbeellüüll  nnyyoollcceezzeerr  eeggyyéébb  bbüünntteettõõüüggggyyeell
kkeellll  mmeeggbbiirrkkóózznniiaa  aa  vváárroossii  üüggyyéésszzssééggnneekk..

GARÁZS
hosszú távra

KIADÓ
a belvárosban.

Tel.: 
20/9626−279
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A már megszokott minõség jóval kedvezõbb áron.
Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)

Tel.: 76/322-902, 20/9-330-887
Nyitva: hétfõ 7.45–12, kedd-péntek 7.45-16.30,

ebédszünet 12.30-13.00 szombat 7.45-11.00

D és B Kulcskirály Bt.
�� Kulcsmásolás: kulcsok, zárak, lakatok, speciális

kulcsok másolása.
�� Páncélszekrény-kulcsok, autó- és motorkulcsok 

minden típushoz. 
�� Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.
�� Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít

az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
�� Autózárak összeprogramozása. 
�� Épületzárak, postaládák, kilincsek. 
�� Kulcsok riasztókhoz. 
�� Lakatok, zárbetétek és zárak javítása.

Molnár Trans Kft.

Kamion-
és autómentés

Telefon: +36-70/33-88-500

A jeles bajvívó, Szent György személye, legen-
dája összefonódott a jó és rossz küzdelmének
mindig aktuális problémakörével, így nagyon is
érthetõ, miért választotta a bûnnel naponta ha-
dakozó rendõrségünk védõszentjévé a sárkány-
ölõ lovagot.

Április 24-én ez alkalommal is azokat ünne-
peltük, akik élethívatásuknak választották az
állam polgárainak szolgálatát és védelmét.
Bács-Kiskun megyében változatlanul elmond-
ható, hogy a lakosság polgárbarátnak, a biz-
tonságunkat szolgáló testületnek tekinti a

rendõrséget. Olyan rendíthetetlen, jól felké-
szült csapatnak, amely törvényesen küzd a
jogrend mindenfajta megsértése ellen. Így
nem csoda, hogy változatlanul civil hagyo-
mány is maradt megemlékezni rendõreinkrõl
ezen a szép ünnepen.    

Annak reményében köszöntöttük ez alkalom-
mal is Szent György napján Kecskemét és egész
Bács-Kiskun rendfenntartó testületeinek tagjait,
hogy a jövõben is következetesen, töretlen szak-
mai tisztességgel szolgálnak és védenek ben-
nünket.

Szent György napja

Kecskeméten az idei Szent
György-napi ünnepséghez – a
sokéves hagyományához hûen
– a Porta Egyesület is csatlako-
zott. A sárkányölõ lovaggal
fémjelzett ünnepség ezúttal is
szentmisével indult, amit Bár-
kányi Ernõ atya a Barátok
templomában celebrált. 

Ezt követõen „sárkányos früs-
tökkel” folytatódott az ünnep,
amelyet együtt fogyasztottak el
a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-
fõkapitányság vezetõi, a szol-
gálatot teljesítõ állomány jele-
sei és a Porta Egyesület Katoli-
kus Munkacsoportjának képvi-
selõi. A bensõséges találkozón

ismételten elkötelezték magu-
kat a legjelentõsebb vitézi eré-
nyek mellett, és megerõsítették
abbéli hitüket, hogy a sárkány
által megtestesített bûn és kí-
sértés igenis legyõzhetõ.

Ezt követõen a Porta Egyesü-
let rendõri kitüntetéseket ado-
mányozott az egyházi mûem-

lékek és kincsek védelmében
kiváló munkát végzett rend-
õrök jeleseinek.  A díjakat – a
velük járó oklevéllel és pénzju-
talommal – PPiinnttéérr  JJóózzsseeff, a
Porta Egyesület Seniorátus el-
nöke (felvételünkön), BBáárrkkáánnyyii
EErrnnõõ érseki tanácsos és FFaarrkkaass
PP..  JJóózzsseeff, a civil szervezet ala-

pítója adták át. Elismerésben
részesült: FFoorrggááccss  AAttttiillaa száza-
dos, a Kecskeméti Rendõrka-
pitányság járõrszolgálati al-
osztályvezetõje, PPiinnttéérr  JJóózzsseeff
törzszászlós, a Keceli Rendõr-
õrs járõrvezetõje, RRaaddnnaaii  SSzzaa--
bboollccss törzsõrmester, a Kalocsai
Rendõrkapitányság körzeti

megb í zo t t j a
és TTóótthh  TTiibboorr
s z á z a d o s ,
T i s zakéc ske
õrsparancs -
noka. 

A Bács-Kis-
kunban szol-
gáló rendõrök
közül az igaz-
ságügyi és
rendészeti mi-
niszter Szent

László Érdemjelet adományo-
zott TTaarrnnóócczzii  IImmrree alezredes-
nek.

A fõkapitányság ez alka-
lommal is elismerésben része-
sítette azokat a rendõreit, akik
szakterületükön a legkiválóbb
teljesítményt nyújtották az el-
múlt esztendõben. 

Köszöntések és kitüntetések 

OKJ-s biztonsági õr,
testõr és vagyonõr

tanfolyam
indul május 8-án 

Szabadszálláson. 
A végzõsök számíthatnak 

állásajánlatokra 
a tanfolyam végén. 

A részletekrõl bõvebb informá-
ciókat a Testõrmester Gold

Kft.-nél lehet kapni
a 06-20/424-1859 

telefonszámon. 
(Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00313-2008)

TESTÕRMESTER
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A tûzoltók védõszentje, Szent Fló-
rián napján hagyomány immár,
hogy az ünneplés mellett egy röp-
ke számvetést is közlünk lánglo-
vagjaink helyzetérõl, sikereirõl és
gondjairól, visszatekintve az elmúlt
egy esztendõre. Tavaly tûzoltóink
összesen 911 alkalommal hagyták
el riasztás alkalmával a kecskemé-
ti laktanyát. Tûzesethez 328, mû-
szaki mentéshez 377 alkalommal
kaptak riasztást (a többi vaklármá-
nak vagy téves jelzésnek bizonyult).
Ez azt jelenti, hogy a mentésekhez
való kivonulások száma több mint
10 százalékkal volt kevesebb, mint
2008-ban. Városunk tûzoltósága
természetesen valamennyi beavat-
kozást kellõ szakértelemmel és
eredményesen megoldott. 

