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Virágba borult
Kecskemét
Dr. Bábel Balázs érsek
húsvéti üzenete – 2. oldal

Színek kavalkádja fogadta hétvégén a kecskeméti járókelõket a
fõtéren, ugyanis a Hírös Kertészek
Egyesülete ismét bemutatkozott a

tavasz csodáját kínálva. A Virágos
Kecskemétért néven meghirdetett
rendezvényt nagy lelkesedéssel
fogadta a város közönsége. A

Wojtyla Ház delegációja örömmel
üdvözölte a kiállítók között jeles
támogatóit, a közismert Gyenes
dinasztia képviselõit.

Mesterszakácsok a Tanyacsárdában
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a felsõlajosi Tanyacsárdában tartotta a minap hagyományos mesteravatóját, és az ehhez kapcsolódó ünne-

pi gálavacsoráját. Az esten jelen volt mindenki, aki
számít a magyar vendéglátásban. A díszvendégek
között üdvözölhette a szakmai grémium Domonkos
Lászlót, az ÁSZ
elnökét, és a
jeles szakmai
társszövetségek képviselõit. Külön is köszöntjük a két
kiváló kecskeméti
séfet:
Baranyi Ferencet (Bagatell) és
Magyar
Szabolcsot (Kecskeméti Csárda),
akik ez alkalommal vehették át a
mesterszakácsi
címet.

A sikeres tésztagyártás
titkairól vall Tóth Béla
elnök−igazgató – 11.oldal
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Dr. Bábel Balázs érsek húsvéti üzenete

„Krisztussal együtt ti is föltámadtatok…”
Dr. Bábel Balázsnak, Kalocsa-Kecskemét érsekének a Föltámadás ünnepe Nagycsütörtökön kezdõdik. Nagypénteken a keresztút, Nagy szombaton a körmenet a fontos liturgikus lelki állomás, amely elõké szíti a Föltámadás örömének átélését az egyházmegye papjaival, sze minaristáival és persze a kalocsai hívekkel közösségben.
– Ahhoz, hogy a lélek legmélyéig átélhessük a húsvéti katarzist, készülnünk kell – mondja a
metropolita. – Összeszedettnek
kell lennünk. El kell mélyülnünk a
szent szövegek üzenetében. Sokat
segít ebben a liturgia – a szent ismétlés -, de teljes odaadás nélkül
nem megy. Csodát látunk, de
unatkozunk közben, mert készület
nélkül a lelkünk nem nyílik meg a
befogadására.
– Bûneink, bajaink azonban
még elcsendesülés idején, vagy a
húsvéti hallelujában is velünk
vannak, kísértenek…
– Boldog Teréz anya – aki
tényleg ismerte a nyomort és a
szenvedést – figyelmeztet, hogy
még a legnagyobb bajban se
hagyjuk elfelejteni a föltámadás

örömhírét. Sok a gond itthon is, a
világban is. Teljesen emberi dolog, ha ezekrõl még az
Euchalistia közösségében sem tudunk megfeledkezni. De ha figyelünk rá, Krisztus képes a mély bánatot is felülírni, átalakítani, valahogy úgy, mint amikor az ember
életében egy nagy baj valamiként
jóra fordul. Egy veszteség, csapás

végül is új utat nyit a siker felé.
De ehhez nyitottság és az Istenre
való bízó ráhagyatkozás szükséges.
– A válaszkeresésben segíthet
az egyház is.
– A vasárnapi vagy a húsvéti
prédikáció az Evangéliumról kell,
hogy szóljon! A Biblia óráimon
azonban – amelyek követhetõk a
civilnaplo.hu portálon –, rendszeresen foglalkozom társadalmi
kérdésekkel. Az egyház ugyanabban az országban él, mint a hívek.
– Húsvét ünnepére idõzítik a
magyar társadalom új szövetségkötését.
– Biztosan kevesen tudják,
hogy április 24-e a magyar történelem emlékezetes napja, hiszen
1222-ben az Aranybullát ekkor
jelentette meg II. András királyunk, hét példányban, amelybõl
egyet a Kalocsai Érsekség is kapott. Ez az oklevél 1687-ig volt
érvényben, erre építették az alkot-

mányos rendet, benne foglalva
még az ellenállási záradékot is.
Mai alkotmányozóink a Föltámadás ünnepéhez kapcsolt alapokmányt valószínûleg ezzel a szándékkal idõzítik, hogy a nemzet
fölemelkedése is elkezdõdjék.
– Ön hisz ebben?
– Igen. Minden társadalmi,
gazdasági, strukturális változások
szükségessége mellett azonban,
úgy látom: alapvetõen az emberi
szívnek kell megváltoznia, ami a
megtéréssel kezdõdik, amelynek
alapja a hit, tárgya az örök élet
reménye, megvalósulási formája
az Isten- és emberszeretet. Jól
mondja Szent Pál: „Testvéreim!
Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami
odafönt van, ahol Krisztus ül az
Isten jobbján.” Azt kívánom a Civil Napló olvasóinak, hogy az
idei húsvét adjon sok biztatást,
késztetést és lelki örömöt ehhez a
csodálatos, közös kereséshez!
Farkas P. József

Keresztút és emléktábla Megrongálták – helyrehozzák
Ismeretlen tettes rongálta meg Kecskeméten, március közepén
a Barátok temploma elõtt lévõ szoborcsoportot, s az ügyben a
Porta Egyesület tett feljelentést. Amit a Kecskeméti Rendõrkapi tányság elutasított azzal az indokkal, hogy a rongálással oko zott kár nem haladja meg a szabálysértési értékhatárt, azaz a
20 ezer forintot.

A kecskeméti Szentháromság
Temetõ Golgota kertjében,
dr. Jeney Gábor plébános fõhajtással adózott azok elõtt, akik
egykoron megalkották ezt a gyönyörû szoborcsoportot. Tisztelettel szólt azokról is, akik a teljesen
leromlott, pusztulásnak indult
emlékmûvet tavaly megújították,
az alapítókhoz hasonlóan, komoly anyagi áldozatot vállalva.
A nagyböjti mementó arra is
alkalmat kínált, hogy a rekonstrukciónak emléket állító Pro

Memoria táblát a plébános atya
megáldja. Ezt követõen indult a
keresztúti ájtatosság. Az imadélután végén Farkas P. József, a
mentésben szintén részt vállaló
Porta Egyesület alapítója, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti
érsek emlékkép ajándékát adta
át a híveknek. Király József, a
temetõi fölújítás kezdeményezõje, legfõbb szponzora és motorja
– szintén a fõpásztortól – egy
húsvéti ikont vehetett át köszönetképpen.

A
Kecskeméti
Városi
Ügyészség azonban hatályon
kívül helyezte a rendõrségi
határozatot, az eljárás további folytatására adva utasítást. Ebben a vonatkozásban
ugyanis január 1-tõl módosult a rongálás törvényi megítélése: szabályozták például
a kulturális javak körébe tartozó tárgyak, mûemlékek,
szakrális alkotások, temetkezési emlékhelyek – elleni rongálásokat úgy, hogy azok értékhatártól függetlenül bûncselekménynek számítanak –
tudtuk meg d r . N é m e t h Z s o l t
vezetõ ügyésztõl. – A jogszabályalkotó
vélhetõen
az

utóbbi idõben elszaporodott
hasonló brutális cselekmények szankcionálását kívánta
ezzel szigorítani. Az ügyészségi intézkedés következményeként tovább folytatódik a
nyomozás a durva rongálási
ügyben.
Közben megkezdõdtek a
szoborcsoport felújítási munkálatai. A komplex értékmentést a város központjában a
Free Line Kft., Bozóki István
restaurátor, a Városszépítõ
Egyesület és a Porta Egyesület
Katolikus
Munkacsoportja
vállalta magára. Remélhetõ,
hogy a teljes rekonstrukció
befejezõdik húsvét ünnepére.
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Szent György
napja
Régi hagyomány már hazánkban, hogy április 24-én, Szent
György napján a rendõröket
köszöntjük. A jeles bajvívó személye, legendája összefonódott a jó és rossz küzdelmének
mindig aktuális problémakörével, így nagyon is érthetõ, miért választotta a bûnnel naponta hadakozó rendõrségünk
védõszentjévé a sárkányölõ lovagot.
Ezen a napon tehát azokat
ünnepeljük, akik élethivatásuknak választották az állam polgárainak szolgálatát és védelmét. Az alábbi írásokból egyértelmûen kiderül, hogy a megyében élõk büszkék lehetnek
rendõreikre, akik egyre nagyobb erõfeszítésekkel egyre
szebb eredményeket érnek el a
közrend biztosítása és a bûnüldözés területein. Vagyis változatlanul elmondható, hogy
Bács-Kiskunban a lakosság
polgárbarátnak, a biztonságunkat szolgáló testületnek tekinti a rendõrséget. Olyan rendíthetetlen, jól felkészült csapatnak, amely törvényesen
küzd a jogrend mindenfajta
megsértése ellen. Így nem csoda, hogy változatlanul civil hagyomány is maradt megemlékezni rendõreinkrõl ezen a
szép ünnepen. A Porta Egyesület ez alkalommal Nyári Judit
tanácsost és Sebestyén László
fõtörzsõrmestert tünteti ki.
Annak reményében köszöntjük Szent György napján Kecskemét és egész Bács-Kiskun
rendfenntartó
testületeinek
tagjait, hogy a jövõben is következetesen, töretlen szakmai
tisztességgel szolgálnak és védenek bennünket!
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Interjú dr. Polyák Zsolt bűnügyi igazgatóval

