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A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központban a neves színmûvész,
SSttoohhll  AAnnddrrááss osztotta ki az ebédet a minap a helybéli rászorultaknak.
Elõtte hosszasan és õszintén beszélt ittasan okozott – nagy sajtóvisszhan-
got gerjesztett – balesete hátterérõl is.

A színész felhívta népes hallgatóságának figyelmét arra, tanuljanak az
õ hibájából, mert alkoholos befolyásoltság alatt soha nem tudja felmér-
ni az ember azt, hogy tettei milyen következményekkel járhatnak. Beszélt
arról is, miért döntött úgy, hogy egyfajta Canossa-járásként elõadásokat
tart az ország különbözõ városaiban. – Tudom, hogy ez sokan színjáték-
nak tekintik, de higgyék el, nem az. Nem tagadom, szeretném, ha eny-
hítenének a büntetésemen, és ezeket az elõadásokat, beszélgetéseket
egyfajta közmunkának is tekintem. De minél több helyszínen járok, mi-
nél több emberrel beszélgetek, egyre inkább érzek egyfajta küldetést is. 

A színész az ebéd felszolgálása elõtt könnyes szemmel köszönte meg
a helyieknek a barátságos fogadtatást, majd felolvasást tartott Petõfi
Sándor: János Vitéz címû költeményébõl, melyet vastapssal köszöntek
meg neki a jelen lévõ rászorultak, akiknek saját kezûleg tálalta fel az
ebédet.

Stohl a Wojtyla Házban

A Wojtyla Ház igazgatója, FFaarr--
kkaass  PP..  JJóózzsseeff köszöntötte az ün-
nepségre érkezõket, köztük MMaa--
ggyyaarr  AAnnnnáát, a Csongrád Megyei
Közgyûlés elnökét (akit nemrég

tüntettek ki a Lengyel Köztársa-
sági Érdemrend Tiszti Keresztjé-
vel), KKeerréénnyyii  JJáánnooss országgyûlé-
si képviselõt, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal vezetõ-

jét, ddrr..  BBiiccsskkeeii  FFeerreennccet, a me-
gyei bíróság elnökét, SSzzaarrkkaa
BBaalláázzsst, az Univer Cégcsoport
vezérigazgatóját, valamint a
helyi sajtó képviselõit. Az igaz-
gató elmondta, hogy intézmé-
nyük a lengyel-magyar baráti
kapcsolatokban egyre fonto-
sabb szerepet játszik. Ugyanak-
kor tudatosan törekednek arra,
hogy szinte minden nap kapja-
nak a náluk étkezõ, nehéz sorsú
kecskeméti családok egyfajta
lelki támaszt is (élõ zenét, iro-
dalmat, kiállításokat, imádsá-
got, stb.).   

Az ünnepségen SSzziilláággyyii  ÁÁrroonn,
a Leskowsky Hangszergyûjte-
mény vezetõje szólaltatott meg
társaival különös zeneszerszá-
mokat – a ház gondozottjainak
nem kis örömére -, miután be-
számolt a közelmúltban Jakut-
földön tett látogatásukról. Az in-
tézmény díszvendége volt
BBoorroonnkkaayy  PPéétteerr, az Univer-KTE

kétszeres világ- és négyszeres
Európa-bajnok triatlonistája is.
A testvéri találkozón a Karol
Wojtyla boldoggá avatási ünne-
pén készült fényképekbõl nyílt ki-
állítás.  

BBaarrttaa  LLáásszzllóó, a világhírû Al-
gyõi Halászcsárda tulajdonosa –
Szent Péter fõhalász, apostol
tiszteletére – igazi tiszai halászlé-
vel vendégelte meg az ünnepség
résztvevõit.

Pápák, halászok ünnepén 
PPéétteerr  ééss  PPááll  nnaappjjáánn  bbeennssõõssééggeess  mmeeggeemmlléékkeezzééss  sszzíínnhheellyyee  vvoolltt  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt..  NNeemm  vvéélleettlleennüüll,,  hhiisszzeenn  aazz  öött
éévvee  aallaappííttootttt  iinnttéézzmméénnyy  nnéévvaaddóójjáánnaakk,,  BBoollddoogg  JJáánnooss  PPááll  ppááppáánnaakk  ––
aahhooggyy  ttööbbbb  jjeelleess  eeggyyhháázzvveezzeettõõnneekk  iiss  ––  aa  nnéévvnnaappjjáátt  üünnnneeppeellhheettttéékk..  

FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  kköösszzöönnttööttttee  BBoorroonnkkaayy  PPéétteerr  vviilláággbbaajjnnookkoott

AAzz  AAllggyyõõii  HHaalláásszzccssáárrddaa  
„„pprroodduukkáállttaa””  aazz  üünnnneeppii  eebbééddeett
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RRiiggóónnéé  KKiissss  ÉÉvvaa, a szeretetszol-
gálat kecskeméti szervezetének ve-
zetõje és BBuuddaaiinnéé  NNaaggyy  KKaattaalliinn
módszertani munkatárs mutatta be
az új, korszerû létesítményt lapunk
szerkesztõinek a minap. Tõlük azt
is megtudtuk, hogy mit jelez a Ki-
vezetõ utak elnevezés. Nos, nép-
konyhát, nappali melegedõt, utcai

gondozó szolgálatot eddig is mû-
ködtettek a kecskeméti máltaisok,
ám a jövõben nemcsak az ellátás-
ra, hanem a hajléktalanok kiútke-
reséséhez is hatékony segítséget
kivánnak adni ebben az új intéz-
ményben. Rehabilitációs program-
jukban huszonegy gondozottnak
igyekeznek rendszeres munkát biz-
tosítani, hogy ismét képessé válja-
nak az önellátásra, a családba és
a társadalomba való visszailleszke-
désre. Õk laknak jelenleg abban a
hét, úgynevezett kiléptetõ lakás-
ban, amelyek mintegy önálló al-
bérletként szolgálnak. Az itt élõk-
nek szükség esetén részt kell venni-
ük szenvedélybetegségük kezelésé-
ben. A foglalkoztatási program jó-
voltából visszaszokhatnak a napi
munkavégzés szabályaihoz. A ki-
léptetõ lakások révén pedig folya-

matos segítség mellett megtanul-
hatják azoknak a helyzeteknek a
kezelését, amelyekkel a központból
kikerülve folyamatosan találkoznak
majd. Az igényeknek megfelelõen,
akár tanfolyami oktatáshoz, kép-
zéshez is segítõ kezet nyújtanak az
itt elõ hajléktalanoknak. A temati-
kus foglalkozások mellett, tartal-

mas szabadidõs, kulturális és kö-
zösségi programokat is kínálnak
számukra, melyek kialakítása, be-
indítása folyamatosan zajlik. A re-
habilitáció végsõ célja azonban
az, hogy végül saját otthonra lelje-
nek, önálló életet éljenek.

A Komplex Hajléktalanellátó és
Rehabilitációs Központ hálótermei-
ben több mint száz otthon nélküli
embert tudnak éjszakánként elszál-
lásolni, de ha a szükség úgy kíván-
ja, a fekhelyek száma ideiglenesen
bõvíthetõ. A nappali melegedõben
naponta ötven nehéz sorsú ember
ellátásáról gondoskodnak. Hu-
szonnyolc férõhelyes az új létesít-
mény hajléktalanok számára kiala-
kított, szociális otthonként mûködõ
szárnya, ahol egészségügyi, orvosi
szobák is helyet kaptak. Nagy
hangsúlyt fektetnek a Máltaiak ar-

ra, hogy keresztény szellemben, a
szeretet értékeit szem elõtt tartva
végezzék szolgálatukat. Ehhez egy
kápolnaként is használható szép
közösségi terem áll rendelkezésük-
re, ahol imáikat, hitéleti rendezvé-
nyeiket tarthatják. Rigóné Kiss
Évától megtudtuk, hogy a kecske-
méti szervezet új intézménye a
szeretetszolgálat dél-alföldi régió-
jának módszertani központjaként
is funkcionál. A Békés és Csong-
rád megyei önkéntesekkel is kibõ-
vülnek azok a rendezvények,
amelyek a továbbképzést, szak-
mai konzultációt, tapasztalatcse-
réket szolgálják. Ezeken sajnos

aktuális téma napjainkban, hogy
a kilakoltatási moratórium meg-
szüntetésével sok családnak kell
szembenéznie a közeljövõben lak-
hatási problémákkal. A szeretet-
szolgálat igyekszik erre a krízis-
helyzetre is felkészíteni munkatár-
sait, önkénteseit.

Létrejött tehát Kecskeméten egy
korszerû és komplex hajléktalan-

gondozó szolgálat, jelentõs kül-
földi támogatással, ahol mintegy
25 munkatárs dolgozik azért,
hogy könnyítsen a nehéz sorsú
emberek életén. Fontos kérdés –
amelyre elsõsorban az elkövetke-
zendõ egy-két év ad pontos vá-
laszt –, hogyan lehet fenntartani a
rendelkezésre álló állami normatí-
vából, egyházi kiegészítõ támo-
gatásból, valamint az önkor-
mányzat biztosította hozzájárulás-
ból? (Az önkormányzat Táncsics
utcai intézménye megszûnésével
a Máltaiak vették át az ott lakókat
és folytatják továbbgondozásu-
kat.) A hármas támogatás ellené-

re nem könnyû
az intézmény
finanszírozása,
de a projekt
vezetõi és
Rigóné Kiss
Éva bizakodó
a program si-
kerében. A
Máltai misszió
s ze l l emében
úgy gondolják,
ha jó ügyet
szolgálnak, a

Gondviselés segíti õket abban,
hogy akinek megfogták a kezét,
azt ne engedjék el, és az ehhez
szükséges lelki, anyagi erõt elõ
tudják teremteni. 

KKeeccsskkeemméétt,,  MMaattkkóóii  úútt  2200..
TTeelleeffoonnsszzáámm::  0066--7766//550066--552200;;

0066--7766//550066--552211
IInnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ::  RRiiggóónnéé  KKiissss  ÉÉvvaa

FFaaxx::  0066--7766//550055--881166

Kivezető utakat egyengető máltaisok
AAzztt  mmoonnddjjáákk,,  hhaa  eeggyy  iinnggaattllaannnnaakk  ssookk  ggaazzddáájjaa  vvaann,,  aakkkkoorr  vvaallóójjáábbaann  eeggyy
ssiinnccss..  PPééllddaa  lleehheett  eerrrree  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  MMaattkkóóii  úúttii  eeggyykkoorrii  aauuttóóssiisskkoollaa
ééppüülleettee  iiss,,  mmeellyy  éévveekkeenn  áátt  rroommoossooddvvaa,,  kkiihhaasszznnáállaattllaannuull  vváárrtt  aa  ssoorrssáárraa..
MMííggnneemm  aa  ssookk  ttuullaajjddoonnooss  eeggyyiikkee,,  aa  MMáállttaaii  SSzzeerreetteettsszzoollggáállaatt  EEggyyeessüülleett
hheellyyii  sszzeerrvveezzeettee  ggoonnddoolltt  eeggyy  mmeerréésszzeett::  AA  vváárroossuunnkkbbaann  mmûûkkööddõõ  DDáánn
KKuullttuurráálliiss  IInnttéézzeett  sseeggííttssééggéévveell  ppáállyyáázzttaakk  aa  VVeelluuxx  AAllaappííttvváánnyyookk  eeggyyiikkéénneekk
ttáámmooggaattáássáárraa,,  hhooggyy  iitttt  hhoozzhhaassssaannaakk  llééttrree  eeggyy  úújj  kköözzppoonnttoott  aa  hhaallmmoozzoott--
ttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettûû  hhaajjlléékkttaallaannookk  ééss  aa  sszzoocciiáálliissaann  rráásszzoorruullttaakk  rréésszzéé--
rree..  RReennddeezzvvee  aa  ttuullaajjddoonnii  vviisszzoonnyyookkaatt,,  óórriiáássii  sszzeerrvveezzõõmmuunnkkáábbaa  kkeezzddtteekk
aa  sszzeerreetteettsszzoollggáállaatt  vveezzeettõõii,,  öönnkkéénntteesseeii,,  ééss  aa  ddáánn  VViilllluumm  KKaannnn
RRaassssmmuusssseenn  AAllaappííttvváánnyy  ccssaakknneemm  990000  eezzeerr  eeuurróóss  ttáámmooggaattáássáávvaall  aa  rroo--
mmooss  ééppüülleett  eeggyy  eeuurróóppaaii  sszzíínnvvoonnaallúú,,  nnaaggyyoonn  sszzéépp  iinnttéézzmméénnnnyyéé  vváállttoozzootttt..
AA  KKiivveezzeettõõ  uuttaakk  nnéévvrree  kkeerreesszztteelltt,,  11335500  nnééggyyzzeettmméétteerreess  KKoommpplleexx  HHaajjlléékk--
ttaallaanneellllááttóó  ééss  RReehhaabbiilliittáácciióóss  KKöözzppoonnttoott  eezz  éévv  mmáájjuussáábbaann  aavvaattttáákk  ffeell..  