– Mûködésünk szempontjából
meghatározó a megyeszékhely,
ahol az ipari létesítmények, köz-
igazgatási, kulturális és oktatási in-
tézmények, valamint a lakosság
döntõ hányada koncentrálódik.
Ehhez kapcsolódnak a tûzoltóság
jelentõsebb beavatkozásai is, amik
közül kiemelkednek a lakóingat-
lanokban bekövetkezett tûz- és
káresetek, illetve az ipari létesít-
ményekben történt, technológiai
meghibásodásokból fakadó tûz-
esetek – nyilatkozta lapunknak
ddrr..  FFaarraaggóó  EEddee, Kecskemét Megyei
Jogú Város Hivatásos Önkor-

mányzati Tûzoltóságának pa-
rancsnoka. – A mezõgazdaság te-
rületén a kora tavaszi és a rendkí-
vül száraz nyári idõszakban volt ki-
emelkedõ a riasztások száma, de
szerencsére hosszantartó tûzeset
nem következett be. Ugyanakkor
az évek óta mutatkozó tendencia
megtorpant, és nem emelkedett
tovább beavatkozásaink száma a
váratlanul lecsapó viharok kárai-

nak felszámolása, valamint a köz-
úti közlekedési balesetek élet- és
mûszaki mentései kapcsán.

– Kijelenthetõ, hogy a kecske-
méti önkormányzat hathatós
anyagi és erkölcsi támogatása nél-
kül nem tudtuk volna feladatainkat
ellátni. Ugyanakkor tényként álla-
píthatjuk meg azt is, hogy az álta-
lunk védett többi település önkor-
mányzata nem járult hozzá mûkö-
désünk feltételeinek biztosításá-
hoz. Kecskemét és közvetlen von-
záskörzetén kívül még hat telepü-
lés (Nyárlõrinc, Városföld, Jakab-
szállás, Orgovány, Helvécia, Bal-
lószög) közigazgatási területe tar-
tozik tûzoltóságunk elsõdleges
mûködési körzetébe.

– A készenléti szolgálatot ellátó
104 tûzoltónk átlagéletkora 31,5
év, ami az elmúlt évhez képest
nem mutat jelentõs változást. En-
nek oka, hogy 2009-ben, a nyug-
díjazás feltételeit módosító jogsza-

bály kiadását követõen ismét so-
kan éltek a felsõ korhatár elõtti
szolgálati nyugdíjazás lehetõségé-
vel. Megüresedett helyükre kisebb
részben sikerült csak szakképzett-

séggel rendelkezõket állományba
venni. Jobbára képzettség és gya-
korlat nélküli kezdõkkel létesítet-
tünk szolgálati viszonyt. Egy részük
kiképzése még folyamatban van.
(Csak zárójelben kérdezem: Brut-
tó 100-110 ezer forint kezdõ fize-
tésért kvalifikált szakembereket
hol találni?)

– Gépjármûparkunk az elmúlt
öt évben teljesen kicserélõdött.
Nem sok hasonlóan jól, korszerû-
en felszerelt tûzoltóság mûködik
jelenleg az országban. Néhány
hete például egy 32 tonna emelé-
sére alkalmas, 285 millió forint ér-
tékû, speciális daruval gazdagod-

tunk. A kezelésére már folynak a
kiképzések, és két-három hónap
múlva már nem okoz gondot, ha
buszok, kamionok, nagyobb te-
herjármûvek mûszaki mentéséhez

riasztanak bennünket. A problé-
mát inkább az jelenti, hogy a je-
lenlegi városközponti laktanyán-
kat nagyon régen kinõttük. Nem
csupán gyarapodó gépjármûve-
ink normális elhelyezése egyre ne-
hezebb, de – különösen csúcsfor-
galom idején – kijutni sem könnyû
velük a riasztások helyszíneire a
zsúfolt belvárosból. Tavaly felcsil-
lant a remény, hiszen több év eltel-
tével tûzoltó laktanya építésére is
írtak ki országos pályázatot. A vá-
rosi és a megyei önkormányzat
karöltve garantálta az anyagi tá-
mogatást, a beruházás költségé-
nek több mint 20 százalékát. Kész

tervekkel pályáztunk, rengeteget
kilincseltünk, és Kecskemét, illetve
tûzoltóságunk mûködési körzeté-
nek nagyságát tekintve méltán re-
ménykedtünk a kedvezõ elbírálás-

ban. Aminek jóvoltából végre fel-
épülhetne az új laktanyánk egy
forgalmi szempontból is kedvezõ
helyszínen (az Ipari Park, a Malom
csárda, vagy a Gokart pálya kör-
nyékén). Ehelyett kaptunk egy há-
romsoros levelet, amelyben sajná-
lattal – de indoklás nélkül – közöl-
ték, hogy nem nyertünk. Ezért eb-
ben a tekintetben most igen ború-
látó vagyok, hiszen hasonló pá-
lyázatot várhatóan tíz év múlva ír-
nak ki ismét. Valami más megol-
dást kell találni egyre tarthatatla-
nabb helyzetünk megoldására,
egyre gyakrabban imádkozva
Szent Flóriánhoz.    

TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK
javítás, árusítás, hitelesítés

TÛZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TÜKÉSZ KFT

Bejárat: Kecskemét, Mindszenti krt. 29-nél.
Tel.: 76/480-050, 30/96-54-400

– Szerzõdés keretében a part-
nerünknél elvégezzük az összes
tûzvédelmi feladatot, az oktatás-
tól a szükséges dokumentumok
elkészítéséig, naprakészen tartá-
sáig, és biztosítjuk a tûzvédelmi
eszközöket. Több jelentõs kecs-
keméti cégnél végezzük a folya-
matos tûzvédelmi szolgáltatá-
sunkat. (UNIVER, Graboplast,
Phoenix Mecano, MALOM,
TESCO-k, stb.) – nyilatkozta la-
punknak a cégvezetõ. – Eseti
megbízással tûzvédelmi oktatást
is végzünk, tûzvédelmi szabály-
zatot készítünk, és szemlét tar-
tunk, amelyben felhívjuk a meg-
bízó figyelmét a tûzvédelmi sza-

bálytalanságokra, azok kijavítá-
sának módjára.

– Az A.D.R. Kft. regisztrációt
szerzett a felnõttoktatási tevé-
kenységre, így rendszeresen vál-
lalunk tûzvédelmi szakvizsga fel-

készítéseket és vizsgáztatásokat.
A hallgatók az oktatási anyagot
a honlapunkról letölthetik.