Rablók, gyilkosok nyomában
Dr. Polyák Zsolt alezredes eddigi pályája remek ívet mutat. Baján lett
rendõr, 1994-ben. Három évvel késõbb már a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztályának nyomozójaként, egyre ko molyabb ügyek felderítésében játszott fontos szerepet, nem csoda hát,
hogy 2003-tól õ vezette az életvédelmi alosztályt. Közben elvégezte a
rendõrtiszti fõiskolát, majd a jogi egyetemet. 2006-ban lett a bûnügyi
osztály vezetõje, s jelenleg Bács-Kiskunt a kiemelt bûnügyek (fegyveres
rablások, emberölések) felderítésében a legeredményesebb megyék
között emlegetik.
Az elmúlt éveket tekintve emlékezetesek
voltak a kecskeméti
bankrablásokról, valamint a rögzített
pénzkiadó automaták fosztogatásáról
szóló hírek. Ahogy a
helvéciai kettõs és a
bátmonostori hármas gyilkosság, vagy
a Szankon brutális
kegyetlenséggel
megölt svájci hölgy
esete is jelentõsen
felborzolta a kedélyeket. – Nos,
a 42 éves Polyák Zsolt vezette
nyomozói csapatnak köszönhetõen, ezeknek a bûnügyeknek az
elkövetõi is mind rács mögött
vannak ma már.
– Napi beszédtéma a tompai
hármas gyilkosság, hiszen a vádlottat most állították bíróság elé.
Ezt is önnek köszönhetjük?
– Nem nekem, nekünk – hangsúlyozza az alezredes. – A bûnfelderítés olyan, mint egy mozaik.
Van egy jól felkészült nyomozói
csapat, amelynek minden tagja
hozzáteszi a maga részletét ehhez
a kirakósdihoz, mire kirajzolódik
a valóság. A tompai hármas gyilkosság elkövetõjének felderítéséhez például több száz embert kellett kihallgatnunk, sok ezer nyo-

Dr. Polyák Zsolt

mot rögzítenünk, rengeteg fotót
elemeznünk, élve a legkorszerûbb technika adta lehetõségekkel, és mint minden siker esetében, még némi szerencse is a segítségünkre sietett.
– Vagyis Sherlock Holmes,
Poirot és Miss Marple ideje le járt?
– Nagyon régen. Napjaink
bûnfelderítése inkább a helyszínelõ sorozatokra hasonlít a valóságban, csak nem olyan gyorsan,
látványosan zajlik, mint a képernyõn.
– Decemberben újabb fordula tot vett rendõri pályája: fõkapi tány-helyettessé és bûnügyi igaz gatóvá léptették elõ. Fellélegez hetnek a gazemberek?
– Nem. Szerencsére a fõkapi-

tányságon jól bevált gyakorlat,
hogy minden osztály kineveli a
maga vezetõit. Így az irányítók
esetleges pótlása különösebb
zökkenõk nélkül megoldható.
Mint bûnügyi igazgató – immár
hét osztály bûnüldözõi munkáját
koordinálva –, változatlanul részese lehetek a felderítéseknek,
ha nem is annyira koncentráltan,
mint eddig. Hiszen sokrétûbb feladatok megoldása hárul rám,
mivel a bûnügyi, bûnügyi-technikai, gazdaságvédelmi, migrációs,
értékelõ-elemzõ, bûnmegelõzési
és felderítõ osztály összehangolása mellett, a megye városi rendõrkapitányságainak bûnügyi felügyelete is a hatáskörömbe tartozik. S ez utóbbiak különösen figyelmet igényelnek, hogy eredményesen mûködhessenek.
– Melyek napjainkban a leg gyakrabban elkövetett bûncselek mények? És mit javasol olvasó inknak, hogy ezeket elkerülhes sék?
– Sajnos a lopások, csalások,
betörések szinte mindennaposak,
amit a kriminológiai elemzõk valószínûleg összekapcsolnak a
gazdasági válsággal. Ráadásul,
ezeknek a vagyon elleni bûncselekményeknek a többségét idõs
emberek sérelmére követik el. Azt
tanácsoljuk a polgároknak, hogy
kevésbé legyenek hiszékenyek az
idegenekkel szemben, s ne engedjenek be ismeretlent a lakásukba. Sõt, figyeljenek oda jobban szomszédjaikra, a környezetükre is! Ha bármilyen bûncselekményt tapasztalnak, vagy maguk
is sértetté válnak, akkor gyorsan
és bizalommal forduljanak a
rendõrséghez!
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A közrend és közbiztonság védelmében
Azoknak az egyenruhás rendõröknek a munkáját koordinálja, és
szakmai felügyeletét látja el a megyei közrendvédelmi osztály, akikkel
a lakosság nap mint nap kapcsolatba kerül. Õk, a közrendvédelmi
állomány tagjai azok, akik a különbözõ rendbontások, családi vesze kedések, botrányok, szórakozóhelyeken történõ jogsértések, vagy a
közterület rendjét megzavaró cselekmények esetén intézkednek. Mun kájukról Rigó János rendõr alezredest, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr kapitányság Rendészeti Igazgatóságának közrendvédelmi osztályve zetõjét kérdeztük.
– Milyen kiemelt jelentõségû
események voltak 2010-ben?
– A közbiztonság tekintetében
kiegyensúlyozott évet hagytunk
magunk mögött. Több olyan
nagyszabású, nemzetközi jelentõségû rendezvénynek is otthont
adott a megye, mint például a
Kecskeméti Repülõnap, a bugacpusztai Kurultaj, Bösztörpusztán a
Magyarok Világszövetségének
gyûlése, vagy a Bajai Halfõzõ
Fesztivál. Ezeken a több tízezer érdeklõdõt és nézõközönséget vonzó programokon azt várják el tõlünk, hogy az általános közbiztonságról gondoskodjunk. Ebbe sok
minden beletartozik a közlekedési

rendtõl az ittas személyek eltávolításán, a zsebtolvajok kiszûrésén
át a parkoló gépkocsik védelméig. Munkánkhoz komoly segítséget kaptunk a polgárõrségtõl és
más együttmûködõ szervezetektõl
is. Kecskeméten többek között a
sportmérkõzések rendõri biztosítása kapott hangsúlyt. Különös oda-

A nyári turistaszezon és a rendezvények idején
a közrendet szolgálják Kecskemét fõterén

figyelést igényelnek a kiemelt klubok szurkolói, akiket nem csak a
sportszeretet hajt.
– Milyen területek élveznek prioritást 2011-ben?
– A közbiztonság terén folyamatos feladatunk a hazánk közbiztonságát megerõsítõ program végrehajtása, amivel a lakosság biztonságérzetét, a reagáló képességet és a bûnmegelõzést kívánjuk erõsíteni. Speciális feladataink között fontos
szerep jut az idõskorúak, illetve
a fiatal- és gyermekkorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények visszaszorításának. A természetvédelmi õrökkel, vadõrökkel a védett területek megóvása érdekében, az állatvédõkkel az állatkínzással kapcsolatos
jogsértések hatékony felderítése
és megelõzése érdekében mûködünk együtt. Terveink között
szerepel, hogy a rendõri jelenlét
további erõsítésével javítsuk az
emberek szubjektív biztonságérzetét.

Molnár Trans Kft.

Agro-Holz Kft.

Tûzifa!
Nyár széldeszka
eladó tûzifának,
Kecskeméten
a Kiskõrösi út végén.
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76/707-477
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Naprakész értékelések, elemzések

A bűnüldözők munkáját segítve
Tizenkét esztendõvel ezelõtt, még szinte minden nyomozó saját tapasz talataira hagyatkozva, kollégáival konzultálva, vagy korábbi hasonló
ügyek iratkötegeit böngészve próbálta behatárolni, hogy egy-egy bûneset milyen térségre, elkövetõkre jellemzõ, milyen összefüggések lehetnek a különbözõ bûncselekmények között. Mígnem 1999-ben létrehozták a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Igazgató ságának Elemzõ-Értékelõ Osztályát, ahol azóta naprakész információkkal szolgálják a bûnesetek tendenciái iránt érdeklõdõ bûnüldözõket.
– Operatív és stratégiai elemzést egyaránt végzünk, speciális
technikánk segítségével – árulja
el az osztály vezetõje, Virágh
László alezredes. – Az elõbbi a
mindennapi nyomozói munkát
segíti, az utóbbi pedig egyfajta
jelzések sorozata a vezetõink felé,
hogy milyen bûncselekmények elszaporodására, milyen törvénysértésekre mikor és hol ajánlatos
koncentrálni. Ezekben közrejátszik, hogy a bûnügyi hírszerzés jóvoltából beérkezett információk
összegyûjtése és értékelése is sokrétû feladataink egyike.
– A rendõrségi statisztikákat

– Talán azért, mert nem mindenhol helyesen használták. A
korrekt statisztika fontos a jó döntések meghozatalához, s nem arra való, hogy a számok mögé
bújhassunk, takarózhassunk velük. Nálunk a naprakész statisztikára szükség van a különbözõ
tendenciák behatárolásához, vagyis jelentõs segítség, ha helyes
módon, a helyén kezeljük.
– Milyen felkészültséget követel a munkájuk az osztály dolgozóitól?
– Informatikailag
valamennyien jól képzettek.
Többségük
bûnüldözõi, nyomozói
tapasztalatokkal került
Virágh László alezredest Szent György
hozzánk, vagyis szakÉrdemjellel tüntette ki a belügyminiszter
mai szempontok szeigen sok kritika érte legutóbb az rint szelektál, értékel. Igazi erõsországos sajtóban.
ségünket az adja, hogy elenyészõ

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

A MÁR MEGSZOKOTT MINÕSÉG JÓVAL KEDVEZÕBB ÁRON.

Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)
Tel.: 76/322-902, 20/9-330-887
Nyitva: hétfõ: 7.45–12, kedd-péntek: 7.45-16.30,
ebédszünet: 12.30-13, szombat: 7.45-11

Rendõrségi mellékletünk megjelenését a kecskeméti
Free Line Építõipari és Szolgáltató Kft. támogatta.

nálunk a fluktuáció, vagyis egy
összeszokott, összecsiszolódott
csapatról van szó.
– Elemzéseikkel, információik kal csak a bûnüldözõket segítik?
– Jobbára igen. De ha olyan
fontosabb információk birtokába
jutunk munkánk során, ami a
rendészeti szakterület illetékességi
körébe tartozik, azt természetesen
továbbítjuk nekik.
– Önt most, március 15-e alkalmából, Szent György Érdem jellel tüntette ki a belügyminiszter.
Ami rangos elismerés lehet, ha az
országból mindössze három
rendõr vehette át a központi ün nepségen.
– Valóban nagyon megtisztelõnek éreztem ezt a kitüntetést,
ahogy a várostól kapott díszoklevelet is. 27 éve szolgálok a rendõrségnél, s az ilyen ünnepi pillanatok erõsítik meg az ember hitét
abban, hogy nem volt hiábavaló
a sok munka, küzdelem.
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Tőzsér Judit alapítványi elnök

Felelősségérzettel az állatok iránt
Nem túlzás azt mondani: a nyilvánossággal és szakértelemmel párosuló, korszerû, mélyen humánus állatvédelem kecskeméti születése, kitel jesülése Tõzsér Juditnak, a Gong Rádió alapító-igazgatójának a nevé hez kötõdik Kecskeméten. Õ volt az, aki felismerte, hogy a civil szerve zõ erõ – ha párosul a média lelkesítõ, mozgósító lehetõségeivel – rö vid idõn belül társadalmi üggyé válhat.
Tõzsér Judit munkájának köszönhetõen építõ, nevelõ és védõ
mozgalom született a hírös városban. Két sikeres szervezet születésénél is bábáskodott. 2003-ban õ
szorgalmazta a Mentsvár Alapítvány létrehozását. 2009-ben alakult meg az általa megálmodott
Menhely az Állatokért Alapítvány,
amely azóta országos visszhangot
kiváltó kezdeményezések elindító- szerre örül és sír – mondja az elja lett. Az önkormányzattal meg- nök asszony. – Érzékeli ugyan a
kötött közhasznúsági szerzõdés kedvezõ változásokat, de szinte
alapján, 2010-tõl ennek a szerve- nap mint nap tapasztalja, hogy
zetnek a dolgozói látják el az sokan nem hajlandók tudomást
ebrendészeti feladatokat Kecske- venni a törvény elõírásairól. Szemét közigazgatási területén. Saj- rencsére az igazságszolgáltatás
nos egyre több kicsapott, kóborló, fórumai példákat kínálnak arra,
csontsovány, megkínzott ebrõl kell hogy az állatok jogainak megsértése komoly következményekkel
gondoskodniuk.
– Egy elhivatott állatvédõ egy- járhat. Akár letöltendõ börtön-

büntetést is kaphat az, aki a kutyáját pusztítható, élettelen tárgynak tekinti. Országosan példaadó
együttmûködés: a városban már
öt éve nem gyepmesteri, hanem
ebrendészeti telep mûködik, és azt
egy civil szervezet mûködteti. Jelenleg nyolc olyan településsel vagyunk kapcsolatban, amelyek szeretnék követni Kecskemét példáját. Jó lenne, ha nemcsak ebben
járnánk élen, hanem a kutyák
azonosítását
megkönnyítõ
chipezésben is.
– A Kisfáiban mûködõ menhelyünkön egyetlen kutyát sem altatnak el, csak akkor, ha az orvos
szerint menthetetlen. Minden állatot gyógyítanak, ha szükséges, és
megpróbálják õket örökbe adni.
Úgy gondolom, az emberek
szemléletén kellene változtatni –
hangsúlyozza Tõzsér Judit. – Azért
dolgozunk, hogy mindenki megértse, felelõsséggel tartozunk az
állatokért. Szeretnénk elérni, hogy
minden kutya chippel legyen ellát-

va, és a gazdájához vissza lehessen vinni. Ha törvény születne ennek kötelezõvé tételérõl is, akkor
felelõsségre lehetne vonni azokat,
akik kiteszik az utcára megunt
kedvenceiket. Országos feladataim mellett küzdök azért is, hogy az
állatvédelmi törvényt tovább szigorítsák. Mint a Vidékfejlesztési
Minisztérium és a hazai civil állatvédõk kapcsolattartója a megoldandó feladatokat már sorra vettük dr. Pallós László országos állatvédelmi fõfelügyelõvel. Egyetértünk abban, hogy fontos a
szemléletváltozás. Fontos a törvény szigora, mert addig nem várhatjuk, hogy az emberek másképp gondolkodjanak.
Az alapítványt az adójuk egy
százalékával is támogathatják az
állatvédõk, de a Menhely munkatársai egyéb adományokat is szívesen fogadnak. Amire most leginkább szükségük lenne, az a kutyaház, hiszen a befogadott állatok száma egyre nõ.

Szépségtábor
Nyári professzionális intenzív képzést szervezünk azoknak a fiatal lányoknak, akik szeretnének közelebbrõl is megismerkedni a divat,
a hajkreációk, a körömtrendek, a
mozgáskultúra, a tánc és a smink
világával. A jelentkezõ fiatalok a
nemzetközi trendektõl a sminktechnikákon át a hajkreációkon

keresztül a bõrápolásig betekintést
nyernek a szakmák fortélyaiba. Ez
nemcsak rendkívül érdekes, hanem segítséget nyújthat a saját
egyéniség felszínre hozásában.
A tábor célja: az önismeret fejlesztése, egészséges önbizalom kialakítása, készségfejlesztés, trendi
fogások elsajátítása.

Jelentkezni lehet: 10-14 éves korig
Csoportlétszám: turnusonként maximum 20 fõ
Idõpont: június 20-tól augusztus 19-ig egyhetes turnusokban, hétfõtõl péntekig 8-tól 16-óráig
Helyszín: Kecskemét, Dobó krt. 8., Central Passage Üzletház 1.
emelet, Táncstúdió és Szépségszalon
Étkezés: 3 fogásos ebéd + meglepetés
Programok: mozi, fagyizás, bolhapiac (ruha), portrékészítés, hennafestés, ékszerkészítés
Sminkoktatás: Szabó Gábor sminkmester, fodrászoktatás: Pataky
Ágnes mesterfodrász, pedikûr, manikûr: Bekõ Bernadett, táncoktatás: Kertész Krisztina, grand up oktató
A táborvezetõ és a szaktanácsadók felsõfokú végzettségû, több
nyelven beszélõ munkatársak. A tábor végén minden résztvevõ oklevelet kap. A táborba külföldi gyerekeket is várunk.
Ár: 15.000 Ft/hét
Érdeklõdni Kiss Csillánál a 30/758-3909-es telefonszámon lehet.
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Közeleg Szent Flórián napja

A lánglovagokban bíznak a legtöbben
A felmérések szerint, 2010-ben a tûzoltók élvezték legnagyobb arányban az emberek bizalmát. Magyarországon a megkérdezettek 96 százaléka bízik meg a lánglovagokban, míg például az orvosokban 72, a
rendõrökben 55, a bírákban 51, a politikusokban pedig mindössze 9
százalékuk. – Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert közeleg a tûzol tók védõszentje, Szent Flórián napja.
a Bács-Kiskun Megyei Tûzoltó
Parancsnokság tûzmegelõzési
osztályán dolgozott, 2004 decemberétõl pedig a kecskeméti
tûzoltóság tûzmegelõzési osztályát vezette. A szakembert többek
között a tavalyi évet jellemzõ
adatokról kérdeztük, a közelgõ
tûzoltónap alkalmából.
– Az egy évvel korábbi 911-rõl
Kecskeméten – dr. Faragó Ede tavaly 1303-ra emelkedett a riezredes tavaly decemberi nyug- asztások száma. Ennek jelentõs
díjba vonulását követõen – Fekete része – szám szerint 747 – mûDezsõ (képünkön) lett a városi szaki mentés volt. Az esetek döntûzoltóság parancsnoka. Az alez- tõ többsége (1104) Kecskemétredes 1996-ban szerelt fel, hez köthetõ. A tavalyi esztendõt
1997-ben szerezte meg tûzvédel- elsõsorban a belvízi védekezés, ilmi mérnöki diplomáját, 1998-tól letve az egyéb szivattyúzási felada-

tok jellemezték. A mûszaki mentések mellett 239 esetben tûzhöz
vonultunk, 85 volt a vaklármák és
232 a téves jelzések száma.
2010-ben is folytatódott az a sokéves tendencia, hogy a tûzesetek
száma folyamatosan csökken, a
mûszaki mentéseké pedig emelkedik. Komoly eredménynek tekintem, hogy az elmúlt évben valamennyi beavatkozásunkat gyorsan, kellõ szakértelemmel, jó
színvonalon hajtottuk végre, és
egyetlen kifogás sem érkezett a
mentéseinkkel kapcsolatban.
– Nagy hangsúlyt fektetünk a
tûzmegelõzésre, a szakhatósági és
tûzvizsgálati feladatokra, a különbözõ építési, használatbavételi,
engedélyezési eljárásokra. Ezeknek meghatározó szerepük van
abban, hogy a tûzesetek száma
jelentõsen csökkent az utóbbi
években – tájékoztatta lapunkat

az új parancsnok, majd a személyi, tárgyi feltételeiket illetõen elmondta: – A 119 fõbõl 104-en a
tûzoltási és mûszaki mentési osztályon látnak el szolgálatot. A
személyi állományunk átlagéletkora az utóbbi években jelentõsen megfiatalodott, jelenleg 31,7
év. Sajnos a rutinos tûzoltóink
többsége élt a korai nyugdíjazás
lehetõségével. A helyüket betöltõ, kevesebb tapasztalattal rendelkezõ fiataloknál kiemelt hangsúlyt fektetünk az elméleti és gyakorlati képzésekre. Büszkén elmondhatjuk, hogy valamennyi
rendelkezésünkre álló gépjármû,
védõeszköz és felszerelés világszínvonalú. Ez szükséges is ahhoz, hogy az állomány biztonságban, megfelelõ módon végre
tudja hajtani a feladatokat, hiszen mi oda megyünk, ahonnan
mások menekülnek.

