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A pápa és az érsek találkozója
A Médiatanács döntött:
a 96,5 MHz-es frekvencián
a következõ 12 évben
továbbra is a Gong Rádió
Kft. adásai lesznek
hallhatók.
(Az örvendetes hírrõl bõvebben
a 3. oldalon olvasható!)

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érsekének vezetésével a napokban ötven zarándok érkezett
az Örök Városba. – Nagy szeretettel köszöntöm a magyar zarándokokat! Utatok Rómába vezetett,
ahol Szent Péter és Pál apostol
vértanúságukkal kimutatták hûségüket az Úrhoz. Az õ példájuk
nyomán becsüljétek meg a hit

Népszerû rendõr
a Wojtyla Házban
Jeles és népszerû rendõr dandártábornok, dr. Garamvölgyi László látogatott el a napokban a kecskeméti Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központba. A II. János Pál pápává
szentelése 33. évfordulóját köszöntõ rendezvénysorozat elõadója a
bûnmegelõzésrõl, az áldozatvédelemrõl, a rendõrség és a rászorultak, hajléktalanok kapcsolatáról
beszél a ház gondozottjainak.

adományát és szeressétek Krisztus
Egyházát. Az õ közbenjárásukat
kérve szívesen adom rátok apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus
Krisztus! – mondta zarándok honfitársainknak magyarul XVI. Benedek pápa. Bábel Balázs megköszönte a Szentatyának, hogy a fõszékesegyház most felújított tornyai közül az egyikre felkerülhetett

a címere, amivel a pápa iránti hûségét fejezi ki az egyházmegye.
Az audienciát követõen a zarándokok ellátogattak a Vatikáni
Rádióba és a Pápai Magyar Intézetbe. Felkeresték Szent Pál
apostol sírját is, majd a Szent Péter Bazilika Magyarok Nagyaszszonya kápolnájában imádkoztak hazánkért.
Rendõri pályafutására visszatekintve a szónok elmondta: tudja, hogy
a hatékony rendõrségi munkát
nem lehet elképzelni titkok és diszkréció nélkül. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a társadalom
tagjai ne kapjanak hiteles képet az
eljárások törvényességi vonatkozásairól, részeredményeirõl vagy végkifejletérõl. A rendezvény végén a
nap háziasszonya (a szegények
vendéglátója), Kalán Teréz és a jeles vendég, dr. Garamvölgyi László
személyesen szolgálták fel az ételt a
ház gondozottjainak.

AN1109.qxd

2011.10.25.

10:03

2

Page 2

www.civilnaplo.hu

Sport, képzőművészet,
városfejlesztés
Király József kecskeméti képviselõrõl – a Free Line Építõipari Kft.
ügyvezetõjérõl – közismert, hogy több civil megmozdulás aktív
közremûködõje. A helyi Városszépítõ Egyesület vezetõje önerõbõl
és közérdekbõl Mûvész Kávézót, BMX-pályát és belvárosi harcmû vészeti központot mûködtet, s az idén a Nanbudo Világszövetség
elnökévé választották. Sport, képzõmûvészet, városfejlesztés. – Er rõl a három érintett területrõl kértünk helyzetjelentést a neves köz életi építésztõl.
–
Számunkra
sokáig emlékezeteses marad az
Európa-bajnokság, ami a közelmúltban zajlott
Párizsban, hiszen
a junior nõi mezõnyben
egy
kecskeméti nanbudós,
Kovács
Aletta két aranyérmet is
nyert. Jelenleg a Bonsai Ligában
küzdenek
nanbudokáink, készülve az október
végi nemzetközi versenyre,
amit Zágrábban rendeznek.
Ezt egy edzõtábor követi novemberben, Boszniában –
nyilatkozta lapunknak Király
József . – Egyébként harcmûvészeink belvárosi edzõtermében nem csak a fiatalok
érezhetik kitûnõen magukat:
a szépkorúak részére folyamatosan és díjmentesen kínál
lehetõséget az egyesületünk
testmozgásra,
testnevelõk
irányításával. De a Hakkoda
Dojo néven ismert edzõtermünk jobb kihasználása érdekében az óvodáskorú gyerekeknek is lehetõvé tettük,
hogy itt ismerkedjenek a kézilabda sport rejtelmeivel. A
mûkertvárosi BMX-es hangárunk az ország legszínvonalasabb fedett pályája jelenleg, ahol nagyon sokan megfordulnak naponta.
– Áttérve a következõ témára: még megtekinthetõ az
a csoportos kiállítás a Rákóczi úti Mûvész Kávézóban,
amin több mint 20 kecskeméti kötõdésû képzõmûvész
ad ízelítõt legújabb alkotása-

iból. Ezt követi a
Kecskeméti Fotókör tárlata, ami
november
2-án
nyílik. Ugyanakkor
már készülünk a
hagyományos decemberi, aukcióval
egybekötött
csoportos kiállításra, amelynek
bevételét az alapítványunk
ezúttal is a fiatal képzõmûvészeink támogatására fordítja.
– A Városszépítõ Egyesületünk folytatja a Magyar szecesszió városai címû sorozatát. Legutóbb Nagyvárad
mutatta be e stílusban épült
gyönyörû mûemlékeit. Az
elõadóktól egyébként élményszerû ötleteket is kaptunk, amikor elmondták, hogyan használják ki az uniós
és az országos lehetõségeket, hogyan nyerik meg a tehetõsebb cégeket, magánszemélyeket, anyagi fedezetet teremtve a szecessziós
épületeik felújítására. Nagyon fontos, hogy a lakosság magáénak érezze az
ilyen programokat. Egyesületünk ezt a törekvést hiányolja
például a Rákóczi út nemrég
elkezdõdött rekonstrukciója
kapcsán. Itt a városnak mindenképpen támogatást kellene adni a homlokzati felújításokra, ugyanerre ösztönözve az ott élõket. Tudjuk, hogy
ez nem könnyû, nem egyszerû feladat, de egy ilyen revitalizációnál fel kell vállalni
az érintett lakosokkal való
párbeszédet, együttmûködést.

2011. október

Megszépült a Szil−Coop
A napokban
megnyílt a gyönyörûen felújított kecskeméti
Szil-Coop Bevásárlóközpont.
– Az eltelt 17
év során vitathatatlanul
megkopott kissé a külsõnk.
Ezért döntöttünk úgy, hogy vásárlóinknak megköszönve a
Szil-Coop Bevásárlóközpont
iránt töretlenül megnyilvánuló
érdeklõdést, korszerûsítjük üzletházunkat. Örömet akartunk
okozni azzal, hogy méltó, barátságos környezetben tudjanak
mostantól, az eddigi mérsékelt
árakon vásárolni nálunk – indokolta a felújítást Szilvási József .
Öt és fél hét alatt korszerûsítették a fûtést és a villanyhálózatot, új a burkolás és a festés,
újak a polcrendszerek, a pénz-

tári áruszalagok, kicserélték a
hûtõpultokat, kialakítottak egy
borházat és nagyobb felületet
adtak a napi élelmiszereknek.
Az eddigi 25 ezer helyett ezután 39 ezer féle árut kínálnak
a Szil-Coop Bevásárlóközpontban.
– Változott a nyitva tartásunk is
– figyelmeztet Szilvási József. –
Most már nemcsak hétköznapokon, hanem szombaton is 6:30
és 20 óra között várjuk vevõinket.
Vasárnap 6:30-tól 13 óráig vagyunk nyitva.
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Beszélgetés Kiss−Rigó László püspökkel

Megnevezett hősök és ügynökök
„…megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” – tették könnyebbé. Szóval: ha megJézus tanítása a Magyar Katolikus Egyház soraiban mindeddig egyedül- ismerjük a teljes megismerhetõ
álló tettre sarkallta Kiss-Rigó László Szeged-Csanád megyéspüspökét. A anyagot, egyházi közösséghez
rendhagyó, ám vitathatatlanul bátor tetteirõl közismert, újító egyházi sze- méltó módon vonjuk le a következmélyiség egy kutatócsoportot hozott létre, amelynek feladata, hogy – tetéseket, ami bizonyára eltér attól,
ahogy õ fogalmaz – feltárják a Szeged-Csanádi Egyházmegye intézmé- amit sokan levonnak. Szeretettel,
nyeinek, vezetõinek és a papságnak a diktatúra éveiben tanúsított hõsies józansággal, részben azzal a tuerényeit, illetve emberi gyengeségeit. Azaz: tudományos igényességgel dattal, hogy az üldöztetés, az elarra keresik a választ, hogy az egyházmegyében kinek milyen szerepe, nyomás mindig segítette az egykapcsolata volt a kommunista titkosszolgálattal. A püspök hangsúlyozza: házban az identitás erõsödését. Tesenki fölött nem akarnak ítéletet mondani, a feltárás célja a tisztánlátás.
hát igenis voltak pozitív szempont– Szembe kell nézni azzal, hogy
az egyház, mint közösség és mint
intézmény, a diktatúra éveiben sem
a fellegekben, hanem a magyar
talajon élt. Ugyanabban a közegben, ugyanazok a hatások érték,
mint bárki mást.
– Fel van készülve az egyház erre a döbbenetes szembenézésre?
– Nem nevezném döbbenetesnek már csak azért sem, mert azok
számára, akik koruknál fogva a
diktatúra éveiben tevékeny tagjai
Kiss-Rigó László püspök a Wojtyla Ház gondozottjainak gyûrûjében
voltak az egyháznak, ez nem lesz
újdonság. Nekünk, többieknek pe- semmilyen szempontból az ügy- jai is az egyház életére vonatozóan
dig elsõsorban a tisztánlátás miatt nek, vannak viszont ezzel kapcso- az üldöztetésnek, emberi szemfontos. Ez a közösség természetes latban saját, személyes tapasztala- pontból nézve pedig – bár akadigénye. Sokat tanulhatunk belõle. taim. Hívõ katolikus családban ne- tak gyengeségek – egyfajta leheTudni szeretnénk: kik voltak a pap- velkedtem, és emlékszem arra, tõség nyílt a hõsi erények gyakortestvérek közül hõsök, akiktõl ta- amikor szüleim kommentálták az lására.
– Ha már a hõsi erényeknél tarnulni lehet, akik önfeláldozóan él- akkori egyházi vezetõk ténykedétek. És kik voltak gyöngék, karrie- sét. Soha nem ítéltek el senkit, ha- tunk: van az egyházmegyének egy
risták, taposó, könyöklõ emberek. nem azt mondták, hogy õt erre boldoggá avatásra váró jelöltje,
Sajnálom, hogy erre a szembené- kényszerítik, ezzel zsarolják, és Bálint Sándor, a „legszögedibb
zésre csak most kerül sor. A mu- egyébként lehet, hogy rendes em- szögedi”, a szakrális néprajz prober. Másrész viszont, fiatal gimna- fesszora. Hol tart az ezzel kapcsolasztás is bûn.
– Van megbocsátás?
zistaként találkoztam olyan karrie- latos eljárás?
– Bálint Sándor neve nemcsak
– Péter háromszor tagadta meg rista békepapokkal, akik lehet,
Jézust. Érdemes tanulmányozni az hogy nem szerepelnek ma egyetlen Csongrád megyében cseng ismeEvangélium lapjait, hogy miként listán sem, mégis többet ártottak, rõsen, hanem országosan is. Bolrendezték el ezt a problémát egy- mint sokan azok közül, akik papí- doggá avatási eljárása egyházmemással és a közösségen belül. Én ron talán vállaltak valamit, de tet- gyei szinten már évekkel ezelõtt
magam nem vagyok szakértõje tükkel olykor egy közösség életét megkezdõdött, és Gyulay Endre

