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A szeptember 21-ei, szerdai fõ-
városi kirándulás a felújított Szent
István Bazilika megtekintésével
kezdõdött, majd a Nyugati-pálya-
udvaron a 40 fõs kecskeméti de-
legáció megcsodálta a Boldog
János Pálról elnevezett emlékvo-
natot és a pápa életét bemutató
kiállítást. Ezt követõen a Mátyás
templom plébániájára vezetett az
útjuk, ahol PPrrooff..  DDrr..  KKrráánniittzz  MMii--
hháállyy, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem rektor-helyettese és
SSüülllleeii  LLáásszzllóó, a Nagyboldog-

asszony templom plébánosa reg-
gelivel várta a kecskemétieket.

A Sándor-palotában SScchhmmiittttnnéé
MMaakkrraayy  KKaattaalliinn a szeretett vendé-
geknek kijáró figyelmességgel
halmozta el a Wojtyla Ház veze-
tõibõl, gondozottjaiból és támo-
gatóiból álló kecskeméti küldött-
séget, bemutatva nekik a köztár-
sasági rezidenciát. A beszélgeté-

sek során, egyebek mellett a sze-
génység és a társadalmi kirekesz-
tettség elleni küzdelem fontossá-
gát hangsúlyozta a kedves ven-
déglátó. 

A fõvárosi kirándulás a Mátyás
templom, a Halászbástya és a
Gellért-hegyi Sziklakápolna meg-

tekintésével ért
véget. Hazafelé
tartva, a mizsei
Új Tanyacsárdá-
ban GGaarraacczzii  JJáá--
nnooss Venesz Jó-
zsef-díjas mes-
terszakács látta
vendégül a
w o j t y l á s o k a t
egy finom va-
csorára. 

Wojtylások vendégségben – a Sándor−palotában
ÚÚjj  kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökküünnkk,,  SScchhmmiitttt  PPááll  ffeelleessééggéénneekk,,  MMaakkrraayy  KKaattaalliinnnnaakk
aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttbbaa  vveezzeetteetttt  eellssõõ  kkaarriittaattíívv
úúttjjaaiinnaakk  eeggyyiikkee  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann,,  mmoonnddvváánn::  „„EEzz  aa  kköözzöösssséégg  rráásszzoollggáálltt  aa
ffiiggyyeelleemmrree!!””  ––  EEzztt  oollyyaannnnyyiirraa  kkoommoollyyaann  ggoonnddoollttaa  aa  mmaaggyyaarr  ffiirrsstt  llaaddyy,,
hhooggyy  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  kkééppvviisseellõõiitt  mmeegghhíívvttaa  vviisszzoonnttllááttooggaattáássrraa  aa  kköözzttáárr--
ssaassáággii  rreezziiddeenncciiáárraa,,  aa  bbuuddaaii  SSáánnddoorr--ppaalloottáábbaa..
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A hagyományokhoz híven, ez alka-
lommal is Szilády Károly emléktáblá-
jának megkoszorúzásával kezdõdött
szeptember elsején a Gutenberg Na-
pi ünnepség Kecskeméten. A rendez-
vényt ezúttal is a Porta Egyesület, a
Print 2000 Nyomda Kft. és a 15 éves
Katona József Megyei Könyvtár szer-

vezte a jeles nyomdász elõdökre és
máig ható örökségükre emlékezve.
Az ünnepi beszédet ddrr..  SSzzééccssii  GGáábboorr
professzor tartotta, majd az ünneplõk
szakmai konzultációra gyûltek össze a
Katona József Könyvtárban, ahol az
intézmény igazgatója, RRaammhháább  MMáá--
rriiaa, és Kecskemét alpolgármestere,
MMáákk  KKoorrnnééll köszöntötte a vendége-

ket. Ezután FFáábbiiáánn  EEnnddrree, az STI Petõ-
fi Nyomda igazgatója, a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület el-
nöke beszélt a nyomdaipar helyzeté-
rõl és változásairól. Az idei Szilády-

díjat ZZööllddii--KKoovvááccss  LLáásszz--
llóó, a Petõfi Nyomda ki-
tûnõ szakembere vette
át életmûvéért.

Fábián Endre emlé-
keztetett arra, hogy 170
éves a kecskeméti
nyomdászat, amely
Szilády Károly nyomdá-
jából indult. Igaz, na-
gyon sok változáson
ment keresztül az elmúlt
több mint másfél évszá-
zadban, sok cég szûnt

meg és jött létre, de a nyomdászat
folyamatosan élt, mûködött és fejlõ-
dött Kecskeméten. A sok átalakulás
nagy mérföldköve volt az államosí-
tás, amikor a térség nyomdáit össze-
vonták és létrehozták a Bács-Kiskun
Megyei Nyomdaipari Vállalatot. De
a nyomdaipar akkor még Budapest-
re összpontosult. Jövõre lesz negy-

ven éve, hogy elkezdõdött az igazi
fejlõdés Kecskeméten, amikor meg-
alakult a Petõfi Nyomda és felépült a
jelenlegi telephelye. Ez a cég folya-
matosan fejlõdött, míg a 80-as évek
elejére az ország legnagyobb nyom-
dájává vált.

A következõ nagy változás a pri-
vatizáció és a szabad nyomdaipari
tevékenység lehetõsége volt –
mutatott rá Fábián Endre. – Ek-
kor gombamód kezdtek sza-
porodni az országban a nyom-
dák,  Kecskeméten is több ilyen
vállalkozás bontogatta szár-
nyait. Szerencsére a Petõfi
Nyomda jó kezekbe került, így
a fejlõdése nem szakadt meg,
hanem tovább folytatódott. Az
átalakulások során specializá-
lódott a csomagolóanyag-
gyártásra, mégpedig olyan
mértékben, hogy ma is az or-
szág legnagyobb ilyen nyom-
daipari vállalkozása. A Petõfi
Nyomdából kivált cégek is to-
vább fejlõdtek, sõt mellette jó
néhány új üzem épült a város-

ban és környékén, így Kecskemét or-
szágosan meghatározó nyomdaipari
régióvá vált. Mondhatjuk azt, hogy
az egyik legjelentõsebbé.

Nyomdászaink büszkék lehetnek
erre, hisz addig, amíg sok más vá-
rosban kihalt a nyomdaipar – de
Budapesten sem fejlõdött olyan
mértékben, mint a megyénkben –,
addig Kecskemét bebizonyította,
hogy ez az iparág itt valóban élet- és
fejlõdõképes.

Nyomdászaink ünnepe

AAzz  iiddeeii  SSzziillááddyy--ddííjjaatt  ZZööllddii--KKoovvááccss  LLáásszzllóó  vveettttee  áátt  
éélleettmmûûvvéééérrtt,,  aakkiinneekk  ffeellvvéétteellüünnkköönn  FFáábbiiáánn  EEnnddrree,,

aazz  SSTTII  PPeettõõffii  NNyyoommddaa  iiggaazzggaattóójjaa  ggrraattuullááll
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A beteg a legrövidebb idõn belül,
az egészségi állapotának megfele-
lõ ellátási szinten, komplex ellátás-
ban részesüljön. – Ez a Sürgõsségi
Betegellátó Osztály legfontosabb
feladata. A kecskeméti megyei
kórházban több mint egy évtizede
mûködõ osztály egy nagyszabású,
európai uniós projekt segítségével
átfogó megújuláson ment keresz-
tül. Ennek részleteirõl és eredmé-
nyeirõl kérdeztük ddrr..  SSvvéébbiiss  MMiihháállyy
fõigazgatót.

– Ez az osztály a mentõszolgálat-
tal és a térség háziorvosi ellátó
rendszerével szoros munkakapcso-
latban mûködik, és folyamatos
munkarendben fogadja a sürgõs-
ségi állapotú betegeket. Minden, a
mentõszolgálat által beszállított,
gyors ellátást igénylõ beteg az
SBO-n kerül felvételre, ugyancsak

itt fogadják a háziorvosok által sür-
gõsséggel beutaltakat és a spon-
tán jelentkezõket. Az SBO-n törté-
nik a sürgõsségi diagnosztikai te-
vékenység, az állapotstabilizálás,
az elsõdleges ellátás, valamint a
24 órán belül ellátható kórképek
rendezése és definitív ellátása –
mondta a fõigazgató.

– Az „Életesély kulcsa a korszerû
sürgõsségi ellátás” elnevezésû pro-
jekt az Európai Unió támogatásá-
val, az ERFA társfinanszírozásával,
valamint önerõbõl valósult meg
kórházunk Nyíri úti telephelyén, a
TIOP-2.2.2/08/2F pályázat kere-
tében. Összköltsége meghaladta a
622 millió forintot, aminek 10 szá-
zalékos önerejét a kórház biztosí-
totta. A projekt megvalósítása so-
rán a diagnosztikai épület elsõ
emeletén, illetve a rendelõintézet
földszintjén három ütemben történ-
tek átépítések, átalakítások. Ennek
kapcsán elkészült a gyermek sür-
gõsségi részleg (bár rendeltetésé-
nek megfelelõen csak az osztály
Nyíri útra való átköltözését követõ-
en fog mûködni), a felnõtt házior-

vosi ügyelet, valamint a szájsebé-
szeti sürgõsségi részleg. Vizsgálók-
kal, triázs helyiséggel gazdagodott
a belgyógyászati sürgõsségi rész-
leg, a fekvõbeteg részleget pedig
16 ágyasra bõvítettük. Összesen
48 új orvos-szakmai eszköz be-
szerzése történt meg, ami a mû-
szerpark 57 százalékos megújulá-
sát jelenti. Az új orvosi gép-mûsze-
rek között többek között CT készü-
lék, mobil RTG és UH készülék sze-
repel. 

– A projekt egy korszerû, opti-
mális feladatmegosztáson alapuló,
magasabb minõségû szolgáltatást
nyújtó, egységes sürgõsségi ellátó-
rendszer kialakítását célozta, az el-
látás fajlagos költségeinek csök-
kentése mellett. A jelentõs építé-
szeti átalakítások és eszközbeszer-
zésekkel párhuzamosan megvaló-
sult az „egy bemeneti kapu” elve.
Ennek lényege, hogy – a társszak-

mákkal, a sürgõsségi lánc résztve-
võivel alkotott rendszerben – a be-
teg a számára szükséges leghaté-
konyabb ellátásban részesüljön. Az
osztály mûködését integrált kórházi
informatikai rendszer támogatja.
Ez több mint 120 környezõ házior-
vosi praxissal is informatikai kap-
csolatot jelent. A kialakított ellátási
forma nemcsak a mûködtetés
szempontjából optimális, hanem a
humánerõforrás, a gépek, a mû-
szerek, az anyagfelhasználás, vala-
mint a munkaszervezés szempont-
jából is hatékony, miközben a be-
tegek számára a gyors és adekvát
ellátás feltételeit teremti meg. Fi-
gyelembe véve, hogy a Sürgõsségi
Betegellátó Osztály az alapszak-
mák tekintetében Kecskemét és
vonzáskörzetének mintegy 270
ezer lakosát látja el – a regionális
feladatokat végzõ szakmák tekinte-
tében pedig ez a szám meghalad-
ja az 550 ezret –, a fejlesztés rend-
kívül széles réteget érint. 

Komplex sürgősségi betegellátás

A találkozás alkalmával a vi-
lágszervezet tervezett rendezvé-
nyeinek, közöttük egy világtalál-
kozó elõkészítésérõl, lebonyolítá-
sáról esett szó. A részvevõk meg-
ismerhették az épülõ „Ne félje-
tek!” II. János Pál pápa Világ-
centrum építésének históriáját, a
beruházás jelenlegi állását. Jana
Kabzinsky elnök és Farkas P. Jó-
zsef, a kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központ igazgatója kü-
lön megbeszélésén szó esett egy,
a fõtemplomban megépítendõ
magyar oltár tervezésérõl is. To-
vábbá megegyeztek abban, hogy
jövõre Kecskemétre és Kalocsára
is eljut a mozgó II. János Pál pá-

pa kiállítás, amely
eredeti relikviákat, a
pápa használati tár-
gyait, klenódiumokat
mutat be a nagykö-
zönségnek. Arról is
tárgyaltak, hogy a
kecskeméti Wojtyla
Ház finanszíroz egy
olyan protokoll de-
monstrációs pannót,
amelyen a krakkói
központban bemu-
tatható lesz, hogy a vi-
lág melyik táján,
konkrétan hol találhatók II. János
Pál pápa nevével fémjelzett intéz-
mények, szervezetek. 