– Építész tûzvédelmi szakértõ-
ként részt veszünk a tervezés so-
rán a tûzvédelmi követelmények
meghatározásában, a tervet le-
egyeztetjük a tûzoltósággal. 

– A tûzvédelemhez szükséges
eszközök – tûzoltó készülékek,
tömlõk, tiltó, tájékoztató matri-

cák, utánvilágító táblák, naplók,
stb. – forgalmazásával és ellen-
õrzésével is foglalkozunk.

Flórián napi akciónk kereté-
ben – május hónapban – a 6 kg-
os ABC porral oltó tûzoltó készü-
léket nyolcezer (+ÁFA) forintért
kínáljuk.

– Tûzvédelmi Szolgáltató Iro-
dánkban, az Északi térfal elsõ
emeletén 9 és 16 óra között tud-
juk fogadni partnereinket.

Teljes körû, szakszerû
tûzvédelmi szolgáltatás

TÛZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK:
�� tûzvédelmi tervezés
�� tûzvédelmi dokumentációk készítése
�� tûzvédelmi oktatás
�� tûzvédelmi szakvizsgáztatás
�� tûzvédelmi cégképviselet
�� tûzvédelmi eszközök forgalmazása

A.D.R. Biztonságelemzõ Kft.
Iroda: Kecskemét, Széchenyi tér 14. 

(Északi térfal, 1. emelet) 
Tel: 06-76/769-060  fax: 06-76/998-687

e-mail: fire@adrkft.hu; honlap: www.adrkft.hu

AAzz  AA..DD..RR..  BBiizzttoonnssáággeelleemmzzõõ,,  KKeerreesskkeeddeellmmii  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..  11999944--bbeenn
aallaakkuulltt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  ééss  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt  aazzóóttaa  iiss  tteelljjeess  kköörrûû
ttûûzzvvééddeellmmii  sszzoollggáállttaattáásstt  nnyyúújjtt  ppaarrttnneerreeiinneekk..  HHooggyy  eezz  ppoonnttoossaann  mmiitt  jjee--
lleenntt,,  aarrrraa  BBoorrssooss  TTiibboorr  ccééggvveezzeettõõttõõll,,  ttûûzzvvééddeellmmii  sszzaakkéérrttõõttõõll  kkéérrttüünnkk
vváállaasszztt..

SZOLGÁLTATÁSOK:
� 3D futómûállítás � teljes körû gumiszerviz � alufelni-javítás

� abroncsok gázfeltöltése � olajcsere � gumiabroncs-javítás

Michelin AKCIÓ!
2010. március 22-tõl május 15-ig

Csökkentse üzemanyag-költségeit
Michelin gumiabroncsokkal!

Hajtson rá a 9000-24000 Ft értékû
ajándék üzemanyag-utalványokra!

Tigar AKCIÓ! Amíg a készlet tart!

A Michelin cégcsoport tagja, mely egyre nagyobb
népszerûségnek örvend!

A márka nagy méret- és mintaválasztékával
várjuk kedves ügyfeleinket!

Kecskemét, FeLsõcsalános 60/A
Tel: 06-76/570-330
Fax:06-76/570-331

e-mail: beresgumi@beresgumi.hu
web: www.beresgumi.hu

Szent Flórián napi számvetés

AAzz  oollddaall  mmeeggjjeelleennéésséétt
ttáámmooggaattttáákk::

A.D.R. Biztonságelemzõ Kft.,                                 Tükész Kft.                
Orgovány és vidéke Takarékszövetkezet                       Béres Gumi Kft.      

TTûûzzoollttóó  nnaappii  üünnnneeppsséégg  ééss  kkiittüünntteettééss  aa  BBaarrááttookk  TTeemmpplloommaa  uuddvvaarráánn

SSzzeenntt  FFllóórriiáánn  nnaappii  mmiissee

DDrr..  FFaarraaggóó  EEddee
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Idõsebbek is 
elkezdhetik

A testedzés, a sport kedvezõ ha-
tásai minden életkorban érvé-
nyesülnek, de 55 év felett külö-
nösen fontos szerephez jutnak.
Az életminõség romlásának
megelõzése mellett a rendszeres
fizikai aktivitás, testedzés, sport
ellensúlyozza a szervezet képes-
ségeinek romlását, csökkenti a
betegségek kockázatát, illetve
már kialakult betegségben segít
a jobb életminõség elérésében,
segít fenntartani az önálló életvi-
telhez szükséges fizikai és szelle-
mi teljesítõképességet.

A FormaZona éppen ezért ki-
emelten kezeli az idõsebb kor-
osztályt, és senior programja
keretében minden 55 év feletti
vendége számára kedvezmé-
nyes bérletet kínál a délelõtti
órákra, valamint kedden és
csütörtökön ingyenes spinning
órákra várja õket. Ezen a ven-
dégek kiemelten számíthatnak
a teremedzõk személyes segít-
ségére, hogy az egészségük
megõrzése érdekében megfele-
lõ terheléssel végezzék a gya-
korlatokat. Az 55 év felettieket
megszólító új bérlettípus, a
Senior fitness egyhónapos kor-

látlan használat (hétköznap 10-
tõl 14-ig, illetve szombat, va-
sárnap egész nap) esetén
mindössze 5000 forint.

Kezelések 
a napozás elõtt

Tagadhatatlanul közeleg a
nyár, vagyis néhány hét és már
30-35 fokban élvezhetjük a
napsütést. A barna testszín el-
engedhetetlen a jó megjelenés-
hez, és a FormaZona ebben is
segít.

Szeretnéd a szoláriumozást és
a nyári napozást biztonságosan
elkezdeni? A sportközpontban a
bõrvédelem legújabb formájá-
val ismerkedhetsz meg, mely
gyorsan, még az erõs nyári nap-
sütés elõtt, kockázatok nélkül
barna bõrt garantál. 

A FormaZonában speciális,
erre a célra kialakított krémekkel
masszírozzák át az egész tested
szoláriumozás elõtt és után. A
Phy-saccaride barnaalga ható-
anyagot tartalmazó testkezelõ
pakolás a bõr alsó rétegében

fejti ki védekezõ hatását az UV-
sugarak káros hatásai ellen. A
kezeléshez használt krémek
antioxidáns hatóanyagokat tar-
talmaznak, melyek megakadá-
lyozzák a bõr fény hatására tör-
ténõ öregedését. Az eredmény:
gyorsan, hosszan tartó védettség
mellett gyönyörû barna testszín! 