A
Médiatanács
által
a
2010/2011-ben lejáró helyi és
körzeti médiaszolgáltatási lehetõségek hasznosítására kiírt pályázatok közül elsõként a Kecskemétet érintõ, 96,5 MHz-es
frekvencián hirdetett eredményt
a minap. A döntés értelmében a
következõ 12 évben továbbra is
a Gong Rádió Kft. adásai lesz-

püspök vezetésével be is fejezõdött. Elkészült a teljes anyag, ami
az egyházjog szerint ilyenkor kötelezõen összeállítandó, és el is jutott Rómába. Jelenleg tehát a második fázisban tart az ügy, és a
Szenttéavatási Kongregáció intézi
tovább. A posztulátor egyébként a
kecskeméti érintettségû Ruppert
József piarista atya.
– Mennyire példaértékûek napjainkban a Bálint Sándor-féle életutak?
– Itt is, mint minden más esetben, a boldoggá, szentté avatásra
a közösségnek van szüksége. Azt
hiszem, hogy két szempontból lehet példaadó és aktuális az õ életszentsége. Amikor a társadalomban a család válságáról beszélünk, itt ez az ember, akit elhagyott
a felesége, majd amikor az megbetegedett, õ haláláig hûségesen
ápolta. Ez a mentalitás példaadó
lehet. Mert hiszem, hogy napjainkban nem a család van válságban,
hanem az ember, amikor értékmentesen próbál élni és gondolkodni. Bálint Sándor példát mutatott hitrõl és alázatról is. Tudományos felkészültsége, teljesítménye
szempontjából komoly szakmai
elõmenetel várományosa volt, de
ezt megtagadták tõle. Õ mégsem
keseredett meg, nem szidott senkit, hanem végezte a dolgát: alávetette a karriert hitének és meggyõzõdésének. Ez a magatartás
nem csak a diktatúrában, de ma is
példaértékû. Egy egészen más társadalom alapjait teremthetjük
meg azzal, ha az egyéni ambíciókat minél többen alárendelik a valóságos értékeknek.

Továbbra is szólhat a Gong!
nek hallhatók ezen a hullámhosszon.
A frekvenciapályázat nyertese,
a kecskemétiek közkedvelt, lokálpatrióta rádiója az elmúlt évek
tapasztalata szellemében, kereskedelmi jellegû, önállóan mûködõ adó kíván maradni. Mûsorai

74 százalékában ezután is a helyi közélettel foglalkozik, a zenék
között pedig a magyar szerzemények aránya 40 százalék lesz.
A Gong 1996. január 11-én
szólalt meg elõször Bács-Kisku
megyeszékhelyén. A 15 éves rádió
ma már hét frekvencián sugároz

hallgatóinak napi 24 órában:
Kecskemét mellett Csongrádon,
Nagykõrösön, Gyömrõn, Solton,
Kecelen és Baján.
Lapunk szerkesztõsége gratulál
és további szép sikereket kíván a
Gong Rádió minden munkatársának!
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Avatóünnepség a megyei kórházban
Befejezõdött a sürgõsségi betegellátó osztály felújítása a kecskeméti
megyei kórházban. A 622 millió forint értékû beruházást október 5-én
ünnepélyes keretek között adták át. Az ünnepség – csakúgy, mint a fel újítási, átépítési munkák – ideje alatt zavartalanul folyt a betegellátás.
– A fejlesztés az Európai Unió tá- illetve a rendelõintézet földszintjén
mogatásával, az ERFA társfinanszí- három ütemben történtek átépítérozásával, valamint önerõbõl való- sek, átalakítások. Ennek kapcsán
sult meg a Bács-Kiskun Megyei elkészült a gyermek sürgõsségi
Önkormányzat Kórháza Kecskemét részleg (bár rendeltetésének megfeNyíri úti telephelyén, a TIOP- lelõen csak az osztály Nyíri útra va2.2.2/08/2F pályázat keretében. ló átköltözését követõen fog mûÖsszköltsége meghaladta a 622 ködni), a felnõtt háziorvosi ügyelet,
millió forintot, aminek 10 százalé- valamint a szájsebészeti sürgõsségi
kos önerejét a kórház biztosította – részleg. Vizsgálókkal, gyorsûrítõmondta el a beruházás ünnepélyes triázs helyiséggel gazdagodott a
átadásán dr. Svébis Mihály. A fõ- belgyógyászati sürgõsségi ellátás, a

– A projekt egy korszerû, optimális feladatmegosztáson alapuló, magasabb minõségû szolgáltatást nyújtó, egységes sürgõsségi
ellátórendszer kialakítását célozta,
az ellátás fajlagos költségeinek
csökkentése mellett. A jelentõs
építészeti átalakítások és eszközbeszerzésekkel párhuzamosan
megvalósult az „egy bemeneti kapu” elve. Ennek lényege, hogy – a

fekvõbeteg részleget 16 ágyasra
bõvítettük. Megújult az SBO mûszerparkja is. Összesen 48 darab új
orvos-szakmai eszköz beszerzése
történt meg, ami a mûszerpark 57
százalékos megújulását jelenti. Az
új orvosi gép-mûszerek között többek között CT készülék, mobil RTG
és UH készülék szerepel.

társszakmákkal, a sürgõsségi lánc
résztvevõivel alkotott rendszerben
– a beteg a legrövidebb idõn belül, az egészségi állapotának megfelelõ ellátási szinten, komplex ellátásban részesülhet. A sürgõsségi
osztály mûködésének optimalizálásával, a társszakmák együttesét
érintõ multidiszciplinális team és a

igazgató leszögezte: a projekt egy
korszerû, optimális feladatmegosztáson alapuló, magasabb minõségû szolgáltatást nyújtó, egységes
sürgõsségi ellátórendszer kialakítását célozta, az ellátás fajlagos költségeinek csökkentése mellett.
A projekt megvalósítása során a
diagnosztikai épület elsõ emeletén,

központi triázs bevezetésével, valamint az akut betegellátásban és
életveszély elhárításban, állapot
stabilizálásban részt vevõ terápiás
osztályok hatékony együttmûködésével bevezetett mátrix jellegû betegellátást az integrált kórházi informatikai rendszer támogatja –
foglalta össze a beruházás eredményeit dr. Erdélyi Zsuzsanna osztályvezetõ fõorvos, majd hozzátette: évente 35-40 ezer beteget látnak itt el, 24 órás ügyeletben.
A vezetõ fõorvos asszony az ünnepélyes alkalom apropóján is
megköszönte munkatársainak és a
betegeknek az átalakítás ideje
alatt tanúsított türelmüket, hiszen a
munka teljes ideje alatt folyamatosan zajlott a betegellátás.
Bányai Gábor, a fenntartó megyei önkormányzat közgyûlésének
elnöke az elmúlt években elvégzett
és megkezdett fejlesztésekrõl beszélt. Hangsúlyozta, hogy a jelenleg is folyó 12 milliárd forint öszszegû beruházás eredményeként a
kecskeméti megyei kórház az ország egyedülálló gyógyító centruma lesz.
Dr. Svébis Mihály fõigazgató
köszönetét fejezte ki a fenntartó
megyei önkormányzatnak, és személy szerint Bányai Gábornak
azért az áldozatos munkáért, ami
ezt a nagyívû fejlõdést lehetõvé
tette.

Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
19
19 ll ballonos,
ballonos,
5
5 ll palackos
palackos csendes
csendes ivóvíz,
ivóvíz,
1,7
1,7 ll szikvíz
szikvíz és
és hideg-meleg,
hideg-meleg,
szénsavas
szénsavas

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését

vízadagoló
automaták

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

forgalmazása, telepítése.
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Beszélgetés dr. Gajdácsi József Zsolt főigazgató−helyettessel

Kecskeméti kardiológus az OEP élén
A kecskeméti megyei kórház megújult Sürgõsségi Betegellátó Osztályá- elmerül és elvész. Lehetetlen moninak átadása alkalmából dr. Gajdácsi József Zsolt fõigazgató-helyettes torizálni, hogy abból született-e valóképviselte az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt. Nem ismeretlen ez di egészségnyereség.
– Adott ma Magyarországon a
a név és ez az arc a kecskemétieknek, és különösen kedves a Boldog
Karol Wojtyla Barátság Központ gondozottainak, aktivistáinak, dolgozó- megfelelõ egészségügyi ellátáshoz
inak. Dr. Gajdácsi József Zsolt ugyanis annak az idõsebb Gajdácsi Jó- való egyelõ hozzáférés lehetõsége?
zsefnek a fia, akit jó ideje támogatói, segítõi között tart számon a közös– Pontos adatok arra vonatkozóség. Neki köszönhetõ például, hogy a nyári forróságban is kellemes hõ- an nincsenek, hogy minõségi ellátás
mérsékletben fogyaszthatták el ebédjüket a rászorulók, mivel Gajdácsi tekintetében vannak-e jelentõs küJózsef jóvoltából légkondicionáló berendezés mûködik az ebédlõben.
lönbségek. Ha a betegellátás szerveA családdal egyébként évekkel
korábban, a mûkertvárosi templom
építésekor került kapcsolatba a Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportja – amely a Wojtyla Házban is
meghatározó szerepet vállal –, amikor ugyancsak bizonyságot tettek
nagylelkûségükrõl és áldozatvállalásukról. A barátság központban tett
látogatás alkalmával, a szakembert
Kecskeméthez fûzõdõ kapcsolata
mellett, az egészségügy jövõjérõl alkotott elképzeléseirõl is kérdeztük.
– Kecskemétinek érzi magát?
Együtt a Wojtyla Házban: Farkas P. József igazgató, Gajdácsi József és
– Bejelentett lakhelyem szerint a
dr. Gajdácsi József Zsolt
mai napig kecskeméti vagyok. Ez
még inkább igaz, ha az érzelmi kö- gek újragondolásával a hatékony- zési útja jó, akkor mondjuk egy izsátõdésrõl van szó. Szüleim, testvé- ság tükrében, a párhuzamos utak ki beteg is a legmagasabb szintû elrem itt élnek, és én is gyakran láto- megszüntetésével, a lakosságará- látáshoz juthat. Ettõl függetlenül tény,
gatok haza – nyilatkozta lapunknak nyos kapacitás és a kapacitásará- hogy Magyarország különbözõ tájdr. Gajdácsi József Zsolt.
nyos felhasználható keretösszegek jó egységei között óriási különbség van
– Rendkívül nehéz és érzékeny meghatározásával, a szakmák kö- életszínvonalban, gondolkodásidõszakban tölti be az OEP fõigaz- zötti egyensúly újradefiniálásával. módban, lehetõségekben. Azonban
gató-helyettesi pozícióját. A pénzen Ha a gazdaság növekedni fog, ak- – például a nyíregyházi vagy a szomkívül mi kell ahhoz, hogy látványos, kor természetesen a források is bathelyi kórházat alapul véve – jeérzékelhetõ javulást érjünk el?
emelkednek majd az egészségügy- lentõs, mérhetõ különbséget a két
– Én azt gondolom, hogy egy jól ben. Azonban a mostani ellátó rend- intézmény között a rendelkezésre álstrukturált ellátórendszer alakulhat ki szerre plusz pénzeket költeni olyan ló egészségügyi szolgáltatások tekina diagnosztikus és terápiás lehetõsé- volna, mint a kútba dobott kõ, ami tetében nem tudok mondani. Abban