A világ különbözõ pontjain mû-
ködõ, II. János Pál pápa nevét vi-
selõ intézmények képviselõi az
egyes nemzeti kezdeményezések-
rõl, eredményekrõl és tapasztala-
tokról is beszámoltak. A kecske-

méti Wojtyla Ház képviselõi
örömmel vitték el a hírét például
annak, hogy az egyházmegyében

nemrégiben egy régi/új intéz-
mény vette fel Wadowice nagy
szülöttjének nevét. A keceli általá-
nos iskola a boldoggá avatást
követõen csatlakozott a II. János
Pál pápa nevét viselõ intézmé-
nyek táborához. 

A konferencia elõtt fogadta a
magyar vendégeket Stanislaw
Dziwisz bíboros, II. János Pál pá-
pa egykori személyi titkára; ma
Krakkó metropolitája. A tárgya-
láson napirendre került az a
meghívás, melyet dr. Bábel Ba-
lázs, Kalocsa-Kecskemét érseke
küldött metropolita társának.
Dziwisz bíboros 2012-re tervezi a
magyarországi vizitációt, ekkor
feltehetõen jövõ év tavaszára lá-
togat el Kecskemétre, illetve Ka-
locsára. Többi között a Karol
Wojtyla Barátság Központba,
hogy megismerkedjen az itt folyó
munkával.

Lengyel testvéreinknél jártunk
AA  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ddeelleeggáácciióójjaa  aa  mmiinnaapp
LLeennggyyeelloorrsszzáággbbaa  llááttooggaattootttt,,  aahhooll  ffoonnttooss  eeggyyhháázzüüggyyii  mmeeggáállllaappooddáássookk
iiss  sszzüülleetttteekk..  AAzz  úútt  ccéélljjaa  aa  „„NNee  fféélljjeetteekk!!””  eellnneevveezzééssûû,,  BBoollddoogg  JJáánnooss  PPááll
ppááppaa  VViilláággcceennttrruumm  sszzeerrvveezzõõbbiizzoottttssáággii  üüllééssee,,  aammeellyyeenn  JJaannaa  KKaabbzziinnsskkyy,,
ppüüssppöökkii  pprreellááttuuss,,  vviikkáárriiuuss  mmeegghhíívváássáárraa  vveetttteekk  rréésszztt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  kküüll--
ddöötttteekk,,  MMoollnnáárr  ZZoollttáánn  ééss  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff..

JJaannaa  KKaabbzziinnsskkyy  ((jjoobbbbrraa))  ééss  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff
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Hetvenöt éve, 1936 õszén ren-
dezték Izsákon az elsõ Sárfehér
Napokat. Hírt adni magunkról,
megmutatni mire képesek az izsá-
ki emberek a mezõgazdasági, a
kisipari termelésben és a kultúrá-
ban – ez volt a létrehívó szándék.
Kiállításokkal, szüreti felvonulás-
sal, szórakoztató programokkal
várták annak idején a rendezõk a
községbe érkezõ látogatókat, akik
jöttek is szép számban, ám a kö-
vetkezõ ilyen rendezvényre 11 év-
vel késõbb, 1947-ben került sor,
hiszen közbeszólt a háború. Ezt
követõen 1968-ban, 1974-ben,
1977-ben, 1983-ban és 1986-
ban tartottunk Sárfehér Napokat.
A rendszerváltás óta évente ren-
dezzük meg ezt az ünnepi progra-
mot, amelynek célja ma is a régi.
Hírt adni magunkról, öregbíteni
városunk jó hírnevét. Most, a hu-
szonnyolcadik Sárfehér Napok al-
kalmából talán nem szerénytelen-
ség, ha azt mondjuk, hogy ren-
dezvényünk sok tekintetben elérte
e célját, hiszen sokan látogatnak

Izsákra ilyen-
kor minden
évben, hogy
szép és em-
lékezetes na-
pokat tölt-
h e s s ü n k
együtt. 

A Sárfehér
Napok igazi
izsáki ünnep, valamennyiünk ün-
nepe, amely segít egy kicsit elfe-
lejteni a hétköznapi nehézségeket,
a gazdasági válság okozta gon-
dokat. Sajnos ebben is össze-
cseng a 2000-es évekbeli az
1936-os elsõ Sárfehér Napokkal,
hiszen akkor meg a '30-as évek
nagy gazdasági világválságának
hatásaival kellett megküzdeniük
elõdeinknek. Nem volt piac, rend-
kívül alacsony árakon lehetett elad-
ni a terményeket, és a növekvõ fo-
gyasztói árak, a bedõlt termelési hi-
telek igen nagy megélhetési nehéz-

ségeket okoztak. Mintha csak a
máról beszélnénk. Alacsony felvá-
sárlási árak, magas fogyasztói
árak, jogtalan elõnyöket élvezõ kül-
földi árukkal vívott konkurencia-
harc jellemezte a mezõgazdasági
piacot az elmúlt évtizedben is. Most
ebbõl valamiféle kiút látszik körvo-
nalazódni, hiszen az idei szõlõfel-
vásárlási árak már biztatónak
mondhatók. Csak nehogy késõ le-
gyen a pozitív irányú elmozdulás.
Gondoljunk csak az uniós támoga-
tással kivágott rengeteg szõlõültet-
vényre. De ne legyünk borúlátók!
Bízzunk a jobb jövõben, ahogyan
1936-ban az elõttünk járók is tet-
ték. 

A huszonnyolcadszor megrende-
zésre kerülõ, most 75 éves Sárfehér
Napokkal tisztelegni kívánunk az
elõdök és a mai izsákiak munkája,
teljesítménye elõtt. Kiállításokon
mutatjuk meg, hogy mi minden ter-
mett a határban, készült a mûhe-

lyekben, vagy képzõmûvészeink
mûtermeiben. Tesszük mindezt az-
zal a reménnyel, hogy ez a bemu-
tatás segít jobban megismertetni
úgy egymással, mint az ilyenkor
idelátogatókkal mindazt, ami ná-
lunk megterem, elkészül, amire mi
okkal büszkék lehetünk. Jó látni a
nagy forgatagot a három nap so-
rán, s azt az érdeklõdést, mellyel a
különbözõ kiállításokat, versenye-
ket, rendezvényeket keresik fel igen
sokan. Külön is örömet okoz mind-
annyiunknak, hogy kétévenként
ilyenkor velünk ünnepelnek német
barátaink, testvérvárosunk,
Strullendorf küldöttei, akiket idén is
nagy tisztelettel köszönthetünk kö-
rünkben.

A gondok mellett van tehát mi-
nek örülni is, és bízom abban, hogy
az idei rendezvény sok szép élményt
nyújt majd valamennyi izsákinak és
hozzánk látogató vendégnek!
Ennek reményében köszöntöm
Önöket a XXVIII. Izsáki Sárfehér
Napok alkalmából!

MMoonnddookk  JJóózzsseeff  ppoollggáárrmmeesstteerr

Tisztelt Olvasók!

SSZZEEPPTTEEMMBBEERR  3300..  PPÉÉNNTTEEKK
99  óórraa::  Fogathajtó pálya – 

Díjhajtás
1100  óórraa:: Városháza – 
A Kiskõrösi Kistérség 

polgármestereinek találkozója
1100  óórraa:: Kiállítások megnyitása

1144..3300  óórraa:: Sportpálya – 
Sárfehér Utánpótlás Futballkupa

1188  óórraa:: Városháza – A nyári
izsáki alkotótábor festményeibõl

rendezett kiállítás megnyitója
1199  óórraa:: Katolikus templom –
Terebessy Éva operaénekes, 

valamint fia, Márk és a Városi
Vegyeskar hangversenye

1199  óórraa:: Szabadtéri színpad –
Spreading együttes koncertje
2200  óórraa::  Szabadtéri színpad –
Mad Gun együttes koncertje
2222  óórraa:: Vino Pince Klub –

Wellcome zenekar koncertje
2222  óórraa:: Fogathajtó pálya –

Adrenalin-party Dj L-Gee-vel 
és VV Bécivel, zenészekkel, 

táncoslányokkal és lézershow-val
2233  óórraa:: Tulipán Café – 

Retro Party – Dj Freddy Boy

OOKKTTÓÓBBEERR  11..  SSZZOOMMBBAATT
88  óórraa:: Fogathajtó pálya –

Maratonhajtás
99  óórraa::  Vasútállomás – 

Országos motoros találkozó
99  óórraa:: Sportpálya – Sárfehér Nõi

és Leány Futballkupa
1111  óórraa:: Vino Étterem – 

Elszármazott izsákiak találkozója
1144  óórraa:: Szabadtéri színpad – 

A Golddance Tánciskola mûsora
1144..3300  óórraa:: Kossuth-Rákóczi út –

Országos motoros felvonulás
1155  óórraa:: Szabadtéri színpad –
Az iskola modern táncosainak

bemutatója
1155..3300  óórraa:: Szabadtéri színpad –

Kothencz Lajos mûsora
1166  óórraa::  Szabadtéri színpad –

Tóth Gabi mûsora
1166  óórraa::  Sportpálya – 

Izsáki öregfiúk-Solti öregfiúk 
labdarúgó mérkõzés

1166  óórraa:: Fogathajtó pálya –
Halálgömb, motoros kaszkadõr

bemutató Gombos Attilával
1177  óórraa:: Szabadtéri színpad –

Ünnepköszöntõ, 
városi kitüntetõ címek átadása

1199  óórraa:: Szabadtéri színpad – 
A Strullendorfi Ifjúsági 
Fúvószenekar koncertje

1199  óórraa:: Fogathajtó pálya –
Show fogathajtás

2200..3300  óórraa:: Szabadtéri színpad –
Keresztes Ildikó koncertje

2200..3300  óórraa:: Fogathajtó pálya –
Tûzzsonglõrök bemutatója

2200..4455  óórraa:: Fogathajtó pálya –
Éjszakai fogathajtás összevetés,

eredményhirdetés
2211..3300  óórraa:: Fogathajtó pálya –
Éjszakai halálgömb, motoros

kaszkadõr bemutató
2222  óórraa:: Vino Pince Klub – ABCD
és az Extázis együttes koncertje

2222  óórraa:: Fogathajtó pálya –
IZSÁKI DÁRIDÓ Balázs Klári,
Korda György, Janicsák Veca,

Galambos Lajos 
közremûködésével

2233  óórraa:: Tulipán Café – Saturday
Night Fever Party – Dj L-Gee

OOKKTTÓÓBBEERR  22..  VVAASSÁÁRRNNAAPP
99  óórraa::  Fogathajtó pálya 

– Akadályhajtás
99--1144  óórrááiigg::  a Kertigép Szaküzlet

elõtt Mónus Béla fafaragó mû-
vész motorfûrésszel szobrot farag

99  óórraa:: Katolikus templom –
Búcsúi terményhálaadó

szentmise
1100  óórraa:: Református templom –

Ünnepi istentisztelet
1155  óórraa:: Szabadtéri színpad 

– A Strullendorfi Ifjúsági 
Fúvószenekar koncertje

1166  óórraa:: Kossuth-Rákóczi út –
Szüreti felvonulás (indulás 

a vasútállomásról 15.30-kor)
1166..3300  óórraa:: Szabadtéri színpad –

A Városi Mazsorett Csoport, 
a Melody Man zenekar, 

a DLC7 tánccsoport, 
a Sárfehér Néptáncegyüttes 
és a Hírös Zenekar mûsora
1199  óórraa:: Fogathajtó pálya –

SZTÁRPARÁDÉ Vastag Csaba,
Fluor Tomi, Appril Project, 

VV Alekosz közremûködésével.
Mûsorvezetõ: DJ L-Gee

2200..3300  óórraa:: Szabadtéri színpad –
Fivérek együttes koncertje

2211..3300  óórraa::  Kossuth tér 
– Tûzijáték

AZ IZSÁKI SÁRFEHÉR NAPOK PROGRAMJAI
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– Az építõiparnak ma már ezer-
féle speciális szegmense van, va-
gyis a legnagyobb, legjelentõsebb
cégek sem tudnak teljesen önálló-
an, alvállalkozók nélkül megvaló-
sítani egy-egy nagyobb beruhá-
zást. Vagyis mindennapos a külön-
bözõ szakipari vállalkozások kö-
zötti együttmûködés, ami nem nél-
külözheti a korrektséget, mert ha
valaki egyszer eljátszotta a becsü-
letét, annak gyorsan híre megy
szakmai körökben. Mi különösen
odafigyelünk arra, hogy a megál-
lapodások szerint, idõben ki-
egyenlítsünk minden számlát –
mondta el lapunknak FFrraannkkóó  JJáá--
nnooss, az épületgépészeti megoldá-
sokban ugyancsak specialistának
számító Off-Road Bázis Kft. tulaj-
donosa.