BBuuddaaiinnéé  NNaaggyy  KKaattaalliinn  ((bbaallrróóll)),,  RRiiggóónnéé  KKiissss  ÉÉvvaa  ééss  ddrr..  MMoollnnáárr  IIlloonnaa,,  
aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKöözziiggaazzggaattáássii  HHiivvaattaall  vveezzeettõõjjee

aazz  aavvaattáássii  üünnnneeppssééggeenn

AAzz  iinnttéézzmméénnyy  iimmppoozzáánnss  ééppüülleettee  kkíívvüüllrrõõll……

……ééss  bbeellüüllrrõõll
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Visszatekintés
Talán nem sokan tudják, hogy
SSzzaabbóó  IIssttvváánnnnéé és két felnõtt gyer-

meke tipikus családi vállalkozás-
ként mûködteti a kécskei termál-
fürdõt. 

Az ünnepségen leánya, SSzzaabbóó
ÉÉvvaa a nagyszabású beruházás
projektmenedzsereként köszön-
tötte az érdeklõdõk népes sere-
gét, tájékoztatást adva e létesít-
mény történetének fontosabb ál-
lomásairól.

Megtudtuk egyebek mel-
lett, hogy 1971-ben két ülõ-
medencével és egy pancsoló-
val – a helyi termelõszövetke-
zet égisze alatt – nyílt meg ez
a termálfürdõ, aminek ven-
déglátó egységét édesapja,
néhai Szabó István 1984-tõl

üzemeltette. A négy és fél
hektáron elterülõ létesítmény
1999-ben került a család tu-
lajdonába, s az elmúlt tucat-
nyi évet a folyamatos fejlesz-
tések, beruházások jellemez-
ték: Megújultak a medencék,
szaunát alakítottak ki, átépült
a fõbejárat és a fogadótér,
létrehoztak egy két és fél
hektáros, háromcsillagos
kempinget, továbbá tizen-
három ****-os apartmanhá-
zat.

A fejlesztések során töre-
kedtek arra, hogy a modern
formák megfeleljenek a mai
igényeknek, ugyanakkor
ügyeltek arra is, hogy ez ter-
mészetes anyaghasználattal,
környezetbarát gépészeti
megoldásokkal ötvözõdjék.
Éppen ezért, az apartman
házakhoz hasonlóan, a most
átadott épületrészek fûtését is
a termálenergia hasznosítá-
sával oldották meg.  

(Folytatás az 5. oldalon!)

Új wellness és gyógyászati szolgáltatások
NNaaggyysszzaabbáássúú  üünnnneeppsséégg  sszzíínntteerree  vvoolltt  aa  nnaappookkbbaann  TTiisszzaakkééccsskkéénn  aa  kköözz--
kkeeddvveelltt  TTiisszzaa--ppaarrttii  TTeerrmmáállffüürrddõõ..  AAzz  aaddootttt  ookkoott  aa  kkoolllleekkttíívv  öörröömmrree,,  hhooggyy
eeggyy  nnaaggyysszzaabbáássúú  bbeerruuhháázzáássnnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  jjeelleennttõõsseenn  mmeeggúújjuulltt  ééss
kkiibbõõvvüülltt  eezz  aazz  üüddüülléésstt  ééss  ggyyóóggyyuulláásstt  eeggyyaarráánntt  rrééggeenn  sszzoollggáállóó  tteerrmmáállvvii--
zzeess  kkoommpplleexxuumm..  AA  DDééll--AAllffööllddii  RReeggiioonnáálliiss  OOppeerraattíívv  PPrrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn,,
iilllleettvvee  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  333300  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss  ttáámmooggaattáássssaall  mmeeggvvaallóóssuulltt,,
668800  mmiilllliióóss  öösssszzkkööllttssééggûû  bbeerruuhháázzááss  jjóóvvoollttáábbóóll  ffeellúújjííttoottttáákk,,  ááttaallaakkííttoottttáákk
aa  mmeegglléévvõõ  mmeeddeennccéékk  jjeelleennttõõss  rréésszzéétt..  AA  ffüürrddõõ  ffeeddeetttt  uusszzooddáájjáánnaakk  ééppüü--
lleettee  kkiibbõõvvüülltt,,  ss  aazz  úújj  sszzáárrnnyybbaann  wweellllnneessss  ééss  ggyyóóggyyáásszzaattii  sszzoollggáállttaattáássookk
sseeggííttiikk  mmoossttaannttóóll  aa  vveennddééggeekk  kkiikkaappccssoollóóddáássáátt,,  ggyyóóggyyuulláássáátt..    

SSzzuuppeerr  sszzaauunnáákkbbóóll  nniinnccss  hhiiáánnyy

AAzz  üünnnneeppsséégg  rréésszzttvveevvõõiinneekk  eeggyy  ccssooppoorrttjjaa

KKoovvááccss  EErrnnõõ  ((bbaallrraa)),,  aa  vváárrooss  kkééppvviisseellõõjjee  ééss  ppoollggáárrmmeesstteerree,,  SSzzaabbóó  ÉÉvvaa
ttuullaajjddoonnooss--pprroojjeekkttmmeenneeddzzsseerr,,  vvaallaammiinntt  HHoorrvváátthh  GGeerrggeellyy,,  aa  MMaaggyyaarr
TTuurriizzmmuuss  ZZrrtt..  vveezzéérriiggaazzggaattóójjaa  aavvaattttaa  ffeell  aa  tteerrmmáállffüürrddõõ  úújj  rréésszzlleeggéétt

Tisza-parti Termálfürdõ
6060 Tiszakécske, Tisza-part

Telefon: 76/441-363 Fax: 76/540-363
e-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

www.thermaltiszapart.hu
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(Folytatás a 4. oldalról!)

Méltatások
A tiszakécskei avatóünnepsé-
gen Horváth Gergely, a Ma-
gyar Turizmus Zrt. vezérigaz-
gatója mindenekelõtt azt a
dinamikus fejlõdést méltatta,
ami a Tisza-parti Termálfür-
dõt jellemezte az elmúlt évti-
zedben. Véleménye szerint a
korszerû szálláshelyek, a
minden korosztályra gondoló
szolgáltatások sokasága és
az itt tapasztalható családias
hangulat teszik igazán von-
zóvá ezt a folyamatosan épü-
lõ-szépülõ létesítményt, ahol
az 1350 méterrõl feltörõ
gyógyvíz adta lehetõségeket
remekül kihasználják.

HHoorrvváátthh  GGeerrggeellyy elmondta,
hogy a Magyar Turizmus Zrt. kü-
lönösen aktív propagandába kez-
dett a közelmúltban annak érde-
kében, hogy a belföldi utazáso-
kat, üdüléseket pozícionálják a
külhoniakkal szemben. Hiszen je-
lenleg megdöbbentõ adatok bi-
zonyítják, hogy honfitársaink
évente 438 milliárd forintot visz-
nek külföldre üdülési céllal, míg
itthon ugyanerre csak 230 milli-
árdot költenek. Holott a kécskei
termálfürdõ a remek példa arra,
hogy felesleges több ezer kilomé-
tert utazgatni: a kellemes pihe-
nésre, az egészségünket szolgáló
idõtöltésre hazánkban is vannak
kitûnõ lehetõségek, az év minden
hónapjában.

KKoovvááccss  EErrnnõõ országgyûlési kép-
viselõ, Tiszakécske polgármestere
megható szavakkal méltatta a
Szabó család megvalósult merész
és szép álmait. Hangsúlyozta,
hogy e családi vállalkozás fejlesz-
tési törekvései belesimulnak abba
a koncepcióba, amelyet a városi
vezetés igyekszik követni a folya-
matos megújulásra törekedve,
milliárdos beruházásokat indítva,
amelyek új munkahelyeket is te-
remtenek. És belesimulnak az or-
szágos elképzelésekbe is, hiszen

az Új Széchenyi Terv megvalósítá-
sára 500 milliárd forintot különí-
tettek el, a kécskei fürdõhöz ha-
sonló fejlesztéseket szolgálva.

Az új létesítményt HHeeggeeddûûss  BBéé--
llaa református esperes áldotta
meg, Isten segítségét kérve a Sza-
bó Istvánné és családja vezette
vállalkozás további sikereihez. 

Újdonságok
Az avatási ünnepségen résztvevõk a
szalagátvágási ceremónia után a
saját szemükkel is meggyõzõdhettek
azokról az újdonságokról, amiket a
Tisza-parti Termálfürdõ új épületré-
szében kínálnak. Ezek közül meg-
említünk néhányat az alábbiakban.

Az új gyógyászati részlegben
masszázs, iszappakoló, szénsavas
kád és tangentoros helyiségek áll-
nak a vendégek rendelkezésére. A
Caracalla- és Jouvence-káddal fel-
szerelt wellness részleg kimagasló
szolgáltatásokkal teszi teljessé a pi-
henést. A bioszaunában párologta-
tott rózsabarack aroma igazi ritka-
ságnak számít.

A hangterápiás pihenõben a
központi fémtálban mozgó víz hul-
lámainak megnyugtató hangja
ugyanúgy feledhetetlen élmény,
mint a Dél-Alföld-Spa pihenõhelyi-
ség melegített tiszai homokja. Itt
egy lazító program keretében –
fényjátékkal kísérve –, egész nap
élvezhetik a vendégek az alföldi
nap melegét.

A fürdõ fedett, 25 méteres úszó-
medencéje mellé gyermekpancsoló
épült, s a hatalmas üvegfalak az
egész teret világosabbá varázsol-
ják. Ezt a részt egy tágas, aquabár
és pihenõtér köti össze a szaunák
gazdag világával. Az új épület-
résszel összekapcsolt külsõ, kerek
élményfürdõ részbeni tetõfedésével
lehetõvé vált, hogy egész évben le-
hessen fürödni ebben a medencé-
ben is.

A gyógyvíz
Köztudott, hogy a Dél-Alföld –
ahová Tiszakécske is tartozik –
hazánk legkedvezõbb éghajla-
tú, napsütéses órákban leggaz-
dagabb vidéke. A föld mélye itt
különösen gazdag gyógyító

termálvizekben. A Tisza-parti
Termálfürdõ kiváló ásványi-
anyag-összetételt mutató, 52
fokos gyógyvizének áldásos
hatásairól nem csak a
reumatikus és ízületi bántal-
makban szenvedõk gyõzõdhet-
nek meg. Hiszen ez a magas
fluorid és nátrium-hidrogén
tartalmú termálvíz egyes nõ-
gyógyászati betegségek kezelé-
sére, mûtétek utáni rehabilitá-
cióra is hatásos, ivókúraszerû-
en alkalmazva pedig segít a
gyomorsavtúltengésben szenve-
dõkön. De a sikeres gyógyulás
érdekében a vízben rejlõ jóté-
kony hatásokat érdemes kiegé-
szíteni orvos által rendelt
gyógyászati kezelésekkel.