pedig, hogy például egy szívinfarktusos beteg mennyi idõn belül kapja
meg a számára szükséges ellátást,
szubjektív szocializációs, edukációs,
öngondoskodási kérdések is szerepet játszanak.
– Megítélése szerint, milyen helyet
foglal el az ország intézményei között a kecskeméti megyei kórház?
– XXI. századi egészségügyi szolgáltató rendszerrel rendelkezik, bizonyos szakmák vonatkozásában –
így például a szájsebészet, a
gasztroenterológia terén – kiemelkedõen magas az itt folyó munka
elismertsége. Olyan finanszírozott
ellátásokra nyílt lehetõség az utóbbi
idõben Kecskeméten, ami ritkaságszámba megy. Ilyen például a
PET/CT, az endokapszula, vagy a
nyelõcsõ stentelés. Nem beszélve a
jól mûködõ onkológiai központról,
a kórház magas kvalitású szakszemélyzetérõl. A kecskeméti intézmény
menedzsmentje az utóbbi évtizedben hatalmas, politikán átívelõ fejlõdést ért el. Ki merem mondani,
hogy szerencsések a kecskemétiek,
amiért ilyen kórházuk van.
– Hogyan látja egészségügyünk
kilátásait?
– Nagy átalakítás elõtt állunk. Ha
ehhez a következõ években plusz
források is rendelkezésre állnak, akkor hatalmas fejlõdésen mehet keresztül a magyar egészségügy. Ebben õszintén bízom. E hit nélkül én
sem dolgoznék ebben az apparátusban.

Szilveszterezzen
Hévízen
„kötöttségek nélkül”
a Hotel Aquamarinban!
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Új csárdát és lovardát avattak
Európai színvonalú lovardát és lovas csárdát avattak fel a napokban lovas-sporthoz szoktatni a fiataKecskeméten, a Kiskõrösi út végén. Nem túlzás, hogy a kecskeméti lokat. Ezért építettük ezt az obB. Tóth család olyan gyöngyszemet épített a magyar lovassportnak ezen jektumot, Kecskemét központjáa helyen, amit Európa bármely városa megirigyelhetne. Ezért sem volt tól mindössze 4 kilométernyire.
meglepõ, hogy rangos vendégsereg vett részt az ünnepségen. Köztük volt Úgy képzeltük el ezt a lovardát
egyebek között Horvát Zsolt országgyûlési képviselõ, Lázár Vilmos, a Ma- és a hozzá csatlakozó csárdát,
gyar Lovassport Szövetség elnöke, Szemereyné Pataki Klaudia alpolgár- hogy egész évben programot
mester és Frank Klein, az épülõ Mercedes Gyár ügyvezetõ igazgatója.
tudjunk biztosítani itt a lovasok– Legtöbben Önök közül feltehetõen arra kíváncsiak, hogy mi
célból épült fel ez a létesítmény –
kezdte ünnepi beszédét a tulajdonos, B. Tóth Ferenc . – Az
egyik legfontosabb cél az volt,
hogy a kisgyerekek már az óvodás és a bölcsõdés kortól kezdve
megszerethessék itt a lovaglást.
Ennek érdekében akartunk létrehozni egy olyan objektumot, ami
ezt lehetõvé teszi Kecskeméten.
Úgy gondolom, hogy az egészséges életmód egyik leglényegeAz új létesítmény felszentelését követõen B. Tóth Ferenc, Szemereyné Pataki
sebb része az, ha visszazökkentKlaudia és Lázár Vilmos közösen vágták át a nemzeti színû szalagot
jük gyermekeink életvitelét a
normális kerékvágásba. Azt sze- nének, hanem a természetben. nak és kísérõiknek. Ami azt jeretnénk, ha már nem a négy fal Ezért próbáljuk ebben a lovas is- lenti, hogy télen, amikor nagyon
közé szorulva a televízió, a szá- kolában a szabad környezethez, hideg van, akkor egy fedett lomítógép, a drogok világában él- és persze eközben a lovakhoz, a vardában ugyanazt az oktatást

tudjuk megvalósítani, mint jó
idõben a szabadban.
Az épület elõtt a beruházók 50
férõhelyes parkolót alakítottak ki,
van állatsimogató, az istállóban
pedig 22 lovat tudnak elhelyezni. A lovardához tartozó vendéglõt a neves vendéglátó szakember, Vörös Tibor vezeti. Mint megtudtuk: a legkorszerûbb konyhával felszerelt csárdában a betérõk
a régi, kedvelt, tradicionális magyar ételeket találják majd. Étkezés közben pedig a csárda jellegéhez kötõdõ zenét szolgáltatnak.
A beruházók külön kihangsúlyozták: semmiképpen nem diszkót
szeretnének, amire garancia lesz
a remek cigányzenekar.
– Sikerült olyan munkatársakat
szereznünk, akik méltón dolgozhatnak itt körünkben – dicsérte a
lovarda és a csárda személyzetét
a házigazda. – Akik megszállottak, elhivatottak a szakmájukban,
amit mindennap, január 1-tõl december 31-ig szívvel és lelkesedéssel végeznek.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Köszöntjük ügyfeleinket és az érdeklõdõket
a Takarékossági Világnap alkalmából.
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%
Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat együttese, jelenleg éves 7,25%
Egyéves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, jelenleg éves 7,75%
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.
Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.
Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak.
Lakáscélú hitelek és ünnepekre akciós személyi kölcsön.
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!
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Kő Ferenc műtermében

Ecsete alatt furcsa fények titkai
Kecskemét legismertebb és legkedveltebb festõmûvészeinek egyike je lenleg Kõ Ferenc. Nem véletlenül, hiszen alapvetõen emberközpontú,
figuratív ábrázolási formát követ érzékeny eszközrendszere segítségével,
amit – s ez megkülönbözteti mindenki mástól – egyedi módon párosít
korunk fénytechnikájával. Mégpedig úgy, hogy a természetes fénynél
látható alkotásai egy új, másik festményt mutatnak UV-fénnyel megvilágítva. Vagyis egy táblán két kép van, ami azért izgalmas varázslat,
mert lehet az egyik a másiknak a továbbgondolása, de lehet egy gondolat két különbözõ olvasata is. – Egyebek mellett, errõl a titokzatos
technikáról is beszélgettünk a fiatal festõmûvész mûtermében.
– Már gyermekkoromban észrevették a tanáraim, illetve a szüleim,
hogy számomra a legkedvesebb
játék, elfoglaltság a rajzolás, a festés. És idõvel ehhez a játékhoz egy
remek játékteret is biztosítottak,
amikor beírattak Szappanos István
festõmûvész közkedvelt helyi szakkörébe – meséli a kezdetekrõl Kõ
Ferenc. – Sajnos képzõmûvészeti
középiskola még nem volt akkoriban a környéken sem, így a Katona
József Gimnáziumba jártam, de
egyre komolyabban foglalkoztatott
a festészet. A Képzõmûvészeti Fõiskolára felvételiztem, hiába intettek hogy az akkoriban igen elvont festõi
sokan, hogy ott hatalmas a túlje- szemléletet preferáló Képzõmûvélentkezés. Nagyon el voltam kese- szeti Fõiskolára nem vettek fel. Hiredve, amikor nem vettek fel, de szen az Óbudai Festõiskolán elsõdrága nagymamám hamar megvi- sorban az ábrázolás mûvészetére
gasztalt. Akkoriban látott ugyanis koncentrálva tanítottak, és kiderült,
egy mûsort a tévében a hazatelepült hogy erre a tudásra a mai napig naGyémánt László festõmûvészrõl, aki gyobb igény van a megrendeléseket
a hasonlóan neves Urbán György- tekintve.
– Hogyan fedezted fel a specialitágyel festõiskolát alapított. Ebbe az
óbudai intézménybe már sikerrel sodként emlegetett UV-s technikát?
– Az egyik barátom lézerekkel
felvételiztem, s az említett két mesteremtõl nagyon sokat tanultam az ott foglalkozik. Sokat beszélgettünk
nem mindennapi szakmájáról, illettöltött évek során.
– Milyennek láttad a lehetõségei- ve arról, hogy az úgynevezett UVdet, amikor visszatértél Kecskemétre? lézerek láthatatlan fénysugarát mi
– Kedvezõnek. A várostól ugyanis mindenre lehetne használni. Például
szinte azonnal megrendelést kap- óriási plakátokra, amiket csak este
tam polgármester portrék festésére, lehetne látni, megfelelõen megvilámajd az egyik megrendelés követte gítva. Sokáig gondolkodtam, hogy
a másikat. És már nem is bántam, a festészetben milyen elõnyei lehet-

nek az UV-technikának. Úgy egy évtizeddel ezelõtt végül megvettem az
elsõ speciális festékkészletet és lámpát, majd elkezdtem kísérletezni.
– Valami vegyi-fizikai kísérletezésekre gondoljunk, sistergõ szikrákra
meg titokzatosan gõzölgõ kémcsövekre?
– Nem feltétlenül, bár technikailag is sok mindennel tisztában kell

lenni ahhoz, hogy mûködjön ez az
új megoldás. Például, hogy az olajfestékrõl lepereg, az akrilon viszont
– mivel hasonló komponensûek –
remekül megmaradnak bizonyos
elegyítések után az UV-eljáráshoz
használt festékek. A tavalyi pécsi
kiállításom után megkeresett egy
festékgyár, és speciális festékporokat kaptam tõlük kísérletezéseimhez. Még az is felvetõdött, hogy a
nevemmel dobnak majd piacra
különleges, új terméksorozatot. Az
UV esetében ugyanis ma még
eléggé limitált a használható színskála, aminek bõvülésével további
új lehetõségek felé nyílhatnának
kapuk. De a kísérletezések nagyobbik felét maguk a feldolgozott
témák jelentik a mai napig. Mert
van a nappali fényben látható

