
DDeecceemmbbeerr  1199--ttõõll  2211--iigg a Barátok
temploma melletti rom-kertben ismét
felállítja a Porta Egyesület az élõ Betle-
hemet. Itt elevenedik meg a bibliai tör-
ténet korhû ruhába öltözött szereplõk-
kel és háziállatokkal. A betlehemi já-
szol mellett iskolás, óvodás csoportok
és kulturális egyesületek adják elõ ka-
rácsonyi mûsorukat a fõtéri sokadalom
szórakoztatására. DDeecceemmbbeerr  2244--éénn fél
11-kor az SOS Gyermekfalu aprósá-
gai a Wojtyla Házban adják elõ kará-
csonyi ünnepi mûsorukat, és a támo-
gatók jóvoltából mindenki ajándék-
csomagot vihet haza. (Az intézménybe
5-én ajándékokkal megrakodva a
Gong Rádió Mikulása is ellátogatott.)

A Wojtyla Ház az ünnepek alatt
nem csak a gondozottjairól gondos-
kodik. Az önzetlen támogatóknak
köszönhetõen ddeecceemmbbeerr  2244--éénn,,  2255--
éénn,,  2266--áánn,,  3311--éénn  ééss  jjaannuuáárr  11--jjéénn  a
fõtéren felállított sátorban várják fi-
nom ebédre a többi nehéz sorsú
embertársaikat is a szeretet asztalá-

hoz. A szegényekkel együtt idén is
állít az intézmény közös  karácsony-
fát december 24-én, a fõtéri sátor
közelében, majd 12 órakor a Kato-
na József Gimnázium színjátszóival
és LLeezzssáákk  SSáánnddoorrral, a Magyar Or-
szággyûlés alelnökével együtt kö-
szöntik Jézus születését. A Szenteste
Alapítvány munkatársai az idei kará-
csonyestén 23-dik alkalommal visz-
nek személyre szóló ajándékot a
dunavecsei árvaházba. Az év leg-
szebb napjain több neves közéleti
személyiséggel, illetve számos önzet-
len támogatóval osztják meg az ün-
nep örömét a közös ebédeken.
DDeecceemmbbeerr  2222--éénn fél 12-kor dr.
BBáábbeell  BBaalláázzss Kalocsa-Kecskemét
érseke gyújtja meg a Wojtyla-
sorsközösség adventi koszorújának
utolsó gyártáját. DDeecceemmbbeerr  3311--éénn
11 órára hálaadó hangversenyre
várják a rászorulókat, a támogató-
kat és minden jó szándékú embert a
Barátok templomába.

Hazánkban az egyházmegyék
saját szervezésû programokkal
kapcsolódnak a kezdeményezés-
hez. Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-
kecskeméti Fõegyházmegye érse-
ke október 21-én, Kalocsán, a
Szent József templomban nyitotta
meg ünnepi szentmise keretében
a Hit évét.

––  AAzz  üünnnneeppii  sszzeennttmmiissee  eellssõõ
ggoonnddoollaattaaiikkéénntt  JJéézzuuss  nnyyiillvváánnooss
mmûûkkööddéésséénneekk  eellssõõ  ééss  uuttoollssóó  sszzaa--
vvaaiitt  iiddéézzttee,,  mmiisszzeerriinntt::  „„TTéérrjjeetteekk
mmeegg,,  ééss  hhiiggggyyeetteekk  aazz  üüddvvöösssséégg  jjóó
hhíírréébbeenn!!””,,  iilllleettvvee::  „„mmeennjjeetteekk  eell  aazz
eeggéésszz  vviilláággrraa,,  tteeggyyeetteekk  ttaannííttvváá--
nnyyoommmmáá  mmiinnddeenn  nnééppeett,,  ttaannííttssáá--
ttookk  õõkkeett,,  kkeerreesszztteelljjéétteekk  mmeegg  õõkkeett!!
AAkkii  hhiisszz  ééss  mmeeggkkeerreesszztteellkkeeddiikk,,  aazz
üüddvvöözzüüll..””  AA  ffeellaaddaatt  tteehháátt  uuggyyaann--
aazz,,  mmiinntt  kkéétteezzeerr  éévvee  vvoolltt??