Teljes körű, szakszerű tűzvédelmi szolgáltatás
Az A.D.R. Biztonságelemzõ, Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 1994-ben
alakult Kecskeméten, és családi vállalkozásként azóta is teljes körû tûz védelmi szolgáltatást nyújt partnereinek. Hogy ez pontosan mit jelent,
arra Borsos Tibor cégvezetõtõl, tûzvédelmi szakértõtõl kértünk választ.
Mecano,
MALOM,
– Szerzõdés keretében a partne- Phoenix
rünknél elvégezzük az összes tûzvé- TESCO-k, stb.) – nyilatkozta ladelmi feladatot, az oktatástól a szük- punknak a cégvezetõ. – Eseti megséges dokumentumok elkészítéséig, bízással tûzvédelmi oktatást is végnaprakészen tartásáig, és biztosítjuk zünk, tûzvédelmi szabályzatot készía tûzvédelmi eszközöket. Több je- tünk, és szemlét tartunk, amelyben
lentõs kecskeméti cégnél végezzük felhívjuk a megbízó figyelmét a szaa folyamatos tûzvédelmi szolgálta- bálytalanságokra, azok kijavításátásunkat. (UNIVER, Graboplast, nak módjára.

– Az A.D.R. Kft. regisztrációt szerzett a felnõttoktatási tevékenységre,
így rendszeresen vállalunk tûzvédelmi szakvizsga felkészítéseket és vizsgáztatásokat. A hallgatók az oktatási
anyagot a honlapunkról letölthetik.
– Építész tûzvédelmi szakértõként
részt veszünk a tervezés során a tûzvédelmi követelmények meghatározásában, a tervet leegyeztetjük a
tûzoltósággal.
– A tûzvédelemhez szükséges
eszközök – tûzoltó készülékek, töm-

Tûzvédelmi szolgáltatásaink:

TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK
javítás, árusítás, hitelesítés

G
G
G

TÛZVÉDELMI ESZKÖZÖK
Bejárat: Kecskemét, Mindszenti krt. 29-nél

Tel.: 76/480-050, 30/96-54-400
Az oldal megjelenését
támogatták:

G
G
G

TÜKÉSZ KFT

lõk, tiltó, tájékoztató matricák,
utánvilágító táblák, naplók, stb. –
forgalmazásával és ellenõrzésével
is foglalkozunk.
Flórián napi akciók keretében –
május hónapban – a 6 kg-os ABC
porral oltó tûzoltó készüléket nyolcezer (+ÁFA) forintért kínáljuk, a Kecskemét Kártyával rendelkezõknek.
– Tûzvédelmi Szolgáltató Irodánkban, az Északi térfal elsõ emeletén 9 és 16 óra között – tudjuk fogadni partnereinket.

tûzvédelmi
tûzvédelmi
tûzvédelmi
tûzvédelmi
tûzvédelmi
tûzvédelmi

tervezés
dokumentációk készítése
oktatás
szakvizsgáztatás
cégképviselet
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

Orgovány és vidéke
Takarékszövetkezet

Hilti Szerszám Kft.
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Kényelmesen, tartósítószer nélkül rakhat el gyümölcsöt, zöldséget

Készüljön időben a befőzési szezonra!
Kedves Háziasszonyok!
Bizonyára sokakat fogad így tavasszal a kiürült befõttes üvegek
látványa a kamrába betérve. A
tavalyi fáradságos munkának
mára talán már nyoma sincs,
azonban hamarosan újra itt az idõ, hogy
megkezdjük a téli hónapokra való gondoskodást.
A
háziaszszonyok nagy
örömére, ma
már nem
kell

mas. Emellett a készülék használható meleg italok – például
tea, forralt bor – készítésére és
melegen tartására, illetve külön
kiegészítõvel rostos ivólevek készítésére, sõt lekvárok fõzésére
is. A befõzõautomatával az
egész befõzés leegyszerûsödik
és gyorssá válik, s ami nagyon fontos: az egészségünkre ártalmas tartósítószer nélkül készíthetjük el
befõttjeinket és savanyúságainkat, megtartva így
azok eredeti
ízét és vitamintartalmát.
Használata
mindenki
számára
egyszerû,
Egyszerre akár 18 üveg befõtt is elkészíthetõ az automatában,
az elõkérémálomként gondolni
így rendkívül gazdaságos
születek
a befõzésre, hiszen a
után
a
Weninger
konyhai
megfelelõ
befõzõautomatával
41.900 Ft helyett most 39.900 Ft
program
gõz nélkül, rendkívül
ÚJDONSÁG:
AKCIÓ:
beállításáegyszerûen és kényelüvegkiszedõ fogó, bevezetõ áron: 1.990 Ft
val a gép
mesen, tartósítószer és
teljesen automatikusan végzi a
akár cukor nélkül is befõzhetjük
családunk kedvenc gyümölcseit szágban gyártott háztartási ké- tartósítást, nem kell „felügyelni”
és zöldségeit. A minõség pedig szülék számtalan elõnyét a a befõzés folyamatát. A titok, a
állandó és garantált. Az auto- Weninger Bt. jóvoltából már 13 megfelelõ egyenletes hõfok bizmata annyira leegyszerûsíti a be- éve élvezhetjük Magyarországon. tosítása megfelelõ ideig, amit a
Ez az automata rendkívül sok- hagyományos befõzés során
fõzés folyamatát, hogy a gyakorlatlan háziasszonyok számára is oldalú: gyümölcsök és zöldség- nem tudunk megvalósítani. Érett
választhatunk,
félék befõzésére, lekvárok, kész- gyümölcsöket
biztos a siker.
Mára már keveseknek kell be- ételek: húsok, levesek, sültek, nem fog szétfõni. Cukor helyett
mutatni a befõzõautomatát, egy- pörköltek tartósítására is alkal- mézet, fruktózt, édesítõszert is
re
nagyobb
népszerûségnek örvend
hazánkban
is. A Németor-

Az automatával a befõzés sokkal kényelmesebb

Édesíthetjük cukorral, mézzel,
akár fruktózzal is.

Hideg csapvízzel felengedjük
az üvegeket.

A lezárt üvegeket, akár 18-at,
az automatába helyezzük.

használhatunk, vagy akár natúr
állapotban is tartósíthatunk, kisgyerekek és cukorbetegek számára. A gyümölcsök – a sokaknak allergiát okozó – citromsav
használata nélkül is megtartják
eredeti
színüket,
gyönyörû
aranysárga õszibarackbefõttet
készíthetünk.
Az automata gyorsaságát bizonyítja, hogy kevesebb mint egy
óra alatt elkészíthetjük vele a befõtteket, savanyúságokat. Mûködése gazdaságos, egyszerre akár
tizennyolc 7,2 dl-es üveg belefér,
amiket egymás tetejére is helyezhetünk.
Ma már nem kell éjszakákat
fáradoznunk, rengeteg edényt
beszerezni és a szárazdunsztos
üvegeket kerülgetni befõzéskor,
mindezt megtehetjük kényelmesen a Weninger konyhai
befõzõautomatával.
A házi készítésû befõttek és savanyúságok íze utolérhetetlen, s
mekkora öröm, mikor a család
jóízûen fogyasztja az általunk
készített, gondosan megválogatott alapanyagokból, tartósítószer és adalékanyagok nélkül elkészített finomságokat.
Gondoljon Ön is családja
egészségére, és tegye
élménnyé a befõzést!

INFORMÁCIÓ ÉS
MEGRENDELÉS:
www.befõzõautomata.hu
Tel.: 76/361-101
20/9343-429
Hétfõtõl péntekig: 8-18,
szombaton: 8-14 óráig
Ingyenes házhozszállítás,
2 év garancia!
WENINGER BT
6041 Kerekegyháza,
Széchenyi u.170.
e-mail:
info@befozoautomata.hu
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Szezonnyitás Bugacpusztán

Évrõl évre egy új évad nyitányát hozza el a tavasz Bugacpusztán is.
Ahogy zöldül a táj, éledezik a természet, egyre több család, baráti és
munkahelyi közösség indul ki a szabadba. Ideális célpont e kirándulásokhoz a bugaci puszta, ahol a hagyományok megismerése, a termé szetismereti séta, az állatsimogatás mellett a kulináris élvezetekre is lehetõség nyílik. A kínálatból Kovács Zoltántól, az idén húszéves Bugac
Puszta Kft. ügyvezetõjétõl kaptunk ízelítõt.
– Milyen újdonságokra szá mítsanak a látogatók, és milyen
jól bevált programokat ajánl a
figyelmükbe?
– Az állatállomány többek között szürkemarha borjakkal,
racka bárányokkal, szamárral
bõvült. A 80 darabból álló bugaci sárgaménes új csikókkal
gazdagodott, és egy új tenyészménnel – Athos Babilon -, amit
szintén bemutatunk a vendégeknek. Elérhetõek a nemzeti
park tanösvényei és megnyitott
a pásztormúzeum is. A természet szerelmesei sétát tehetnek
az Õsborókásban a Madarak
és Fák útján, vagy a Sáskajárás
tanösvényen. Áprilisban minden hétvégén garantált programmal várjuk a kirándulókat.
Május 1. és szeptember 30. között minden nap 11.15-kor indul a lovaskocsikázás, 12.15kor pedig a hagyományõrzõ
csikósbemutató.
– Ezt követõen kínálkozik az
alkalom egy kiváló ebédre a
Karikás Csárdában.