alapmû, s ilyenkor nem látszik a
ráfestett másik kép. Sötétben viszont nem látszik az alapmû, csak
az UV-s technikával készült.
– Vagyis külön-külön is értéket
hordozónak kell lenniük úgy, hogy
gondolatilag kiegészítik egymást?
– Pontosan. Ami az ítészek szerint kedvezõen is hatott a festészetemre. Korábban ugyanis hajlamos voltam sok mindent belezsúfolni egy-egy képbe, amik letisztultabbak lettek azóta, hiszen például
a múlt és a jelen megosztható
ugyanazon a farost felületen, két
festményen. De hatásosan ez úgy
mûködik, ha egy elsötétített kiállító
teremben felváltva égnek a hagyományos és az UV lámpák.
– Ha már a múltnál és a jelennél tartunk, voltak kitûnõ sorozataid Kecskemét, Budapest, Bécs régi
épületeinek részleteit bemutatva. S
a bibliai, történelmi témák máig
foglalkoztatnak.
– Igen, mert az emberi állandóságok és változások rengeteg izgalmas érzelmi és gondolati hatásról beszélnek az eltolt idõsíkokban. Amik a reneszánsztól napjainkig alkotásra inspirálják a mûvészeket. A festészet különös varázsa
szerintem a haladásra való törekvésben és a hagyománytiszteletben rejlik.
„Jó Kõ Ferenc titkaiban járnikelni, nézelõdni, elmélyülni. Mindez nemcsak egy-egy mû befogadása, hanem egy kaland. Izgalmas
vizuális, intellektuális kaland végigjárni a világos és az UV-fényben érzékelhetõ változatok összefüggéseit,
harmóniáit, ütközéseit” – írja a
kecskeméti festõrõl Feledy Balázs
mûvészettörténész.
És milyen igaza van!
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Szent Ferencre emlékeztek

Terményáldás

Közös ebéd
a szegényekkel
A Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ családja nagyon remek halászlét kóstolhatott meg a minap. A friss
halat T õ z s é r J u d i t , a Gong
Rádió ügyvezetõje és férje,
S e b õ k A l b e r t küldte, amit a
Molnár Fatelep két remek
szakácsa, N a g y E r v i n és

Egész napos ünnepségsorozattal, méltó módon emlékezett Assisi Szent Ferencre a
Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ. A Ferenc napi
búcsú keretében délelõtt fogadták a keceli II. János Pál
pápa nevét viselõ iskola küldöttségét. Az ebédet Burányi
Roland keceli plébános fõzte
a ház népkonyhájára járó szegényeknek és a meghívott
vendégeknek. Az ebédosztáson és a két intézményt összekötõ pápai testamentumról
szóló megemlékezésen jelen
volt dr. Zombor Gábor kecskeméti polgármester is. A nap

D o m j á n B a l á z s (felvételünkön) fõzött meg. Az ima elõtti beszélgetésen a szponzorok elmondták, hogy mindig
szívesen jönnek a Wojtyla
Házba, és igyekeznek a legjobbat, legtöbbet adni az itt
étkezõ, nehézsorsú családoknak.

további részében rendezték
meg a hagyományos kecskeméti terményáldást, melynek
ezúttal is a Barátok temploma
adott helyet. A hatalmas gyümölcsszõnyeg Szent Ferenc
szobra elõtt terült el, a többi
közt a Bács-Zöldért jóvoltából. Bárkányi Ernõ érseki tanácsos,
templomigazgató
mondott áldást a kecskeméti
termelõk szorgalmára, s a
föld terméseire, amiket a
Wojtyla Ház szegényei között
osztottak szét. Kora este a mûkerti Szent Ferenc templomban dr. Bábel Balázs érsek
tartott búcsúi szentmisét.

Sosem fordítanak hátat
A kecskeméti Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központ
minden ünnepségén megjelennek az intézmény barátai,
támogatói, aktivistái. Legutóbb két kiváló karitatív
személyiség is nyilatkozott
lapunknak.
– Cégünk, a Kiskunfélegyházi Malom Kft. jelenleg
mintegy 420 szakembert
foglalkoztat
–
mondta
C s i k á s z J á n o s ügyvezetõ
igazgató. – Öt megyében
64 saját mintaboltot mûködtetünk, emellett több száz
partnert (üzletet, intézményt)
látunk el pékáruval. Ennek
érdekében naponta 250 mázsa kenyér, 120 ezer darab
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kifli és zsemle, valamint 40
ezer töltelékes sütemény kerül ki üzemeinkbõl. Jelentõs
a konkurencia, de szerencsére a minõség iránti elkötelezettségünk eddig stabil
népszerûséget eredményezett számunkra.
– Soha nem fordítunk hátat, ha azt tapasztaljuk, hogy
valamilyen nemes ügy sikere
érdekében szükség lehet a
segítségünkre. Sajnos azt
látjuk, hogy egyre több a
mai világban az olyan szegény család, melynek a mindennapi kenyér elõteremtése
is gondot jelent. A Wojtyla
Ház szervezetten, intézményesített formában gondos-

kodik ezekrõl a nehéz sorsú
családokról, ezért nyújtunk
feléjük – pékáruinkkal teli –
segítõ kezet, nem feledkezve
meg arról, hogy adni csak
az tud, akinek van mibõl.
Dr. Drozdik Ferenc, a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának vezetõje magánemberként is
gyakran részt vesz a Wojtyla
Ház rendezvényein.
– Egy éve meghívtak ide
egy elõadásra, s akkor tapasztaltam, mennyi elesett,
szegény embert karol fel a
Wojtyla Ház – mondta el lapunknak dr. Drozdik Ferenc.

– Úgy döntöttem, hogy lehetõségeim szerint magánemberként is igyekszem segíteni
ennek a barátság központnak a karitatív munkáját.
Különösen megható, hogy
nem- csak a mindennapi betevõért jöhetnek ide a rászorulók, hanem a jó szóért, a
közös imáért és programokért is. És külön öröm számukra, ha ezt közismert emberektõl kapják, mert bizonyára egy kis melegséget
visznek az ilyen élmények a
nehéz sorstól megfáradt szívekbe. Sok hasonló intézmény, civil kezdeményezés
kellene az országban, hogy
amíg megszûnnek a gazdasági krízis okozta problémák, elviselhetõbb legyen a
szegények élete.
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Interjú Borbély Lajossal, az építészkamara megyei elnökével

Mélyponton az építész szakma
Évtizedek óta tevékeny részese térségünk környezetalakításának
Borbély Lajos építész. A Kós Károly-díjas neves szakember – aki a
Bács-Kiskun Megyei Építészkamara elnöke és a Bács-Tér Építésziro da vezetõ tervezõje – állítja: pályafutása során soha nem volt olyan
mélyponton az építész szakma, mint napjainkban. Az önkormány zatok többsége elszegényedett, eladósodott, fejlesztésekre egyre ke vesebb helyen kapnak újabb hiteleket, így a megrendeléseik szinte
teljesen elapadtak. A devizahitelek körüli anomália miatt rengeteg
az eladó lakás, s ilyen piaci helyzetben szinte öngyilkosság társas házak építésére vállalkozni. A gazdasági válság okozta bizonytalan ságok következtében családi házak tervezésére is egyre ritkábban
érkezik megbízás.

– Kecskeméten több nagybe ruházás folyik – a Mercedes
Gyár építésétõl a megyei kórház
bõvítéséig, az új uszoda, szállo da kivitelezéséig. – Ezekben mi lyen feladatokat kaptak építé szeink?
– Sajnos semmilyet. Hasonló
a helyzet a többi városban folyó
beruházások esetében is – kivéve talán a mélyépítési munkákat. – Más lenne a helyzet, ha a

– Bács-Kiskun megyét sem kerüli el az országosan jellemzõ,
szomorú következmény: változatlanul egyre több építõipari
cég jelent csõdöt, rengeteg tartozást hagyva maga után. Már
ott tartunk, hogy sok építész kollégám mindennapi megélhetési
gondokkal küzd – nyilatkozta lapunknak Borbély Lajos . – Sok
okot nem látok pillanatnyilag az
optimizmusra, egy dolog viszont
törvényszerû: minden hullámvölgyet elõbb-utóbb hullámhegy
követ. Ezért ebben az ínségesebb idõszakban volna célszerû
felkészülniük az önkormányzatoknak a jövõre, a gazdasági krízis enyhülésére, kidolgozva a települések fejlõdését meghatározó új koncepcióik terveit.
– Az építészek egzisztenciális
gondjait nem hatványozza a túl képzésük?
– Kétségtelenül ez is közrejátszik sorsuk alakulásában. A
nyolcvanas években, amikor
még felfutóban volt hazánkban
a lakásépítés, egy esztendõben
száz építész végzett az egyetemen. Mostanában öt-hatszáz
építészmérnököt engednek egyre rögösebb és egyre kilátásta-

települések
önkormányzatai
nemcsak arra koncentrálnának,
amikor egy-egy ingatlanukat értékesítik, hogy ki ad érte többet,
hanem feltételek is szerepelnének az adásvételi szerzõdésekben. Hiszen a településeknek
sem mindegy, hogy milyen épület szépíti vagy csúfítja a lakó-

Tavaly dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke vehette át a BácsKiskun Építészetéért díjat Borbély Lajostól (balra), a megyei építészka mara elnökétõl. Az idén Bányai Gábort (képünk jobb szélén) illeti ez az
elismerés
lanabb útjukra évente a felsõoktatási intézmények. Ez is mutatja,
milyen ellentmondásokat gerjeszthet a rossz oktatáspolitika. Az
utóbbi idõkben jellemzõ egyébként, hogy a tervezõmérnökök jelentõs hányada továbbképzi magát, és mûszaki vagy hõtechnikai
ellenõrként próbál megélni.

környezetet az építési vagy átalakítási munkálatokat követõen. Vagyis legalább annyit kiköthetnének az értékesített területekkel, ingatlanokkal kapcsolatosan, hogy az építési engedély
kiadása elõtt az önkormányzat
szakmai grémiuma véleményezze a terveket, s ez esetben
elõnyben részesíthetnék a helyi
szakembereket.
– Október negyedike az építé szek világnapja, így ezt a hóna pot évek óta különbözõ rendez vényeknek szentelik. Az idén is
ünnepelnek?
– Természetesen. A hagyományainknak
megfelelõen
ilyenkor adjuk át a Bács-Kiskun
Építészetéért díjat. Ezt építész
kolléga nem kaphatja, hiszen
annak idején azzal a céllal alapítottuk, hogy elismerjük a
szakmánkat kívülállóként támogatók áldásos tevékenységét.
Tavaly például dr. Bábel Balázsnak, Kalocsa-Kecskemét érsekének adtuk át ezt a kitüntetést.
Ebben az évben is Hajóson, az
egykori érseki kastélyban tartjuk megyei ünnepségünket, október 27-én 15 órakor. Ekkor
nyitja itt meg Bálint Imre Ybl-díjas építész, a Budapesti Építészkamara elnöke azt a fotókiállítást, amely az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon épült
borászatokat mutatja be. Ezt
követõen adjuk át a Bács-Kiskun Építészetéért díjat, ez alkalommal Bányai Gábornak, a
megyei közgyûlés elnökének,
elismerve a térségünk mûemlékeinek felújítását, épített örökségünk megóvását célzó, sokszínû tevékenységét.
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Gyógyfüves szaküzlet