– Cégünk is részt vett a Kecske-
méti Fõiskola most felavatott Tu-
dósházának kivitelezésében, elvé-
gezve az új létesítmény teljes veze-
tékrendszerének kiépítését, illetve
a villanyszerelési munkákat. Rend-
szeresen kapunk megbízásokat
lakóépületek, ipari létesítmények
kivitelezésére is. Legutóbb éppen
a telephelyünk tõszomszédságá-
ban, egy nagykõrösi céggel kar-
öltve, cirka két hónap alatt építet-
tünk fel egy 630 négyzetméteres,
fémszerkezetes, textilüzemi raktár-
csarnokot.    

– A fûtõanyagok drágulásával
egyre nagyobb teret kezdenek hó-
dítani – bár a fejlettebb országok-
tól még messze vagyunk ebben a
tekintetben is – az úgynevezett al-
ternatív energiák (napkollektor,

szélerõmû), és egyre többen tartják
fontosnak házaik hõszigetelését. Az
utóbbi idõben egyébként olyan le-
vegõ-levegõ hõszivattyús, speciális
berendezéseket hozunk be Skandi-
náviából, amelyek négyszer-ötször
olcsóbban fûtenek, mint a gázké-
szülékkel mûködõ rendszerek.

– Az energiatakarékossági meg-
oldások mellett, egy környezetvé-
delmi szempontból kiváló új
szennyvízelvezetõ rendszer kiépíté-
sében is fõszerepet kaptunk a kö-
zelmúltban – árulta el Frankó Já-
nos. – Csólyospáloson egy külföldi
tulajdonban lévõ gyümölcsfeldol-
gozó szennyvízének folyamatos,
biztonságos megoldása érdeké-
ben, egy háromhektáros területet
speciális csövekkel hálóztunk be, s
fölé 100 ezer fûzfacsemetét ültet-
tünk. Az elõtisztított szennyvizet a
fák párologtatják el (darabonként
akár napi 20 litert), miközben hi-

hetetlen gyorsasággal nõ, fejlõdik
az erdõ. Egy szenzációs találmány-
ról van szó, ami a hozzátartozó
technikai-technológiai rendszerrel
szabályozva abszolút környezetkí-
mélõ, s egy idõ után, ez a hatal-
mas erdõ jelentõs hasznot is hoz
majd a beruházónak. Éppen a na-
pokban kaptunk megrendelést egy
hasonló telep kiépítésére a megyé-
ben, ami azt mutatja, hogy a jó
megoldások után mindig van ér-
deklõdés. S a mi rövid határidõvel,
korrekt árakon dolgozó, tapasztalt
csapatunk szívesen megbirkózik az
ilyen kihívásokkal is.    

OOffff--RRooaadd  BBáázziiss  KKfftt..
66008855  FFüüllööppsszzáállllááss,,  KKiinniizzssii  uu..  22..

TTeell..::  7788//554455--000088  FFaaxx::  7788//554455--000088
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ooffffrrooaaddbbaazziiss..hhuu

KKoonnttaakktt::  FFrraannkkóó  JJáánnooss
ee--mmaaiill::  

ffrraannkkoo..jjaannooss@@ooffffrrooaaddbbaazziiss..hhuu
HHoonnllaapp::  wwwwww..ooffffrrooaaddbbaazziiss..hhuu

Off−Road Bázis Kft.
Korszerű megoldások korrekt mesterei

AA  kköözziissmmeerrtt  iizzssáákkii  FFrraannkkóó  ccssaalláádd  iirráánnyyííttáássaa  aallaatttt  mmûûkkööddõõ  OOffff--RRooaadd  BBáá--
zziiss  KKfftt..  ffõõkkéénntt  ééppííttõõiippaarrii  kkiivviitteelleezzéésssseell  ffooggllaallkkoozzóó  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzáássbbóóll
nnõõttttee  kkii  mmaaggáátt..  EEzz  aa  ccéégg  sszzáámmttaallaann  jjeelleennttõõss  bbeerruuhháázzááss  kkiivviitteelleezzéésséénnééll
bbiizzoonnyyííttoottttaa  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ssoorráánn,,  hhooggyy  ggyyoorrss,,  hhaattáárriiddõõrree  eellvvééggzzeetttt  mmii--
nnõõssééggii  mmuunnkkáávvaall,,  kkoorrrreekktt  ppaarrttnneerrii  kkaappccssoollaattookkkkaall  iiss  lleehheett  bboollddoogguullnnii  aa
mmaaggyyaarr  ééppííttõõiippaarrbbaann,,  aahhooll  ssaajjnnooss  aa  kkeerreesszzttbbeettaarrttoozzáássookk  ééss  aa  ccssõõddeelljjáá--
rráássookk  kkááoosszzaa  jjeelllleemmzzõõ  mmoossttaannáábbaann..        

AAzz  OOffff--RRooaadd  BBáázziiss  KKfftt..  vvééggeezzttee  aa  KKeeccsskkeemmééttii  FFõõiisskkoollaa  TTuuddóósshháázzáánnaakk
tteelljjeess  vveezzeettéékkrreennddsszzeerr--kkiiééppííttéésséétt,,  iilllleettvvee  aa  vviillllaannyysszzeerreellééssii  mmuunnkkáákkaatt

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT 
ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁS

TÜZELŐ− ÉS ÉPÍTŐANYAG
KERESKEDELEM

Telephely: Izsák, Sárfehér Major 

Tel./fax: 76/569-119, 30/9381-109

Magyar szakemberek által magyar
mûhelyben készített magyar termékek.

Gránit, márvány,
mûkõ sírok

6070 Izsák, Thaly köz 1.
Tel./Fax: 76/374-798
Mobil: 30/903-2677

E-mail: borsossirko@citromail.hu
www.borsossirko.hu
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A régi mondá-
sok mentén halad-
va elmondhatjuk
tehát, hogy Mezei
Mihály nem ma-
radhatott a borá-
szat prófétája saját
hazájában, Izsá-
kon, de az elbo-
csátásával kezdõ-
dõ új karrierje
igencsak figyelmet
érdemel. Ma már
egy szép szõlõbir-
tok és pincészet tulajdonosa az
Eger melletti Tibolddarócon. Azzal
együtt, hogy megmaradt ízig-vérig
izsáki polgár, vállalva az örökös

ingázást szülõvárosa és a bükki
borvidék között.

– Ismertem az Eger környéki
borvidéket, hiszen üzemvezetõ-

ként kapcsolatban álltam az itteni
szõlõtermelõkkel és pincészetek-
kel – mondta el lapunknak MMeezzeeii
MMiihháállyy. – Akkoriban már privati-
zálták a tibolddaróci téeszt, fel-
számolás alatt állt az Egervin. Vál-
lalkozó kedv viszont nemigen mu-
tatkozott, inkább az látszott, hogy
hagyják tönkremenni az ültetvé-
nyeket, üzemeket, pincéket. Ezzel
együtt az értékük is folyamatosan
csökkent. Így igen olcsón sikerült
megvennem – a végkielégítésként
kapott pénzbõl – az Egervin két
romos pincéjét, 30 hektárnyi gon-
dozatlan szõlõültetvényt, és csalá-
di összefogással nekiláttunk a
rendbetételüknek.

– Közben természetesen saját
céget alapítottam, s az azóta eltelt
két évtizedben szinte minden esz-
tendõben pályáztunk valamilyen
állami támogatásra. Az így elnyert
összegekbõl, illetve az egyre nö-
vekvõ bevételeinkbõl folyamato-
san bõvítettük, korszerûsítettük az
ültetvényeket és a pincészetet,
visszaforgatva szinte minden fo-
rintot. Jelenleg mintegy 60 hek-

tárnyi területen termelünk többféle
fehér és kék szõlõt. Igyekeztünk
minden munkát gépesíteni, a ta-
lajmûveléstõl a permetezésen át a
szüretelésig. Hegybe vájt pincé-
inkben pedig összesen 12 ezer
hektoliternyi bort tudunk tárolni
rozsdamentes tartályokban és fa-
hordókban. Létesítettünk egy min-
den tekintetben korszerû, számító-
gép vezérelte szõlõfeldolgozót,
hûtõrendszerrel és palackozóval.
Nyáron kezdtünk hozzá egy új
pezsgõüzem építéséhez, ami vár-
hatóan ez év végére befejezõdik.
Így jövõre már mintegy 100 ezer
palack pezsgõ kerül le itt a töltõ-
sorról, remélhetõen remek minõ-
ségben, hiszen Eger vidéke a Tör-
ley õshazája. 

Mit lehet a fentebb dióhéjban
elmondottakhoz hozzátenni? Ta-
lán csak ennyit: Erõs akarat nem
ismer akadályt. – Mert ez is egy fi-
gyelmet érdemlõ mondás Mezei
Mihály esetében.

MMeezzeeii  SSzzõõllõõbbiirrttookk  
ééss  PPiinnccéésszzeett  KKfftt..

TTiibboollddddaarróócc,,  SSzzéécchheennyyii  úútt  55..
TTeell..:://ffaaxx::  4499//333377--003355
MMoobbiill::  3300//998833--88883311

ee--mmaaiill::  
mmeezzeeiippiinncceesszzeett@@tt--oonnlliinnee..hhuu  

Izsáki borász a Bükkben
RRééggii  mmoonnddááss,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  eellbbooccssááttááss  eeggyy  úújj  kkaarrrriieerr  kkeezzddeettee,,  ééss  eezz  aa
kköözziissmmeerrtt  iizzssáákkii  bboorráásszz,,  MMeezzeeii  MMiihháállyy  eesseettéébbeenn  uuggyyaannccssaakk  bbeeiiggaazzoollóó--
ddootttt..  AA  rreennddsszzeerrvváállttoozzááss  uuttáánnii  pprriivvaattiizzáácciióó  ssoorráánn  ffáájjóó  sszzíívvvveell  vveetttt  bbúúccssúútt
aazz  IIzzssáákkii  ÁÁllllaammii  GGaazzddaassáágg  AAggáárrddyy  tteelleeppii  ppiinnccéésszzeettééttõõll,,  aammii  nneemm  ccssoo--
ddaa,,  hhiisszzeenn  ffrriissss  ddiipplloommáásskkéénntt  iitttt  kkeezzddttee  ppáállyyaaffuuttáássáátt,,  ééss  ttööbbbb  mmiinntt  kkéétt
éévvttiizzeeddddeell  kkééssõõbbbb,,  mmiinntt  bboorráásszzaattii  üüzzeemmvveezzeettõõtt  áállllííttoottttaa  ffééllrree  aa  nnaaggyyhhíí--
rrûû  bboorráásszzaattoott  mmeeggsszzeerrzzõõ  úújj  ttuullaajjddoonnoossookk  ccssaappaattaa..  AAmmiitt  éérrtteettlleennüüll  vveetttt
ttuuddoommáássuull  mmiinnddeennkkii,,  aakkii  eeggyy  kkiiccssiitt  iiss  kkoonnyyíítt  eehhhheezz  aa  sszzaakkmmááhhoozz  IIzzssáá--
kkoonn..  SSõõtt,,  aa  ppiinnccéésszzeett  úújj  bbiirrttookkoossaaii  iiss  éésszzbbee  kkaappttaakk,,  ss  mmáárr  mmáássnnaapp  vviisszz--
sszzaahhíívvttáákk,,  ddee  vvaannnnaakk  oollyyaann  ppooffoonnookk,,  aammiikkeett  kkéépptteelleenn  mmeeggbbooccssááttaannii
aazz  eemmbbeerr..
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Izsákon járva, igazán finom falatok
várják a vendéget a Vino Étterem-
ben. Azt is soka tudják, hogy e ven-
déglátói létesítmény pinceklubjában
soha nincs hiány a remek élõ zenék-
bõl. Az Izsáki Sárfehér Napok ren-