Sport gyerekeknek

A legfiatalabb korosztály ingye-
nesen belekóstolhat a különbö-
zõ mozgásformák vadító, csá-
bító világába. Május 22-én a
FormaZonába érkezik Krajcsák
Márk (minden idõk legjobb ma-
gyar squash versenyzõje) és
ízelítõt ad a fiataloknak a spor-

tos életformához, mindenek-
elõtt a squash-hoz.

Babamasszázs 
tanfolyam

Május 22-tõl új szolgáltatással
bõvül a FormaZona Sportköz-
pont. A gyermekek számára ki-
alakított szobában, a Magyar
Gyermekmasszázs Egyesület te-
matikája keretében a szülõk
hétrõl-hétre szakképzett oktató
segítségével fokozatosan sajá-
títhatják el a babamasszázs
technikáját. A tapasztalat és a
tudományos kutatások egy-
aránt bizonyítják ennek jóté-
kony hatásait, miszerint e
masszázstól a babáknak  jobb

közérzete lesz, jobban alsza-
nak, gyorsabban fejlõdnek. To-
vábbá megszünteti a hasfájást,
optimalizálja az anyagcserét,
serkenti az immunrendszert,
enyhíti a fogzás okozta kelle-
metlenségeket.

Bérletakciók

Még most sem késõ bérletet
váltani, hogy nyárra csábító
külsõvel vonulhassunk fel a
strandon, vagy egyszerûen csak
tetszünk a párunknak. A For-
maZona május 9-ig rendkívül
kedvezményes bérleteteket
ajánl fel, régi és új vendégei-
nek. Érdeklõdj a recepción, ér-
demes! 

Szezon elõtti kedvezményes akciók a FormaZonában
MMiinnddeenn  kkoorroosszzttáállyy  sszzáámmáárraa  kkíínnááll  ccssáábbííttóó  ssppoorrttlleehheettõõssééggeekkeett,,  kküüllöönn--
bböözzõõ  mmoozzggáássffoorrmmáákkaatt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  FFoorrmmaaZZoonnaa  SSppoorrttkköözzppoonntt..  GGyyee--
rreekkeekknneekk  KKrraajjccssáákk  MMáárrkk  ssqquuaasshh  vveerrsseennyyzzõõ  ((aa  jjeelleennlleeggii  vviilláággrraanngglliissttaa
3377..  hheellyyeezzeettttjjee))  ttaarrtt  eeddzzéésstt,,  aa  ffiiaattaallookk  aa  ssppoorrttkköözzppoonntt  mmiinnddeenn  sszziinnttjjéénn,,
mmiinnddeenn  tteerrmméébbeenn  ttaalláállhhaattnnaakk  kkeeddvvüükkrree  vvaallóótt,,  ééss  mméégg  aazz  5555  éévv  ffeelleett--
ttiieekknneekk  iiss  oollyyaann  ggyyaakkoorrllaattookkaatt  kkíínnáállnnaakk,,  aammeellyyeekk  aazz  eeggéésszzssééggmmeeggõõrr--
zzééss  ééss  aa  mmiinnddeennnnaappii  ffiittttssééggüükk  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  iiss  vvoonnzzóó  lleehheett..  

FORMAZONA SPORTKÖZPONT
Kecskemét, Izsáki út 4. (Szil-coop emelet)

Tel.: 76/325-251
Nyitva: hétfõtõl péntekig 6-22-ig, 
szombaton és vasárnap 8-20-ig

www.formazona.hu

A megyei önkormány-
zat dunavecsei gyer-
mekotthonának ha-
gyományõrzõ cigány-
tánc csoportja harma-
dik alkalommal képvi-
selhette Magyarorszá-
got Isztambulban a
Mosolygó Gyermekek
Nemzetközi Fesztivál-
ján a közelmúltban.

A magyar cigány-
tánc nagy sikert ara-
tott a fesztivál nap-
ján, több nemzet és
törökországi szerve-
zet képviselõje gratu-
lál t  személyesen
LLaauubbnnéé  RRéévvéésszz  ÁÁgg--
nneessnek, a cigánytánccso-
port vezetõjének. 

– Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani RRaammaazzaann  BBaass--
nnaakk, az isztambuli Gerincsé-
rültek Egyesülete elnökének

a kint töltött szép napokért,
valamint az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumnak, illet-
ve a Szenteste Alapítványnak
táncosaink törökországi uta-
zásának nagylelkû támoga-

tásáért – nyilatkozták haza-
térve az utazáson részt vett
gyermekek és felnõttek, akik
méltán büszkék arra, hogy
Dunavecse hírnevét öregbít-
hették Törökországban. 

Vecsei táncosok Isztambulban

A kecskeméti DDrr..  KKiissss--DDeenntt
PPaarrooddoonnttoollóóggiiaa új helyre: a
Vacsi közbõl a Rákóczi út 13/B
alá költözött. Az impozáns,
igényesen berendezett és a leg-
korszerûbb technológiával
szolgáló rendelõ közvetlenül az
egykori városi mozi szomszéd-
ságában található. DDrr..  KKiissss
EEnnddrree - munkatársaival - im-
már itt várja régi és új partne-
reit. (Tel.:  76/487-594)  

Új helyre költöztek

– Üzlet- és reklám-
dekorációs tevékeny-
ségünk keretében
vállalunk számítógé-
pes betû-, grafika- és
fotóvágást, készítünk
cég- és reklámtáblá-
kat, gépjármû deko-
rációt, reklámtransz-
parenseket, üzletpor-
tálokat és kirakato-
kat. Lehetõség van
kiállítások, rendezvé-
nyek teljes körû kivi-
telezésére – mondta
el lapunknak RRiicchhtteerr
BBeerrttaallaann. – Komplett arculatter-
vezéssel, szóróanyagok, kataló-
gusok grafikai tervezésével, al-
kalmi kiadványok szerkesztésé-
vel is ügyfeleink rendelkezésére
állunk, készítünk továbbá hir-
detéseket és plakátokat. Vállal-
juk kirakatok, lakások, irodák
síküveg felületének biztonsági
és szolár fóliázását is. Mara-
déktalanul figyelembe vesszük
megrendelõink egyedi igényeit.
A kreatív munkára rendkívül
nagy igény mutatkozik, ugyanis

ügyfeleink döntõ többsége –
miután elmondja az elképzelé-
seit – teljes mértékben ránk ha-
gyatkozik a megvalósításban. A
különbözõ rendezvények során
a városközpontban információs
felületként megjelenõ acél tar-
tószerkezetek és a rajtuk lévõ
reklámponyvák is a mi tulajdo-
nunkban vannak, foglalkozunk
tehát tulajdonképpen minden-
nel, ami a dekorációs munká-
val összefügg. 