– Hagyományos csárdaételeink mellett a kornak megfelelõ,
korszerû ételek is megjelennek
az étlapon. Italaink között elõkelõ helyet foglalnak el a megye
kiváló borai, közöttük a Frittman
Pincészet termékei, de a nagy
borvidékek pincészetei is képviseltetik magukat a kínálatban.
– Milyen specialitásokkal
tudják Bugacra csábítani a ki sebb-nagyobb
csoportokat,
esetleg a hosszabb pihenésre
vágyókat?
– Programjaink egyik kedvelt
színfoltja a Szûcs családnál tett

tanyalátogatás. Ez az egyetlen
élõ paraszt tanya a közelben. A
látogatókat a gazda és a feleség korhû ruhában fogadja,
majd körbevezetik õket a farmon. Miután a vendégek betekintést nyernek egy tanyasi család életébe, megkóstolhatják a
házi készítésû kõrözöttet is. A
szállóvendégek körében népszerûek az üdülõ tanyák. Az újjáépített parasztházak, miközben
a
p u s z t a
csendjét és
nyugalmát
nyújtják,
minden
komforttal
fel vannak
szerelve.
Május végén megnyílik
a
300 személyes Bogáncs Vendégház
is, ami a tervek szerint elsõsorban rendezvények, esküvõk és nagyobb céges rendezvények helyszíne lesz. A
Farkas Gábor Ybl-díjas építész tervei alapján megszületõ építmény a hagyományos
bugaci építészeti formát követi, és gyönyörû kilátást
nyújt a pusztára.

–
Milyen
programokkal
várják húsvét kor a vendé geket?
– Az ünnepi
kínálat összeállításakor elsõsorban
a
családokra
gondoltunk.
Április 24-25én húsvéti nyuszik lepik el a Karikás Csárdát. Délelõtt 10 órától a legkisebbek a tojásfestés
fortélyaiba nyernek betekintést,
majd a tojáskeresés mellett
nyuszi simogatásra, bárány
csalogatásra, szamaragolásra
is lehetõség nyílik, miközben az
udvaron népi játékokkal várjuk
a gyerekeket. 11 órától indul a
kocsikázás a pusztában, a múzeum és az Õsborókás megtekintésével. 12.15-kor kezdõdik
a hagyományõrzõ lovas bemutató lófektetéssel és -ültetéssel,
ügyességi játékokkal, szõrénlovaglással. Majd ebédre a Karikás Csárdában kínálunk svédasztalon gasztronómiai ínyencségeket. A programokat délután megismételjük. A részvétel
10 éves kortól 2.900 forint, 10
éves kor alatt ingyenes. Üdülési csekket, Kecskemét Kártyát,
Itthon otthon van kártyát elfogadunk.
Bugac Puszta Kft.
6114 Bugac, Nagybugac 135.
Telefon: 76/575-112
Fax: 76/372-688
Mobil: 30/4166-439
e-mail: info@bugacpuszta.hu
Web: www.bugacpuszta.hu
GpS-koordináták:
N46°40'07. E19°38'05.
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Bács−Zöldért Rt.

Összefogva a térség termelőit
Adottságait tekintve hazánk ma is Európa egyik jelentõs éléskamrája lehetne. Mégsem az, sõt egyre szomorúbb képet mutat a magyar mezõgazdaság. A Bács-Zöldért Rt. azok közé a cégek közé tartozik, amelyek
a regresszió ellenére is próbálnak tisztességes jövedelmet, helyzetet teremteni a zöldség- és gyümölcstermesztésbõl élõ honfitársainknak.
Több száz termelõ kapcsolódik napjainkban a Bács-Zöldérthez, hogy
versenyképes maradhasson még az unióban. Hiszen a magyar termékek az itthoni piacon veszítettek legtöbben a népszerûségükbõl az utóbbi 20 évben. (A cég árbevételének 80 százaléka külpiacról származik).
Bûdi Zsolt
vezérigazgatótól megtudtuk, hogy kilenc éve vált
lehetõvé
a
gazdák új típusú koncentrációjának lehetõsége, a Termelõi és Értékesítési Szövetkezetek
(TÉSZ-ek) szervezése. A BácsZöldért elsõk között segítette elõ
a megye termelõinek ilyen módon történõ tömörülését. Az Alföld Régió TÉSZ borbási székhellyel mûködik, ahol megfelelõ
raktárak, korszerû csomagoló
üzem és megfelelõ logisztikai berendezések találhatók. Mivel a
jogszabályok idõközben lehetõvé
tették, hogy Zrt. formában mûködjenek ezek a TÉSZ-ek, s mert
a tapasztalatok kedvezõnek bizonyultak, tavaly Hírös Paprika
TÉSZ elnevezéssel új szövetkezetet hívtak életre Kecskemét térségében. De az elnevezés ellenére,
nemcsak paprikatermelõket, hanem cseresznye, meggy, görögdinnye, kajszibarack és alma ter-

mesztésébõl élõ családokat is tömörít ez az új szövetkezés.
– Cégünk arra törekszik, hogy
az említett zöldség- és gyümölcsféléken kívül más termékekkel is
bõvüljön a Hírös Paprika TÉSZ, s
a jelenlegi mintegy 280 taglét-

raktározási, csomagolási és szállítási eljárást, technikát követel például a paprika, mint a meggy
vagy a barack. Sajnos azt nem támogatja jelenleg a szakminisztérium, hogy még jobban specializálódjanak egy-egy termékekre
(például csak a csonthéjas gyümölcsökre) ezek a szövetkezetek.
A vezérigazgató szerint a hazai
zöldségek, gyümölcsök többsége
feltétlenül jobb minõségû, mint az
importból származóké. Azonban a
magyar termékekkel kapcsolatosan kedvezõtlen irányba tolódtak
el az értékesítési tendenciák. Az
országunkat ma már teljes egészé-

A Bács-Zöldért karitatív tevékenységérõl is közismert. A legutóbb terményszentelésen csodálatos terítéket produkált a cég a kecskeméti
Barátok templomának udvarán, amit azután felajánlott a nehéz sorsú
családok étkeztetésére.
szám akár hat-hétszázra duzzadjon a jövõben – hangsúlyozta
Bûdi Zsolt. – Persze akkor már ez
megköveteli, hogy legalább a
zöldségeket és a gyümölcsöket különválasszuk. Hiszen más-más

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

ben lefedõ, külföldi tulajdonú áruházláncok esetében az íz, a zamatanyag indifferens. Sokkal fontosabb az ár, illetve a „pultállóság”. Ez a szemlélet az oka, hogy
marokkói paprikát, spanyol para-

dicsomot, német vöröshagymát,
osztrák burgonyát, kínai fokhagymát eszünk, holott a rendszerváltás idején, ezeket a termékeket tekintve is, még export nagyhatalomnak számítottunk. Ma importra szorulunk belõlük, aminek sajnos számos oka van. Számtalan
hibás kormányzati lépés vezetett a
magyar termékek versenyképtelenné válásához. Ugyanakkor a
hazai fogyasztó felelõssége is felvethetõ a kialakult helyzetért.
Csak nyomokban mutatkozik
ugyanis az a bizonyos elkötelezettség nálunk a magyar áru iránt,
amely óriási versenyelõnyt biztosít
például az osztrák, német, svájci,
francia termelõknek.
Kétségtelen, hogy a mezõgazdaság központi támogatása nálunk jóval szerényebb, mint az
uniós országok többségében. És
sok tekintetben a jogi szabályozások is kedvezõtlenebben. De a
Bács-Zöldért dicséretére legyen
mondva, nem adják fel a küzdelmet, sõt minden lehetõséget kihasználnak a boldogulásra. A
cég ma már korszerû, megfelelõ
infrastruktúrával, kiváló szakembergárdával és kitartó, eltökélt
termelõi háttérrel rendelkezõ
részvénytársaság. Ahogy egy alkalommal már megfogalmaztuk
lapunkban: ez a cég a mának él,
a jövõt építi, de igyekszik minél
többet megõrizni abból a szellemiségbõl, melyet az elõdöktõl
örökölt.

AN1103.qxd

2011.04.17.