dezvénysorozathoz kapcsolódva, a
Vino Pince Klubban szeptember 30-
án, pénteken 22 órakor a
Wellcome zenekar, szombaton 22
órakor pedig, az AB/CD és az Extá-
zis együttes koncertjét hallgathatják
meg az élõ zene varázsa iránt ér-
deklõdõk. A Vino Étteremben októ-

ber 1-én 11 órakor rendezik meg az
elszármazott izsákiak  találkozóját.
A Sárfehér Napok kedvelt helyszí-
ne minden évben az ország borvi-
dékeinek nedûit kínáló belvárosi
borutca, ahol ugyancsak jelen
lesznek a vínósok. A szervezésük-
ben itt pénteken a 100 tagú ci-

gányzenekarból verbuválódott
banda húzza majd a talpalávalót,
míg szombaton és vasárnap a
népzenészeké lesz a porond: Hal-
mos Attila és zenekara teszi han-
gulatossá a boros standok környé-
két. Vasárnap a fõtéri sörsátorban
az országos hírû rockabilly formá-
ció, a Clippers együttes ad remek-
nek ígérkezõ koncertet - tudtuk
meg Prikkel Lászlótól, a Vino Étte-
rem, Panzió és Pinceklub tulajdo-
nosától.    

VVIINNOO  ÉÉTTTTEERREEMM,,  PPAANNZZIIÓÓ  ÉÉSS  
PPIINNCCEEKKLLUUBB

IIzzssáákk,,  DDóózzssaa  GGyy..  ttéérr  44..,,
TTeell..::  7766//556699--113355,,

3300//338888--22446600
vviinnoo@@vviittaaee..hhuu

wwwwww..vviinnooeetttteerreemm..hhuu

Nívós vínós koncertek  

– A fajták gondos megválasztása,
valamint az egyre fejlettebb technika
és technológia teszi lehetõvé szá-
munkra, hogy garantáltan jó minõsé-
gû termékeket szállítsunk partnereink-
nek, a közétkeztetésben résztvevõ
konyháknak, kereskedéseknek –
mondja MMeezzeeii  GGéézzaa. Majd elárulja,
hogy a feldolgozásra leginkább alkal-
mas, kiváló alapanyagok bizonyos
hányadát a cég megtermeli (az idén
például burgonyát 20 hektárnyi terü-
leten termeltek), a többit megtermel-
tetik és felvásárolják. Több éve mû-
ködnek együtt olyan magyar és euró-
pai (fõleg német) zöldségkereskedõk-
kel, illetve a termelésben komoly ta-
pasztalatokkal rendelkezõ magyar
szakemberekkel, akik ugyancsak a ki-
váló termékekre koncentrálnak. 

A cégvezetõtõl azt is megtudjuk,
hogy akkreditált laboratórium bevo-
násával ellenõrzik folyamatosan a
megtisztított, meghámozott termékeik
belsõ kémiai, mikrobiológiai összete-

võit. Ugyanakkor – élelmiszer feldol-
gozásról lévén szó – nem mellékes a
minõség tekintetében a gyártás, a
csomagolás és a tárolás ezernyi elõ-
írásának betartása, betartatása sem.
Csak az elmúlt másfél évben 17 ha-
tósági ellenõrzést kaptak, de egyszer
sem találtak az üzemükben, raktára-
inkban, iratanyagaikban olyan prob-
lémát, amely bírságolásra adott volna
okot az ellenõrzést végzõ szakhatósá-
goknak. 

– Nem örülünk az örökös ellenõr-
zéseknek, de legalább állandó fe-
gyelmezettségre, alaposságra késztet-
nek bennünket, hogy még csak vélet-
lenül se forduljon elõ olyan hanyag-
ság, amely veszélyeztetné a fogyasz-
tók egészségét, érdekeit vagy a mû-
ködésünket, hiszen termékeink jelen-
tõsebb részét a gyermekétkeztetést
végzõ konyháknak szállítjuk naponta
– hangsúlyozza Mezei Géza.

Persze, számtalan más gonddal
is meg kell küzdeniük, gondol-
junk a logisztikai feladatokra, il-
letve az egyre emelkedõ üzem-
anyagárakra!

– Nem véletlenül alakult ki ez a le-
hetetlen állapot a közétkeztetésben, il-
letve annak finanszírozásában –
mondja a cégvezetõ, amikor szóba
kerül, hogy jelenleg a magyar feldol-
gozott, illetve elõkészített konyhakész
alapanyagok többségét tekintve, az
elõállításuk összköltségének csupán
20-30 százaléka az alapanyag, az
összes többit meg a járulékok, az
adók és az egyre magasabb mûkö-
dési, szállítási költségek képezik. –
Ezért döntöttünk úgy, hogy több láb-
ra állítjuk a cégünket azzal, hogy a
feldolgozáshoz magunk is terme-
lünk alapanyagot, illetve mi szervez-
zük a piacot és a szállítást. Még így
is marad fizetnivaló rendesen. Az el-
múlt két évben nem sikerült semmi-

féle pályázatot nyernünk, pedig az
általunk elõállított termékeknek csak
a minõségét tudjuk garantálni, a
kapacitás növekedéséhez már to-
vábbi fejlesztések kellenének a mo-
sás, osztályozás és csomagolás
szempontjából, s ezeket támogatás
nélkül, önerõbõl sajnos nem tudjuk
megoldani. A törvényes adófizetõ
magatartás, illetve a minõséget fo-
lyamatosan elõtérbe helyezõ mû-
ködtetés sok esetben rövidtávon
szembe megy a gazdaságossággal.
Tapasztalataink szerint viszont a fize-
tõképes vevõknek (a nehéz helyzet-
ben lévõ közétkeztetést végzõknek
is) egyre inkább csak az ellenõrzött,
pontosan nyomon követhetõ, jó mi-
nõségre van szükségük és igényük,
még ha az esetlegesen valameny-
nyivel drágább is a bizonytalan, el-
lenõrizhetetlen beszerzéssel szem-
ben. Ez az irány igen kedvezõ ne-
künk, mert most realizálódnak azok
az erõfeszítések és elképzelések,
amelyekhez éveken keresztül tartot-
tuk magunkat, és amelyért igen so-
kat dolgoztunk, küzdöttünk.

FFrriissss--HHaassáább  KKfftt..
TTeelleepphheellyy::    66007700  IIzzssáákk,,  

hhrrsszz..::  003333//4455..
TTeelleeffoonn::  7766//556699--110011,,  

2200//557744--66991100
ffrriissss--hhaassaabb@@ffrriissss--hhaassaabb..hhuu

wwwwww..ffrriissss--hhaassaabb..hhuu

Friss−Hasáb Kft.

Ahol a minőség – mindenekelőtt
EEggyy  úújj  vváállllaallkkoozzááss  iinnddííttáássaa  ssookk  ggoonnddddaall--bbaajjjjaall  jjáárr..  NNeemm  ccssooddaa,,  hhooggyy
MMeezzeeii  GGéézzaa  ccééggvveezzeettõõnneekk  iiss  eeggyy  nneehhéézz,,  kküüzzddeellmmeekkkkeell  ééss  bbiizzoonnyyttaallaann--
ssáággggaall  tteellii  iiddõõsszzaakk  jjuutt  eesszzéébbee  lleeggeellõõsszzöörr,,  hhaa  aa  22000044--eess  eesszztteennddõõrree  vviisszz--
sszzaaggoonnddooll,,  aammiikkoorr  aazz  iizzssáákkii  FFrriissss--HHaassáább  KKfftt..  mmeeggkkeezzddttee  mmûûkkööddéésséétt..  HHii--
áábbaa  vvoolltt  aakkkkoorr  mmáárr  ssookk  éévveess  zzööllddssééggkkeerreesskkeeddeellmmii  ééss  tteerrmmeellõõii  ttaappaasszzttaa--
llaattookkkkaall  ffeellvvéérrtteezzvvee  aa  ffeellddoollggoozzáássrraa  vváállllaallkkoozzóó  ccééggvveezzeettõõ,,  rreennggeetteegg  nnee--
hhéézzssééggeett  kkeelllleetttt  lleekküüzzddeenniiee,,  hhooggyy  ccééggee  mmiinnddiigg  ffrriissss,,  jjóó  mmiinnõõssééggûû  áárruuvvaall
lláátthhaassssaa  eell  aa  mmeeggrreennddeellõõkkeett..  MMaa  mmáárr  nnaappoonnttaa  mmiinntteeggyy  110000--111100  mmáá--
zzssaa  zzööllddssééggfféélléétt  --  ttööbbbbssééggéébbeenn  bbuurrggoonnyyáátt  --  ddoollggoozznnaakk  ffeell  kkoorrsszzeerrûû  üüzzee--
mmüükkbbeenn,,  ááttllaaggoossaann  3300  eezzeerr  eemmbbeerr  nnaappii  eellllááttáássrróóll  ggoonnddoosskkooddvvaa..
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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

A kecsketej több vitamint tartal-
maz, könnyebben emészthetõ,
mint a tehéntej. Forralás nélkül
is iható, tejallergiát nem okoz. A
kalcium, magnézium és foszfor
aránya és felszívódási képessé-
ge az ember számára a legmeg-
felelõbb, vastartalma háromszo-
rosa a tehéntejének.

A családi vállalkozásban mû-
ködõ, izsáki Alföldi Garabonci-
ás Kft. ügyvezetõjétõl, KKooccssiiss
PPáálltól megtudtuk, hogy termé-
keik meghatározó alapanyaga a
Bugac környéki puszták háztáji

gazdaságaiból felvásárolt, vala-
mint saját farmjuk mintegy 600
anyaállatából kifejt kecsketej.
Néhány évvel ezelõtt korszerû
tejfeldolgozó üzemet építettek,
ami a közelmúltban egy új
üzemcsarnokkal bõvült, így
gyártási kapacitásuk meghá-
romszorozódott: naponta 15
ezer liter kecsketej feldolgozásá-
ra nyílik ma már lehetõségük.

Az üzemük rendelkezik min-
den olyan berendezéssel és fel-
szereléssel, melyek az élelmi-
szerbiztonsági elõírások betartá-
sához és a hûtési lánc fenntartá-

sához szükségesek. A kecskete-
jet hagyományos receptúra
alapján, de a legkorszerûbb
technológiát alkalmazva dol-
gozzák fel, kiemelt figyelmet for-
dítva a prémium minõségi szint
megtartására. Újdonságokra
mindig nyitott sajtmestereik ve-
zetésével rendszeres technológi-
ai fejlesztéseket hajtanak végre
annak érdekében, hogy egyedi
ízvilágú, egészséges termékek-
kel gazdagíthassák a magyar
sajtkultúrát.

AAllffööllddii  GGaarraabboonncciiááss  KKfftt..
TTeejjffeellddoollggoozzóó  üüzzeemm

66007700  IIzzssáákk,,  VVaaddaass  ddûûllõõ
GGPPSS  ssaajjttüüzzeemm::

4466..881122449933,,1199..333344009911  
TTeell..::  7766//556699--110055
FFaaxx..::  7766//556699--110044

MMoobbiill::  3300//994433--22001144
wwwwww..ggaarraabboonncciiaassssaajjtt..hhuu

aallffoollddii@@ggaarraabboonncciiaassssaajjtt..hhuu

Egyedi ízvilágot teremtve

RÁCZ CSILLA

FLOW FIVE
Kft.