– A piac és az igények folya-

matosan változnak, amihez
igazodnunk kell, hogy talpon
tudjunk maradni. Mi magunk is
folyamatosan beruházunk,
megújulunk, hogy a legjobbat
nyújthassuk megrendelõinknek.
Két-három éve vettünk olyan
nyomtatót és laminálót, amely-
lyel már az igényesebb, nagy-
méretû nyomtatást is magunk

tudjuk elvégezni. Szinte minden
felületre tudunk nyomtatni. 

– Cégünk fõ erõssége a re-
mek kollektívánk. Számomra
rendkívül fontos, hogy megbe-
csülve érezzék magukat a mun-
katársaim épp úgy, mint a meg-
rendelõk.  

DekoRichter
6000 Kecskemét, 
Kiskõrösi út 8/a

Tel./Fax: 76/415-103 
Mobil: 30/945-8625

richterdekor@t-online.hu

DekoRichter

Profik a dekorációban
RRiicchhtteerr  BBeerrttaallaann  11999955--bbeenn  iinnddííttoottttaa  eell  ddeekkoorráácciióóss  mmaaggáánnvváállllaallkkoozzáá--
ssáátt..  AA  kkeezzddeettbbeenn  eeggyysszzeemmééllyyeess  ccéégg  iiddõõvveell  hhéétt  ffõõss  vváállllaallkkoozzáássssáá  nnõõtt--
ttee  kkii  mmaaggáátt,,  tteevvéékkeennyyssééggee  ppeeddiigg  mmiinndd  öösssszzeetteetttteebbbbéé  vváálltt..  AA  DDeekkoo--
RRiicchhtteerr  áállttaall  kkéésszzíítteetttt  ddeekkoorráácciióóss  tteerrmméékkeekk  mmaa  mmáárr  vváárroosssszzeerrttee  iiss--
mmeerrtteekk  ééss  eelliissmmeerrtteekk..  ÉÉvveekk  óóttaa  ddoollggoozznnaakk  ppééllddááuull  aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee
NNeemmzzeettkköözzii  GGyyeerrmmeekkttaalláállkkoozzóó,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  KKuullttuurráálliiss  ééss  KKoonnffeerreenn--
cciiaa  KKöözzppoonntt,,  aa  KKuunnssáágg  VVoolláánn  ZZrrtt,,  aazz  AAuuttóó  UUnniivveerrzzááll  KKfftt..,,  aa  KKaarrooll
WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt,,  aazz    UUnniivveerr  KKoonnzzeerrvvggyyáárr  vvaaggyy  aazz  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  mmeeggbbíízzáássáábbóóll..  
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A ház másik újdonsága a tor-
kos péntek, amikor este 6-tól fél
11-ig minden étel árából 50 szá-
zalék kedvezményt adnak. FFrriiccss--
kkaa  CCssaabbaa, a rendezvényház
konyhafõnöke a vendégek fi-
gyelmébe ajánlja a megújult ét-
lapot is, amely évente négyszer,
az évszakváltásokhoz igazodva
alakul át.

– Mindig a szezonális nemes
anyagok felhasználásával készít-
jük el az ízletes ételeket. Nem jö-
vünk azonban zavarba akkor
sem, ha a vendég kívánsága
nem szerepel az étlapon. Étter-
münkben lehetõség van arra,
hogy egyedi igényeket is figye-

lembe vegyünk, beleértve akár
lisztérzékenységet, cukorbetegsé-
get vagy ételallergiát – tudtuk
meg a mesterszakácstól.

––  EEzz  aa  rruuggaallmmaassssáágg  ééss  vváállttoo--
zzaattoossssáágg  aazz  eeggyyiikk  ffõõ  vvoonnzzeerreejjee  aa
ssuunnddaayy  lluunncchh--nnaakk,,  vvaaggyyiiss  aa  vvaa--
ssáárrnnaappoonnkkéénnttii  sszzaabbaaddsszzeeddéésseess
eebbééddnneekk  iiss..  MMeekkkkoorraa  iiggéénnyy  mmuu--
ttaattkkoozziikk  eerrrree  aazz  ééttkkeezzééssii  lleehheettõõ--
ssééggrree  aa  vváárroossbbaann??

– Rendkívül népszerû ez a va-
sárnapi étkezési forma. Vendé-
geink 25 féle melegétel közül vá-
laszthatnak egy-egy alkalommal,
és minden héten más a kínálat.
A törzsvendégek a változatossá-
got, a családi hangulatot és a

házias jelleget emelik ki fõ erény-
ként. Jellemzõen családok jön-
nek, ezért különös gondot fordí-
tunk arra, hogy a kínálatban
mindenki megtalálja az ízlésének
megfelelõ ételt. Külön odafigye-
lünk a gyerekekre. Átlagosan

130-150 fõ ét-
kezik ilyenkor
két turnusban,
12-tõl és fél 2-
tõl. Sokan vá-
lasztják családi
ünnepek hely-
színéül is, egy-
re gyakrabban
foglalnak asz-
talt nagyobb
társaságok.

Míg az étter-
mi vendégek-

nek színvonalas vasárnapi ebéd-
del, féláras pénteki vacsorával, a
hétköznapokon pedig menüvel
igyekeznek a kedvében járni, ad-
dig a szállóvendégeknek egy-egy
hosszú hétvégéhez kapcsolódóan
programajánlatokkal, kulturális
szolgáltatásokkal egybekötött ak-
ciókkal kedveskednek a Három
Gúnár tulajdonosai. Az aktuális
ajánlatokról a www.hotelharom-
gunar.hu honlapon lehet bõveb-
ben tájékozódni.  

A szabadszedéses vasárnapi
ebédre és a torkos péntekre ér-
demes elõzetesen asztalt fog-
lalni a 76/483-611-es telefon-
számon.