2011. április

21:52

Page 11

www.civilnaplo.hu

11

Gyermely: tradíció és megújulás

Fejlesztések a magyar remény
alkotóműhelyében
Szántóföldi növénytermesztés, baromfitartás, malmászat, tésztagyár után sem. A részvényesek természetás. Ezek a nagy múltú, 500-600 embernek munkát adó magyar kö tesnek veszik, hogy a megtermelt
zépvállalat, a Gyermelyi Vállalatcsoport meghatározó üzletágai. A cég
eredmény döntõ aránya bent marad
történetérõl, sikereinek titkáról, eredményeirõl és terveirõl Tóth Béla
fejlesztésre, és a kisebb részét viszik
elnök-igazgatót kérdeztük.
haza osztalékként. Azért a szövetkezetben annyira megguk közül választhatBúza és tojás
szokott tagi kapcsotak elnököt. Függetlatokat a részvény– Több mint kilencezer hektáron lenségüket a pártáltársaság mégiscsak
gazdálkodunk a szántóföldi növény- lamban is megõrizátformálta. Lényeges
termesztés keretén belül, fõ növé- ték. Ezt próbáltuk mi
különbség volt, amiamikor
nyünk a búza. Kizárólag magyar ve- bõvíteni,
kor forgalomképes
tõmagfajtát állítunk elõ, azt tovább- megjelent a társasági
lett a részvény. Azok,
adjuk a mintegy 200 termelõpartne- törvény, és 1990akik nem akartak
rünknek, akik évente mintegy 90- ben, az országban elrészvényesek lenni,
100 ezer tonna búzát szállítanak a sõként, részvénytárviszonylag rövid idõn
malmunkba õrlésre. A búzán kívül – saságot alapított a
belül eladták a réa vetésforgó miatt – más ipari nö- szövetkezet. A tagok
szüket. Sokaknak vivényt is termesztünk, így például az alapításkor bevitt
szont ez egy aranymustárt, napraforgót, repcét, és ku- eszközök – föld, állat,
tartalék anyagi értekoricából is annyit, ami a saját állat- egyéb termelõeszkölemben is. Ma több
állományunknak kell. Mintegy 500 zök – arányában
ezer tojótyúkunk van, évente 120- kaptak részvényt, a Tóth Béla elnök-igazgató mint 500 részvényesünk van. Mindig fi150 millió tojást termelünk. Ennek dolgozók pedig az itt
felét a tésztagyár használja fel, a letöltött évek, illetve a kereset ará- zetünk osztalékot, ami az idén 20
másik felét pedig Héjas tojás néven nyában, degresszív módon, hogy a százalék volt.
értékesítjük. Hozzávetõlegesen 90- lehetõ legigazságosabb legyen.
– Hogyan tudták az egykori szö100 ezer tonna õrleményt állítunk
Fogyasztói igények
elõ. Hasonló a helyzet a tésztaipari vetkezeti gondolkodást egyszerre ka– Milyen stratégiai irány mentén
lisztet illetõen is. A korpaféléket rész- pitalista szemléletre váltani a részvéhalad most a Gyermelyi Zrt.?
ben mi dolgozzuk fel saját takar- nyesek?
– Az 50-es években Gyermely
mánygyárunkban, részben értékesít– Négyen vezetjük a céget, az
jük. Éves szinten 20 ezer tonna tész- községet kihalásra ítélték. Az akkori igazgatóság az operatív irányító
tát gyártunk, és ennek több mint 90 vezetés úgy gondolta, hogy nincs szerv. Nekem azokban a stratégiai
létjogosultsága
a
Budapest- kérdésekben van meghatározó szeszázalékát belföldön értékesítjük.
Tatabánya-Dorog háromszögben. repem, amelyek a tészta ágazatra
Az itteniek azonban nem fogadták el vonatkoznak. Alapvetõ elvárás,
A tagosítástól
ezt az ítéletet. Itt a földek 17 arany- hogy elébe menjünk a vevõ igényea részvényekig
korona alattiak. Ebbõl is látszik, inek, de ne túlságosan. Ha valaki
– Milyen múltra tekint vissza a hogy ezt a közösséget nem a termé- ugyanis húsz évvel elõbb dob piacra
cég?
szeti adottságok, hanem az emberek valamit, mint ahogy arra fogadó– 1953-ban alapította az elõd szorgalma és akarata emelte ki az készség van, az épp olyan baj, mint
szövetkezetet 12 gyermelyi paraszt átlagból. Itt soha nem gondolták a ha öt évvel késõbb. Ezt az ütemet
család, közöttük az én édesapám és vezetõk, hogy ez a szövetkezet másé megérezni nem könnyû. Amellett,
nagyapám. Ami 1959-ben újra- volna, mindig a magukénak tartot- hogy rövid távon igazodunk a piaci
szervezõdött. Talán annyiban kü- ták. Elfogadták azokat a szabályo- igényekhez – most például, a vállönbözött ez a szövetkezet a nagy kat, amelyeket a politika rájuk ságra való tekintettel olcsóbb terméátlagtól, hogy itt az alapítók szinte kényszerített, és közben azon voltak, keket kínálunk – hosszú távon is kökivétel nélkül jómódú parasztok hogy tovább gyarapítsák a szövetke- vetni törekszünk a fogyasztói elvárávoltak. Kiharcolták, hogy bár a szö- zetet. Mindig felhalmoztak. Ez a sokat. Ami egyértelmûen látszik,
vetkezetbe be kellett menniük, ma- szemlélet nem változott meg 1990 hogy a félkész- és készételek iránt

egyre nagyobb igény mutatkozik, s
hogy az otthoni fõzést fokozatosan
felváltják a nagy konyhákban, éttermekben készülõ finomságok. A közétkeztetés fokozatosan bõvül. Ezeknek az igényeknek igyekszünk egy
kicsit elébe menni, és hasonló a
helyzet az egészséges táplálkozás
iránti igény vonatkozásában is. Egyik
folyamatban lévõ fejlesztésünk során
például olyan funkcionális liszt elõállítására törekszünk, aminek a fehérlisztnél sokkal magasabb az élelmiszerrost tartalma, ezáltal fejti ki kedvezõ élettani hatását. Mi az igényeket úgy akarjuk kielégíteni, hogy
közben õszinték vagyunk, és hagyatkozunk a tudomány legfrissebb
eredményeire.

Minden egy helyen
– A másik új irányvonal, hogy májusban megjelennek a piacon a magyar ízvilágnak megfelelõ, friss, töltött tészták. Ezt a választékot szeretnénk fokozatosan felfejleszteni. Terveink között szerepel egy új malom
építése is, aminek az lesz a különlegessége, hogy nemcsak közönséges
búzát, hanem durumot is tud õrölni.
Jelenleg ugyanis a durum alapanyagot Ausztriából vásároljuk.
– Mennyiben támogatja a sikereket a részvénytársaság tevékenységi
struktúrája?
– A különbözõ vertikumok azért
segítik egymást, mert a termelés
eredményességében jelentkezõ csúcsok és hullámvölgyek ily módon kiegyenlítõdnek. Ezáltal a cég eredménye is évrõl évre sokkal egyenletesebb, mintha az élelmiszerláncnak
csak egyféle ágában tevékenykednénk. Például óriási szállítási költséget takarítunk meg azzal, hogy minden egy helyen van. Ha semmi más
elõnyünk nem marad meg a konkurenciához képest, csak ez, már akkor is megélünk.
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Kórházi átalakítások
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában megkezdõdött a
Sürgõsségi Betegellátó Osztály átalakításának harmadik üteme. A pro jekt összesen 1399 négyzetméternyi terület átépítését érinti. A diagnosz tikai épület I. emeletén kap helyet a szájsebészeti és a gyermek sürgõsségi részleg, illetve a felnõtt háziorvosi ügyelet. Ezek a helyiségek már
az elsõ ütemben elkészültek. A belgyógyászati sürgõsségi részleg vizs gálókkal, gyorsürítõ-triázs helyiséggel bõvül, a fektetõ részleg 16 ágyas
lesz, és egy-egy elkülönítõ szobát is kialakítanak. Az átépítés a teljes
szint 56 százalékát érinti, és több ütemben valósul meg, hogy az átala kítás minél kisebb mértékben zavarja a folyamatos betegellátást.
Lezárult a kecskeméti megyei
kórházban az „Életesély kulcsa a
korszerû sürgõsségi ellátás” elnevezésû, az Európai Unió támogatásával az ERFA társfinanszírozásával, valamint önerõbõl megvalósuló projekt második üteme. A
300 négyzetméter területet érintõ
munkálatok során kialakítottak
két vizsgálót, egy 4 ágyas és egy
2 ágyas betegszobát fürdõvel, két
orvosi, egy fõorvosi és egy fõnõvéri szobát.
A Rendelõintézet földszinti területén valamennyi tervezett építési
munka elkészült. Az átalakítás
összesen 260 négyzetméter területet érintett. A kivitelezés három
építési ütemre volt bontva. Az átalakítás elsõ szakaszában kialakították az akadálymentes mosdót,
fürdõt, zuhanyzót, öltözõket,
WC-t és két masszázs termet.
Második szakaszában az elektroterápia, személyzeti tartózkodó
és a vezetõ gyógytornász irodája
készült el. A harmadik szakaszban egy nagyobb és kettõ kisebb
tornaterem létesült, a közlekedõ
folyosón pedig egy betegirányító
körpult. A gyógyító osztályok
2011. március 10-én birtokba
vették az átalakított területeket.
Ezzel jelentõs állomáshoz érkezett az 560.056.040 forint támogatásban részesülõ, a 622
millió forintot meghaladó összköltségû
TIOP-2.2.2-08/22009-0003
azonosítószámú
projekt. Megkezdõdött ugyanis a
310 négyzetmétert érintõ III.
ütem kivitelezése, amely mind
közül a legkörültekintõbb szervezést igényli. A munkálatok során
kialakítják a Sürgõsségi Betegel-

látó Osztály betegfogadó részét,
a gyorsürítõ-triázst, valamint a
sokktalanítót, a mobil ultrahang
vizsgálót, 2 elkülönítõ szobát fürdõvel, 2 akadálymentes fürdõt és
WC-t a betegek részére, nõvérállomást, nõvérdolgozót és személyzeti öltözõt mosdóval. A kivitelezés utolsó ütemében a munkálatok idejére a Sürgõsségi Betegellátó Osztály ideiglenes átköltözésekkel, az elkészült II.
ütem helyiségeiben látja el a betegeket, a szükségesnél sokkal
kisebb területen. A munkálatok
ideje alatt az MR és CT helyiségek megközelítése folyamatosan
biztosított.
Mûszerek: A projekt keretében
27 féle 48 darab orvosi mûszer
kerül beszerzésre, ami az SBO
teljes mûszerparkjának 57 százalékos megújulását jelenti.
A legnagyobb értékû CT berendezés 2010 novemberében
beszerzésre került. A berendezéssel a 2010. november 30-i átadás-átvétele óta folyamatosan
vizsgálják a betegeket.
A további 26 féle mûszer beszerzése folyamatosan történik, a
beszállítások 2011. július hónapban befejezõdnek.
Az átalakítási munkák befejezésének határideje 2011. július 15.
Az építkezéssel járó kellemetlenségekért ezúton is a betegek
elnézését kérik!