Új szaküzlettel gazdagodott a napokban Kecskemét belvárosa. A régi Domus Áruház szomszédságában nyílt meg a Szent Anna Gyógyfüvesbolt,
ahol a legkorszerûbb betegségmegelõzõ, egészségvédõ, természetes eredetû termékekkel várják
a vásárlókat. Szolgáltatásaik között ingyenes szakAz utóbbi évtizedekben jelentõsen változott az orvos-beteg viszony. Hiszen az írott és elektronikus média végtelen információt kínál az érdeklõdõnek
az egészséggel, betegséggel,
gyógymódokkal kapcsolatban.
Ez az információhalmaz azonban minõségét és hitelességét
tekintve nagyon széles skálán
mozog. Az elképesztõ butaságtól kezdve, a szakszerûnek tûnõ, orvosi szakkifejezésekkel
történõ megtévesztésig. Sõt ennek orvos általi elkövetése sem
ritka. Gyakori a betegtájékoztatásnak álcázott reklám is.
– Sajnos a beteg könnyen
megtéveszthetõ, mert nem rendelkezik elég tudással a betegségek biológiájáról, megjelenési formáiról, nem látja át azt
a folyamatot, ahogyan a megszerzett ismeretek a szakirodalom, a tekintélyes szakmai
szervezetek, a kiemelkedõ orvosi iskolák útján beépülnek a
gyakorlatba – nyilatkozta lapunknak dr. Németh Lajos belgyógyász, kardiológus. – Nem
tudja megítélni annak a veszélyét, hogy a téves, hibás forrás-

orvosi tanácsadás, díjmentes vércukorszint- és
vérnyomásmérés is szerepel.
– A Jóisten kegyeltjének tartom magamat, hogy
ma itt köszönthetem vendégeinket – mondta a
szenteléssel egybekötött boltavató ünnepségen Koi
Béláné tulajdonos. – Annával, a tulajdonostársammal elmondhatjuk, hogy alapos elõkészítés után,
tudatos tervezés mellett vártuk ennek az üzletnek a
megnyitását. Köszönetet mondunk azoknak, akik
ebben segítettek nekünk, önzetlenül, nagy lelkesedéssel és tiszta szívvel. Mint ismeretes, gyógynövényboltunk névadója, Szent Anna Jézus nagymamája volt. Mint minden anya és nagymama, õ is
ápolta, dédelgette a körülötte lévõ családtagjait:
lányát, Máriát és unokáját, Jézust. Ha betegek voltak, teát fõzött nekik, és a természetben található
gyógyfüvekkel próbálta helyreállítani egészségüket.
A Jóisten segítségét kérjük, hogy vezessen minket
tovább ezen az úton, áldását adva munkánkra, s
azon keresztül a hozzánk fordulókra is.
Az új szaküzletben hétfõtõl péntekig 9 és 18 óra
között, szombaton 9-tõl 13 óráig nagy szakértelemmel, személyre szabott tanácsadással várják a
vásárlókat, akiknek örömmel segítenek a megfelelõ készítmények és táplálék-kiegészítõk kiválasztásában. Telefon: 76/403-777.

Kérdezze orvosát!
ból szerzett információ alapján
alkalmazott beavatkozásokkal
(például lúgosítás, méregtele-

fenntartással a betegszervezetek weboldalait. Az üzleti és kereskedelmi honlapok egész-

Dr. Németh Lajos a Wojtyla Házban
nítõ kúra, felesleges vitaminkezelések), s a valóban hatékony
kezelés elmaradásával mekkora kárt okozhat magának.
– Általában hiteles forrásnak
tekinthetjük az állami és szakmai
szervezetek (magyarorszag.hu,
oep.hu, antsz.hu), neves orvosegyetemek, társaságok által
fenntartott honlapokat és némi

ségügyi információ tartalma,
szakmai hitelesség szempontjából akár megtévesztõ is lehet, ajánlásaik követése elõtt
megfelelõ kontroll szükséges.
– Mik lehetnek a támpontok
a website információ megítéléséhez? – Tanácsos megnézni,
hogy ki tartja fenn a honlapot
(respektálható
szervezetrõl

2011. október

Fotókiállítás
A kecskeméti Dán Kulturális Intézetben Vagn Hansen fotómûvész '56 dán szemmel címû kiállítása tekinthetõ meg november
11-ig. A tárlat megnyitóján, a
Kecskemétfilm Kft. jóvoltából,
Szilágyi Varga Zoltán: Jegyzõkönyv - Mansfeld Péter emlékére címû, ugyancsak az 1956-os
eseményekkel kapcsolatos animációs filmjét vetítették le a napokban.

van-e szó), ki az oldal célközönsége, lehet-e érdekkonfliktus, ami befolyásolhatja az információt. Az orvosi bizonyítékok idõvel változnak, ezért
nem mellékes, hogy mikor frissítették utoljára a tartalmat.
Nagyon lényeges, hogy a hivatkozások megfelelõ forrásokra utalnak-e (laikus ezt általában nem tudja megítélni). A
személyes jó tapasztalatra utalás lehet hasznos, de gyanús,
ha nincs mellette utalás egzakt
bizonyítékra. Kell, hogy legyen
lehetõség a kommunikációra a
honlap felelõsével, s elvárható,
hogy közölje korlátait és érdekkonfliktusait (például a reklámszerzõdésekre vonatkozóan).
Összefoglalva tehát tanácsos,
hogy a beteg tájékozott legyen,
de az információt ne a reklámok által manipuláltan, hanem ellenõrzött, hiteles forrásból szerezze be.
Dr. Németh Lajos
belgyógyász, kardiológus
Idõpontkérés: 20/ 956-3416
(Betegtájékoztatás a rászoru lóknak a kecskeméti Wojtyla
Házban ingyenes.)
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Jubilál a Három Gúnár

Mit mondanak a törzsvendégek?
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli Kecskemét legimpozánsabb,
legkorszerûbb vendéglátó komplexuma, a Hotel Három Gúnár. Elõzõ
lapszámunkban bemutattuk azt a fejlõdést, változást, ami itt a megnyi tástól napjainkig történt. Mint ismeretes, 2002-ben egy 550 vendég
befogadására alkalmas Rendezvényházzal bõvült ez a komplexum, tavaly pedig 750 millió forintos költségvetésû szállodafejlesztést hajtottak
végre. Így ma már négycsillagos hotelként mûködik, melynek éttermét
ugyancsak átépítették, ami hangulatos bárhelyiséggel, s a korábbinál
jóval nagyobb nyári terasszal gazdagodott. Sörözõjük Club Bellagio
néven, új köntösben várja a vendégeket.
A tulajdonosok – Csizmadia
Ferenc, Nagy-Batiz Erzsébet,
Kovács István és Csizmadia
László – méltán büszkék erre
az impozáns komplexumra, s
annak negyedszázados fejlesztésére. Az alábbiakban néhány
közismert törzsvendég véleményét adjuk közre a jubiláló Három Gúnárról.
Dr. Farkas Gábor, Ybl-díjas
kecskeméti építész:
– Örömmel
elmondhatom, hogy a
Három Gúnár születésében, fejlõdésében és
megújulásában is aktív szerepet kaptam, mint tervezõ. De
nemcsak ezért kedves nekem
ez a hely, hanem azért is, mert
a tulajdonosok és a személyzet
mindig olyan barátsággal fogadnak, ha ide vendégként
betérek, hogy Tamási Áron
szavai jutnak eszembe: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Hosszú lenne felidézni az itteni
emlékezetes bulikat, a színházlátogatások utáni kellemes baráti vacsorákat, a családi ebédeket, az itt folytatott üzleti
megbeszéléseket,
szakmai
konferenciákat. A Három Gúnár véleményem szerint egy
példaértékû sikertörténet, amit
minõségi ételeinek és italainak
éppúgy köszönhet, mint a vendégszeretetének. Jól esik, amikor a köszönés után itt így
szólnak hozzám: „Farkas úr, a
szokásosat?”

Fekete Tibor Jászai-díjas, Ér demes és Kiváló Mûvész, a
Kecskeméti Katona Színház örö kös tagja:
– Annakidején,
a
Három Gúnár megnyit á s a k o r
gyorsan terjedt a hír a
színészklubban, hogy nemcsak nagyon közel van az új étterem a színházhoz, de remek a konyhája, csapolt Gösser sört mérnek és igen
mérsékeltek az áraik. Nagyon
hamar barátaim lettek az étterem vezetõi, felszolgálói, s a
mai napig ez a törzshelyem, hetente két-három alkalommal is
betérek ide a feleségemmel. Ez
a színtere jeles családi események, évfordulók megünneplésének is. Idén immár a 84. születésnapomat tartottuk a Három
Gúnárban. A nejem most vette
át az aranydiplomáját, mivel 50
éve avatták orvossá Budapesten. Erre ugyancsak itt iszunk
majd áldást, mert remek boraik
vannak, amik jól csúsznak a nokedlivel tálalt borjúpörköltre.
Ezt ugyanolyan kitûnõen fõzik
az étterem szakácsai, mint a
húslevest májgombóccal. De
több más ételspecialitásuk is
van, amik kedvenceimmé váltak
az elmúlt 25 év során.
Dr. Balogh László három cik luson át volt a Bács-Kiskun Me gyei Közgyûlés elnöke és or szággyûlési képviselõ:
– A kezdetektõl visszajáró
vendége vagyok a Három Gúnárnak, mert véleményem sze-

rint itt kiegyensúlyozottan színvonalas
a
konyha és a
kiszolgálás
egyaránt.
Hivatalból is
többször kapcsolatban álltam a
létesítmény vezetõivel, hiszen a
fejlesztéseiket támogatta a megyei területfejlesztési tanács is.
Elnökségem idején minden nagyobb fórumot, találkozót a Három Gúnár Rendezvényházában tartottunk, s a protokoll
vendégeimet is rendszeresen
megörvendeztettem az éttermükben kínált finomságokkal.
Számomra isteni eledel az itteni
vadas, a filézett csirkecomb
rántva és a libatepertõ lilahagymával. Ma már szinte úgy térek
be ide, mintha haza mennék.
Van ugyanis egy kedves, családias hangulata ennek az elegáns vendéglátóhelynek, ami a
remek konyhája mellett ugyancsak rendszeresen visszatérésre
csábít.
Farkas P. József, a kecskemé ti Wojtyla Ház igazgatója, a
Porta Egyesület alapítója:
– Amikor
megnyílt,
szinte azonnal a legkedveltebb
étterem lett
Kecskeméten
a
Három
Gúnár. Visszatekintve az elmúlt
25 évre, szerintem annak köszönheti máig tartó népszerûségét, hogy a világ változásait
követve, folyamatosan fejlõdni
tudott, az új igényekhez igazodva. Ami érzékletesen jelzi: olyan
emberek vezetik ezt a nagyszerû
vendéglátó komplexumot, akik
mindkét lábbal ezen a földön
állnak, s nem félnek egyre nagyobb fába vágni a fejszéjüket.
Rendezvényházukban a hétvégi
szabadszedéses étkezési rendszer méltán nagyon népszerû,
ahol bensõséges a légkör, ba-