Könyvelõ és
Adószakértõ Iroda
Izsák, Kecskeméti út 43.

06-20/421-5727

�� GGaazzddaassáággii  ttáárrssaassáággookk  ééss  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk  
kköönnyyvvvveezzeettééssee

�� BBéérrsszzáámmffeejjttééss,,  mmuunnkkaaüüggyyii  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássaa
�� AAddóóttaannááccssaaddááss,,  éévveess  bbeesszzáámmoollóókk  ééss  aaddóóbbeevvaall--

lláássookk  kkéésszzííttééssee

Célunk, hogy irodánk jó háttér legyen a vállalkozások
sikeres és biztonságos mûködéséhez, támasz az állan-
dóan változó pénzügyi és gazdasági helyzethez való el-
igazodáshoz, a megoldások kereséséhez. Fõ szempont,
hogy konzultációkkal optimalizáljuk ügyfeleink adóter-
heit és mérhetõ értéket közvetítsünk. 

Az izsáki iroda több mint 15 éve áll ügyfelei rendelke-
zésére szakmailag igényes szolgáltatásokkal. A jövõben
is fontos szempont marad a pontos, szakszerû szolgálta-
tások nyújtása teljes diszkréció mellett, szakirányú diplo-
mával rendelkezõ munkatársakkal.

Bízva az együttmûködés sikerességében várjuk érdek-
lõdésüket, ügyfeleinknek köszönjük megtisztelõ bizal-
mukat!
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Fesztiválozó Royalsekt borok és pezsgők

Európa második legnagyobb bo-
rászati üzemét harmadik éve a tõs-
gyökeres izsáki Ungor család mû-
ködteti. A szõlõvel, borral való fog-
lalkozás régi hagyomány a famíliá-
ban. Negyedszázad szisztematikus
fejlesztésének eredményeként
mondhatják most magukénak azt a
korszerû izsáki pincészetet, amelyet
komoly konkurensként jegyeznek a
hazai pezsgõ-bor szakmában. A
borászat megvásárlása után átgon-
dolt offenzívába kezdtek az Ungor
fivérek, melynek eredményeként a
közismert és kedvelt Adrenalin ener-
giaitalukhoz hasonlóan, igen gyor-
san megjelentek boraikkal, pezsgõ-
ikkel is a nagy üzletláncok polcain,
de a kisebb üzletek kínálatából sem
hiányoznak italaik. A megvásárlása-
kor 60 fõvel mûködött pezsgõüzem-
ben ma már 240-en dolgoznak, s
állítják elõ azt a 60 millió palacknyi
italt (pezsgõt, bort, üdítõt), melyet a
hazai piac mellett Szlovákiába, Ro-
mániába, Hollandiába, Csehor-
szágba, Vietnamba, Koreába, Szer-
biába szállítanak. Az elmúlt három
év alatt pezsgõforgalmukat meg-
négyszerezték, de bor- és üdítõfor-
galmuk is folyamatosan nõ.

Ungor Erik cégtulajdonos, keres-
kedelmi igazgató a minõségi ter-
mékek elõállítása mellett mindig
nagy figyelmet szentelt a marketing-
nek, mert jól tudja, nem elég a ki-
váló árut megtermelni, el is kell azt
adni. Éppen ezért komoly reklám-

stratégiával dolgoznak, melynek
egyik eszköze az országos fesztivá-
lokon való megjelenés, s ennek ré-
szeként léptek be tíz éve a Sárfehér
Napok szervezésébe
is. Az izsáki szüreti
fesztivál keretében
zajló országos fogat-
hajtó versenyek hely-
színén, a nagyon
szép környe-

zetben fekvõ fogathajtó pályán, ki-
váló vendéglátással és ismert sztá-
rok mûsoraival várják a látogató-
kat, akik a mûsorok alatt és a fi-
nom étkek mellé természetesen
Royalsekt italokat kortyolhatnak.

Az UUnnggoorr  EErriikk és UUnnggoorr  PPááll által
mûködtetett családi vállalkozás
más cégek termékeinek forgalma-
zását is végzi. Igen jó áron kínálnak
cukrot, lisztet, rizst, üdítõket, kávét,
tömény italokat. Italtermelésük 70
százalékát belföldi nagykereskedel-
mi láncokon keresztül értékesítik,

de Gyõrben, Nyíregyházán, Mis-
kolcon, Zalaegerszegen
és Izsákon saját nagyke-
reskedésük is mûködik.
Az idei évtõl integrátori
szerepet is felvállaltak.
A szõlõtermelõkkel

elõszerzõdést

kötöttek, amely mellé igény esetén
termelési támogatást is nyújtottak
azzal a céllal, hogy a maguk szá-
mára biztosított legyen a jó minõ-
ségû alapanyag, a termelõknek
pedig a termelés biztonsága.

A piacon maradáshoz igen fon-
tos a termékfejlesztés. Jól tudják
ezt a Royalsektnél, ezért az elmúlt
évben is bõvítették a cégvezetõ
pezsgõmárkája, a Szent István
pezsgõcsalád kínálatát. A hagyo-
mányos édes és extra száraz mellé
beállították a rozé, a muskotályos

és a vörös fajtákat, valamint létre-
hozták háromféle ízesítéssel a Vio-
letta névre keresztelt boralapú kok-
téljukat. Az idei évben pedig a nép-
szerû Szovetszkoje Igrisztoje pezs-
gõcsalád korábbi édes és száraz
változata egészült ki a félszáraz rozé
és az édes spumante muskotályos
fajtával.

Mint Ungor Erik tulajdonos, ke-
reskedelmi igazgató elmondta,
azért támogatják szívesen jelenlé-
tükkel és anyagiakkal a Sárfehér
Napokat, mert a fesztivál az izsáki
termékeknek és magának Izsáknak
is jó reklámot jelent, s mint lokál-
patrióták minden olyan kezdemé-
nyezést örömmel pártolnak, amely
öregbíti városuk, s nem mellékesen
saját boraik, pezsgõik, üdítõik jó
hírnevét.

BBuuddaavváárrii  BBoorrffeesszzttiivvááll,,  1133..  SSzzoollnnookkii  GGuullyyáássffeesszzttiivvááll,,  NNeemmzzeettii  VVáággttaa,,
BBuuddaavváárrii  ÉÉddeess  NNaappookk..  ––  NNééggyy  rraannggooss  õõsszzii  rreennddeezzvvéénnyy,,  aahhooll  aazz  iizzssáákkii
RRooyyaallsseekktt  ZZrrtt..  bboorraaiivvaall,,  ppeezzssggõõiivveell  iiss  ttaalláállkkoozzhhaattttaakk  aa  rréésszzttvveevvõõkk..  EEggyyee--
bbeekk  mmeelllleetttt,,  aa  ccéégg  ttaavvaallyy  FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann  eezzüüssttéérrmmeett  nnyyeerrtt  SSzzeenntt  IIsstt--
vváánn  mmuusskkoottáállyyooss  ppeezzssggõõjjéévveell  ééss  aazz  iiddeeii  XX..  SSyynnggeennttaa  BBoorrvveerrsseennyyeenn
aarraannyyéérreemmmmeell  eelliissmmeerrtt  SSzzeenntt  IIssttvváánn  EExxttrraa  DDrryy  ppeezzssggõõjjéévveell  kkoocccciinntthhaatt--
ttaakk  aa  ffeesszzttiivváállvveennddééggeekk..  DDee  aazz  eezzéévvii  HHuunnggaarriikkuumm  BBoorrookk  XX..  VVeerrsseennyyéénn,,
vvaallaammiinntt  aa  XXIIIIII..  KKuunnssáággii  BBoorrvviiddéékkii  BBoorrvveerrsseennyyeenn  aarraannyyéérrmmeett  nnyyeerrtt,,  hhaa--
ggyyoommáánnyyooss  ssáárrffeehhéérr  bboorruukk,,  ss  aazz  aabbbbóóll  kkéésszzüülltt  ppeezzssggõõ  sseemm  hhiiáánnyyzzootttt  kkíí--
nnáállaattuukkbbóóll..

RRooyyaallsseekktt  ZZrrtt..
66007700  IIzzssáákk,,  AAggáárrddyy  TTeelleepp

TTeell..::  7766//556688--004400
FFaaxx::    7766//337744--555555

vveevvoosszzoollggaallaatt@@rrooyyaallsseekktt..hhuu
wwwwww..rrooyyaallsseekktt..hhuu
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DDrr..  NNéémmeetthh  LLaajjooss belgyó-
gyászt, kardiológust, a kecskemé-
ti MH Honvéd Egészségügyi Köz-
pont osztályvezetõ fõorvosát arról
kérdezzük, hogy milyen szempont-
ok alapján célszerû tájékozódnia
az átlagembernek a szûrõvizsgá-
latokról.

– Az úgynevezett megelõzõ,
éves ellenõrzõ szûrõvizsgálatok
lényege az egészségügyi problé-
mák, veszélyeztetõ állapotok mi-
nél korábbi megtalálása, éppen
ezért gyakorlatilag mindenki szá-
mára ajánlottak. Gyermek és is-
kolás korban a megelõzés még vi-
szonylag szervezetten zajlik, felnõtt
korban azonban csak azok fordí-
tanak a szûrõvizsgálatokra rend-
szeres figyelmet, aki maguk is ten-
ni akarnak egészségük minél tar-
tósabb megõrzése érdekében. Ha

a kötelezõ
egészség-
b i z t o s í t á s
kere tében
igénybe ve-
hetõ meg-
elõzõ szol-
gáltatáso-
kat az orvostudomány korszerû
ajánlásainak megfelelõen, saját
ráfordítást vállalva kívánja valaki
kiegészíteni, akkor felkeresi az
úgynevezett menedzserszûréseket
is.  Azokat az állapotokat kell ki-
szûrni, megtalálni, amelyek a
legtöbb szenvedést okozhatják, s
azokat, amelyek azután hatéko-
nyan kezelhetõk, gyógyíthatók.
Általában kisszámú, változtatha-
tó faktor felel a legtöbb súlyos
végkimenetelû állapotért. Gya-
koriak a szív- és érrendszeri be-

tegségek, a magas vérnyomás, a
hasi aorta aneurysma, a koszo-
rúér problémák, a daganatos
betegségek közül pedig a prosz-
tata-, a méhnyak- és a tüdõrák,
hogy csak néhányat említsek.
Sajnos a cukorbetegség is min-
dennapos probléma ma már.
Ezeken kívül érdemes odafigyelni
a szûrõvizsgálatok során a dep-
resszióra, a szexuálisan terjedõ
fertõzõ betegségekre, életmód-
dal összefüggõ problémákra (el-
hízás, fizikai inaktivitás), a függõ-
ségi állapotokra (kábítószer, do-
hányzás, túlzott alkoholfogyasz-
tás), ahogy a látással és hallással
kapcsolatos panaszokra is.

– Tanulmány igazolja, hogy a
szûrõvizsgálat akkor hatékony,
ha személyes orvoshoz kötõdés
alapján történik – mondta el la-
punknak a neves belgyógyász. –
Fontos szempont még, hogy ott
célszerû a megelõzõ szûrés el-
végzése, ahol azután a felmerült
gyanús állapotok további kivizs-
gálására is lehetõség van. Nem
ajánlom olyan szolgáltatások
igénybevételét, ami költséges,

de nem hatékony. A ritka állapo-
tok felderítését célzó szûrések
csak a betegségtudatban eltöl-
tött idõt növelik, a fals diagnosz-
tizálások pedig felesleges túlke-
zeléshez vezethetnek.

Dr. Németh Lajosról talán ke-
vesen tudják, hogy több társa-
dalmi-szakmai megbízást is vál-
lalva, szívesen végez különbözõ
karitatív tevékenységeket. A
Magyar Orvosi Kamara Etikai
Kollégiumának tagja, a MOK
megyei etikai bizottságának el-
nöke. Ugyanakkor gyakori láto-
gatója évek óta a kecskeméti
Wojtyla Háznak, ahol egészség-
ügyi tanácsadóként igyekszik
segíteni a nehéz sorsú csalá-
doknak. Mondván: elanyagia-
sodó világunkban a hivatástu-
datnak a lelkiismeret a legjobb
segítõtársa.  