AA  ttuullaajjddoonnoossookk  kkiittüünntteettéésssseell  mmoonnddttaakk  kköösszzöönneetteett  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  ssookkaatt  tteetttteekk  
ee  nnaaggyysszzaabbáássúú  bbeerruuhháázzááss  mmeeggvvaallóóssííttáássááéérrtt  

Tisza-parti Termálfürdõ
6060 Tiszakécske Tisza-part

Telefon: 76/441-363 Fax: 76/540-363
e-mail:  thermal@thermaltiszapart.hu

www.thermaltiszapart.hu

AA  kkééccsskkeeii  ffeeddeetttt  uusszzooddáábbaann  eeggyy  úújj  kkiissmmeeddeennccee  vváárrjjaa  
aazz  úússzznnii  nneemm  ttuuddóókkaatt
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Nem véletlen tehát, hogy az el-
múlt évtizedben végbevitt fejleszté-
seik során, a kécskeiek is gyakran
kerültek kapcsolatba a Tempero
Zrt.-vel. A mostani felújítási és bõví-
tési munkák generálkivitelezését is
erre a cégre bízták (konzorciumban
a Fürdõpark Kft.-vel) a Tisza-parti
Termálfürdõ tulajdonosai.

– Társaságunk 120 fõs szakem-
bergárdáját egy jól felkészült, ál-
landó alvállalkozói hálózat segíti –
nyilatkozta lapunknak HHaajjdduu  IIssttvváánn,
a Tempero Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja. – A profi szakembereken kívül,
esetünkben a kiváló minõségnek az
is garanciája, hogy az USA és Nyu-
gat-Európa legnevesebb beszállítói-
tól kerülnek raktáráruházunkba a
speciális uszodai berendezések, sze-
relvények, burkolatok, vízkezelõ

vegyszerek és alapanyagok. Ezekkel
mi látjuk el a kisebb vállalkozásokat,
uszodatechnikai cégeket. De bárki
vásárolhat nálunk szaunákat, pezs-
gõfürdõket, gõzkabinokat, sõt kerti
bútorokat is. 

––  RReeffeerreenncciiáájjuukkaatt  tteekkiinnttvvee,,  nneemm
ccssaakk  hhaazzáánnkkbbaann  nnééppsszzeerrûûeekk..

– Valóban kaptunk megrendelé-
seket több európai országból az

utóbbi években, wellnessek, uszo-
dák, strandok kivitelezésére. Tavaly
például Norvégiában egy komplett
vízi vidámparkot építettünk fel.
Egyébként minden évben meghirde-
tik az uszodaépítõknek Európa-baj-
nokságát, amelyen nemzetközi zsûri
értékeli a benevezett cégek produk-
cióit. Büszkén mondhatom, hogy az
elmúlt hat esztendõben minden ka-
tegóriában nyertünk arany-, ezüst-
vagy bronzérmet. 

––  MMeennnnyyiirree  ggyyaakkoorrii  aazz  iiggéénnyy  mmaa--
ggáánnmmeeddeennccee  ééppííttéésséérree??

– Az elmúlt húsz évben több száz
ilyen megrendelést kaptunk. Ezek az
egyéni igényekhez igazodva készül-
nek, s mi garantáljuk a technikailag
korszerû felszereltséget és az exkluzív
megjelenést. A biztonságos üzemel-
tetésüket pedig társaságunk szerviz-
szolgálata biztosítja, ahogy az álta-
lunk kivitelezett welnessek, fürdõk,
strandok esetében is.    

––  OOrrsszzáággooss  mméérrccéévveell  mméérrvvee,,  öönn
sszzeerriinntt  aa  kkééccsskkeeii  tteerrmmáállffüürrddõõ  mmeellyyiikk
kkaatteeggóórriiáábbaa  ssoorroollhhaattóó??  

– Mûszaki felszereltségét és szol-

gáltatásainak sokszínûségét tekintve
mindenképpen a legjobbak közé tar-
tozik. Itt a szûrés és a vízkezelés való-
ban kiváló, s ugyanez mondható el
az energia-háztartásáról is. Ebben a
létesítményben legalább tíz kilomé-
ternyi vezeték fut a föld alatt, hogy a
meleg termálvíz minden cseppjét jól
hasznosíthassák. S ez a jövõjét tekint-
ve sem mellékes, gondoljunk a folya-
matosan emelkedõ energiaárakra,
fûtésszámlákra. És gondoljunk arra,
hogy a magyarországi fürdõk több-
sége idényjelleggel mûködik. Ezzel
az új beruházással Kécskén elérték
azt, hogy egész évben kiemelkedõ
szolgáltatásokat tudnak kínálni a für-
dõvendégeknek. Összességében azt
mondanám, hogy nem csak orszá-
gos, de még európai mércével mér-
ve is példaértékû ennek a fürdõ-
komplexumnak az üzemeltetése.

TTeemmppeerroo  ZZrrtt..
11113366  BBuuddaappeesstt,,  BBaallzzaacc  uu..  1177--1199..

TTeelleeffoonn::  11//335500--11110011
FFaaxx::  11//334499--55998866

ee--mmaaiill::  bbaallzzaacc@@tteemmppeerroo..hhuu
wwwwww..tteemmppeerroo..hhuu

Tempero Építőipari és Uszodatechnikai Zrt.

Vizes létesítmények specialistái
SSzzaakkmmaaii  kköörröökkbbeenn  kköözzttuuddootttt,,  hhooggyy  aa  wweellllnneesssseekk,,  ssttrraannddookk,,  ééllmméénnyymmeeddeenn--
ccéékk,,  ggyyóóggyyffüürrddõõkk  ssppoorrtt--  ééss  mmaaggáánnuusszzooddáákk  ééppííttééssee,,  rreekkoonnssttrruukkcciióójjaa  tteerréénn
lleeggjjeelleesseebbbb  ccéégg  kkiiss  hhaazzáánnkkbbaann  aa  bbuuddaappeessttii  TTeemmppeerroo  ZZrrtt..  SSzzáámmttaallaann  ppaattii--
nnááss  lléétteessííttmméénnyy  kkiivviitteelleezzééssee,,  bbõõvvííttééssee,,  ffeellúújjííttáássaa  ffûûzzõõddiikk  aa  nneevvüükkhhöözz,,  aa
PPaallaattiinnuuss,,  aa  SSzzéécchheennyyii,,  aa  DDaaggáállyy  SSttrraannddffüürrddõõttõõll  aa  NNeemmzzeettii  SSppoorrttuusszzooddááiigg..
PPeerrsszzee,,  ppééllddááéérrtt  nnee  mmeennjjüünnkk  mmeesssszzee::  eezz  aa  ccéégg  vvoolltt  aa  ggeenneerráállkkiivviitteelleezzõõjjee  aa
kkeeccsskkeemmééttii  ééss  aa  kkiisskkuunnfféélleeggyyhháázzii  ssttrraanndd  rreekkoonnssttrruukkcciióójjáánnaakk  iiss..

HHaajjdduu  IIssttvváánn

Gól−Diatrans Kft.
BELFÖLDRE ÉS KÜLFÖLDRE EGYÉNI BETEGSZÁLLÍTÁST IS 

VÁLLALUNK!
Mozgóőrség és betegszállítási igény bejelentése:

hétfőtől szombatig: 6−20 óráig
Tel.: 06−76 /504−977, 06−76/500−130, 06−30/826−1604

Térítésmentes betegszállításhoz az utalványt 
a háziorvosa jogosult biztosítani.

Telephelyeink: Kecskemét, Szombathely, Békéscsaba, Szentes,
Tiszakécske, Hódmezõvásárhely, Mezõtúr

Székhely: Tiszakécske, Dózsa-telep 71., Tel.: 76/441-579

MOZGÓÕRSÉG, ÜLÕ- ÉS FEKVÕBETEG-SZÁLLÍTÁS

SZOLNOK, CSONGRÁD és BÉKÉS megyékben

B
Á

C
S
-K

IS
K

U
N

 m
e
g

y
é
b

e
n

V
A

S
 m

e
g

y
é
b

e
n

: 
9
4
/5

0
8
-5

8
6
 

A Tisza-parti Termálfürdõ új rész-
legének megnyitó ünnepségén
SSzzaabbaaddooss  EEmmeessee (alsó képen bal-
ról) belsõépítész kiváló munkáját
Szabó Istvánné és Szabó Éva tu-
lajdonosok  köszönték meg. A ne-
ves szakember azt vallja: Az ott-
hon ne csak fedél legyen a fej fe-
lett! Hanem egy olyan harmoni-
kus, egyedi, áttekinthetõ és letisz-

tult környezet, ahol öröm kicsit
megpihenni ebben a rohanó vi-
lágban.

MMSSEE  AArrtt  &&  DDeessiiggnn  BBtt..
SSzzaabbaaddooss  EEmmeessee

ééppííttéésszztteecchhnniikkuuss,,  llaakkbbeerreennddeezzõõ
SSttúúddiióó::  KKeeccsskkeemméétt,,  KKaattoonnaa  JJ..  uu..  1144..

TTeell..::  7700//550077--33440011
ee--mmaaiill::

sszzaabbaaddooss..mmssee@@ggmmaaiill..ccoomm

Köszönet a belsőépítésznek

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 gõzvasaló-
val együtt jutányos áron ELADÓ.  Érdeklõdni: 20/5499-536

PAX
GYÓGYSZERTÁR

Tiszakécske, Béke tér 5.
Telefon/fax: 76/441-341

Telefon: 76/540-014
e-mail: zsirmon@axelero.hu

Nyitva tartás: H–P.: 8–20-ig; Sz.: 8–13-ig
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AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a Takarékszövetkezet kirendeltségein:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.

(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac
(76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), Jakabszállás

(76/581-808), Orgovány (76/591-529)

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT! 

Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán legalább

500.000 Ft elhelyezésével!
A betét 5 év után kamatadó-mentes. Minden évben újabb szerzõdés
köthetõ. A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja. 
Jelenlegi betéti kamatok éves                                         5,6-6,4%

A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok

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

Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese, jelenleg éves     7,25% 
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese, jelenleg éves      6,85% 
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft

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

További színvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 13 havi lekötésekre 
bankszámlán és betétkönyvben.

Netb@nk vagy Elektra internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya.

Személyi kölcsön, lakáscélú hitelek, 
lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.

Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások

Fiatal cég, fiatalos lendület, remek
szakembergárda. – Tömören így
jellemezhetnénk a budapesti szék-
helyû Fürdõpark Kft.-t, amely a vi-
zes létesítmények tervezésére, kivi-
telezésére és üzemeltetésére speci-
alizálódott. A Tempero Zrt.-vel
konzorciumban végezték a Tisza-
parti Termálfürdõ most befejezõ-
dött felújítási és bõvítési munkála-
tait. Az ország több részén mûköd-
tet uszodákat, vízi vidámparkokat
ez a társaság, sõt az idén öt évre
elnyerte az orfûi aquapark üzemel-
tetését is.   

– Nem elég megtervezni és
megépíteni egy uszodát, wellness-
vagy gyógyfürdõt, az üzemeltetõ-
nek az a fontos, hogy jó színvona-
lú szolgáltatásokat nyújtva, a léte-
sítménye zökkenõmentesen és nye-
reségesen mûködjön – mondta el
lapunknak NNéémmeetthh  ZZssoolltt, a Fürdõ-
park Kft. ügyvezetõ igazgatója. –
Vagyis, már a tervezés és a kivitele-
zés során is a hasznos üzemelteté-
si szemléletre kell koncentrálni. En-

nek megvannak a maga szabályai,
rendszerei, s persze fel kell térké-
pezni a várható vendégkör lehetsé-

ges igényeit is, összevetve a meg-
rendelõ elképzelésivel. Az anyagi
lehetõségek alapvetõen meghatá-
rozzák, hogy milyen szolgáltatá-
sokkal gazdagítható egy vizes léte-
sítmény, hiszen a kivitelezési költsé-
geken túl, a felhasznált energiától
az alkalmazotti létszám növekedé-
séig, vagy a környezetvédelmi elõ-
írások betartásáig, minden pénzbe
kerül. Egyébként cégünk mérnökei
minden esetben külön hangsúlyt
fektetnek a tervezés és a kivitelezés
fázisában arra, hogy költségcsök-

kentõ, energiatakarékos megoldá-
sok mérsékeljék majd az üzemelte-
téssel járó kiadásokat. 

– A vendégszeretet, a szolgálta-
tások sokszínûségét, az apró rész-
letekre is figyelõ gondoskodást te-
kintve, a Tisza-parti Termálfürdõ a
kategóriájában kétségtelenül az el-
sõk között van ma országos vi-
szonylatban. Különös varázsa,
hogy egyfajta családias légkör,
hangulat jellemzi (valószínûleg ép-
pen azért, mert egy család üzemel-
teti). 