rátok, ismerõsök találkoznak, új
kapcsolatok születnek, üzletek
köttetnek. Ha külföldi vendégeink érkeznek, természetes, hogy
a Hotel Három Gúnárban szállásoljuk el õket. Ugyanakkor azt
tapasztalom, mint a nehéz sorsú
családok ingyenes étkeztetését,
lelki gondozását felvállaló intézmény vezetõje, hogy a karitatív
munkát, mások megsegítését is
fontosnak érzik a Három Gúnár
vezetõi. Kitûnõ konyhájukról
gyakran jut a szegények asztalára is a finomságokból.
A fentebb megszólalók mind egyike méltató szavakkal illette
a Hotel Három Gúnár kitûnõ
konyháját. Lovász Zoltán kony hafõnök a megnyitástól itt dol gozik, ahol a hagyományok
tisztelete, a kiváló ízek harmóni ája modern arculattal párosul.
– Kezdetben jellegzetes magyar
ételeket kínáltunk,
amik a mai
napig szerepelnek az étlapon. Specialitásunk a szárnyasok, különösen a libatoros,
a fokhagymás libacomb, a libamájas ételek, illetve a szalontüdõ és a sólet – árulja el a
konyhafõnök. – Persze az eltelt
két és fél évtizedben megduplázódott a kínálatunk, a változó
igényeknek megfelelõen. A külföldiek gyakori vendégei szállodánknak, így más nemzetek jellegzetes étkei is étlapunkra kerülnek, ahogy a vegetáriánusokról sem feledkezünk meg.
Jelenleg nyolcan igyekszünk
helytállni a konyhán, ahol a tavalyi felújítások jóvoltából ma
már a legkorszerûbb berendezések, speciális gépek segítik a
mindennapi munkánkat. Sok
szakácstanuló megfordult nálunk az elmúlt 25 évben, akik
azóta az ország és a világ legkülönbözõbb részein kamatoztatják azt a tudást, amit a Három Gúnárban szereztek.
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BRED Irodabútor Kft.

Tanítják a folyamatelemzést
A kecskeméti BRED Irodabútor Kft. számára 2011 az eddigi legna- sze csak az alap, a fontosabb,
gyobb fejlesztések éve. Az egykori „garázscég” ma már saját – felújított hogy már itt vannak az új, a nemés korszerûsített – üzemében mûködik, és sikeres pályázatai révén a zetközi piacon is a legkorszerûblegkorszerûbb számítógép-vezérlésû berendezéseket használja. Egyva- bek között számon tartott gépeink.
lami azonban nem változott: az üzleti filozófiájuk. Nagy János ügyveze - Ezek számítógép vezérlésûek – a
tõ igazgató szerint ugyanis nem pusztán bútort gyártanak, hanem be- szakmában ma ez jelenti a csúrendezik a környezetet.
csot. A tervezésre mi már régen
zik. Hogyan sikerül megszerezni a autocad rendszert használunk, ám
Az új, Vasút
munkákat?
most a gyártás is megkapta az új
utcai
üzem– Mi ugyan irodabútorra kapjuk technológiát. A tömegtermeléssel
csarnokot
a megrendelést, ám valójában en- foglalkozó cégeknél ez élõ munszeptemberben
nél sokkal nagyobb feladatra vál- kaerõt vált ki és többletkapacitást
nagyszabású
lalkozunk – nyilatkozta lapunknak biztosít, nálunk a rugalmasságot
vevõtalálkozón
Nagy János ügyvezetõ igazgató. – és a gyorsaságot fokozza. Néhány
mutatták be,
Elõször is alaposan felmérjük a va- napja kaptunk egy megbízást, két
ahol több mint
lódi igényeket, azt, hogy igazából szinten mintegy 1700 négyzetmészázötven part- Nagy János, a
BRED Kft. ügyve mire is van szükség, és azután szá- ter berendezésére. A határidõ könerük – összezetõ igazgatója
sen mintegy
évi 500 milliárd forintos árbevételt reprezentálva – volt jelen. Az
ott elhangzott elõadások arról
tettek tanúbizonyságot, hogy a
vevõk mind nagyra értékelik a
BRED környezetberendezõ munkáját.
Az 1998-ban – szó szerint egy
A BRED Irodabútor Kft. saját üzeme a Vasút utcában
garázsban – létrejött cég ma már
17 embert foglalkoztat, és idei ár- mos konzultációt követõen terve- rülbelül egy hónap – ez alatt kell
bevétele megközelíti a 250 millió zünk. A folyamatelemzés eredmé- beszereznünk az alapanyagokat,
forintot, ám a cég már a tavalyi nye pedig több mint egy bútor: a és legyártanunk, majd pedig a
teljesítményével bekerült kategóri- környezet berendezése. Úgy érzé- helyszínen összeszerelnünk 621
ájának Top50 magyar vállalkozá- keljük, hogy vannak cégek, ame- bútort. Az új üzemben és az új gésa közé. Az irodabútor gyártás leg- lyek igénylik ezt a szemléletet, ezt a pekkel képesek vagyunk rá.
– Nyertek az innovációs pályáfelsõ szegmensében sikerült tehát hozzáállást.
– Mit és mennyit jelent az új zatokon is.
megszerezniük egy fontos szeletet,
– A BRED folyamatosan fejleszt,
ahol az anyag magas minõsége üzem?
– Elõször is: itt már nem bérlõk most egyrészt a Magyar Nagydíjalapelvárás, az ötletesség pedig
vagyunk. A miénk. Magunknak jal elismert Sky bútorcsaládot bõkövetelmény.
– A BRED a legnagyobb ma- csináltuk. Úgy, hogy igyekeztünk vítjük és születõben van két új búgyarországi társaságoknak dolgo- mindenre gondolni. Az üzem per- torcsalád is. Telki és Debrecen

Hála a névadónak
Dr. Jeney Gábor kecskeméti plébános, Bárkányi Ernõ templomigazgató és Bajkó Zoltán pálmonostori plébános mutatott be
szentmisét a napokban, Boldog
János Pál pápa ünnepén,
a róla elnevezett kecskeméti barátság központban. A résztvevõk – a ház
gondozottjai, pártolók,
segítõk, önkéntes szolgálattevõk – emelt lélekkel
mondtak hálát Wadowice
nagy szülöttének azért a

testamentumért, amelynek szellemében nap mint nap száz szegény embernek adnak jó szót és
kitûnõ meleg ételt ebben az intézményben.

után másutt is szeretnénk az orvos-technológiai berendezésekhez általunk tervezett bútorainkat
látni. Ezen a területen is dolgozunk: kifejezetten a rendelõknek
fejlesztünk mobil, állítható magasságú képernyõs munkahelyeket.
– A folyamatelemzés kifejezetten
a személyes ügye. Újabb fejlemények?
– A Budapesti Mûszaki Egyetemen összeállt a stáb: a térberendezéshez kapcsolódóan a funkcióelemzéssel foglalkozik, ipari formatervezõk, belsõépítészek, mûszaki menedzserek számára. A
csapatnak én is oszlopos tagja vagyok. Az egész a BRED folyamatelemzési módszerére épül. Tantárgy lesz tehát mindabból, amit
az elmúlt esztendõkben kitaláltunk, kifejlesztettünk, begyakoroltunk.
– A BRED jövõje tehát biztosnak
látszik.
– Mi a minõségre helyeztük a
hangsúlyt, anyagban, hozzáállásban, gyártásban egyaránt. A legjobb, legnagyobb cégek a megbízóink – ezt azért nem lehet véletlennek tekinteni.

BRED Irodabútor Kft.
Kecskemét, Vasút u. 8.
Mobil: 30/9784-466
Tel./fax: 76/484-776
1122 Budapest,
Városmajor u. 28/A
Tel./fax: 1/225-0299
www.bred.hu

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve.

Plébánia tel.: 76/497-025
Ügyfélszolgálat: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu
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10 éves az M−Team Quality Bt.