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGMMEEGGÕÕRRZZÕÕ  
SSZZÛÛRRÕÕVVIIZZSSGGÁÁLLAATTOOKK

DDrr..  NNéémmeetthh  LLaajjooss
bbeellggyyóóggyyáásszz,,  kkaarrddiioollóógguuss

IIddõõppoonntt  eeggyyeezztteettééss::  
((++3366))  2200//995566--33441166

Amit a szűrővizsgálatról tudni érdemes
AA  mmiinnõõssééggii  eeggéésszzssééggüüggyy  kkéétt  aallaappppiilllléérree::  aa  ggyyóóggyyííttááss  ééss  aa  mmeeggeellõõzzééss..
MMiinnddkkeettttõõ  nnöövveekkvvõõ  kkööllttssééggiiggéénnnnyyeell  jjáárr,,  mmiikköözzbbeenn  aazz  eeggéésszzssééggüüggyy  mmáárr
aa  ggyyóóggyyííttááss  tteerréénn  iiss  nneehhéézzssééggéékkkkeell  kküüzzdd,,  aa  mmeeggeellõõzzééssrree  ffoorrddíítthhaattóó  ffoorr--
rráássookk  ppeeddiigg  eeggyyrree  jjoobbbbaann  bbeesszzûûkküüllnneekk..  UUggyyaannaakkkkoorr  eeggyyrree  ttööbbbbeenn  vvee--
sszziikk  iiggéénnyybbee  aazz  eeggéésszzssééggiippaarr  mmeenneeddzzsseerrsszzûûrrééss  nnéévveenn  rreekklláámmoozzootttt,,  mmii--
nnõõsséégg  ééss  áárraakk  tteekkiinntteettéébbeenn  iiss  iiggeenn  sszzéélleess  sskkáálláánn  mmoozzggóó  sszzoollggáállttaattáássaa--
iitt,,  mmeerrtt  aazz  uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn  aazz  eemmbbeerreekk  sszzáámmáárraa  eeggyyrree  ffoonnttoossaabbbb  éérrttéékk
aazz  eeggéésszzsséégg  ffeennnnttaarrttáássaa..

Szombat
8.30 óra Amatõr fogathajtók versenye
9.30 óra Pusztai futóverseny startja
10 óra Homoki kikerics túra Bugacon 
11.30 óra Szent Mihály Napi Vigasságok ünnepélyes megnyitója és a futó-

verseny eredményhirdetése
12 óra  Bugaci csikósok bemutatója 
12.30-13.30 óra Betyár- és pásztorétkek ebédre
13.30-17.30 óra Amatõr fogathajtók versenye 
18.15 óra Bugaci csikósok gálabemutatója
19 óra Bugaci Tanyaszínház elõadása (Illyés Gyula: Tûvétevõk –

parasztkomédia egy felvonásban, a Bugac Puszta Kft.
Vendégházánál)

20.30 óra Élõzenés táncház a Bogáncs Vendégházban 
További programok: Patkolókovácsok bemutatója, lovaglási lehetõség gyerekeknek,
természetgyógyász és természetvédelmi elõadások a Gavallér tanyán 
Vasárnap
10-11 óra Szentmise a Szent Mihály keresztnél
11-11.30 óra Vesztergám Miklós mûsora
11.30-12. 15 óra Helyi hagyományõrzõ együttesek mûsora 
12.15-13.00 óra Bugaci csikósok bemutatója 
13-14 óra Betyár- és pásztorétkek ebédre
14-14.20 óra Betyárfogás pandúrmódra, avagy…
14.20-14.45 óra Varga Mihály bugaci bõrdudás elõadása
14.45-15.45 óra Kiskunsági lovasok ügyességi versenye
16-16.40 óra Csatajelenet a szabadságharc emlékére
17 óra Felvonulás a hagyományõrzõk részvételével és záró lovasbemutató
Szombaton és vasárnap egész nap: Pusztai sétakocsikázás, kézmûves játszóház
gyerekeknek, alföldi betyár- és pásztorételek a Karikás Csárdában. Kézmûves bemu-
tatók és vásár, a Pásztormúzeum, a Ménestelep és a tanösvények látogatása, a
Betyárok hagyatéka címû kiállítás megtekintése, huszárok hadi tábora – korabeli
élõkép.  

Szent Mihály Napi Vigasságok
Bugac, szeptember 24-25.
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Kétségtelen, hogy Kecskemét
egyik legnevesebb szaküzlete ma
már a Dr. Ács Optika és Szemészeti
Rendelõ, ahol komplex szolgáltatás-
sal várnak mindenkit. Az ingyenes lá-
tásellenõrzést követõen több ezer ke-
retbõl (a klasszikustól a bohémig, a
szolidtól az elegánsig), s a legjobb,
garanciális, világmárka lencsékbõl
(Hoya, Essilor, Zeiss) válogathatnak a
szemüveg iránt érdeklõdõk.

– Fejfájás, szédülés, a szem égetõ
vagy szúró fájdalmai, homályos vagy
kettõs látás, és még sorolhatnám
azokat a panaszokat, amelyek egy
szakszerû vizsgálat után kapott szem-
üveg, illetve kontaktlencse használa-
tával gyorsan megszüntethetõek. Rá-
adásul nemcsak nyáron, hanem a
többi évszakban is fontos védeni a
szemünket az UV-sugárzástól – tud-
tuk meg ddrr..  ÁÁccssnnéé  SSzzeeppeess  KKrriisszzttiinnáá--
tól, a szaküzlet ügyvezetõjétõl.

– A látásellenõrzést követõen nem
kis gondot szokott okozni páciense-
inknek az arcukhoz, egyéniségükhöz
legjobban illõ keret, illetve a vele
harmonizáló és legélesebb látást
biztosító lencse kiválasztása. Ebben
is sok segítséget nyújt ma már szak-
üzletünkben az úgynevezett visuReal

berendezés. Ez a számítógép, videó
program és speciális kamera kombi-
nációjából álló rendszer lehetõvé te-
szi a szemvizsgálat során a gyors és
tizedmilliméter pontosságú mérést,
kitûnõen képzett optometristánk köz-
remûködésével. Segítségükkel pon-
tos paraméterek adhatók a fülek és

az orrnyereg állásáról, a szemek tá-
volságáról, a természetes testtartás-
ról is, mielõtt a kiválasztott keretbe
kerülne a lencse, a legnagyobb vise-
lési kényelmet és a legkiválóbb lá-
tásélességet harmonizálva. Negyven
év felett szinte mindenkinél jelentkez-
nek látási panaszok.  A távoli, a köz-

tes és a közeli látásélesség nagyon
finom átmenetekkel, egyetlen prog-
resszív lencsén megoldható a
visuReal segítségével, mely hajszál-
pontos adatokat továbbít a lencse-
gyárnak. Ezért szoktuk mondani,
hogy itt személyre szabjuk a szem-
üveget. S az elmúlt egy évben, ami-
óta ez a Kecskeméten egyedülálló,
speciális berendezés segíti munkán-
kat, egyetlen reklamáció sem érke-
zett szaküzletünkbe.        

Dr. Ácsné Szepes Krisztinától azt is
megtudtuk, hogy vásárlóiknak a Lá-
tás Hónapja alkalmából is sokféle
kedvezményes akcióval kedvesked-
nek. Közülük külön említést érdemel
a világhírû Police keretbõl és a
csúcsminõségû Hoya lencsékbõl há-
zasított szemüveg, amit személyre
szabottan, 22 ezer 900 forintért kí-
nálnak most a pácienseiknek. 

DDrr..  ÁÁccss  OOppttiikkaa  ééss
SSzzeemméésszzeettii  RReennddeellõõ

KKeeccsskkeemméétt,,  KKiissffaalluuddyy  uu..  66--88
TTeell..::  7766//440011--115522,,  2200//220099--55778877  
EE--mmaaiill::  ddrr..aaccssooppttiikkaa@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::
HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg::  99--ttõõll  1188  óórrááiigg

sszzoommbbaattoonn::  99--ttõõll  1133  óórrááiigg

Személyre szabott szemüvegek

A jó látás titka: Dr. Ács Optika
AA  sszzeemmbbeetteeggssééggeekk  ookkoozzttaa  vváállttoozzáássookk  llaassssúúaakk,,  ssookksszzoorr  éévveekk  ssoorráánn  aallaa--
kkuullnnaakk  kkii  ééss  ggyyaakkrraann  ttüünneettmmeenntteesseekk..  AA  rreennddsszzeerreess  eelllleennõõrrzzééss  kkiimmuuttaattjjaa
ééss  mméégg  kkeezzddeettii  áállllaappoottbbaann  aannaalliizzáálljjaa  aa  pprroobblléémmáákkaatt,,  aammiikkoorr  aazzookk  jjoobbbb
eerreeddmméénnnnyyeell  kkeezzeellhheettõõkk..  ––  EErrrree  iiggyyeekksszziikk  ffeellhhíívvnnii  aa  ffiiggyyeellmmeett  aazz  aa  kkaamm--
ppáánnyy,,  aammiitt  aa  MMaaggyyaarr  LLááttsszzeerréésszz  SSzzöövveettsséégg  ééss  aa  MMaaggyyaarr  OOppttiikkuuss  IIppaarr--
tteessttüülleett  kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  aazz  ooppttiikkaaii  sszzaakkmmaa  sszzeerrvveezz  oorrsszzáággsszzeerrttee,,  ookk--
ttóóbbeerrtt  aazz  iiddéénn  iissmméétt  aa  LLááttááss  HHóónnaappjjáánnaakk  nnyyiillvváánnííttvvaa..

KKoorrsszzeerrûû  bbeerreennddeezzéésseekkkkeell  vvééggzziikk  aa  llááttáásseelllleennõõrrzzéésstt  

NAGYSZÍNHÁZ

1. szombat 15.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Honthy H. b.
19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Radó V. b.

2. vasárnap 11 és 14 órakor POPEYE 
Budapest, a RaM Colosseum – a fõváros elsõ élményszínháza
19.00 ó a VÁROS NAPJA  – gálaest

4. kedd 19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Gózon Gy. b.
6. csütörtök 19.00 ó NAGYIDAI CIGÁNYOK – ExperiDance produkció
9. vasárnap 19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Jászai M. b.     
14. péntek 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY                      Katona J. b. – bemutató 
15. szombat 13.00 – 17.00 ó  „115 évesek lettünk” – születésnapi kulisszajárás

19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Arany J. b.      
16. vasárnap 15.00 ó A VÍG ÖZVEGY  Gombaszögi E. b.    
18. kedd 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Dajka M. b.     
19. szerda 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Latabár K. b.    
20. csütörtök 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Apáczai Cs. J. b.    
21. péntek 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Bessenyei Gy. b.      
22. szombat 19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Berky L. b.
23. vasárnap 15.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Vízvári M. b.
25. kedd 17.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Latinovits Z. b.      
26. szerda 17.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Bajor G. b.     
27. csütörtök 17.00 ó AZ EGÉRFOGÓ Petõfi S. b.      
28. péntek 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Ódry Á. b.    