– A mostani kécskei fürdõfejlesz-
tést nagyon okos, átgondolt és
hasznos beruházásnak tartom, hi-
szen a strandidényen túl is gazdag
gyógyászati és wellness szolgálta-
tásokat kínálhatnak egész évben az
új létesítményben, amik a jövõben
még tovább gazdagíthatók. 

FFüürrddõõppaarrkk  KKfftt..
11004488  BBuuddaappeesstt,,  SSzzííjjggyyáárrttóó  uu..  77..

TTeelleeffoonn::  3300//337700--99669966
ee--mmaaiill::  ffuurrddooppaarrkk@@ggmmaaiill..ccoomm

wwwwww..ffuurrddooppaarrkk..hhuu

Fürdőpark Kft.

Átfogó üzemeltetési szemlélet

NNéémmeetthh  ZZssoolltt

FFoonnttooss  iiggaazzooddnnii  aa  vveennddééggeekk  iiggéénnyyeeiihheezz

A kécskei Tisza-parton a legjobb
étteremként emlegetik a Fazekas
Vendéglõt. A hajdani téesz-büfé az
elmúlt két évtizedben vált igazán
közkedvelt vendéglátó hellyé, ami-
óta a neves mesterszakács, FFaazzee--
kkaass  IIssttvváánn a tulajdonosa. (Akirõl
tudni kell, hogy
Kínától Francia-
országig, sokfelé
dolgozott a vi-
lágban, mielõtt
végleg letelepe-
dett Tisza-
kécskén.)

A folyamatos bõvítések, átalakí-
tások mellett nemcsak küllemé-
ben, hanem gasztronómiai szem-
pontból is nagyon vonzó lett ez a
családi vállalkozásként mûködte-
tett vendéglõ, hasonlóan a belvá-
rosi Fazekas Étteremhez. – A ha-
gyományos magyar ételek folya-
matosan szerepelnek az étlapon,

ahogy a tiszai halakból fõzött-sü-
tött finomságok is. Sokan esküsz-
nek rá, hogy Szolnok és Szeged
között itt fõzik a legjobb tiszai ha-
lászlevet.  

A nemzeti szakácsválogatott
egykori tagja, Fazekas István el-

mondása szerint
vendégkörük 90
százalékát azok
a törzsvendégek
jelentik, akik a
környék üdülõi-
ben laknak nya-
ranta. Persze,

nem csak a kiváló minõség, de
a szolid áraik is hozzájárulnak
töretlen népszerûségükhöz.   

TTiisszzaakkééccsskkee,,  SSzzoollnnookkii  úútt
TTiisszzaa--ppaarrtt

RReennddeezzvvéénnyyhháázz
TTeell..::  7766//444422--227799,,
0066--7700//338866--22773333

iinnffoo@@ttiisszzaakkeeccsskkeesszzaallllaass..hhuu

Fazekas Vendéglő

A Tisza-Parti Termálfürdõrõl szóló összeállításunkat a Tiszakécskei Önkormányzat és a Fejedelmi Pékség támogatta.
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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

Kiadó Kecskemét belvárosában, az Arany János utcában 
egy egyszobás berendezett lakás.

Tel.: 30/9788-480

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Mátraszentimrén gyönyörû környezetben, 
a Silver Club Hotelben 1 szobás apartman

1 hetes örökölhetõ üdülési joga eladó. Irányár: 380.000 Ft. 
Érdeklõdni lehet a 06-20/209-4373 telefonszámon.

Széchenyi Pihenõkártyát is elfogadunk!

A közelmúltban Európa-bajnoksá-
got rendeztek Párizsban a nanbu-
do harcmûvészet versenyzõinek,
amelyen részt vett a sportág alapí-
tó mestere, DDoosshhuu  SSookkee  YYoosshhiinnaaoo
NNaannbbuu is. Hazánkat hat versenyzõ
és egy nemzetközi bíró képviselte,
valamint a Nanbudo Világszövet-
ség jelenlegi kecskeméti elnöke,
KKiirráállyy  JJóózzsseeff.

KKoovvááccss  AAlleettttaa a junior nõi me-
zõnyben úgy a formagyakorlat, mint
a küzdelem versenyszámban kima-
gaslott a mezõnybõl, és mindkét ver-
senyszámban elsõ helyen végzett.
SSttúúbbeerr  GGyyöönnggyyii a felnõtt nõk +60
kg-os mezõnyében szerzett ezüstér-
met, továbbá NNaaggyy  GGeerrggõõ,,  SSzziillvváássii
MMááttéé,,  BBíírróó  TTiivvaaddaarr és DDaannii  BBáálliinntt is
kiváló teljesítményt produkált. 

Nanbudósok Párizsban
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––  AA  ccssoonntthhééjjaass  ggyyüümmööllccssöökk
sszzeezzoonnjjaa  mmáárr  jjaavváábbaann  ttaarrtt..  MMiikk
aazz  eeddddiiggii  ttaappaasszzttaallaattookk??

– Akiknek a gyümölcsösét nem
érte nagyobb fagykár, azok na-
gyon jó idényt zárhatnak – tájé-
koztatta lapunkat BBûûddii  ZZssoolltt, a
Bács-Zöldért Zrt. vezérigazgató-
ja. – A májusi szárazabb hetek
jóvoltából térségünkben is re-
mek minõségû cseresznye ter-
mett, amit 30-50 százalékkal
magasabb áron sikerült a gaz-
dáknak értékesíteniük, mint a
korábbi években. Tapasztalata-
ink szerint egy-egy sikeres év
jelentõsen gerjeszti a termelõk
ültetési kedvét, vagyis hajlamo-
sabbak tovább növelni gyümöl-
csöseik területét. Mi is erre ösz-
tönözzük õket, hiszen nagyobb
mennyiségnél optimálisabb a
raktározási kapacitásunk ki-
használtsága, folyamatosabb a
szállítás, és új nyugati piacokat
célozhatunk meg a jövõben. 

––  HHaassoonnllóóaann  kkeeddvveezzõõ  kkééppeett
mmuuttaatt  aa  mmeeggggyy  ffeellvváássáárrlláássaa  iiss??

– Itt már mutatkoztak problé-
mák. Ismeretes, hogy a korai
fajtákat az ország jelentõs ré-
szén elpusztította a fagy. Ahol
viszont megkímélte a gyümöl-
csösöket az idõjárás, ott
meggybõl is kiváló minõség
termett. Mindezen felbuzdul-
va, a lajosmizsei gazdák kez-
deményezésére létrehoztak
egy meggyszövetséget. E szer-
vezet – hiába figyelmeztettük
õket, hogy ez jelentõsen visz-
szaüthet a jövõt tekintve –
irreálisan magas induló árakat
kényszerített ki. 

––  HHooggyyaann  üütthheett  vviisssszzaa??
–  Úgy, hogy a következõ év-

ben valószínûleg a konzervgyá-

rak és a kereskedõk egyaránt
kivárnak, a korai helyett a ké-
sei és olcsóbb meggyfajtákra
koncentrálva. Ez utóbbiaknak
már most 200 forint alá zuhant
a felvásárlási áruk. S ha várnak
a nagyobb profit reményében
néhány hetet a meggyszezon-
nal úgy a piacok, mint a feldol-
gozók, mit kezdenek terméke-

ikkel a most kiemelkedõ bevé-
telt elkönyvelõ korai fajták ter-
mesztõi jövõre? Akkor sem veszik
meg a gyümölcseiket, ha mélyen
ár alá mennek, mert a felvásár-
lók hozzájuk viszonyítva bíznak
abban, hogy a kései fajták még
olcsóbbak lesznek.

––  AA  lleeggeennddááss  kkeeccsskkeemmééttii  kkaajj--
sszziibbóóll  mmiillyyeenn  tteerrmmééss  vváárrhhaattóó  ttéérr--
ssééggüünnkkbbeenn??  

– A kajszibarack ültetvények
nagy része elöregedett. Számos
tényezõ nehezítette a tradíciók
továbbvitelét. Éppen ezért is az új
ültetvények baracktermésére
még négy-öt évig várnunk kell.
Jelentõsebb fagykárt egyébként
nem szenvedtek a barackfák
Bács-Kiskunban az idén, így a

közepesnél kicsit szerényebb
mennyiség várható kajsziból. Az
étkezési barack felvásárlási ára
250-300, míg az ipari feldolgo-
zásra való 100-150 forint körül
várható.

––  MMiitt  mmuuttaatt  aa  tteerrmméékkbbeeccssllééssüükk
sszziillvváábbóóll??

– Sajnos a korai virágzású szil-
vafák idei termésének több mint
a felét már a tavaszi fagyok le-
szüretelték országszerte. De van-
nak olyan fajták is, amelyek az
elvártnál 70-80 százalékkal ad-
nak kevesebb gyümölcsöt. A mi-
nõséget még megjósolni nehéz,
de várható, hogy magasabb vé-
telár kompenzálhatja majd né-
mileg a szilvatermelõk vesztesé-
geit.  

––  VVeellüükk  eelllleennttééttbbeenn  jjóó  éévv  eelléé
nnéézzhheettnneekk  aa  hhíírreekk  sszzeerriinntt  aa  ddiinnyy--
nnyyéésseekk..

– Rájuk is férne már egy iga-
zán kedvezõ esztendõ. Hiszen az
elmúlt években felére csökkent
hazánkban a dinnyeültetvények
földterülete. Eddig kedvezett az
idõjárás ennek a gyümölcsnek, s
valóban jó termésátlag és minõ-
ség várható a most induló diny-
nyeszezonban. Külföldi értékesí-
tésük viszont nem könnyû, mert
a hasonló minõségû görög, al-
bán, macedón termékek hetek-
kel megelõzik a magyar dinnyét
a nyugati plázákban. Ennél a
gyümölcsnél alapvetõen az árak
versenyeznek, s a termelési ön-
költség szinte mindenütt alacso-

nyabb, mint nálunk. Ettõl füg-
getlenül remélem, hogy egy na-
gyon jó évet zárhatnak a diny-
nyés gazdáink, ami õket is ültet-
vényeik kiterjesztésére ösztönöz-
heti jövõre.

–– MMiillyyeenn  jjeelleennlleegg  aa  mmaaggyyaarr
zzööllddssééggeekk  mmeeggííttééllééssee  aa  kküüllhhoonnii
ppiiaaccookkoonn??

– Túlzás nélkül mondhatom,
hogy tragikus a helyzet. A Né-
metországban fertõzõ kólibak-
térium – illetve annak új törzse,
aminek eredete máig vitatott –,
sok ember halálát okozta Euró-
pában az utóbbi hónapokban.
Hazánkat máig elkerülte ez a
hasmenéses járvány, ettõl füg-
getlenül nálunk is – mint minden
uniós országban – milliárdos
veszteségeket okozott a zöldség-
termelõknek. Mert a magyar kí-
gyóuborkát, paradicsomot,
paprikát, salátaféléket már csak
jóval a termelõi ár alatt lehet ér-
tékesíteni. Tavaly ilyenkor pél-
dául a hazai paprikát 300-350
forintért adta el a termelõje, je-
lenleg jó, ha 120-at kínálnak
érte a felvásárlók. Ez azért tragi-
kus, mert tudjuk, hogy export
nélkül a magyar mezõgazdaság
egyszerûen összeomlik, hiszen
jóval többet termelünk a belföl-
di fogyasztásnál. Most a német
botrány miatt nincs igény a ma-
gyar zöldségfélékre sem, amiket
a gazdák tonnaszámra semmisí-
tenek meg. A salátákat, káposz-
tákat sokan egyszerûen letár-
csázzák és beszántják, hiszen a
szedési költségük sem térülne
meg az eladásukból. Az unió
megszavazott ugyan 210 millió
eurónyi árukiesési támogatást,
de valószínûleg ebbõl csak
morzsányi jut majd annak a ke-
vés magyar termelõnek, aki tisz-
tában van a pályázati lehetõsé-
gekkel. Ez nagyon érzékenyen
érinti a cégünket is, hiszen ár-
bevételünk 80 százaléka export-
ból származik. Még szerencse,
hogy a zöldségfélékkel ellentét-
ben a gyümölcseink változatla-
nul népszerûek, keresettek a
nyugati piacokon. 