A projektek az Euópai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
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Walter Gábor műtermében

Ecsete alatt a Benkó Dixieland
Kétségtelen, hogy térségünk egyik legjelesebb festõmûvésze jelenleg a
Hetényegyházán élõ Walter Gábor. A 48 éves alkotó a szegedi tanár képzõ rajz-földrajz szakán, Hézsõ Ferenc tanítványaként szerzett egykor
diplomát, majd egyévnyi tanítás után úgy döntött, hogy inkább festészetbõl próbál megélni. Kezdetben nagy hatással voltak rá a
Zebegényben eltöltött nyarak, ahol Jets György szekciójához tartozott.
Nem csoda, hogy Walter is a látványelvû festészet elkötelezettje lett, témáit általában a mindennapok világából meríti.
A természet gazdag szín- és for- tél. Hogyan kerültél kapcsolatba
mavilága, a fény és árnyék állan- velük?
– Hagyomány, hogy nyaranta
dó változása, a táj és az ember
kapcsolata érdekli elsõdlegesen, zenei fesztivált rendeznek a Bánki
amiket a legkülönbözõbb techni- tónál. A neves kecskeméti zenész,
kákkal – olaj, akryl, pasztell, ak- Ittzés Tamás mesélt ott rólam, illetWalter Gábor
varell – elevenít meg. Mégis soazon a nagyon
kan úgy emlegetik, mint a zene
gazdag tárlaton,
ezernyi hangulatát vászonra álamely a Benkó Dimodó mûvészt. És valóban megxieland Band elragadóak ezek a festményei, himúlt 54 évét muszen a jazz-re jellemzõ ritmus, ditatja be.
namika éppen úgy gyönyörködte– A minap látti a szemet, mint a lírai, kicsit métam egy nagymélabús dallamok inspirálta képek.
retû festményedet
– A Nagykanizsai Jazznapok
a Karol Wojtyla
sokszor elbûvöltek az elmúlt évek
Barátság
Köz során – mondja Walter Gábor. –
pontban, ami Te S örökös kihívást jelent azóta is,
réz anyát és II. Jáhogyan lehet a festészet nyelvén
Részlet a Benkó Dixieland Bandrõl készült
n
os Pál pápát ábelmesélni azokat az élményeket,
festményeket is bemutató kiállításról
rázolja. Az egyházi
amiket egy-egy koncert világhírû
zenészeitõl kapunk. Ennek egyik ve a képeimrõl, s tavaly felkértek témák mennyire vonzanak?
– Egy-egy hangulatos városrész
kézenfekvõ lehetõsége az abszt- arra, hogy mutatkozzak be Bánrakt képzõmûvészet, hiszen az kon egy kiállítással a fesztivál ide- öreg temploma, kápolnája minimprovizatív zene is elvontabb jén. Ennek megnyitására Benkó dig megragadó volt számomra.
módon közvetít élményeket. Én Sándor vállalkozott, mondván, õ Ahogy a tájtöredékek, az öreg tamégis inkább azt próbálom meg- már õrzi a Marcus Miller basszus- nyák, a régi titkokat õrzõ kopott
ragadni, illetve megfogalmazni, gitárost ábrázoló képemet, amit ajtók, ablakok is. Portrékat
milyen az, aki zenél és milyen az, az egyik fõvárosi galériában vásá- ugyancsak szívesen festek, ha
rolt. Úgy november táján azután megragad egy tekintet, egy évtiamit zenél.
– Nagy sikere volt a közelmúlt - felhívott, és arra kért, hogy fessem zedekrõl mesélõ ráncos arc. De
ban annak a hét festménybõl ál - meg az együttese tagjait. Ezeket a ezekhez a mindennapjainkból
ló kollekciódnak, amit a Benkó képeimet állították ki néhány hete veszem a témát, nem a történeDixieland Band tagjairól készítet - a Klebelsberg Kultúrkúriában, lembõl, nem is a bibliából. Az

Ruházati üzlet
berendezési tárgyai eladók
kedvezményes áron

Nagykőrösön,
zöldövezetben

Tel: 06-30/9391-411

65 nm-es társasházi

Egyedi fûtéses, földszinti,
utcafronti bejáratú
Nagykõrösi utcai 50 és 60 m-es

lakás eladó,
illetve kiadó,

üzlethelyiségek kiadók
áprilistól a Centrum Áruház
közelében.
A két üzlet együtt is használható,
ezért lehetõség van a két üzlet
együttes bérlésére is .

Tel.: 06-30/9788-480

vagy kecskeméti ingatlanra
cserélhetõ.
Információ: 76/484-341,
20/9626-279

mûtermében
említett képet például ugyancsak
felkérésre festettem.
– Örök dilemmája minden
mûvésznek, hogy mennyit alkos son megrendelésre, és mennyit a
saját kútfõjébõl merítve.
– Ideális az lenne, ha minden
mûvész csinálhatná, amit Isten
adta tehetségébõl fakadóan jónak lát, s a mûtárgypiacon jó
áron vevõre találnának az alkotásai. De nagyon kevés mûvésznek adatott meg, mióta világ a
világ, hogy csak a saját elgondolásait követve alkothatott. A
megrendelõk, a mûkereskedõk,
a galériások mindig befolyásolták a festõket, szobrászokat.
Ezért jutottam arra az elhatározásra, hogy hamarosan nyitok
egy virágboltot, ami egyben galériaként is mûködik majd Kecskemét belvárosában. Vagyis próbálom kicsit más úton is elõteremteni azt, ami a családom
megélhetéséhez kell, sokkal szabadabb szemlélettel fordulva a
festészet felé.

Szentkirályi újdonságok
A Szentkirályi Ásványvíz Kft.
megújult termékpalettával köszönti a tavaszt: áprilisban a
szamócás limonádé mellé felsorakozik az új, „normál” (citromos) limonádé, és megújult
recepttel kapható a még finomabb Jégtea, valamint a meleg idõszak érkezésére már
félliteres kiszerelésben is elér-

hetõ lesz az enyhén szénsavas,
zöldkupakos ásványvíz. Ízein
túl csomagolásában is megújult a Szentkirályi: a decemberben bevezetett könnyebb,
környezetbarát flakonnak és
rövidebb kupaknak köszönhetõen a cég csomagolóanyagkibocsátása évi 300 tonnával
csökkent.
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Húsvét−
váró
gyermekek

A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központban már a húsvétra készültek a gyerekek a minap. A délutáni foglalkozáson
ünnepi asztaldíszek, nyuszik és
kacsák születtek, a közös munka
végén pedig a Ferences Imaközösség nyuszis süteményeit, vanília pudingját, illetve az Engel
Károly és Engelné de Jonge Bernadett által hozott kókuszrudakat kóstolhatták meg a jókedvû
apróságok.
ELADÓ Fürdõszoba, konyha, gáztûzhely,
csempe és padlólap tisztítására alkalmas
CLEANSY forró gõztisztító gép, gömbmasszírozó, allergia és asztma gyógyítására alkalmas THERAPY AIR PLUS
légterápiás készülék, forró gõztisztító
forró gõzvasalóval együtt jutányos áron
ELADÓ. Érdeklõdni: 20/5499-536
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Interjú Király Józseffel, a Nanbudo Világszövetség elnökével

A civil önzetlenség méltó az elismerésre
Király József egy sikeres cég – a Free Line Építõipari és Szolgáltató Kft.
ros dicsekedhet olyan harcmûvé– tulajdonosa-ügyvezetõje. Ugyanakkor évek óta elnöke a Magyar
szeti központtal, mint az itt találNanbudo Szövetségnek, a Kecskeméti Városszépítõk Egyesületének,
ható Hakkoda Dojo, amit két
tiszteletbeli elnöke a Kecskemét-Aomori Baráti Körnek. Közben megéve Akisino japán herceg és felenyitotta a Rákóczi úti Mûvész Kávézót, ahol városunkhoz kötõdõ mûsége avatott fel. 2000-ben és
vészek folyamatosan bemutathatják alkotásaikat, továbbá két jelentõs
2006-ban mi adtunk otthont a
sportlétesítményt is létrehozott és mûködtet: a mûkertvárosi BMX páNanbudo Világbajnokságnak,
lyát, valamint a belvárosi harcmûvészeti központot. Tavaly városi képközben több korcsoport Európa
viselõ lett és a szocialisták helyi vezetõje. S nemrég kaptuk a hírt, hogy
Bajnokságának megrendezésére
megválasztották a Nanbudo Világszövetség elnökének. Ha mindehvállalkoztunk. Legutóbb februárhez még hozzátesszük, hogy nõs, sõt öt gyermek édesapja, talán nem
ban tartottunk Kecskeméten
is olyan meglepõ a kérdés:
nemzetközi edzõtábort, egybe– Biztos, hogy Király Józsefnek
is csak 24 órából áll egy napja?
– Persze. Tény azonban, hogy
igen zsúfolt beosztás szerint élek.
Tavaly ezért mondtam le – 11 év
után – a Kecskemét-Aomori Baráti Kör elnöki tisztérõl, s a Magyar
Televízió, illetve a Duna TV kuratóriumi tagjaira háruló teendõk
sem terhelnek néhány hónapja.
Minden mást – beleértve a cégemet is – úgy igyekszem irányítani,
hogy agilis, tehetséges emberekkel veszem körül magam, akikre
Király József és Doshu-Soke Yoshinao Nanbu
nyugodt szívvel rábízhatom a
munkák dandárját.
– Véleménye szerint miért ép pen önt választották a Nanbudo
Világszövetség elnökének?
– Talán valamit nagyon jól csinálhattunk az elmúlt másfél évtiA Magyar Yong Chun Egyesület
exkluzív helyszínen, az Akrobat
Mozgás Centrumban tartotta Tavaszi Szemináriumát április 16-án.
A rendezvényen a Yong Chun
Kung Fu és az Eskrima mellett
dietetikai képzésben is részesültek
a tagok. Szakolcai László, az egyesület fõinstruktora lapunknak elmondta, hogy a szeminárium célja a pusztakezes és a fegyveres önvédelmi technikák magasabb szintû elsajátítása volt. Egyesületünk
az Eskrimát, vagyis a botvívást is
tanítja, ami egy Fülöp-szigeteki
fegyveres rendszer. A természetgyógyászati képzéssel a szellemi, a
személyiségfejlesztõ programunkkal a lelki, a Yong Chun Kung Fu
és az Eskrima gyakorlatokkal a
testi egyensúlyunkat fejlesztettük.
Tagjaink között fiatalok, idõsek, lányok és fiúk egyaránt megtalálha-