29. szombat 19.00 ó A VÍG ÖZVEGY Csortos Gy. b.    
30.vasárnap 16.00 ó A VÍG ÖZVEGY bérletszünet       

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

7. péntek 19.00 ó BOLDOGTALANOK – bemutató
8. szombat 19.00 ó BOLDOGTALANOK  
9. vasárnap 19.00 ó BOLDOGTALANOK
23. vasárnap 19.00 ó JÖN A JÖVÕ – BUDA FERENC EST 
25. kedd 19.00 ó BOLDOGTALANOK
29. szombat 19.00 ó BOLDOGTALANOK 
30. vasárnap 19.00 ó BOLDOGTALANOK  

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
2. vasárnap 19.30 ó BÁNK BÁN
8. vasárnap 15.00 ó VACSORA NÉGYESBEN
11. kedd 19.00 ó BÁNK BÁN
12. szerda 19.00 ó BÁNK BÁN
16. vasárnap 19.00 ó BÁNK BÁN
19. szerda 19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN – Budapesten, a Thália Színházban
20. csütörtök 19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN – Budapesten, a Thália Színházban
21. péntek 19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN – Budapesten, a Thália Színházban
22. szombat 15.00 ó BÁNK BÁN
23. vasárnap 19.00 ó BÁNK BÁN
28. péntek 19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ októberi MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. � Tel.: 501−170 � e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu � www.kecskemetikatona.hu
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A homokbányai avatóünnepsé-
gen ddrr..  DDaannyyii  JJóózzsseeff rektortól
megtudtuk, hogy ez az 1,2 milli-
árd forintos ráfordítással megva-
lósult, 3500 négyzetméter alapte-
rületû Tudósház egy olyan sokszí-
nû oktatási, kulturális és tudomá-
nyos központ kíván lenni, amely
jelentõs szerepet játszhat a régió
gazdasági, társadalmi élete és a
fõiskola közötti kapcsolatok,
együttmûködések elmélyítésében
is. Végül a rektor úr köszönetet
mondott mindazoknak, akik az új
létesítmény színvonalas, határidõ-
re történõ megvalósításában részt
vettek. 

DDrr..  RRéétthheellyyii  MMiikkllóóss nemzeti erõ-
forrás miniszter avatóbeszédében
hangsúlyozta, hogy Kecskemét te-
le van különleges épületekkel, s
most újabbal gazdagodott: az ok-
tatást, a kutatatást és a gazdasági
életet szolgáló, uniós támogatás-

sal épült Tudósházzal. Fontosnak
tartotta szólni arról is, hogy Kecs-
kemét Önkormányzata kiemelt fi-
gyelemmel támogatta ezt a beru-
házást, mely a városban zajló,
európai mércével mérve is jelen-
tõs nagyberuházások sikerének
egyik záloga lehet a jövõben.      

A miniszteri beszédet követõen
FFööllddeessii  GGaabbrriieellllaa projektmene-
dzser egyebek mellett arról tájé-
koztatta az ünnepség résztvevõit,
hogy a fõiskolának jelenleg 23
futó pályázata van, ami hatmilli-
árd forintos fejlesztést tesz lehe-

tõvé. Ezeknek egy momentuma
ez a Tudósház. A Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program
megvalósulásával jelentõsen bõ-
vült a fõiskola mûszaki, termé-
szettudományos eszközparkja
speciális gépekkel, mûszerekkel,
informatikai berendezésekkel. A

projektmenedzser reményei sze-
rint a városnak és térségének in-
novációs központja lesz ez az új
létesítmény, találkozóhelye az ok-
tatás, a tudomány és a gazdasá-
gi élet szereplõinek, miközben a
fiatal kutatók, hallgatók, középis-

kolások tudomá-
nyos mûhelye-
ként is funkcio-
nál. Ugyanakkor
kényelmes szál-
láshelyek, well-
ness, szauna és
korszerû konyha
szolgálja a tudo-
mányos konfe-
renciák és egyéb
r e n d e z v é n y e k
résztvevõit ebben
a Tudósházban.  

Az avatási ünnep-
séget ddrr..  ZZoommbboorr

GGáábboorr polgármester méltató
szavai zárták. A városvezetõ be-
szédében hangsúlyozta, hogy a
fõiskolát érintõ minden fejlesztés
Kecskemét fejlõdését is szolgál-
ja. Hiszen csak a kor igényei-
nek, elvárásainak megfelelni tu-
dó, magas szinten képzett, krea-
tív fiatalok garantálhatják a
szebb, jobb, értékekben gazda-
gabb jövõt. 

Kecskeméti Főiskola
Tudósházat avattak

AA  KKeeccsskkeemmééttii  FFõõiisskkoollaa  aa  TTáárrssaaddaallmmii  IInnffrraassttrruukkttúúrraa  OOppeerraattíívv  PPrrooggrraamm--
bbóóll  eellnnyyeerrtt  mmiinntteeggyy  22,,55  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  ttáámmooggaattááss  sseeggííttssééggéévveell  eeggyy
kkoommpplleexx  ffeejjlleesszzttééssii  pprrooggrraammoott  vvaallóóssííttootttt  mmeegg  22000099  áápprriilliissááttóóll  kkeezzddõõddõõ--
eenn  ééppííttééssii  bbeerruuhháázzáássookkkkaall,,  llaabboorr--  ééss  mmûûhheellyyffeejjlleesszzttéésseekkkkeell,,  eesszzkköözzbbee--
sszzeerrzzéésseekkkkeell..  EEnnnneekk  lleeggjjeelleennttõõsseebbbb  eelleemmee  aa  hhoommookkbbáánnyyaaii  TTuuddóósshháázz,,
aammii  aa  kkéétt  kkoollllééggiiuumm  mmeelllleettttii  ééppüülleett  bbõõvvííttéésséévveell,,  ffeellúújjííttáássáávvaall  kkéésszzüülltt  eell,,
ss  aammiitt  aauugguusszzttuuss  2233--áánn  aaddttaakk  áátt  rreennddeelltteettéésséénneekk..

Elsõsorban csemegeszõlõket ne-
mesített Mathiász János, akire a
mai napig tisztelettel emlékezik az
utókor. Olyannyira, hogy a kecs-
keméti borrend – mely most ün-
nepelte fennállásának 25. évfor-
dulóját – büszkén viseli a neves
szakember nevét napjainkban is. 

– A magyar szõlõ és bor nem-
zeti identitásunk része. És ha bí-
zunk önmagunkban, egymás-
ban, a barátságban és szak-
mánk jövõjében, akkor értelmet
kap az életünk és az elõdeink
példáját követõ tevékenységünk
– mondta ddrr..  KKooccssiiss  PPááll nagy-
mester, e neves civil szervezet el-
nöke, a Mathiász János Borrend
ünnepi közgyûlésén a minap. –
Névadónk remek példát mutat

nekünk abban, hogy erõnk a jó-
ban és hitünk a szépben mindig
elég muníció a haladáshoz, az
értékek létrehozásához.

Ezt követõen DDaabbaassii  GGáábboorr
alapító, a borrend korábbi nagy-
mestere tekintett vissza az elmúlt
25 évre, érdekes momentumo-
kat osztva meg a résztvevõkkel a
rendszerváltás elõtti kecskeméti
közéletet illetõen. Megtudhattuk
elõadását hallgatva, hogy régi-
ónkban sok évszázados hagyo-
mánya van a szõlõtermesztésnek
és a borászatnak, amit az 1200-
as évekbõl származó dokumen-
tumok is bizonyítanak. Kecske-
mét határterületét a honfoglalás
óta Aranyhomoknak nevezték, a
rajta virágzó szõlõ- és gyümölcs-

kultúra miatt. A kommunizmus
viszont országunkban is gátat
szabott ezeknek a civil szervezõ-
déseknek, egészen 1978-ig,
amikor Baján megalakult egy
borrend, példát mutatva a többi
szõlõtermelõ nemzeti tájegysé-
geknek. A nyolcvanas években
egyre több borrend alakult, köz-
tük hatodikként a Mathiász nevét

viselõ kecskeméti, aminek a na-
gyobb vállalkozások is támoga-
tói lettek a rendszerváltozást kö-
vetõen.

A 25 éves Mathiász János
Borrend ünnepi közgyûlésén
ddrr..  KKeerréénnyyii  ZZoollttáánnnak, a név-
adóról mondott méltatásai után
új borlovagokat avattak: NNaaggyy
GGyyuullaa  IIssttvváánnt és HHeettéénnyyii  JJáánnoosst. 

25 éves a Mathiász János Borrend
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MEGNYITOTTUNK!
Új cipõbolt a Centrum Áruház földszintjén!

Papucsok, kényelmi lábbelik,
gördülõ talpú cipõk.

Artika, Bertucchi 
különleges minõségû francia, portugál, 
olasz, spanyol divatcipõk és kiegészítõk.

KAREN, GUSACCI, GABBARA
olasz nõi retikülök, péztárcák.

Harisnyák 
már 300 Ft-tól!

Mágneses ékszerek

A kecskeméti Free Line Kft.
szakemberei gyakran megje-
lennek a Boldog Karol Wojtyla
Barátság Központban, hogy
segítsenek az intézmény épüle-
tének javításában, csinosításá-
ban. 

A közelmúltban a szigorú hi-
giéniai szabályok szerint mû-
ködtetett népkonyha felújításán
serénykedtek több alkalommal
is, KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ügyvezetõ igaz-
gató és GGáássppáárr  ZZssoolltt termelési
igazgatóhelyettes irányításával.

A vakolás, a csempézés gyor-
san haladt, ma már teljes
pompájával díszeleg a konyha,
melynek szekrényeit is remekül
rendbe tették.

Király József, mint a
Nanbudo Világszövetség elnö-
ke, baráti beszélgetéssé szelí-
dült elõadást tartott a minap a
ház gondozottjainak a küzdõ-
sportok világáról, a kecskemé-
ti nanbudósok sikereirõl, majd
finom ebéddel vendégelte meg
a nehéz sorsú családokat.

Segítség és beszélgetés

KKiirráállyy  JJóózzsseeff kecskeméti képvise-
lõ, a Városszépítõ Egyesület el-
nöke a napokban vendégül hívta
a térségbe alkotó mûvészbaráta-
it és mûvészetpártoló, mecénás

kollégáit hunyadivárosi otthoná-
ba. A szép, szabadtéri környezet-
ben tartott, jó hangulatú baráti
összejövetelen készült munkatár-
sunk, Mátyus István felvétele.

Művészek a királyi udvarban
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– 1995-öt írtunk, amikor az
uniós irányelveknek megfelelõen
a kormány megalkotta a közmû-
vesítésekrõl szóló törvényt és ren-
deletet. Megyénkben számos ki-
sebb településen már csatornáz-
tak, utakat építettek, amikor a
kecskemétiek is észbe kaptak
1999-ben, s megalakulhatott a
társulatunk. Ám ahogy változott a
politikai vezetés, aszerint ítéltetett
meg civil szervezetünk dolga, je-
lentõsége is. És sajnos a lakosság
egy része azonosult a mindenkori
politikai maszatolással, nem a
saját érdekére és józan felfogásá-
ra hagyatkozva, hanem a politi-

kai villongá-
soktól kicsit
elvakulva.

– Minden-
nek ellené-
re, mind-
egyik párt-
a l a k z a t
kénytelen volt igazodni a kor fel-
gyorsult követelményeihez, és
Kecskemét is felzárkózott, sõt az
autósztráda, az új ipari parkok
jóvoltából jelentõs fejlõdésnek
indult. A politikai acsarkodások
ellenére azzal mindenki tisztában
volt, hogy európai színvonalú
termelést csak hasonló színvona-

lú infrastruktúrával lehet váro-
sunkban meghonosítani. Társu-
latunk pedig mindvégig az em-
bert, a városlakót nézte, azt a fel-
fogást követte, hogy minden
kecskemétinek joga van a kor
társadalmi szintjén élni. Magya-
rul: polgári jogon jár mindenki-
nek az egészséges vezetékes víz,
a villany, a gáz, a szennyvízcsa-
torna, a szilárd útburkolat.

– Ma már azt mondom, hogy
1999-ben az utolsó órában ala-
kult meg a Kecskeméti Víziközmû
Társulat – hangsúlyozza ddrr..  FFee--
kkeettee  LLáásszzllóó. – Hiszen a közmûfej-
lesztések költségeinek egyharma-
dát a lakosságnak kellett vállal-
nia, amihez még abban a társa-
dalmi-politikai hangulatban, il-
letve abban a gazdasági helyzet-
ben is óriási erõfeszítések kellet-
tek a meggyõzések és a banki
kedvezményes törlesztések terén.
A mai gazdasági-társadalmi ál-
lapotban – gondoljunk a nyo-
masztó munkanélküliségre, a de-
vizahitelesek áldatlan helyzetére,

a semmibe folyó pályázati pén-
zekre stb. – már lehetetlen lenne
hasonló nagyságrendû közmûfej-
lesztésekhez megnyerni az elke-
seredett lakosságot. Melynek túl-
nyomó többsége ma már elisme-
réssel emlegeti társulatunkat. 