Az élelmiszer−biztonság specialistái
A napokban tartotta tízéves jubileumát a tanácsadói és kereskedelmi te- tõl. Mert õk – a saját érdekükben –
vékenységet folytató M-Team Quality Bt. A neves kecskeméti cég ebbõl szóba sem állnak azzal, aki nem
az alkalomból szakmai napot és partnertalálkozót rendezett a Kecskemé- tudja igazolni, hogy termékei a
ti Fõiskola Tudásházában. Sipos Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedel- megfelelõ minõségirányítási rendmi és Iparkamara titkára, Dusnokiné Tóth Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Me- szerben készültek. Vagyis a gyártógyei Kormányhivatal élelmiszerbiztonsági felügyelõje és Páger Zsolt szak- nak saját érdeke a technikai, techértõ elõadását követõen Murányi Szabolccsal, a M-Team Quality Bt. ügy- nológiai, higiéniai fegyelem betarvezetõjével beszélgettünk a – feleségével, Murányiné Füredi Adéllal közö- tása, a megfelelõ minõség garantásen irányított – vállalkozásuk elmúlt tízéves tevékenységérõl.
lása, ha érvényesülni akar a konkurenciaharcoktól
– Ha egy cég megfelelõ minõMurányi Szabolcs ügyvezetõ zajos piacon.
ségirányítási rendszer szerint állítja
– Honnan tudelõ termékeit, akkor a megítélése
ja a megrendelõ,
sokkal elõnyösebb a kereskedelmi
hogy valóban az
partnerei részérõl. A HACCP rendelvárásoknak
szerrel például minden élelmiszermegfelelõen kéipari-vendéglátóipari cégnek renszült egy-egy terdelkeznie kell. Ez egy élelmiszerbizmék?
tonsági szabályozás, aminek betar– Ahogy a hatása garantálja, hogy semmiféle
tóság, az élelmiegészségkárosító hatása nincs az
adott termékeknek. Az utóbbi tíz késõbb ezek az elvárások hivatalo- szerlánc szereplõi is szúrópróbaszerûen bevizsgáltathatnak terméévben mi alapvetõen azzal foglal- san módosulnak?
– A mi munkánk nem egyszeri keket. Amelyekrõl hamar kiderül,
kozunk, hogy megadjuk azokat az
ismérveket, paramétereket, amiket találkozást jelent a partnereinkkel, hogy megfelelnek-e a nagyon
a napi termelés során a vállalko- hanem folyamatos kapcsolatot. részletesen dokumentált specifikázóknak be kell tartania az élelmi- Éppen ezért minden változásról tá- ciónak. Ha nem, akkor nem veszik
szerbiztonság érdekében – nyilat- jékoztatjuk õket. Sõt, a kérésükre át az adott szállítmányt, vagy viszkozta lapunknak Murányi Szabolcs. külön ellenõrzéseket is végzünk, szatartják a számlákat, amíg nem
miáltal elkerülhetik a hivatalok ki- tisztázódik a helyzet, még rosszabb
Folyamatos kontroll
fogásait, s plusz információkhoz esetben azonnal szerzõdést bonta– Közben az oktatást, a felnõtt- juthatnak termékeik minõségét ille- nak a gyártóval, forgalmazóval.
képzést is felvállalták. Mit taníta- tõen. Hiszen olyan magasak ma Vagyis óriásit bukhat, aki a nanak?
már az elvárások az élelmiszer- gyobb haszon reményében meg– Egyebek mellett azt, hogy mire iparral szemben, hogy folyamato- változtatja egy-egy termék összeteügyeljenek ügyfeleink a szerzõdés- san kontroll alatt kell tartani a võit, felrúgva az élelmiszerbiztonkötéseknél, az alapanyagok be- gyártást, ha egy cég talpon akar sági szabályokat.
szerzésénél, mit kell vizsgálni a ter- maradni.
Higiénikusan,
melõknél vagy más partnereiknél,
Óriásit bukhatnak
mirõl tanúskodnak a termésspecifitakarékosan
– HACCP rendszer nélkül nem
– A minõségirányítás, illetve az
kációk, a nyilvántartási számok és
így tovább. Ezzel kizárhatók azok a tevékenykedhet ma élelmiszergyár- oktatás-képzés mellett élelmiszer
technológiával is foglalkoznak.
beszállítók, akik engedély nélkül tó vagy forgalmazó cég?
tevékenykednek, s áruik nem felelnek meg garantáltan az élelmiszerbiztonsági elvárásoknak. Minden cég esetében, úgymond testre
szabottan készítjük el a szükséges
szabályozásokat, s ezek alkalmazását oktatjuk a minõségirányítás
A partnertalálkozón Sipos Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
érdekében. Hiszen más elvárások- Iparkamara titkára a jubiláló házigazda cég fejlõdéstörténetérõl tartott
nak kell megfelelnie például egy képes beszámolót
pékségnek, mint egy húsfeldolgozó vagy egy ivólégyártó üzemnek.
– Nem bizony. Az illetékes ható– Így igaz. Ez valójában azt je– Egy új vállalkozás indulásánál ság is ez alapján végzi – szúrópró- lenti, hogy kidolgozzuk például
összeállítják a gyártási profilnak baszerûen – a vizsgálatait. De ma egy közétkeztetésre vállalkozó
megfelelõ minõségirányítási köve- már a gyártók igazából nem is tõlük konyhának a minõségirányítási
telményeket. De mi van akkor, ha tartanak, hanem a megrendelõik- rendszerét, s ha igényli a meg-

rendelõ, akkor beszerezzük azokat a berendezéseket, gépeket
is, amelyekkel minél gazdaságosabban meg tudnak felelni a minõségi követelményeknek. Ma
már szerencsére olyan széles körû kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, hogy az élelmiszeripar,
az élelmiszerkereskedelem és a
vendéglátás területein ilyesmire
is vállalkozhatunk.
– A kapcsolatrendszerüket tudná számokkal érzékeltetni?
– Az elmúlt tíz évben mintegy
háromszáz cégnek nyújtottunk
minõségirányítási szolgáltatást, s
ebbõl körülbelül százhoz két-háromévente visszajárunk felülvizsgálatot tartani. Azoknak az élelmiszeripari, konyhai gépeket,
berendezéseket gyártó cégeknek
a száma pedig meghaladja a
harmincat, akikkel rendszeresen
üzleti kapcsolatban állunk.
Egyébként nagyon sokat korszerûsödtek térségünk vendéglátó
üzleteinek konyhái is az elmúlt
évtizedben, s mindenhol fontos
szempont lett az élelmiszer higiéniai szabályok betartása és az
energiatakarékosság.
– Merre mutat a jövõ?
– Egyrészt bizonyos, hogy az
élelmiszeriparban a minõség
fontossága nem szorulhat háttérbe. Másrészt egyre nagyobb
népszerûségre tesznek szert a
kistermelõi élelmiszer-elõállítás
termékei. Melyeket akár hagyományos technológiákat használva állítanak elõ. Szeretnénk
ezen vállalkozó szegmensnek is
tanácsadói
szolgáltatásokat
nyújtani.
Továbbfejlesztjük tanácsadói és
kereskedelmi tevékenységünket
annak érdekében, hogy partnereink igényeinek maximálisan meg
tudjunk felelni.
M-Team Quality Bt.
Minõségbiztosítási és
Kereskedelmi Szolgáltató Bt.
Kecskemét, Kurucz krt. 13/A
Tel.: 76/321-248
Fax: 76/328-264
Mobil: 30/3993-095
mteamquality@gmail.com
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Hírös Futár Kft.

Két pont között a leggyorsabb
A csaknem 30 éves ismeretség,
a felelõsségteljes munka során
kialakult baráti kapcsolat, az
egymás erõsségeinek és gyengeségeinek ismerete, õszinte megbeszélése, illetve a stabil, szeretetteljes családi háttér ösztönözte

arra három éve Eperjesi László
Dénest és Surányi Csabát, hogy
megalakítsák közös cégüket, a
Hírös Futár Kft.-t. Ma már a sa-

ját logójukkal ellátott, különbözõ
méretû autóikkal, illetve az
egyenruhás sofõrökkel gyakran
találkozhatunk, különösen Kecskeméten és környékén.
– Nem akartunk, nem akarunk
ma sem mást, mint becsületes

munkára, egymás tiszteletére és
kölcsönös bizalomra épülõ, sikeres vállalkozást mûködtetni –
hangsúlyozzák a tulajdonosok. –

tését, de akár Mikulás ruhába is
beöltözünk, ha ezt igénylik a
megrendelõk.
A rugalmasság, a kreativitás
mellett rendszeres karitatív munka is jellemzi a Hírös Futár Kft.
tevékenységét.
Emlékezetes,
ahogy szállításokkal és gyûjtõmunkával segítették egy lajosmizsei kisfiú gyógyíttatását, azt
viszont kevesen tudják, hogy
rendszeres támogatói egy budapesti gyermekkórháznak is. A
Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központ áldásos munkáját is
gyakran segítik erejükhöz, szabadidejükhöz, lehetõségeikhez
mérten.

Pontos, megbízható szállítást kínálunk, s ahogy szlogenünk is
jelzi, nálunk a fuvarozás: Két
pont között a leggyorsabb. S nálunk nagyon fontos tényezõ a
diszkréció, a teljes körû bizalmi
szolgáltatás. Futárcégünk garancia arra, hogy
a magánszemélyek, a vállalkozások és
az állami intézmények
küldeményei
idõben eljussanak a címzettekhez,
amivel
sok
esetben idõt,
pénzt és fáradtságot takaríthatnak meg. Vállalunk postai, hivatali ügyintézéseket, hazai
szállításokat, árubeszerzéseket,
protokoll küldemények kézbesí-

Hírös Futár Kft.
Tel.: 70/376-6980,
30/915-7615
e-mail: info@hirosfutar.hu
Honlap:
http://www.hirosfutar.hu

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ novemberi MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
2. szerda
3. csütörtök
4. péntek
5. szombat
6. vasárnap
9. szerda
10. csütörtök
11. péntek
12. szombat
13. vasárnap
14.hétfõ
15. kedd
16. szerda
17. csütörtök
18. péntek
19. szombat
21. hétfõ
22. kedd
23. szerda
24. csütörtök
25. péntek
26. szombat
27. vasárnap

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

A VÍG ÖZVEGY
Kiss M. b.
A VÍG ÖZVEGY
Nagy L. b.
A VÍG ÖZVEGY
Blaha L. b.
A VÍG ÖZVEGY
Honthy H. b.
AZ EGÉRFOGÓ
Gombaszögi E. b.
WINNETOU
Kodály Z. b. – bemutató
WINNETOU
Tersánszky J. J. b.
BÁNK BÁN –
Katona József születésének 220. évfordulója alkalmából
19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ
Arany J. b.
11.00 ó WINNETOU
bérletszünet
19.00 ó „Elöl megy a nyelve”
Berecz András mesemondó önálló estje
15.00 ó WINNETOU
Benedek E. b.
19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ
Páger A. b.
15.00 ó WINNETOU
Jókai M. b.
19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ
Törzs J. b.
15.00 ó WINNETOU
Móra F. b.
19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ
Apáczai Cs. J. b.
19.00 ó AZ EGÉRFOGÓ
Németh L. b.
19.00 ó A VÍG ÖZVEGY
Radó V. b.
19.00 ó REVANS – ExperiDance produkció
VÁNDORFESZTIVÁL
19.00 ó ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM – VESZPRÉMI PETÕFI SZÍNHÁZ
19.00 ó HAJNALBAN, DÉLBEN, ESTE – SZOLNOKI SZIGLIGETI
SZÍNHÁZ
19.00 ó KÉSEI TALÁLKOZÁS – SOPRONI PETÕFI SZÍNHÁZ
19.00 ó EGY NYÁRI NAP – SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON
SZÍNHÁZ
19.00 ó KAPJ EL – BÉKÉS MEGYEI JÓKAI SZÍNHÁZ
11 és 14 órakor POPEYE – Budapest, RaM Colosseum

Kecskemét, Katona József tér 5.

G

Tel.: 501−170

G

28. hétfõ
29. kedd
30. szerda

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

FODRÁSZNÕ – DEBRECENI CSOKONAI SZÍNHÁZ
PIKÁNS ZSOLTÁR – GYÕRI NEMZETI SZÍNHÁZ
WINNETOU
Andersen b.
AZ EGÉRFOGÓ
Dajka M. b.
WINNETOU
LaFontaine b.
AZ EGÉRFOGÓ Latabár K. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
2. szerda
4. péntek
10. csütörtök
12. szombat
13. vasárnap

19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó

14. hétfõ
19. szombat
20. szombat

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

22. kedd
26. szombat
27. vasárnap
29. kedd
30. szerda

BOLDOGTALANOK
BOLDOGTALANOK
A RÉGI HÁZ – bemutató
BOLDOGTALANOK
A RÉGI HÁZ – bemutató a Klebelsberg Kuno Mûvelõdési
Központban
A RÉGI HÁZ – a Klebelsberg Kuno Mûvelõdési Központban
A RÉGI HÁZ
A RÉGI HÁZ
A RÉGI HÁZ
A RÉGI HÁZ
PILLANTÁS A HÍDRÓL
PILLANTÁS A HÍDRÓL
BOLDOGTALANOK
BOLDOGTALANOK

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
3. csütörtök
5. szombat
23. szerda
24. csütörtök
25. péntek

19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN – a Thália Színházban
19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN – a Thália Színházban
19.00 ó BÁNK BÁN
19.00 ó BÁNK BÁN
19.00 ó BÁNK BÁN
A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.

e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu

G

www.kecskemetikatona.hu
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Húszéves a Pilze−Nagy Kft.