Három Gúnár Rendezvényház

Menü és torkos péntek
MMiikköözzbbeenn  zzaajjlliikk  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  nnaaggyysszzaabbáássúú  ffeejjlleesszzttéé--
ssee  ééss  bbõõvvííttééssee,,  aa  rreennddeezzvvéénnyyhháázzbbaann  zzaavvaarrttaallaannuull  ééllvveezzhheettiikk  aa  vveennddééggeekk  aazz
iissmmeerrtt  ééss  kköözzkkeeddvveelltt  kkoonnyyhhaa  rreemmeekkeeiitt..  MMiinntt  aazztt  CCssiizzmmaaddiiaa  LLáásszzllóóttóóll  mmeegg--
ttuuddttuukk,,  ttoovváábbbbrraa  iiss  nnééppsszzeerrûû  hheellyysszzíínnee  aa  rreennddeezzvvéénnyyhháázz  ccssaallááddii  eesseemméénnyyeekk--
nneekk,,  llaakkooddaallmmaakknnaakk,,  kkoorrllááttoozzootttt  sszzáámmbbaann  mméégg  bbaallllaaggáássrraa  iiss  ttuuddnnaakk  mmeegg--
rreennddeelléésstt  ffooggaaddnnii..  FFééll  1122--ttõõll  ffééll  22--iigg  nnaappoonnttaa  vváárrjjáákk  mmeennüüvveell  aa  vveennddééggee--
kkeett..  775500  ffoorriinnttéérrtt  kkééttffééllee  lleevveess  ééss  kkééttffééllee  ffõõéétteell  kköözzüüll  lleehheett  vváállaasszzttaannii..    

Férje nyomdokaiba lépve
Anna asszony ugyancsak cuk-
rász mestervizsgát tett az évek
során, s ma már két lányuk,
Bea és Rita is erõsítik a családi
vállalkozást, ahol jelenleg több
mint 30 alkalmazott dolgozik.
A hamisítatlan Jakó-féle süte-
mények titkát sok tanuló elles-
hette az elmúlt évek során, el-
sajátítva az igényes cukrász
mesterség fogásait. 2003-ban
a kecskeméti Jakó Cukrászda
elnyerte a legrangosabb szak-

mai elismerések egyikét, a
védnöki táblával társított Do-
bos C. József Díjat. 

– 1957-ben kezdtem a
szakmát, akkor még jegeltük
a fagylaltüstöt. Azóta nagyot
változott a világ technikailag,
s ezzel arányosan a sütemé-
nyek és fagylaltok választéka
is óriási lett – nyilatkozta la-
punknak JJaakkóó  LLaajjooss cukrász-
mester, aki évek óta a Bács-
Kiskun Megyei Cukrász Ipar-
testület elnöke és az Orszá-
gos Cukrász Ipartestület el-
nökségi tagja – mi pedig
igyekeztünk mindig lépést
tartani a korral. A rendszer-
változás után, amikor a hatá-
rok felszabadultak, egyre
több külföldi szakmai talál-
kozón, kiállításon, versenyen
vettünk részt, ahonnan sok új
ötlettel, korszerû technikai és
technológiai ismerettel tér-
tünk haza. 

– Tulajdonképpen a klasz-
szikus magyar és osztrák cuk-
rászat a monarchia óta na-

gyon hasonló. Nem túl nagy
választékkal, de nagyon fi-
nom süteményekrõl szólt a
történet. Most az olaszok dik-
tálják a divatot ezen a téren,
százféle süteménnyel és fagy-
lalttal, mindig új gépekkel,
alapanyagokkal és megoldá-
sokkal. A kor követelményei-
nek megfelelõen lazább, kön-
nyebb tésztákat készítünk, de
ragaszkodunk a természetes
alapanyagokhoz. Sütemé-
nyekhez csak saját fõzésû lek-
várt és dzsemeket használunk.
Az áfonyát, barackot, szilvát,
epret, málnát lefagyasztva is
tároljuk, amibõl gyümölcs-
fagylaltok készülnek. A fagy-
laltönteteket is ezekbõl fõzzük,
akár hetente frissen, tartósító-
szer és adalékok nélkül. A nö-
vényi tejszínt sem engedem be
a házba. Nálunk a bonbon
valódi belga csokoládéból ké-
szül, a tésztáinknak pedig iga-
zi vaj és tejszín az alapja. Van-
nak saját süteményeink, ami-
ket nem készítenek máshol az

országban. Ilyen specialitá-
sunk például a fõnök kedven-
ce torta, az epres és csokis
kardinális tortaszelet, vagy a
medve tortaszelet, s ezek mind
a mai kornak megfelelõ, köny-
nyû, laza, tejszínes sütemé-
nyek. Én speciel a házias íze-
ket szeretem. Van egy meg-
gyes pitém, ami édesanyám
receptjébõl való, nekem az a
legkedvesebb süteményem. 

– Ez a szakmám, ezt tanu-
lom 14 éves koromtól holto-
mig. Ahogy a jó pap. És köz-
ben tanítom is, az egyik tanít-
ványom most vett részt a cuk-

rász junior világbajnokságon.
Nagy örömmel tölt el – vallot-
ta be Jakó Lajos mestercuk-
rász, aki egyben a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség cukrász alelnöke is -,
hogy van kinek továbbadnom
a stafétabotot. Bea lányom
ugyancsak ezt a szakmát vá-
lasztotta, és hála Istennek na-
gyon ügyes, jó cukrász, ahogy
a legidõsebb unokám, Szand-
ra is. Rita lányom közgazdász,
õ a gazdasági vonalat viszi a
családi vállalkozásunkban.

– A zene a mai napig leg-
alább olyan édes számomra,
mint a finom sütemény. Fiata-
lon még zenekarban gitároz-
tam, mostanában inkább do-
bolok, amikor hetente össze-
jövünk dzsesszt játszani a
kecskeméti barátaimmal. Ha
pedig egyedül vagyok, akkor
zongorázom. S persze akkor is
a billentyûkhöz ülök, ha ven-
dégség gyûlik össze nálunk,
és mulatozni támad kedvünk a
Jakó-féle desszert után. 