– Persze a lakosság mellett az
állam és az önkormányzat is tel-
jesen elszegényedett. Tehát eb-
ben a tekintetben is elmondható,
hogy az utolsó órában szerveztük
meg városunk nagyszabású köz-
mûfejlesztését azt elmúlt tizenkét
évben. A Kecskeméti Víziközmû
Társulat küldetése végéhez ért.
Egyrészt azért, mert a munka
dandárját elvégeztük. Másrészt
pedig azért, mert városunk ön-
kormányzata a megújított köz-
mûrendeletébõl kizárta társula-
tunkat. Azt meg csak találgatni
lehet – ismerve az emberek va-
gyoni helyzetét –, mikor lehet
még egyszer a lakók támogatá-
sában bízva ilyen nagyívû, elõre-
mutató, felzárkóztató programba
kezdeni Kecskeméten.

Kecskeméti Víziközmű Társulat

Az utolsó órában szerveződtek (3.)
TTaalláánn  mmaa  mmáárr  hhiihheetteettlleennüüll  hhaannggzziikk,,  ddee  aalliigg  1122  éévvvveell  eezzeellõõtttt  KKeeccsskkeemméétt
bbeelltteerrüülleettéénneekk  ffeelléénn  mméégg  nneemm  nnyyúújjttóózzkkooddootttt  sszzeennnnyyvvíízzeellvveezzeettõõ  ccssaattoorrnnaa
ééss  sszziilláárrdd  úúttbbuurrkkoollaatt..  AAmmii  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  aa  llaakkoossssáágg  4400  sszzáázzaalléékkaa  nnééll--
kküüllöözzttee  eezzeekkeett  aazz  áállddáássooss  kköözzmmûûvveekkeett..  RRááaaddáássuull  aa  bbeellvváárrooss  ééss  aa  kküüllttee--
rrüülleetteekk  kköözzööttttii  rréésszzeenn  sszzéépp  sszzáámmmmaall  aakkaaddtt  iinnggaattllaann,,  aammeellyybbeenn  nneemm  vvoolltt
ggáázz,,  vveezzeettéékkeess  iivvóóvvíízz,,  ssõõtt  vviillllaannyy  sseemm..  EEzz  aazzéérrtt  hhaannggzziikk  hhiihheetteettlleennnneekk,,
mmeerrtt  nnaappjjaaiinnkkbbaann  aa  vváárrooss  bbeelltteerrüülleettéénneekk  mmiinntteeggyy  9955  sszzáázzaalléékkáánn  aazz  öösszz--
sszzeess  kköözzmmûû  rreennddeellkkeezzéésséérree  áállll  aazz  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookknnaakk..  AAzz  óórriiáássii
vváállttoozzáássbbaann  oorroosszzlláánnrréésszztt  vváállllaalltt  aazz  11999999  ookkttóóbbeerréébbeenn  llééttrreejjöötttt  KKeeccsskkee--
mmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt,,  mmeellyynneekk  eellnnöökkee,,  ddrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó  ––  ssoorroozzaattuunn--
kkaatt  ffoollyyttaattvvaa  ––  ííggyy  eemmlléékksszziikk  vviisssszzaa  aa  kkeezzddeettii  kküüzzddeellmmeekkrree::  
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– A Kéttemplom közben mûkö-
dõ ételbár üzletvezetõje voltam,
amikor Kovács Zoltán, a
Pusztatourist vezetõje felkért a
Három Gúnár Étterem irányításá-
ra – emlékezik vissza a kezdetek-
re CCssiizzmmaaddiiaa  FFeerreenncc, a Hotel Há-
rom Gúnár Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója, egyik jelenlegi tulajdono-
sa. – A feladatot örömmel vállal-
tam, és ennek most már 25 éve.

––  AA  ggyyoorrssaann  nnééppsszzeerrûûvvéé  vváálltt  éétt--
tteerreemm  aazzttáánn  ttoovváábbbb  ffeejjllõõddöötttt……..

– Két évvel késõbb 45 szobás
szállodává bõvült a ház, az épü-
letben sörözõ kapott helyet teke-
pályával. A fejlesztéshez szüksé-
ges anyagi forrás megteremtésé-
vel a tulajdonosi kör is szélese-
dett, a Barnevál és a Pusztatourist
mellett az OTP, illetve a megyei és
a városi tanács is résztulajdonos-
sá vált.

––  ÍÍggyy  mmûûkkööddtteekk  eeggéésszzeenn  aa
rreennddsszzeerrvváállttáássiigg..  MMiikkoorr  jjöötttt  llééttrree
aazz  iinnttéézzmméénnyy  tteelljjeess  pprriivvaattiizzáálláássaa??

– A változások legkorábban a
Baromfifeldolgozót érintették, a
Magyar Fejlesztési Bank felügye-
lete alá került, s a pénzintézet el-
adásra kínálta a vállalat vagyo-
nát, beleértve a Három Gúnár tu-
lajdonrészét is 1995 végén. Ek-
kor találtam társakra avval a
gondolattal, hogy közösen pró-
báljuk meg a meghirdetett tulaj-
donhányadot megvásárolni. Sa-
ját gazdasági társaságot hoztunk
létre kollegáimmal – Nagy-Batiz
Erzsébet, Kovács István, Csizma-
dia László és jómagam – azzal a
céllal, hogy üzemeltetésre vegyük
át munkahelyünket. Bár az idõ-
szak anyagilag mindenképpen
nehéz kezdetek elé állított minket,
miután 1996-ban lehetõségünk
nyílott rá, hogy az OTP résztulaj-
donát is megvásároljuk, többségi
tulajdonosai lettünk a társaság-
nak. Mindez lehetõvé tette, hogy
szakmailag megalapozott dönté-

seket hozzunk a fejlõdés remé-
nyében. Egy évvel késõbb a váro-
si részarányt, majd legutolsóként
1999-ben a megyei önkormány-
zat tulajdonrészét is megvásárol-
tuk.

––  SSookkaann  eemmlléékksszzüünnkk  rráá,,  aammiikkoorr
22000022--bbeenn  aazz  ÁÁrrppáádd  mmoozzii  hheellyyéénn
eeggyy  kkoorrsszzeerrûû  RReennddeezzvvéénnyyhháázzzzaall
bbõõvvüülltt  vváárroossuunnkk..

– A kft. történetének nagy állo-
mása volt, amikor a Festõ utcai
épületet megvettük, és a pályáza-
ti támogatással megvalósult fej-
lesztés eredményeként két szinten
egyszerre akár 550 fõ befogadá-
sára alkalmas, korszerû techniká-
val felszerelt rendezvénytermeket

alakítottunk ki. Mind a családi,
mind a vállalati események te-
kintetében számos nagysikerû
rendezvény helyszíne volt az
épület az elmúlt kilenc évben, és
változatlan népszerûséggel ren-
dezzük meg vasárnaponként a
szabadszedéses büféebédet.

––  AA  ttaavvaallyyii  éévv  vvééggéénn  úújjaabbbb  ffeejj--
lleesszzttéésseekkrrõõll  aaddttaakk  hhíírrtt..  

– Egy nagyszabású, 750 millió
forintos költségvetésû, Európai
Uniós támogatással megvalósu-
ló szállodafejlesztést hajtottunk

végre. Ennek eredményeként
nem csak új arculatot kapott a
ház, de mind az 54 szobája kí-
vül-belül megújult. A beépített
zajszûrõ nyílászárók, korszerû fû-
tés- és légtechnika, komfortos

belsõ kialakítás mind vendége-
ink kényelmérõl gondoskodik. A
hotel mélygarázzsal, további öt,
különbözõ méretû különterem-
mel bõvült, valamint wellness
szolgáltatásokkal: jacuzzi, gye-

rekpancsoló, finn és infraszau-
na, gõzkabin várja ma már a
vendégeket. Az éttermünket
ugyancsak átépítettük, ami han-
gulatos bárhelyiséggel, s a ko-
rábbinál jóval nagyobb nyári te-

rasszal várja a vendégeket. Sö-
rözõnk Club Bellagio néven – bi-
liárddal és darts gépekkel – új
köntösben, az alagsorból a föld-
szintre költözött át, külön bejá-
rattal a Batthyány utcáról. Étlap-
ján elsõsorban mediterrán étele-
ket, pizzát kínálunk. Minden hét-
köznap menüétkezésre 11.30 és
13.30 óra között várjuk vendé-
geinket. 

A fejlõdés jegyében telt az el-
múlt 25 év a Három Gúnár tör-
ténetében, amely méltán viseli a
„négycsillagos szálloda” minõsí-
tõ védjegyet. Kecskemét város
egyik büszkesége ez a minden
tekintetben korszerû komplexum,
amely méltán híres vendéglátá-
sáról, rendezvényeirõl, vendég-
szeretetérõl.

((SSookk  hhaassoonnllóó,,  ssiikkeerreess  kküüzzddeell--
mmeekkbbeenn  ggaazzddaagg  éévveett  kkíívváánn  aazz
üünnnneeppeellttnneekk  sszzeerrkkeesszzttõõssééggüünnkk!!))

Jubilál a Három Gúnár

Sikeres küzdelmekben gazdag 25 év
TTaalláánn  kkeevveesseenn  eemmlléékkeezznneekk  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  kköözzkkeeddvveelltt  kkeeccsskkeemmééttii  HHáárroomm
GGúúnnáárr  ÉÉtttteerrmmeett  11998866--bbaann  aa  KKeeccsskkeemmééttii  BBaarroommffiiffeellddoollggoozzóó  VVáállllaallaatt
hhoozzttaa  llééttrree..  AA  HHáárroomm  GGúúnnáárr  FFooggaaddóó  aa  BBaarrnneevváállttóóll  kkaappttaa  nneevvéétt  eeggyy  nnyyiill--
vváánnooss  ppáállyyáázzaatt  úúttjjáánn,,  üüzzeemmeelltteettõõjjee  aa  rréésszzttuullaajjddoonnooss  mmeeggyyeeii  iiddeeggeennffoorr--
ggaallmmii  vváállllaallaatt,,  aa  PPuusszzttaattoouurriisstt  vvoolltt..

AA  2255..  sszzüülleettééssnnaapp  aallkkaallmmáábbóóll,,  aa  HHáárroomm  GGúúnnáárr  ÉÉtttteerreemm  ééss  aa  CClluubb
BBeellllaaggiioo  SSöörröözzõõ    ffiiggyyeellmmeett  éérrddeemmllõõ  aajjáánnddéékkkkaall  kkeeddvveesskkeeddiikk  vveennddééggee--
iinneekk::  SSzzeepptteemmbbeerr  2222--ee  ééss  ookkttóóbbeerr  22--aa  kköözzöötttt  2255%%  kkeeddvveezzmméénnyybbeenn  rréé--
sszzeessüüllnneekk,,  aakkiikk  aazz  éétttteerreemm  vvaaggyy  aa  ssöörröözzõõ  ééttllaappjjáárróóll  vváállaasszzttvvaa  eebbééddeell--
nneekk,,  vvaaccssoorráázznnaakk..  ((AAzz  aajjáánnllaatt  ccssaakk  éétteellffooggyyaasszzttáássssaall  eeggyyüütttt,,  aa  sszzáámmllaa
vvééggöösssszzeeggéérree  éérrvvéénnyyeess,,  mmááss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  ééss  aakkcciióóss  aajjáánnllaattttaall  nneemm
vvoonnhhaattóó  öösssszzee..))

CCssiizzmmaaddiiaa  FFeerreenncc  üüggyyvveezzeettõõ--ttuullaajjddoonnooss  aa  mmeeggúújjuulltt,,  iimmppoozzáánnss
sszzáállllooddaa  bbeejjáárraattáánnááll

MMeeggsszzééppüülltteekk  aa  bbeellssõõ  tteerreekk::  ffeellvvéétteellüünnkköönn  aa  hhootteell  rreecceeppcciióójjaa  lláátthhaattóó  
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