zedben, ha ma már ennyire kiemelten kezelik hazánkat a csaknem félszáz országot tömörítõ világszövetségnél – mondja a 6
danos mester. – Persze Kecskeméten kívül nem sok magyar vá-

kötve a XI. Nemzetközi Harcmûvész Bemutatóval.
– Mennyi plusz feladatot, utaz gatást jelent új megbízatása?
– A központunk Svájcban van,
de az elnökség általában alapí-

tómesterünk,
Doshu-Soke
Yoshinao Nanbu párizsi rezidenciáján ülésezik, havonta egyszer.
Bár lehet, hogy most sûrûbbek
lesznek az összejövetelek, hiszen
a francia fõvárosban rendezzük
meg június közepén a soron következõ világbajnokságot, s a
nyári barcelonai nemzetközi
edzõtábor szervezése is folyamatban van. Az ezekkel kapcsolatos munkák döntõ részét azonban nagyon jól mûködõ, központi titkárságunk végzi. Rám
többnyire reprezentációs, népszerûsítõ, vagy – ha a sors úgy
hozza – konfliktuskezelõ feladatok hárulnak.
– Nem sok honfitársunk dicse kedhet jelenleg azzal, hogy egy
világszövetség elnöke. De ha csi nálnánk egy közvélemény-kuta tást Kecskeméten, talán minden
századik ember tudná ezt önrõl.
– Valószínû. Egy nyugati demokráciában a kiemelkedõ
eredményeket elérõ civilek legalább olyan közismertek, népszerûek, mint a hivatásos politikusok. Nálunk ez nem jellemzõ,
pedig a civilek önzetlen munkájánál kevés dolog méltóbb az elismerésre.

Tavaszi szeminárium

tóak. Vendégelõadóként és vizsgabiztosként a Békés-megyei ágazatból Lévai Péter vett részt a rendezvényen. Az egyesület három
havonta tartja nyilvános szemináriumait, melyekrõl a sportkör honlapjáról lehet tájékozódni. Szlanka
Tessza, táplálkozási szaktanácsadó a szombati, egész napos ren-

dezvényrõl így számolt be lapunknak: „Az egészséges táplálkozást
egy speciális társasjátékon keresztül mutattuk be a szemináriumon
résztvevõknek. Játékos formában
sajátították el azt az ismeretanyagot, ami a mindennapi egészségesebb táplálkozásunkhoz szükséges. A diéta nem más, mint egy tu-

datos táplálkozási forma.” A nyilvános tréningeket hétfõn, szerdán,
pénteken 18-tól 19-ig a Zrínyi Ilona Általános Iskolában tartja a
Magyar Yong Chun Egyesület.
További információ:
Szakolcai László (20/423-9021)
www.yongchun.hu
e-mail: info@yongchun.hu
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A VOSZ megyei közgyűlése

Versegi Jánosnak ismét
bizalmat szavaztak
Tisztújító közgyûlést tartott Kecskeméten a Vállalkozók Országos Szövetségének Bács-Kiskun
Megyei Szervezete. A rendezvényen megjelent tagok meghallgatták a megyei elnökség beszámolóját és dr. Dávid Ferenc

fõtitkár tájékoztatóját a VOSZ
országos tevékenységérõl. Majd
megválasztották a vállalkozói
érdekvédelmi szervezet új elnökségét. A közgyûlésen döntöttek
az idei Megyei Prima Díj kiírásáról is. A következõ öt évben 11
tagú elnökség irányítja a megyei
vállalkozói szervezet munkáját.
Megerõsítették elnöki tisztségében Versegi Jánost (VER-BAU).
Területi társelnökké választották
dr. Horváth Sándort (Integrál,
Kiskunfélegyháza), Palik Verát
(Forint-Soft, Baja) és Borbély
Károlyt (Agroszer, Lajosmizse).
Szakmai társelnökök lettek: Lepsényi István (Knorr-Bremse), dr.
Nagy Zoltán (Phoenix-Mecano),
Rózsa Pál (Bertrans), Tóth
Istvánné (Acconto) és dr.
Pálvölgyi László (ügyvéd). A takarékszövetkezetek képviselõje
az elnökségben: Józsa Zsigmond (Fókusz).

2011. április

A szecesszió városai
A Kecskeméti Városszépítõ Egyesület elõadássorozatot indított azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt századelõn épült
szecessziós épületek állapotára.
Az Ifjúsági Otthonban Dömötör
Gábor mûemlékvédelmi szakmérnök, a szabadkai Községközi

dr. Zombor Gábor, Kecskemét
polgármestere, Ráday Mihály, a
Város- és Faluvédõk Szövetségének elnöke, Király József, a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület elnöke, Borbély Lajos, a megyei
építészkamara elnöke és Öveges
László, Kecskemét fõépítésze –,

Mûemlékvédelmi Intézet munkatársa, a szecessziós épületeik bemutatása mellett szólt a legutóbbi
rendezvényen a már beindított
felújítások tapasztalatairól is.
A napokban egyébként egy
sajtótájékoztatón bejelentették –

hogy 2012-ben a Város- és Faluvédõk Hungaria Nostra Szövetségének országos találkozóját
Kecskeméten kívánják megrendezni. Erre a konferenciára meghívják a szecessziós városok fõépítészeit is.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ májusi MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
3. kedd
4. szerda
5. csütörtök
6. péntek
7. szombat
8. vasárnap
9. hétfõ
10. kedd
11. szerda
12. csütörtök
13. péntek
14. szombat
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
21. szombat
22. vasárnap
24. kedd
25. szerda
26. csütörtök
27. péntek
28.szombat
29. vasárnap
31. kedd

15.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
18.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
14.00 ó
16.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
17.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
17.00 ó

KÉREK EGY ÁLMOT
Benedek E. b.
HARMADIK RICHÁRD
Dajka M.b.
KÉREK EGY ÁLMOT
Kodály Z. b.
KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK
Latabár K. b.
KÉREK EGY ÁLMOT
Mikszáth K. b.
HARMADIK RICHÁRD
Nagy L. b.
HARMADIK RICHÁRD
Blaha L. b.
ANCONAI SZERELMESEK
Bessenyei Gy. b.
KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK
Vízváry M. b.
A Csodaszarvas nyomában
– a Szófia Mûvészeti Egyesület elõadása
KÉREK EGY ÁLMOT
Bartók B. b.
KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK
Páger A. b.
KÉREK EGY ÁLMOT
Jókai M. b.
KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK
Törzs J. b.
KÉREK EGY ÁLMOT
Szabó L. b.
KÉREK EGY ÁLMOT
Weöres S. b.
KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK
Ódry Á. b.
KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK
Honthy H. b.
KÁPRÁZATOS KISASSZONYOK
Arany J. b.
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
zártkörû rendezvény
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet

5. csütörtök
8. vasárnap
12. szerda
15. vasárnap
17. kedd
21. szombat
24. kedd
28. szombat
29. vasárnap

3. kedd

1. vasárnap
4. szerda
6. péntek
7. szombat
10. kedd
11.szerda
13. péntek
15. vasárnap
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
22. vasárnap
25. szerda
26. csütörtök
30. hétfõ
31. kedd

G

Tel.: 501−170

15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
16.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.30 ó
19.30 ó

VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
CALIGULA HELYTARTÓJA
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
CALIGULA HELYTARTÓJA
CALIGULA HELYTARTÓJA
CALIGULA HELYTARTÓJA
CALIGULA HELYTARTÓJA
CALIGULA HELYTARTÓJA
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
CALIGULA HELYTARTÓJA
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
CALIGULA HELYTARTÓJA – Budapesten, a Thália Stúdióban
CALIGULA HELYTARTÓJA – Budapesten, a Thália Stúdióban

BAJAI NYÁRI SZÍNHÁZI JÁTÉKOK

15.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Karinthy Színházban
19.00 ó CSODÁS VAGY, JÚLIA – a Karinthy Színházban
19.00 ó HEBEHURGYA HÖLGYEK

Kecskemét, Katona József tér 5.

HEBEHURGYA HÖLGYEK
HEBEHURGYA HÖLGYEK
HEBEHURGYA HÖLGYEK
PILLANTÁS A HÍDRÓL
PILLANTÁS A HÍDRÓL
AZ ARANYMÛVES BOLTJA
CSODÁS VAGY, JÚLIA
HEBEHURGYA HÖLGYEK
AZ ARANYMÛVES BOLTJA

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
1. vasárnap

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó

G

27. péntek
június 1. szerda
június 3. péntek
június 5. vasárnap

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó

CSODÁS VAGY, JÚLIA
POPEYE
HEBEHURGYA HÖLGYEK
ANCONAI SZERELMESEK

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