Bács−Zöldért Zrt.
Jó a gyümölcs és rossz a zöldség piaca

LLaappuunnkk  rrééggóóttaa  ffiiggyyeelleemmmmeell  kkíísséérrii  aa  BBááccss--ZZööllddéérrtt  ZZrrtt..  eerrõõffeesszzííttéésseeiitt,,
aakkttuuáálliiss  ttöörreekkvvéésseeiitt..  HHiisszzeenn  aazzookk  kköözzéé  aa  ccééggeekk  kköözzéé  ttaarrttoozziikk  ttéérrsséé--
ggüünnkkbbeenn,,  aammeellyyeekk  aa  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  eelllleennéérree  iiss  pprróóbbáállnnaakk  ttiisszztteess--
ssééggeess  jjöövveeddeellmmeett,,  hheellyyzzeetteett  tteerreemmtteennii  aa  zzööllddsséégg--  ééss  ggyyüümmööllccsstteerr--
mmeesszzttééssbbõõll  ééllõõ  hhoonnffiittáárrssaaiinnkknnaakk..  MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  ttööbbbb  sszzáázz  tteerrmmeellõõ
kkaappccssoollóóddiikk  nnaappjjaaiinnkkbbaann  aa  BBááccss--ZZööllddéérrtthheezz,,  hhooggyy  aa  jjoobbbb  ssoorrssrraa  éérr--
ddeemmeess  mmaaggyyaarr  mmeezzõõggaazzddaassáágg  vveerrsseennyykkééppeess  mmaarraaddhhaassssoonn  aazz  EEuurróó--
ppaaii  UUnniióó  ppiiaaccaaiinn..  AAmmii  aazzéérrtt  ffoonnttooss,,  mmeerrtt  aa  rreemmeekk  mmiinnõõssééggûûnneekk  ttaarr--
ttootttt  hhaazzaaii  tteerrmméékkeekk  ééppppeenn  iitttthhoonn  vveesszzíítteetttteekk  lleeggttööbbbbeett  aa  nnééppsszzeerrûûsséé--
ggüükkbbõõll  aazz  uuttóóbbbbii  kkéétt  éévvttiizzeeddbbeenn..

BBûûddii  ZZssoolltt  vveezzéérriiggaazzggaattóó  ggyyaakkrraann  sszzeemmééllyyeesseenn  iiss  eelllleennõõrrzzii  
aa  bbeeéérrkkeezzeetttt  tteerrmméékkeekk  mmiinnõõssééggéétt
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Az alkotóknak régebben feltûnõ
ismertetõ jegyük volt, hogy rend-
szeresen igényelték mûvészetek-
kel „fertõzött” embertársaik tár-
saságát. A nyolcvanas években
még mindennapi jelenségnek
számított Kecskeméten, hogy a
sajtó- vagy a színészklubban ösz-
szeröffent néhány hangoskodó
asztaltársaság, megvitatva egy-
egy új elõadás, kiállítás, film,
könyv, újságcikk sikerét.

Legtöbbször véletlenszerûen
csapódtak össze ezek a sokféle-
fajta ember alkotta társaságok,
de színészt, újságírót és képzõ-
mûvészt szinte mindig, mind-
egyikben találhattunk. Akiknek a
munkáját erõsen inspirálták az
ilyen polemizáló szellemi börzék,
bár amikor a hangulat a tetõ-
pontjára hágott, már szóba ke-
rült minden más is, a politikától
az új szerelmeken át a legfris-

sebb pletykákig, sztorikig, vicce-
kig.

Emlékszem, amikor este bezárt
a színészklub, sokszor vettük az
irányt a szemben lévõ, késõ éj-
szakáig nyitva tartó Jalta Sörözõ
felé. – Itt mûködik jelenleg a Hi-

malája Étterem és Kávézó, ami-
nek egyik tulajdonosa a közismert
kecskeméti színmûvész, KKoovvááccss
GGyyuullaa. Aki a nyolcvanas években
ugyancsak tagja volt rendszere-
sen egy-egy bohém, ad hoc mó-
don összeröffent asztaltársaság-
nak. Ma már õ is nosztalgiázva
emlékezik ezekre az együttlétekre,
hiszen azóta óriási fordulatot vett
a világ. Újabban a kapcsolatok
ritkábban ápolódnak társasági
formában, megtartásukra mind-
inkább elégnek érezzük a mobil-
telefon és az internet adta lehetõ-
ségeket. Amik gyors, lényegre tö-
rõ információcserék, és nélkülö-
zik az egykori társasági viták, be-
szélgetések – némi alkohollal he-
vített – varázslatos hangulatát.   

Kovács Gyula úgy gondolta –
társával, a kínai ZZhhoouu
XXiiaannggmmiinnggggeell  ((JJaacckkkkeell))  karöltve
–, hogy a kávéházukban rendsze-

resen összejöhetnének ismét egy-
egy premiert, koncertet, kiállítás
megnyitót követõen a régi és új
asztaltársaságok. Sõt irodalmi es-
tek, író-olvasó találkozók meg-
rendezésére is szívesen vállalkoz-
nak. Vagyis egyfajta mûvész
presszóként szeretnék mûködtetni
ezt a kávézót, ahol rendszeres
vendégek az alkotók és a mûél-
vezõk egyaránt, akik nagyon fi-
nom ételek és italok közül válo-
gathatnak, nagyon kedvezõ áron.

Ahogy az élõzenének, úgy a
közvetlen emberi szavaknak a va-
rázsát is egyre többen igénylik
újabban. S talán az alkotóknak is
ismét jellegzetes ismertetõ jegyük
lesz, hogy rendszeresen igénylik
mûvészetekkel „fertõzött” ember-
társaik társaságát. Ilyenkor jusson
eszükbe: a Himalája Kávézó tárt
karokkal várja õket! 

KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  22..  
TTeell..::  7766//332222--005544

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  
HH--CCss,,  VV::  88--2233,,    PP--SSzz::  88--2244

hhttttpp::////hhiimmaallaajjaa..ddttsshh..hhuu

Himalája Kávézó
Társaságok új találkozóhelye

KKoovvááccss  GGyyuullaa

A Lajosmizsei Napok
rendezvénysorozat
a várossá nyilvání-
tásuk óta – vagyis

immár 18 éve – je-
les esemény. Az idén

elõször azonban nem egy hétre
koncentrálják figyelmet érdemlõ,
sok érdeklõdõ vendéget a telepü-
lésre vonzó programjaikat, ha-
nem augusztus hónapban folya-
matosan kínálnak a szervezõk kü-
lönbözõ kulturális, hagyományõr-
zõ és sportrendezvényeket. Az
alábbiakban közlünk ízelítõt a
gazdag kínálatból.   

Augusztus 2. kedd
18 óra: Német fúvószenekar 

bemutatkozó koncertje
Helyszín: központi park
Augusztus 6. szombat

14 óra: Brazil kulturális nap
(Ünnepélyes megnyitó, úti beszá-
moló, elõadás, zeneoktatás kicsik-
nek és nagyoknak, táncbemutató,

közös tánc a közönséggel, fotókiállí-
tás, Brazil bazár – ékszerek, 

kiegészítõk, ruhák, italok, ételek…
Helyszín: mûvelõdési ház udvara

(Szérûskert)
20 óra: Brazil Fesztivál

Szamba és latin koreográfiás tánc-
bemutató capoeira showal kiegé-

szülve, valamint a 10 fõs 
dobegyüttes mûsora

Helyszín: színházterem
Belépõ: 500 Ft

Augusztus 13. szombat
18 óra: Rulett együttes bemutatkozó

koncertje
20 óra: Ír est: Kék Bab együttes
koncertje, táncshow, táncház

Helyszín: Szérûskert és 
színházterem

Belépõ: 500 Ft
Augusztus 18. csütörtök

9-12 óra: Hagyományõrzõ foglalko-
zás gyerekeknek 

Mosás teknõben, mángorlás, vasa-
lás fa és szenes vasalóval
Helyszín: Régi Városháza

Augusztus 19-tõl szeptember 9-ig
Kiállítás a mûvelõdési házban: A fa-
zekas és a tûzzománc szakkörök,
valamint a Patchwork Klub munkái

Augusztus. 19. péntek
9-12 óra: Hagyományõrzõ foglalko-

zás gyerekeknek
Tarhonya és lebbencs készítése

Helyszín: Régi Városháza
19 óra: Dumaszínház: Kõhalmi Zol-

tán és Kormos Anett
Helyszín: színházterem

Belépõ: 2000 Ft

Augusztus 20. szombat
9-12 óra: Hagyomány-
õrzõ foglalkozás gyere-

keknek
Fafaragás faragószéken

Helyszín: Régi Városháza
9 óra: Veterán motoros találkozó 

Helyszín: központi park
14 óra: Bohém Ragtime 

Band-koncert 
Helyszín: Szérûskert színpada

14 óra: Sárközi népviseletes babák
kiállítása tárlatvezetéssel
Helyszín: Széplak terem

14 óra: Kézmûves foglalkozások
Helyszín: udvar 

16 óra: A sün, akit meg lehetett 
simogatni 

Állatmesékbõl összeállított
gyermekelõadás

Helyszín: Szérûskert színpada
17 óra: Városi ünnepség

Ünnepi mûsor ad a kecskeméti
Radó Vilmos Színtársulat 

Szakmai kitüntetõ díjak átadása 
Szent István szobor koszorúzása

Helyszín: színházterem
20 óra: Mulatós est:

Zumba show és Fõnix Dance 
táncbemutató,

Komonyi Zsuzsi és a Sramlikings
együttes 

Helyszín: Szérûskert színpada
Belépõ: 500 Ft

Római katolikus templom, 8 óra és

18.30 óra: Ünnepi nagymise
Augusztus 20., 21.

Díjugrató lovas bajnokság
Helyszín: Táltos Alapítvány,

lovaspálya
Augusztus 21. vasárnap

9 óra: „Mizsei Óriás” turistaút 
avatása. Találkozó a Pusztatemp-

lomnál fél 9-kor.
9-12 óra: Hagyományõrzõ 
foglalkozás gyerekeknek

Ismerkedés dédszüleink játékaival
Helyszín: Régi Városháza

Római katolikus templom, 8 óra és

18.30 óra: Szentmise
Református templom, 

10 óra: úrvacsorás istentisztelet
az új kenyérért való hálaadás 

alkalmából
Augusztus 18., 19., 20., 21.

15-19 óra: Helytörténeti kiállítás 
ünnepi nyitva tartása

Helyszín: Régi Városháza

SPORT
Augusztus. 13. szombat

9 óra: Mizse Kupa Asztalitenisz- 
verseny (Sportcsarnok)

Augusztus. 21. vasárnap
7 óra: Mizse Kupa Horgászverseny

(Füzes-tó)
Augusztus. 28. vasárnap

8 óra: Sakk Piknik 
(mûv. ház, Központi Park)

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

XVIII. Lajosmizsei Napok 
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– Az elmúlt évben is jelentõs ár-
bevétel kieséssel kellett szembe-
néznünk, de átcsoportosításokkal,
költségcsökkentésekkel és egyéb
racionális intézkedésekkel az
eredménytervünket végül sikerült
teljesíteni. Ami azt jelenti, hogy
cégcsoportunk konszolidált nyere-
sége elérte a tervezettet – nyilat-
kozta lapunknak SSzzaarrkkaa  BBaalláázzss
vezérigazgató, aki csaknem há-
rom évtizede áll az Univer élén. –
Ez garantálja a dolgozóinknak az
évi 4-5 százalékos bérfejlesztést,
az osztalékok kifizetését, illetve a
cégcsoport szükséges fejlesztéseit.

––  JJeelleennlleegg  hháánnyy  ddoollggoozzóótt  ffoogg--
llaallkkoozzttaatt  aa  ccééggccssooppoorrtt??

– Csaknem 1500-at, de továb-
bi több ezer magyar embert – me-
zõgazdasági termelõket, fuvaro-
zókat, stb. – segítünk a megélhe-
tésben.  

––  AAzz  iiddéénn  vváárrhhaattóó  vvaallaammii  ffeelllleenn--
ddüüllééss  aa  ttaavvaallyyii  éévvhheezz  kkééppeesstt??