Kecskemét ínyencmestere
JJaakkóó  LLaajjooss  ccuukkrráásszzmmeesstteerr  ééss  ffeelleessééggee  11997777--bbeenn  nnyyiittoottttáákk  mmeegg  eellssõõ
ccuukkrráásszzddáájjuukkaatt  KKiisskkõõrröössöönn,,  aammiitt  mméégg  kkeettttõõ  kköövveetteetttt  PPeettõõffii  sszzüüllõõvváárroo--
ssáábbaann..  11999900--bbeenn  eeggyy  kkiiss  ffaaggyyllaallttoozzóóvvaall  pprróóbbáállttaakk  sszzeerreennccsséétt  KKeeccss--
kkeemméétteenn..  NNeemm  ssiikkeerrtteelleennüüll,,  hhiisszzeenn  mmaa  mmáárr  116600  nnééggyyzzeettmméétteerreess,,
ggyyöönnyyöörrûû  ccuukkrráásszzddáávváá  tteerreebbééllyyeesseeddeetttt  eezz  aa  ffaaggyyiizzóó,,  ssõõtt  ttoovváábbbb  bbõõ--
vvüülltt  aazz  AAnnnnaa  KKáávvééhháázzzzaall..  ÍÍggyy  aakkáárr  111100  vveennddéégg  iiggéénnyyeess  bbeeffooggaaddáássáá--
rraa  ééss  kkiisszzoollggáálláássáárraa  vváálltt  aallkkaallmmaassssáá..  KKöözzbbeenn  eeggyy  kküülltteerrüülleettii  ééppüülleett--
bbeenn  ppéékkssééggeett  ééss  ccuukkrráásszzüüzzeemmeett  rreennddeezzeetttt  bbee  aa  JJaakkóó  ccssaalláádd,,  ss  iitttt  aallaa--
kkííttoottttaa  kkii  úújj  ootttthhoonnáátt  iiss,,  vvéégglleegg  bbúúccssúútt  iinnttvvee  KKiisskkõõrröössnneekk,,  aammii  aa  ccuukk--
rráásszzaattoott  iilllleettii..

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

Nyitva: mindennap 9–20 óráigNyitva: mindennap 9–20 óráig

A Kecskeméten élõ Zónai Ti-
bor író, zeneszerzõ, producer
Kulcs címû musical regényérõl
tájékoztat, valamint a júliusi
Csiperó találkozóról is cikket
közöl a Sztársalgó magazin
májusi száma. 

Elmeséli a magazinban Ihos
József, hogy gimnazista korá-
ban új rekordot állított fel a
középiskolájában, melynek
100 éves fennállása alatt még
soha senki nem bukott meg

olyan sokszor, mint õ. Majd
vall egy generál bomba-ria-
dóról is, amit a New York-i
Kennedy repülõtéren idézett
elõ. 

Kató néni mellett, többek
között Szentpéteri Csilla,
Gönczi Gábor és Kováts Adél
is szerepel a májusi számban,
Kamarás Iván pedig a Kecske-
méten forgatott Igazából apa
premierjén nyilatkozott az or-
szágos magazinnak. 

Kató néni bukásai

Tisztelt Választók!
Ezúton szeretném megköszönni azon Kedves Választók támo-
gatását, akik szavazataikat rám adták le április 11-én.

Köszönöm a lehetõséget, hogy megmérethettem magamat az
idei országgyûlési választásokon, és a baloldali jelöltek közül
megszerezhettem megyénkben az egyéni választókerületi szavaza-
tok legnagyobb arányát, amely országosan is jó eredménynek
számít.
Hálás vagyok megtisztelõ bizalmukért!

Király József
MSZP Kecskemét 2. sz. v. k.

www.wojtyla.hu � www.szenteste.hu � www.portaegyesulet.hu

IItttt  kkaapphhaattóó  mmiinnddeenn,,  aammii  sszzeemm--sszzáájjnnaakk  iinnggeerree

JJaakkóó  LLaajjooss  mmeesstteerrccuukkrráásszz
NNaaggyyüüzzeemm  aa  HHáárroomm  GGúúnnáárr  kkoonnyyhháájjáánn..  MMiinnddeenn  ssiikkeerr  aallaappjjaa  aazz  íízz,,  aa  zzaammaatt,,  aazz  ééttllaapp
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A K.O. Autós–Motoros Iskola
irodája a Dobó körút 10. szám
alatt, a Centrál Passage Üzlet-
ház földszintjén található, ahol
kulturált tanteremmel és ügyfél-
fogadóval várják az érdeklõdõ-
ket, a jelenlegi legversenyképe-
sebb árakkal. Itt egy B kategóri-
ás jogosítványt akár már 79.900
forintért megszerezhetsz!  Ez az
összeg pedig még ennél is ki-
sebb lehet, ha valamelyik sport-
egyesület tagja vagy. (Részletek
a www.ko-autosiskola.hu honla-
pon.) 

A K.O.-nál fiatalos, lendületes
és tanulóbarát környezetben ta-
nulhatsz. Az iskola fiatal kora el-
lenére nagy tapasztalattal és fel-
készültséggel rendelkezõ oktató-
közösséget tudhat magáénak.
Tanulóik számára vezetéstechni-
kai tréningeket (www.csuszo-
sut.hu) és közlekedési rendõrök
által oktatott szituációs órákat is
biztosítanak. Az oktatók elhiva-
tottságuknak érzik, hogy olyan
tanulókat engedjenek ki az isko-
lából, akik megfelelnek a mai
közlekedési morálnak és szabá-
lyoknak, elméletben és gyakor-
latban egyaránt. 

Mindemellett a K.O. fontos-
nak érzi Kecskemét város sport-
jának támogatását, segítve  a fi-
atal sportolók jogosítványhoz ju-
tását is. 

K.O. Autós–Motoros Iskola

Padlóra küldik az árakat
NNééhháánnyy  hhóónnaappjjaa  úújj  aauuttóóss--mmoottoorrooss  iisskkoollaa  nnyyíílltt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  KK..OO..
nnéévveenn..  ÁÁmm  eebbbbeenn  aazz  eesseettbbeenn  nneemm  kkiiüüttéésstt  jjeelleenntt  eezz  aa  rröövviiddííttééss,,  hhaa--
nneemm  aa  ssuullii  sszzllooggeennjjéétt,,  aa  kkuullttuurráálltt  ookkttaattáásstt..  AA  kkiiüüttéésshheezz  lleeggffeelljjeebbbb  aannyy--
nnyyii  kköözzee  vvaann  eennnneekk  aazz  iisskkoolláánnaakk,,  hhooggyy  iitttt  ppaaddllóórraa  kküüllddiikk  aazz  áárraakkaatt..
VVaaggyyiiss  mmaaggaass  sszziinnttûû  ookkttaattáásstt  nnyyúújjttaannaakk  eelléérrhheettõõ  áárraakkoonn..  