Piacvezető laskagomba−termesztők
Évente egymilliárd forintos forgalom, 30 ezer négyzetméter termesztõfelület, beszállítás hét nyugat-európai áruházlánc üzleteibe, 12 ezer
tonna elõállított laskagomba-alapanyag, 70 dolgozó… – Ezek a számok is tanúskodnak arról, hogy családi vállalkozásból mára igen jelentõs piaci szereplõvé vált a Pilze-Nagy Kft. A sikeres cég huszadik születésnapját ünnepelte a napokban partnereivel, vendégeivel, dolgozóival
a Kecskemét melletti 10 hektáros telephelyén.
Az innovatív gondolkodás, az
állandó fejlesztés eredményeként
ez a társaság ma olyan komplex
tevékenységet folytat környezetbarát módon, amely a termesztés
mellett az alapanyag-gyártást és
a képzõdõ szerves hulladékok
hasznosítását is magába foglalja.
Telephelyükön egymás mellett találhatók a laskagomba-termesztõ
épületek, sátrak, az alapanyaggyártó és a biogáz-üzem.
Nagy László, a kft. alapítója és
ügyvezetõje felidézte a kezdeteket, amikor kényszervállalkozóként zöldség- és gyümölcskereskedéssel foglalkozott. A laskagomba iránti külföldi kereslet hatására fordult a gombatermesztés
felé, és a cég fejlõdése igazolta
döntésének helyességét. A termesztõfelület növelése mellett
2002-ben alapanyag-gyártással
bõvült a tevékenységük, 2008ban pedig átadták a technológiai
újdonságot jelentõ, a gombatermesztés hulladékaira épülõ biogáz-üzemet. Nagy László hangsúlyozta, a nyugat-európai piacokon tipikus magyar termékké vált
a laskagomba, ami egész évben
népszerû termék a nyugat-európai áruházak polcain is. Ám a
lengyelek és a hollandok jelentõs
konkurenciának mutatkoznak, így
létkérdés az állandó megújulás,
amihez a fõiskolákkal, egyetemekkel és kutatóintézetekkel ki-

alakított együttmûködés is hozzájárul.
A rendezvényen Nagypál Sán dor , városunk alpolgármestere
örömét fejezte ki, hogy az ország
elsõ számú innovatív laskagomba-termesztõ, forgalmazó cége
Kecskemét gazdasági potenciálját erõsíti. Az alpolgármester szerint a cég neve egyet jelent a
megbízhatósággal, a minõséggel, amit ráadásul környezetbarát
technológiák
alkalmazásával érnek el,
és a szerves
hulladék hasznosításával a
biogáz-üzemben egyedülálló módon
hasznosítják a
gombatermesztés melléktermékeit.
– Még idén
elkészül
a
zöldség-gyümölcs kertészeti stratégia, és hamarosan négymilliárd forintnyi forrás nyílik meg a
kertészet korszerûsítésére –
hangsúlyozta a születésnapi ünnepségen Czerván György , a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelõs államtitkára. Ez követõen kifejtette, a

A Hegedûs együttes húzta a talpalávalót

Nagy László ügyvezetõ-alapító
kormány olyan szabályozókat kíván bevezetni, amelyek segítségével javulhat a kertészeti ágazat teljesítménye – annál is in-

zõgazdaságból származik. A klímapolitika feladata ezek csökkentése is. A kevesebb mûtrágya
és kemikália használata mellett
a helyettes államtitkár kiemelte a
helyi piacok jelentõségét – miáltal csökkenhet a szállításokból
fakadó környezeti terhelés –, valamint a víztakarékosabb rendszerek és a megújuló energiák
szélesebb körû alkalmazásának
ösztönzését.
Kõváriné dr. Bartha Ágnes , a
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke hangsúlyozta, hogy a
Pilze-Nagy Kft. egy nagyon jól
felépített, a kutatásfejlesztésre
alapozott stratégia révén érte el
sikereit. A kamara elnöke azt is

Együtt ünnepeltek partnereikkel és vendégeikkel
kább, mert a kapacitások ma
nincsenek kihasználva. – Kidolgoznak többek között egy több
lábon álló kockázatvállalási
rendszert és támogatják a helyi
értékesítést. Ennek érdekében
tervezik a közbeszerzési szabályok módosítását is a helyi termelõk érdekében. Az államtitkár
a finanszírozást tekintve kiemelte
egy agárbank létrehozásának
szükségességét.
A Pilze-Nagy Kft. rendezvényén Olajos Péter , a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság fejlesztésért és klímapolitikáért felelõs helyettes államtitkára elõadásában kifejtette, Magyarországon az üvegházhatást
okozó gázok 13 százaléka a me-

kiemelte, hogy a cég ezzel nemcsak saját megmaradását és fejlõdését biztosította, hanem a
hozzá kapcsolódó cégek, vállalkozások fejlõdését is. Nagy Lász ló és lánya, Somosné Nagy Adri enn a társadalmi felelõsségvállalás jegyében egy új szemléletet
honosítottak meg a kamarában,
mely szerint stratégiailag kell
gondolkozni, az együttmûködésre kell alapozni és nem szabad
elhallgatni a sikerhez vezetõ utat.
A vendégek a rendezvényen
megtekinthették a termesztést, az
alapanyag-gyártó és a biogázüzemet, majd meggyõzõdhettek
arról is, hogy csak a fantázia szab
határt a laskagomba felhasználásával készülõ ételeknek.
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A műkerti kápolna új oltárszobra

Napba öltözött Boldogasszony
Kecskeméten, a mûkertvárosi Assisi Szent Ferenc kápolnában új oltár szobrot avattak a napokban. A Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét ér seke által felszentelt mû Németh Endre, a cseh Kutná Horában élõ
magyar mûvész alkotása. Az érsekújvári születésû „Andrej” 1996 óta
jár rendszeresen Kecskemétre, a Nemzetközi Zománcmûvészeti Alko tómûhelybe, s az egyes szimpóziumok alkalmával gyakran itt, a temp lommal szomszédos, százéves Kecskeméti Mûvésztelep egykori köz ponti mûterembérházában dolgozik. Itt ismerkedett meg dr. Fekete
Lászlóval, a mûkerti kápolna alapítójával, gondnokával is, aki felkér te e szobor megalkotására.
A donátor régi mûvészettörté- sõsorban a csíksomlyói zarándokneti hagyományokat követett ak- latok híres Szûz Mária kegyszobra
kor, amikor társalkotóként iko- ragadta meg, melyet a helyiek és
nográfiai programmal szolgált a a csángók „Babba Mária, a napmûvész számára. A bibliai kiindu- ba öltözött Boldogasszonynak”
lópont a Jelenések könyve (12,1- neveznek. A 16. századinak tartott
2) volt: „Az égen nagy jel tûnt fel: késõ gótikus mintakép stílusát
egy asszony, öltözete a Nap, lába csupán visszafogott stilizálás kerealatt a Hold, fején tizenkét csillag- tében idézi meg az alkotó, ahogy
ból korona. Áldott állapotban a szimbolikus elemeket (például a
volt”. Az Apokalipszis napba öltö- tizenkét csillagból álló koszorúzött asszonyát több változatban is korona Mária fején) is csak részmegjelenítették az elmúlt száza- ben, illetve átalakítva veszi át. Az
dok során. Az alkotó figyelmét el- utóbbiak közül különösen figye-

rázolásokból leszármaztatható, úgynevezett immaculata típus egy változata,
melyen a Szeplõtelen Szûz,
azaz a Virgo Immaculata a
glóbusz felett lebeg. Érdemes megnézni ebben az
összefüggésben (Regnum
Marianum) a kecskeméti
Szentháromság-emlék Mária szobrát, mely alatt egy
tengelyben Szent István ábrázolása jelenik meg.
A hagyományos ikonogDr. Fekete László, Németh Endre és
Gyergyádesz László
ráfiai összetevõkön túl, dr.
az új oltárszobor elõtt
Fekete László hívta fel a filemreméltó a Szûz mögötti man- gyelmemet arra a különleges
dorla alakú sugárkoszorú, melynek szimbolikus összefüggésre, mely
megjelenítési módjával az alkotó az alapkõletétel nagy fakeresztigyekezett illeszkedni a kápolna jén bevésett dátum (2004) és a
szentélye feletti gerendázat szerke- mennyek királynõje feje körül
zetéhez. A különbségek közül a leg- megjelenõ csillag koszorú között
feltûnõbb, hogy a kecskeméti Má- van, hiszen a 12 csillagból álló
ria bal karján nincs ott a Gyermek koszorú néhány évtizede az Euró(igaz, a szobor melletti alapító ke- pai Unió jelképe, s Magyarország
pedig 2004-ben lett annak teljes
reszten megjelenik a Megváltó).
A Jelenések könyve szövegé- jogú tagja.
Végezetül idézzünk a mûvészt
nek pontos követése mellett, ezzel
Mária mennybevételének egyes befogadó Nemzetközi Zománcbarokk ábrázolásai is megjelen- mûvészeti Alkotómûhely igazgahetnek a lelki szemeink elõtt, min- tójának, Gyergyádesz László
denekelõtt a Nagyboldogasszony szentmise elõtt mondott laudáazon értelmezése, amely a ma- ciójából: „A mûvésznek az alkogyarsághoz fûzi. A millennium, tómûhely gyûjteményében õrzött
1896 óta külön emlékünnepe mûvei mellett a maival együtt 3
van nálunk annak az esemény- köztéri munkája is városunkhoz
nek, amikor Szent István orszá- kapcsolódik: a megyei könyvtár
gunkat Mária oltalmába ajánlot- igényes kerámia felirata, a Katota. A kecskeméti szobron ehhez is na József Gimnázium angyalos
köthetjük azt, hogy az égi jelenés- kerámia országcímere, s most a
ként megfogalmazott ábrázolá- Napba öltözött Boldogasszony císokkal szemben itt nem a hold- mû, fából készült szobra, amely
sarló látható legalul (bár kismé- innentõl átlényegül és közös
retû utalásként ott van), hanem a misztériumunk része lesz. Isten élföldgolyó, s rajta az elsõ asz- tesse a közösséget, amely befoszonyt, Évát megkísértõ kígyó (Ter, gadja ezt a többszörösen is szim3,15). Ennek az elõzménye egy bolikus alkotást, és Isten éltesse a
az ellenreformáció idején népsze- jövõre 70 éves mûvészt, Németh
rû, s a napba öltözött asszonyáb- Endrét!”
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