– Az elmúlt öt hónap tapaszta-
latai azt mutatják, hogy a költsé-
gekkel ellentétben a vásárlási
kedv emelkedésére nemigen szá-
míthatunk ebben az évben sem, a
kiskereskedelmi bolthálózatunkat
tekintve. Ám a kedvezõbb idõjá-
rás jóvoltából bõségesebbnek és
jobb minõségûnek ígérkeznek a
mezõgazdasági termékek. Ami bi-
zonyosan kedvezõen érezteti ha-

tását másik fõ ágazatunkban, az
élelmiszer-feldolgozásban. Való-
jában azért nincs félnivalónk, mert
egy nagyon magas szintû ipari fej-
lesztést sikerült végrehajtanunk az

elmúlt években, miközben az üz-
leteinket is folyamatosan korsze-
rûsítettük. Vagyis a legfontosabb
beruházásokon már túl vagyunk.
Árbevételi növekedést viszont csak
akkor várhatunk a kiskereskedel-
mi bolthálózatunktól, ha a kiter-
jesztésére törekszünk – ami straté-
giai célunk marad a jövõre nézve.
– Szupermarketeket nem emelnek
kisebb településeken, ott a volt
ÁFÉSZ boltok látják el élelmiszer-
rel a falusi embereket. Ahol ezek
mûködési problémákkal küzde-

nek, megszûnnek, ott általában
mi megpróbáljuk megvetni a lá-
bunkat, új kereskedelmi egység
megnyitásával. Ugyanúgy, ahogy
nagyobb városok élelmiszer bol-
tokat nélkülözõ kerületeiben is.  

––  TTéénnyy,,  hhooggyy  mmaa  mmáárr  aazz  oorrsszzáágg
lleeggkküüllöönnbböözzõõbbbb  rréésszzeeiinn  mmûûkköödd--
nneekk  uunniivveerreess  üüzzlleetteekk..  KKüüllkkeerreesskkee--
ddeelleemmii  hháállóózzaatt  kkiiééppííttéésséérree  nneemm
ttöörreekkeeddnneekk??  

– Üzletekkel Nyugat felé terjesz-
kedni, a multikkal külföldön ver-
senyezni butaság lenne. Nekünk a
belföldi piac a stratégiai célunk.

Termékeinkbõl viszont szeretnénk
minél többet exportálni. Korszerû
élelmiszer-feldolgozó üzemeink
jelentõsebb termékbõvítésre is le-
hetõséget adnak, gondolok itt el-
sõsorban arra, hogy ismét megje-
lenhessenek a konzervgyári gép-
sorainkon a befõttek, lekvárok,
paradicsomlevek. Ami pedig a
bolthálózatunkat illeti, a magyar
érdekeket képviselõ Coop-
üzletlánc tagjaként igyekszünk fel-
venni a versenyt a szuper- és hi-
permarketekkel.

––  AA  ccééggccssooppoorrtt  jjöövvõõjjee  sszzeemm--
ppoonnttjjáábbóóll  mmiillyyeennnneekk  ííttééllii  aa  jjeelleenn--
lleeggii  hhaazzaaii  ggaazzddaassáággii  kköörrnnyyeezzeetteett??  

– A mezõgazdaságunk fellendí-
tése, korszerûsítése nélkül nehe-
zen képzelhetõ el a magyar gaz-
daság talpra állítása. Remek
adottságokkal, rengeteg tartalé-
kokkal rendelkezõ ország a mi-
énk, amiknek racionális kihaszná-
lására kellene ösztönözni – köz-
ponti pályázatokkal, támogatá-
sokkal is – a termelõket. Ez hoz-
hatna olyan fellendülést, ami
nemcsak az élelmiszer-feldolgo-
zóknak adna új lendületet, de nö-
velné a foglalkoztatottságot, s ve-
le együtt a vásárlói kedvet is.   

––  CCssooppoorrttjjuukk  nnyyoollcc  ccééggee  kköözzüüll
ttaavvaallyy  ccssaakk  eeggyy  vvoolltt  vveesszztteessééggeess::
aazz  UUnniivveerr--KKTTEE..  

– Ez a fennállásának 100 éves
évfordulóját most ünneplõ kecske-
méti sportegyesület a valamikori 14
helyett, jelenleg csak öt szakosztály-
lyal mûködik. De ha az Univer
2001-ben nem nyújt segítõ kezet –
ahogy a férfi kosárlabdázóknak is,
megkapaszkodni a hazai élvonal-
ban –, ma már csak emlékként
gondolhatnánk erre az egyesületre,
amely napjainkban is négyszáz fia-
talnak teremt jó feltételeket a spor-
toláshoz. A KTE olimpikonokat
adott hazánknak, s a város sporttör-
ténetének legrangosabb egyesülete
a mai napig. Ahol igyekeztünk
olyan rendet, fegyelmet teremteni az
elmúlt tíz évben, mint ami cégcso-
portunk másik hét tagjára jellemzõ,
de ez önmagában kevés ahhoz,
hogy rentábilis legyen. Ahhoz az
kellene, hogy minden tehetõsebb
kecskeméti cég szívügyének tekintse
ennek a patinás városi sportegyesü-
letnek a fennmaradását. 

Univer Cégcsoport

Küzdelmek, eredmények, kilátások
AA  kkoonnkkrréétt  sszzáámmaaddaattookk  bbiirrttookkáábbaann,,  mmaa  mmáárr  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  kkiijjeelleenntthheettõõ,,
hhooggyy  iissmméétteelltteenn  eeggyy  eerreeddmméénnyyeess,,  ffoollyyttoonnoossssáággoott  bbiizzttoossííttóó  éévveett  ttuuddhhaatt
mmaaggaa  mmööggöötttt  aa  nnyyoollcc  öönnáállllóó  jjooggii  vváállllaallkkoozzáásstt  kkoooorrddiinnáállóó  kkeeccsskkeemmééttii
UUnniivveerr  CCééggccssooppoorrtt..  VVaaggyyiiss  aa  ffeejjllõõddééss  ttöörreettlleenn,,  ddee  eezz  nneemm  jjeelleennttii  aazztt,,
hhooggyy  nneemm  éérriinnttiikk  éérrzzéékkeennyyeenn  aa  nneeggaattíívv  mmaakkrrooggaazzddaassáággii  hhaattáássookk  eezztt  aa
sszzáázz  sszzáázzaalléékkooss  mmaaggyyaarr  ttuullaajjddoonnbbaann  lléévvõõ  vváállllaallkkoozzáásstt  iiss..  EErreeddmméénnyyeess--
ssééggüükk  ttiittkkaa::  rreemmeekk  vveezzeettõõiikk  ttiisszzttáábbaann  vvaannnnaakk  aazzzzaall,,  hhooggyy  aa  ffeejjllõõddééss
eeggyyiikk  zzáállooggaa  aa  ffoollyyaammaattookk  iiddõõbbeenn  vvaallóó  ffeelliissmmeerrééssee,,  ééss  eennnneekk  mmeeggffeellee--
llõõeenn  aa  sszzüükkssééggeess  kkoorrrreekkcciióóss  ddöönnttéésseekk  mmeegghhoozzaattaallaa..

ÜÜnnnneeppii  ttoorrttaasszzeellééss  
aazz  UUnniivveerr--KKTTEE  110000  éévveess

éévvffoorrdduullóójjáánn
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Mielõtt lemegy a függöny, arra
kértük ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóót, a Kecs-
keméti Víziközmû Társulat elnö-
két, az elmúlt 11 esztendõ látvá-
nyos sikereinek fõszereplõjét,
hogy idézze fel olvasóinknak a
kezdeteket. 

Az első pofon
– Több éves elõzményei voltak

társulatunk 1999-es megalakulá-
sának. Mint mûkertvárosi képvise-
lõ és ott élõ polgár láttam, hogy
megosztott ez a városrész a köz-
mûvek tekintetében. A társashá-
zak, illetve az úgynevezett Nép-
front-lakások egy része szennyvíz-
csatornával és szilárd útburkolat-
tal ellátott övezet volt, ezzel szem-
ben a családi házas övezet sáros
útjaival, kiáradó derítõaknáival
jelentõs lemaradást mutatott. S az
ott élõk már-már beletörõdni lát-
szottak ebbe a kirekesztettségbe
és a sorsukba. Végül még sikerült
megnyernem az akkori polgár-
mester, Katona László támogatá-
sát a városrész közmûfejlesztésé-
nek támogatására.

– Az elsõ pofont rögtön az in-
dulásnál kaptam, miután felkeres-
tem azokat az embereket, akik a
vezetékes gáz kiépítését szervezték
ezen a környéken, kérve õket,

hogy segítsenek a víziközmûvek
megvalósításában is. Panaszára-
dat volt a válaszuk, a személyüket
ért rengeteg támadásokról. Az ott
lakókkal beszélgetve ezeket mind
vissza is hallottam. Megdöbben-
tett, hogy hála és köszönet helyett
sok évig tartó gyûlöletet okozott a
korszerûbb életet garantáló gáz-
vezetékek lefektetése ezen a kör-
nyéken. És számomra azonnal
nyilvánvalóvá vált, hogy ha a
víziközmû fejlesztések szervezésé-
be belevágok, ez lesz a sorsom
nekem is. Mégis belevágtam.

Milyen áron?
– Elsõ nekifutásra sikerült 14 ut-

cában kiépíteni a csatornát és a
szilárd útburkolatot. De milyen

áron! Hiszen akkor még nem léte-
zett ISPA program, illetve a kedve-
zõ fizetési lehetõségeket biztosító
társulatunk. A lakossági hozzájá-
rulásokat egy összegben kellett
rendezni, és a közmûrendelet
alapján csak azok az utcák kap-
tak önkormányzati támogatást,
ahol a költségek 40-50 százalékát
befizették az érintett lakók. Gon-
dolhatják, hányan léptek vissza fo-
lyamatosan, hányszor osztottunk,
szoroztunk megemelve az össze-
get, s arról gyõzködve mindenkit,
hogy a nem fizetõkkel szemben el-
járást indítunk. A szervezõkre any-
nyi sértést, átkot dobáltak, hogy
teljesen kikészültek. Sok család vi-
szon igen nagy összegeket vállalt,
csak azért, hogy legyen már végre
csatorna és szilárd útburkolat. A
városrészi hírlevélben és a médiá-
kon keresztül állandóan hírt ad-
tam a sikerekrõl, és lassan módo-
sult az ellenkezõk gondolkodása.
Hiszen láthatták, hogy akiknél
ezek a fejlesztések megtörténtek,
azok nemcsak kényelmesebben
élnek, de az ingatlanjaik értéke is
jelentõsen megnövekedett. Igény
lett a kezdeményezésbõl város
szerte. Ekkor alakítottuk meg 11
utca lakosaival a Kecskeméti
Víziközmû Társulatot, a városi
közgyûlés jóváhagyásával.

Tanulságok
A mûkertvárosi elõzménybõl az

alábbi tanulságokat szûrtem le:
� Utcánkénti építõközössége-

ken keresztül nem valósítható
meg egy nagyobb program a vá-
rosban.

� Kecskeméti Víziközmû Társu-
lat megalakítása célszerû, mert
elég a 2/3-os többséget beszer-
vezni, a többi lakókra vonatkozik
a behajtási kötelezettség, nem
kell mások helyett emelt összeget
fizetni, lehet havi részletekben is
törleszteni.

� A szervezõk dolga társulat
esetében sokkal könnyebb, nem
kell a teljes összeget beszedni,
pénzzel nem kell bánni, kisebb a
támadási felület.

� Rájöttem, hogy mi a magyar
baja: magának való, önfejû és
önérdekû, vagyis itt összefogás-
ról, közösségi gondolkodásról és
szolidaritásról szó sem lehet. Ám
az is igaz, hogy a nõk értik egy-
más nyelvét, és befolyásolni tud-
ják a férjüket. Leginkább rájuk
koncentráltam, s a legsikeresebb
szervezõknek valóban a hölgyek
bizonyultak. Elindultak körútjaik-
ra, azután így kedves, úgy drága,
a többiek is aláírták az okmányo-
kat, már csak önre várunk… -
Szóval csacsogtak, trécseltek,
pletykáltak és megdöbbentõ
szervezõi sikereket értek el. 

� Nagyon fontos a tudatfor-
málás az igények feltámasztása
érdekében, a helyi sajtón ke-
resztül.