AA  KKeeccsskkeemmééttii  JJuuddoo  CClluubb,,  aa  KK..OO..  AAuuttóóss--MMoottoorrooss  IIsskkoollaa  ééss  aa  KKEESSII
rreeggiioonnáálliiss  ccsseellggáánnccssvveerrsseennyytt  rreennddeezzeetttt  aa  nnaappookkbbaann  440000  jjuuddóóss
ppaalláánnttaa  rréésszzvvéétteelléévveell..  AA  ffééllsszzáázz  ffõõss  kkeeccsskkeemmééttii  vveerrsseennyyzzõõ  55  eellssõõ,,  88
mmáássooddiikk  ééss  99  hhaarrmmaaddiikk  hheellyyeezzéésstt  sszzeerrzzeetttt,,  ss  ccssaappaattbbaann  aa  mmáássooddiikk
hheellyyeenn  vvééggeezztteekk..

DDiiáákk  AA  kkaatteeggóórriiáábbaann  KKeellee  ÁÁddáámm,,  MMaaggyyaarr--KKiissss  LLáásszzllóó  GGeerrggeellyy,,
ZZssiikkllaa  HHuunnoorr,,  NNéémmeetthh  TTaammááss,,  HHoollllóó  DDáánniieell,,  HHoollllóó  LLáásszzllóó,,  DDiiáákk  BB
kkaatteeggóórriiáábbaann  BBaarraaccssii  NNoorrbbeerrtt,,  MMéésszzáárrooss  MMiilláánn,,  DDiiáákk  CC
kkaatteeggóórriiáábbaann  VVaarrggaa  CCiinnttiiaa,,  GGeerraa  BBiiaannkkaa,,  VVaarrggaa  SSzzaabbiinnaa,,  ÁÁbbeell
PPéétteerr,,  SSzzûûccss  KKrriisszzttiiáánn,,  LLóórr  BBáálliinntt,,  DDiiáákk  DD  kkaatteeggóórriiáábbaann  MMuuccssii  MMaajjaa,,
HHeeggeeddûûss  LLeevveennttee,,  BBaarraaccssii  DDáávviidd,,  aa  SSeerrddüüllõõkk  kkaatteeggóórriiáájjáábbaann  ppeeddiigg
HHeeggeeddûûss  HHeennrriieetttt,,  KKáárrppááttii  ZZoollttáánn,,  SSzzaabbóó  LLeevveennttee,,  LLuukkááccss  MMááttéé,,
SSwweennddoorr  RRiicchháárrdd,,  PPoollyyáákk  FFlláávviióó,,  NNaaggyy  JJóózzsseeff,,  KKeeccsskkeemmééttii  AAllbbeerrtt,,
KKiissss  RRiicchháárrdd  ééss  PPoolláánnyyii  ÁÁddáámm  sszzeerreeppeelltt  kkiittûûnnõõeenn..

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

NAGYSZÍNHÁZ

május 2. vasárnap 15.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ bérletszünet 
19.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ bérletszünet 

május 3. hétfõ 19.00 ó HUNGARYTHM avagy a „Tánc életre kelt”
a Presidance együttes mûsora

május 4. kedd 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Gózon Gy. b.
május 8. szombat 19.00 ó HÁROM NÕVÉR - a Rivalda Fesztiválon, a Thália

Színházban
május 11. kedd 17.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Latinovits Z. b.
május 12. szerda 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Törzs J. b.
május 13. csütörtök 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Apáczai Cs. J. b. 
május 14. péntek 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Blaha L. b.
május 15. szombat 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Arany J. b.
május 16. vasárnap 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Jászai M. b.
május 18. kedd 19.00 ó a Máltai Szeretetszolgálat hangversenye  
május 19. szerda 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Latabár K. b.
május 20. csütörtök 15.00 ó „KALÁKA 40 KICSIKNEK” – 

a Kaláka és Gryllus Vilmos gyerekdalai
május 21. péntek 19.00 ó SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Bessenyei Gy. b. 
május 22. szombat 19.00 ó NEM ÉR A NEVEM  bérletszünet
május 26. szerda 19.00 ó ESTeM Díjátadó Gála
május 28. péntek 19.00 COLORES DE TANGO

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

május 7. péntek 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL – bemutató
május 9. vasárnap 19.00 ó PILLANTÁS A HÍDRÓL
május 11. kedd 19.00 ó ESTI PRÓBA – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 

Tompa Mihály Társulatának elõadása
május 13. csütörtök 19.00 ó Magyarországi Bábszínházak X.Találkozója 
május 14. péntek 11.00 ó Magyarországi Bábszínházak X.Találkozója
május 15. szombat 9.30 és 18.00 ó Magyarországi Bábszínházak X.Találkozója
május 16. vasárnap 18.00 ó Magyarországi Bábszínházak X.Találkozója
május 18. kedd 19.00 ó Versszínház – „Talán jó mégis az ember” – összeállítás 

Márai Sándor verseibõl Elõadja: Sára Bernadette és 
Cseke Péter

május 19. szerda „Ha nem jössz, nem röhögsz!” – Pölös János és Szép Bence
kabaréja

május 20. csütörtök 19.00 ó „KALÁKA 40 NAGYOKNAK” 
válogatás a 40 éves Kaláka dalaiból, kis meglepetéssel 

május 25. kedd 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT
május 27. csütörtök 19.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ

május 18. kedd 19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZETELETKÖRT FUTNAK
május 20. csütörtök 19.00 ó PLAZMA

május 22. szombat 19.00 ó A MARATONFUTÓK TISZETELET-
KÖRT FUTNAK

május 26. szerda 19.00 ó PISTI A VÉRZIVATARBAN 
– Táncsics Mihály Kollégium Színjátszóköre

május 27. csütörtök 18.00 ó GOMBAHÁBORÚ - CAFÉ XL – HÁZTÛZNÉZÕ 
– KATONÁS Színjátszó Mûhely 

május 28. péntek 18.00 ó GOMBAHÁBORÚ - CAFÉ XL – HÁZTÛZNÉZÕ 
– KATONÁS Színjátszó Mûhely 

március 29. szombat 18.00 ó GOMBAHÁBORÚ – CAFÉ XL – HÁZTÛZNÉZÕ 
– KATONÁS Színjátszó Mûhely 

BAJAI  SZÍNHÁZI  JÁTÉKOK

május 30. vasárnap 20.00 ó INDUL A BAKTERHÁZ
június 1. kedd 20.00 ó FURCSA PÁR – NÕI VÁLTOZAT 
június 4. péntek 20.00 ó NEM ÉR A NEVEM 
június 7. hétfõ 20.00 ó LILI BÁRÓNÕ

Kecskemét, Katona József tér 5. 
Tel.: 76/501-170 

e-mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu 
www.kecskemetikatona.hu

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ májusi MÛSORA