(A folytatásban szó lesz a tár-
sulati munkáról és az egyéb köz-
mûvekrõl.)

Kecskeméti Víziközmű Társulat

Visszatekintés a kezdetekre

Alföldi Civil Napló 
Kiadja: Farkas Galéria Bt., Kecskemét, Margaréta u. 13/B

Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek 
Tel.: 76/505-041 Fax: 76/505-042 

Nyomdai munkák: Közlönynyomda, Lajosmizse Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató

ISSN: 1789-1892

AAhhooggyy  aarrrróóll  mmáárr  ttáájjéékkoozzttaattttuukk  oollvvaassóóiinnkkaatt,,  ffoollyyaammaattbbaann  vvaann  aa  KKeeccsskkee--
mmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  mmeeggsszzüünntteettééssee..  HHoollootttt  aa  ttööbbbb  mmiinntt  1111  eezzeerr  ttaa--
ggoott  sszzáámmlláállóó  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  ffeennnnáálllláássáánnaakk  eellmmúúlltt  eeggyy  éévvttiizzeeddéébbeenn  rreemmee--
kküüll  sszzoollggáállttaa  aa  llaakkoossssáágg  éérrddeekkeeiitt::  1177  eezzeerr  884444  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddhhoozz
jjuuttootttt  eell  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa,,  aa  vvíízz,,  aazz  áárraamm  ééss  aa  ggáázz  aa  ttáárrssuullaatt  hhaatthhaa--
ttóóss  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell..  MMeeggvváállttoozzttaattootttt  rreennddeelleetteekk  ééss  kküüllöönnbböözzõõ  vviittáákk,,
nnéézzeetteellttéérréésseekk  vveezzeetttteekk  ooddááiigg,,  hhooggyy  aa  ttáárrssuullaatt  vvaaggyyoonnáátt  hhaammaarroossaann  aazz
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattrraa  hhaaggyyjjaa  kküüllöönn  eellkküüllöönníítteetttt  sszzáámmlláánn,,  aammiitt  ccssaakkiiss
vvíízziikköözzmmûû  bbeerruuhháázzáássrraa  ffoorrddíítthhaatt..  MMiiuuttáánn  mmiinnddeenn  ttáárrssuullaattii--öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaattii  vviisszzoonnyy  ssppeecciiáálliiss,,  aa  vvaaggyyoonn  ééss  aa  ffeellaaddaattookk  ááttaaddáássaa  eellõõtttt  sszzáámmooss  kkéérr--
ddéésstt,,  üüggyyeett  kkeellll  mméégg  ttiisszzttáázznnii,,  iilllleettvvee  lleezzáárrnnii,,  hhiisszzeenn  vviittááss  kkéérrddéésseekkbbeenn
mmááss  lleehheett  aa  ttáárrssuullaatt  jjooggáálllláássaa  ééss  mmááss  aazz  eellsszzáámmoollóóéé..  

DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó
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3-at fizet, 4 éjszakát maradhat
„VÍKDÉJ” akció! 

A kedvezmények részletei
a honlapunkon.

Várjuk jelentkezését!

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Tel.: +36-83/545-979 

www.hotelaquamarin.hu
e-mail: sales@hotelaquamarin.hu

– Azért vágtam bele ebbe az
egészbe, mert azt tapasztaltam,
hogy ma már tényleg elképesz-
tõ, ahogy a fõvárosi galéria tu-
lajdonosok többsége a magyar
képzõmûvészeken élõsködik.
Elõször is meghatározzák, hogy
milyen témájú alkotásokra ve-
võk, azután amit megvásárol-
nak, azt négy-ötszörös áron ad-
ják tovább – árulta el lapunknak
a neves festõmûvész.

––  EEzz  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  iitttt  ssookkkkaall
oollccssóóbbbbaann  mmeeggvváássáárroollhhaattóó  eeggyy--
eeggyy  WWaalltteerr--ffeessttmméénnyy,,  mmeerrtt  nneemm
kkeellll  mmeeggffiizzeettnnii  aa  ggaalléérriiáássookk  óórrii--
áássii  hhaasszznnáátt,,  ffeelláárráátt??

– Így van. De a döntésemben
közrejátszott az is, hogy a virá-
gok mindig kedvenc témái,
szimbólumai voltak a festõknek.
Engem is gyakran inspirálnak al-
kotásra. Ezért volt számomra ké-
zenfekvõ, hogy ha üzleti vállal-
kozásba kezdek, akkor virágbol-
tot nyitok, gyakorlott szakembe-
reket alkalmazva. Látható, hogy
a remek belsõépítészeti megol-

dásoknak köszönhetõen, olyan
világítási rendszert sikerült itt ki-
alakítani, amit bármelyik galéria
megirigyelhetne. 

––  MMiillyyeenn  vváássáárrllóóii  éérrddeekkllõõddééss
mmuuttaattkkoozzootttt  aazz  eellssõõ  hheetteekkbbeenn??

– Sajnos a kivitelezési munkák
kicsit elhúzódtak, hiszen egy ko-
ra tavaszi nyitás szerencsésebb

lett volna a forgalom szempont-
jából, gondolok a nõnapra, az
anyák napjára, a ballagásokra.
De azt is tudomásul kell ven-
nünk, hogy nem egy régi virág-
bolt helyén nyitottunk új üzletet,
hanem ott, ahol sosem árultak
ilyesmit. Vagyis még sok tenni-
valónk van annak érdekében,
hogy minél többen megismer-
jék ezt a galériaként is funkcio-

náló virágboltot, megtapasztal-
va, hogy itt igen mérsékelt áron
nagyon szép csokrokat, koszo-
rúkat vásárolhatnak minden al-
kalomra.

––  KKééttssééggtteelleennüüll  eeggyyeeddii  aa  kkíínnáá--
llaatt,,  hhiisszzeenn  nniinnccss  mmáássiikk  vviirráággüüzz--
lleett  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aahhooll  iillyyeenn  rree--
mmeekk  ffeessttmméénnyyeekkeett  iiss  áárruullnnáánnaakk..

––  AA  kkééttffééllee  kkoolllleekkcciióó  iinnssppiirrááll  úújj
ööttlleetteekkeett??

– Most, a nyári hónapokban
egy külsõ terasszal is kiegészül az
üzletünk, ahol alkalmanként
majd felállítom a festõállványt,
tartva egy kis bemutatót a járóke-
lõknek, hogyan készülnek a ké-
peim. Ez egyébként nem ritka je-
lenség a Kecskeméthez hasonló
kaliberû külföldi városokban. És

talán jelzi majd azt
is, hogy a jövõben
én maradok to-
vábbra a saját hi-
vatásomnál, a fes-
tészetnél. Vagyis,
ha leküzdöttük a
kezdeti nehézsége-
ket, kiváló virágkö-
tõink, eladóink fel-
adata lesz sikere-
sen mûködtetni ezt
az üzletet.

––  CCssaakk  aa  ssaajjáátt
kkééppeeiiddnneekk  kkíínnáállsszz
iitttt  mmeeggvvéétteellii  lleehhee--
ttõõssééggeett,,  vvaaggyy  mmááss
mmûûvvéésszzeekk  aallkkoottáá--

ssaaiinnaakk  iiss??
– Most még csak találgatni le-

het a jövõt illetõen. Ha minden
flottul megy, ahogy megálmod-
tam, akkor a zománcmûvészek,
keramikusok produkcióival szíve-
sen bõvíteném a kínálatunkat.
Sõt minden más, mûvészi igényû
ajándéktárgynak is helyet adha-
tunk üzletünkben. 

Remek virágcsokrok és festmények
KKeevvééss  mmûûvvéésszznneekk  aaddaattootttt  mmeegg  mmiióóttaa  vviilláágg  aa  vviilláágg,,  hhooggyy  ccssaakk  aa  ssaajjáátt
eellggoonnddoolláássaaiitt  kköövveettvvee  aallkkootthhaattootttt,,  mmeerrtt  nneemm  kkeelllleetttt  sszzeemmbbeennéézznniiee  aa
mmiinnddeennnnaappii  aannyyaaggii  pprroobblléémmáákkkkaall..  AA  mmeeggrreennddeellõõkk,,  aa  mmûûkkeerreesskkeeddõõkk,,
aa  ggaalléérriiáássookk  mmaa  iiss  jjeelleennttõõsseenn  bbeeffoollyyáássoolljjáákk  aa  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeekkeett..  EEzzéérrtt
jjuuttootttt  aarrrraa  aazz  eellhhaattáárroozzáássrraa  aa  HHeettéénnyyeeggyyhháázzáánn  ééllõõ  WWaalltteerr  GGáábboorr,,  ttéérr--
ssééggüünnkk  eeggyyiikk  lleeggjjeelleesseebbbb  ffeessttõõmmûûvvéésszzee,,  hhooggyy  nnyyiitt  eeggyy  vviirráággbboollttoott
KKeeccsskkeemméétt  bbeellvváárroossáábbaann,,  aammii  eeggyybbeenn  ggaalléérriiaakkéénntt  iiss  mmûûkkööddiikk..  NNéé--
hháánnyy  nnaappjjaa  ccssookkrrookk  ééss  ffeessttmméénnyyeekk  sszzíínneekkbbeenn  ppoommppáázzóó  llááttvváánnyyaa,,  ssaa--
jjááttooss  hhaanngguullaattaa  ffooggaaddjjaa  aazzookkaatt  aa  vváássáárrllóókkaatt,,  aakkiikk  bbeettéérrvvee  aa  CCeennttrruumm
ÁÁrruuhháázzbbaa,,  aa  bbeejjáárraatt  mmeelllleettttii,,  ggyyöönnyyöörrûû  kkiiss  üüzzlleettrree  tteekkiinntteenneekk..

AAzz  iimmppoozzáánnss  üüzzlleett  üüzzeemmeelltteettõõjjee::  WWaalltteerr  GGáábboorr  ffeessttõõmmûûvvéésszz
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Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi
Operatív Program támogatási
rendszerébõl 13,4 millió forintos
támogatást nyert a BRED Irodabú-
tor Kft. Ennek köszönhetõen egy
csaknem 27 millió forintos beru-
házást hajtott végre a kecskeméti
társaság, teljes körûen felújítva
Vasút utcai csarnoképületét, amit
a napokban ünnepélyes keretek
között avattak fel.

A rendezvényen NNaaggyy  JJáánnooss ügy-
vezetõ igazgató elmondta, hogy
többek között hõ- és vízszigetelést
kaptak a falak és a tetõ, korszerû
öltözõ-zuhanyzó blokkot, étkezõ
helyiséget, új víz- és csatorna-
rendszert alakítottak ki, az irodá-
kat klímatizálták, újak a homlok-
zati nyílászárók. Átalakították a
személy- és teherforgalmi bejára-
tokat, van már hely a TMK-részleg-

nek és a kompresszorháznak,
ahol új gépek mûködnek. 
A megszépült Vasút utcai bázis
több, számítógépes vezérlésû,
speciális géppel, berendezéssel
gazdagodott, illetve gazdagodik a

közeljövõben. Összesen – több
pályázat lehetõségeit kihasználva
– több mint 80 millió forint értékû
fejlesztést valósít meg a társaság,
amely évrõl-évre növeli árbevétel-
ét és nyereségét. Az Új Széchenyi
Tervnek köszönhetõen nem csak
megtartják alkalmazottaikat, de
még létszámbõvítésre is látnak le-
hetõséget. 

Új csarnokot avattak 

––  MMoossttaannáábbaann  mmiikkoorr  tteerrvveezznneekk
aallkkuunnaappookkaatt?? – kérdeztük HHééjjjjaass
JJáánnoossttóóll, a Chicken-Food Kft.
egyik tulajdonosától.

– Augusztus hónapban rendsze-
resen számíthatnak ismét ilyen ak-
ciókra a vásárlóink. Egyébként a
pár éve épült, korszerû feldolgozó
üzemünk jóvoltából, minden nap
friss árut tudunk szállítani az üzle-
tekbe, s hogy ez a körfogás ne
akadjon meg, mindig vannak akci-
ós áron kínált termékeink. Fagyasz-
tott baromfit csak igen mérsékelt
mennyiségben kínálunk.

––  KKiikkttõõll  vváássáárroolljjáákk  ffeell  aa  vváággnniivvaa--
llóó  sszzáárrnnyyaassookkaatt??

– Csirkét csak Bács-Kiskun me-
gyei termelõktõl veszünk. Lehetõ-
leg olyanoktól, akik nemcsak táp-
pal, hanem kukoricával, gaboná-
val nevelik. Igaz, hogy ezeket a jó-

szágokat drágábban adják, mint a
nagyüzemi csirkéket, de a jó minõ-
ség mindannyiunk számára fontos
szempont. Tyúkot, kakast és egyéb
szárnyasokat az ország más vidé-
keirõl is felvásárolunk. Ha na-
gyobb ünnepek alkalmával a vi-
szonteladóink piaci kereslete meg-
követeli, akár napi 10 ezer jószá-
got is fel tudunk dolgozni üze-
münkben. 

––  ÚÚjjddoonnssáágg  aazz  eellmmúúlltt  hhóónnaappookkaatt
tteekkiinnttvvee,,  hhooggyy  ppaasszzttöörriizzáálltt  kkeeccsskkee--
tteejjeett  ééss  --ssaajjttookkaatt  iiss  kkíínnáállnnaakk  üüzzlleettee--
iikkbbeenn..

– Így igaz, amiket ugyancsak
családi vállalkozásban készítünk.
Mindenkinek õszintén ajánlom a

kecsketej fogyasztását, hiszen az
egyik legjobban lúgosító élelmisze-
rünk, növeli a szervezetünk ellenál-
ló képességét, nagyon magas az
A-vitamin tartalma, az allergia és a
gyomorbántalmak elleni fogyasz-
tása pedig ma már közismert –
hogy csak néhányat említsek ezer-
nyi áldásos hatásai közül. Amit ér-
demes lenne sokkal jobban propa-
gálni, miközben az egészséges

táplálkozásról egyre több szó esik
a médiában. 

––  JJeelllleemmzzõõ  aazz  öönnöökk  ccééggéérree,,  hhooggyy
mmeeggffoonnttoollttaann,,  mmééggiiss  llááttvváánnyyoossaann
hhaallaadd,,  ffeejjllõõddiikk..  GGoonnddoollkkooddnnaakk  vvaa--
llaammii  úújj  llééppéésseenn  mmoossttaannáábbaann??

– Nem lépésen, inkább gördü-
lésen gondolkodunk, mégpedig
egy mozgó bolt indításán. Így el-
jutnának termékeink Kecskemét
olyan városrészeibe is, ahol nem
árulnak jelenleg friss baromfihúst.
Tervezzük továbbá, hogy üzemünk
területén kialakítunk egy húsfeldol-
gozó részleget, ahol baromfikol-
bászt, párizsit, virslit, füstölt árukat
állítanánk elõ, saját üzleteink áru-
kínálatait bõvítve. Ha ezt a jövõ-
ben sikerül megvalósítanunk, egy-
valamit ígérhetünk: mindenféle di-
vatos tartósítószerek hozzáadása
nélkül, csak a kitûnõ minõségû,
természetes magyar fûszerekkel
házasítva kerülnének piacra a ké-
szítményeink. 

CChhiicckkeenn--FFoooodd  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  BBaallllóósszzöögg  338877..

TTeell..::  7766//770011--337711,,  
3300//223399--22440099

Újdonságok, akciók, alkunapok
AAzz  éélleellmmiisszzeerr  kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn  jjáárraattooss  eemmbbeerreekknneekk  iissmmeerrõõsseenn  ccsseenngg  aa
CChhiicckkeenn--FFoooodd  KKfftt..  nneevvee,,  hhiisszzeenn  aa  bbaallllóósszzööggii  sszzéékkhheellllyyeell  mmûûkkööddõõ  ccssaa--
llááddii  vváállllaallkkoozzááss  mmaa  mmáárr  mmeegghhaattáárroozzóó  sszzeerreeppeett  jjááttsszziikk  sszzûûkkeebbbb  hhaazzáánnkk
bbaarroommffiihhúússtt  kkíínnáállóó  ppiiaaccaaiinn..  MMáárr  aa  sszzllooggeennjjüükk  iiss  kküüllöönn  ffiiggyyeellmmeett  éérrddee--
mmeell::  „„BBaarroommffiirraa  jjóó  áárr””..    NNééggyy  kkeeccsskkeemmééttii  sszzaakküüzzlleettüükkbbeenn  ppeeddiigg  sszziinnttee
ttoolloonnggaannaakk  aa  vveevvõõkk,,  aammiikkoorr  ffeennnneenn  hhiirrddeettiikk,,  hhooggyy  iitttt  lleehheett  aallkkuuddnnii  iiss  aa
kkíínnáálltt  bbaarroommffiihhúússrraa..

AA  ttáárrssaassáágg  iimmppoozzáánnss,,  úújj  üüzzeemmccssaarrnnookkaa

NNaaggyy  JJáánnooss  üüggyyvveezzeettõõ
aazz  úújj  üüzzeemmbbeenn

HHééjjjjaass  JJáánnooss
ttuullaajjddoonnooss
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– Miután megvásároltam ezt az
épületet, sokáig gondolkodtam
azon, hogy mit kezdjek vele. Mivel
három gyermeket nevelünk – a
legnagyobb most lett óvodáskorú
– jött a kérdés, hogy melyik oviba
járassuk. Az elvárásainknak meg-
felelõ intézményt sajnos nem talál-
tunk, s ekkor vetette fel a felesé-
gem, hogy nyissunk itt egy minden
igényt kielégítõ magánóvodát.
Nem holmi túlzsúfolt gyermek-
megõrzõt, hanem kinézetében, fel-

szereltségében és nevelési prog-
ramjában egyaránt európai szín-
vonalú, minõségében felsõkategó-
riás gyermekintézményt. Az ingat-
lan teljes átalakítása során is a tö-
kéletesre való törekvés jellemezte
a kivitelezés minden fázisát –
mondja a napokban átadott, Tek-
nõsvár névre keresztelt intézmény
tulajdonosa. – Az óvoda magán-
erõbõl épült, mégpedig úgy, hogy
nem volt generálkivitelezõ, minden
szakipari munkára magam keres-
tem meg a legjobb mestereket.
Természetesen az ingatlan, illetve
a berendezések kiváló minõsége
önmagában még kevés ahhoz,
hogy itt egy magas színvonalú
óvoda mûködhessen. Ezért meg-
kerestem a legjobb szakemberek
egyikét a komplex nevelési progra-
munk kidolgozására. Majd kiváló
fejlesztõ pedagógusokat, óvónõ-
ket kutattam fel, hogy a személyi
feltételek is a legjobbak legyenek.
Ami azt is jelenti, hogy az angol és

a német nyelv, a ze-
ne és a néptánc ok-
tatására éppúgy le-
hetõséget kínálha-
tunk, mint a külön-
bözõ kézmûvessé-
gek és sportágak
tanítására, vagy a
mozgásterápiára és
a logopédusi fog-
lalkozásokra.

––  MMiinnddeezzeekk  aazztt
sseejjtteettiikk,,  hhooggyy  aa  sszzüü--

llõõkknneekk  nneemm  lleesszz  ooll--
ccssóó  iiddeehhoozznnii  ccsseemmee--
ttééjjüükkeett..

– Ez igaz, de nem
kell különbözõ kor-
rekciókra, illetve
szakkörökbe, sport-
klubokba hordani
sem a hozzánk járó
gyerekeket. Az óvo-
dánk szervezésé-
ben akár úszni vagy
lovagolni is megta-
nulhatnak, miközben garantáltan
a legjobb ellátásban és nevelés-
ben részesülnek.  

––  HHáánnyy  ggyyeerreekkeett  ttuuddnnaakk  ffooggaadd--
nnii  eebbbbeenn  aa  ttööbbbb mmiinntt  hháárroommeezzeerr
nnééggyyzzeettmméétteerreess  úújj  iinnttéézzmméénnyybbeenn??

– A földszinten két 25 fõre ter-
vezett csoportszobánk van, ideá-
lis körülmények között félszáz
gyerek töltheti itt óvodás éveit. A
csoportszobák mellett tornaszo-
ba, két öltözõ, vizesblokkok, tá-
laló konyha, orvosi szoba talál-

ható. Az emeleten kapott helyet
az egyéni foglalkoztató szoba, az
óvodavezetõi iroda, a nevelõi
szoba, illetve a személyzeti öltö-
zõ.

––  GGyyöönnyyöörrûû  aazz  óóvvooddaa  uuddvvaarraa  iiss..      

– Egy szép kis játszóház, egy ját-
szóvár és sok egyéb játék szolgálja
udvarunkban a gyerekeket. Ugyan-
akkor egy játék jármûvekkel felsze-
relt kresz-pályát is kialakítottunk, hi-
szen nem lehet elég korán elkezde-
ni a helyes, biztonságos közleke-
désre való nevelést. Mellette egy
bekerített konyhakert található,
ahol megtanulhatják a kicsik a kü-
lönbözõ növények ültetését, gondo-
zását. De van egy udvari mini szín-
padunk is, ahol egyéni vagy cso-

portos produkciókat tanulhatnak
meg, mutathatnak be a hozzánk já-
ró gyerekek. Egyébként az udvar
ugyanúgy be van kamerázva, mint
a csoportszobáink. Ami azt jelenti,
hogy az internet segítségével a szü-

lõk bármikor ránézhetnek otthon
vagy a munkahelyükön a csemeté-
jükre.

––  EEzz  aa  TTöörreekkvvééss  LLaakkóótteelleepp  lleegg--
aalláábbbb  33--44  kkiilloomméétteerrrree  vvaann  KKeeccsskkee--
mmééttttõõll..  NNeemm  ffééllõõ,,  hhooggyy  ssookk  sszzüüllõõ
aazzéérrtt  nneemm  vváállaasszzttjjaa  mmaajjdd  aa  TTeekk--
nnõõssvváárr  MMaaggáánnóóvvooddáátt,,  mmeerrtt  nniinnccss
iiddeejjee  nnaappoonnttaa  kkééttsszzeerr  mmeeggtteennnnii  eezztt
aa  ttáávvoollssáággoott??

– Mi erre is gondoltunk. Intézmé-
nyünk saját busszal rendelkezik, vagyis
igény szerint a gyermekek napi utazta-
tását is meg tudjuk oldani. Persze ez a
jármû a rendszeres kirándulásainkat
(játékház-, színház-, bábszínház-, cir-
kusz-, múzeum- és könyvtárlátogatása-
inkat) is jól szolgálja majd. Egyébként
pedig azt gondolom, hogy minden
szülõ mindenbõl a legjobbat szeretné
adni gyermekének, beleértve az óvo-
dai ellátást, nevelést, és ebben nem
lehet akadály napi félóra autózás.
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Teknősvár Magánóvoda

Törekvés a tökéletesre
JJóó  kkéétt  éévvttiizzeeddddeell  eezzeellõõtttt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  TTöörreekkvvééss  TTSSZZ  iirrooddaahháázzaa  vvoolltt  aazz  aa
vvaarráázzssllaattooss  ééppüülleett,,  aammeellyy  aazzuuttáánn  ssookk  éévviigg  üürreesseenn  áállllvvaa  jjeelleennttõõsseenn  rroommoo--
ssooddnnii  kkeezzddeetttt..  SSzzeerreennccsséérree  eeggyy  hheellyyii  vváállllaallkkoozzóó,,  KKuubbiiccsseekk  AAnnddrrááss  úúggyy
ddöönnttöötttt,,  hhooggyy  mmeeggmmeennttii  aazz  eennyyéésszzeettttõõll,,  ss  mmeeggpprróóbbáálljjaa  hhaasszznnoossííttaannii  eezztt
aa  kküülltteerrüülleettii,,  ddee  ccsseennddeess,,  nnyyuuggooddtt  uuttccáábbaann,,  hhaattaallmmaass  õõssffááss  ppaarrkk  sszzoomm--
sszzééddssáággáábbaann  ttaalláállhhaattóó  iinnggaattllaanntt..  
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II. Rákóczi F. úti ipartelep 

Telefon: +36-78/420-199, +36-78/420-570,  
+36-78/420-400 

Fax:+36-78/420-600, +36-78/420-551 
e-mail: pinter-muvek@tvnetwork.hu
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