– A II. Vatikáni Zsinat ötvenedik
évfordulójához kötõdõ Hit évének
meghirdetését ugyanaz a jelenség
tette indokolttá, mint amikor pél-
dául a természetvédelem, vagy a
folyók évérõl szólva a figyelmet
olyan területre irányítják, ahol fo-
kozott odafigyelés vált szükséges-
sé. Mi is a keresztény élet ellapo-
sodását észleljük manapság Euró-
pában. Hozzáteszem: Istennek
hála, a világ más részein nem így
áll a dolog. A Hit Évének célja az

újraevangelizáció. Ez egyszerre je-
lenti a keresztény gyökerek meg-
erõsítését és az elközömbösödöt-
tek felrázását. Az emberek vissza-
vezetése a klasszikus keresztény
értékekhez II. János Pál pápa új-
raevangelizációs törekvéseként in-
dult útjára a katolikus Lengyelor-
szágból, de talán még soha nem
volt annyira aktuális, mint most,
amikor sok szempontból elvallás-
talanodott, elistentelenedett a
nép.

––  MMiinneekk  aa  mmeeggúújjuulláássáátt,,  úújjrraaéérr--
tteellmmeezzéésséétt  jjeelleennttii  eezz??

– Már a II. Vatikáni Zsinat szán-
déka is az volt, hogy a huszadik
század megváltozott körülményei

között az egyháznak is oda kell fi-
gyelnie az új idõk jeleire. Erre ma-
ga Jézus hívta fel a figyelmet. Ez
nem a tanítás megmásítását je-
lenti, hanem a mai ember gon-
dolkodásához szabott újrafogal-
mazást. Mert bár ugyanazokat az
igazságokat mondjuk el, másként

kellett tanítani a gyerekeket
mondjuk 50 évvel ezelõtt, mint
ma. Megváltozott körülöttünk a
világ, így ha azt szeretnénk, hogy
eljusson a szavunk az emberek-
hez, nekünk is változtatnunk kell
a módszereken. A mai útkeresõ
fiatalokhoz a saját nyelvükön kell
szólni. Olyan módon, ami képes
õket lelkesíteni. Persze egyedül
üdvözítõ megoldás a hit átadá-
sában sincs. Mint ahogy nem lé-
tezik az az ember sem, aki meg
tudná mondani, hogy hogyan le-
hetne jobbá tenni ezt a társadal-
mat. Valójában minden esztendõ
a hité, de most még erõteljesebb
nyomatékot kap saját hitünk

megerõsítése, és azoknak az
utaknak a feltárása, amelyek ré-
vén a jelenleginél nagyobb teret
nyerhet a keresztény életforma.

––  AA  vviilláággbbaann  zzaajjllóó  ffoollyyaammaattookk::
aa  ggaazzddaassáággii  rreecceesssszziióó,,  aazz  eellsszzee--
ggéénnyyeeddééss,,  aa  ffooggyyaasszzttóóii  ttáárrssaaddaa--
lloomm......  FFooggéékkoonnyyaabbbbáá,,  vvaaggyy  éépp--
ppeenn  hhooggyy  éérrzzéékkeettlleenneebbbbéé  tteesszzii  eezz
aazz  eemmbbeerreekkeett  aa  hhiitt,,  aa  vvaallllááss  kkéérr--
ddéésseeii  iirráánntt??

– Az euroatlanti civilizáció vál-
ságban van. Ebbõl a kiutat az je-
lenthetné, ha valami csoda foly-
tán az emberek felismernék,
hogy a gyermekvállalás saját
sorsuk és nemzetük jövõjének
alapkérdése, és lenne merszük,
hitük több gyereket vállalni. Azu-
tán pedig keresztény módon ne-
velni, hiszen a keresztség szent-
ségében, amelyben még sokan
részesülnek, ígéretet tesznek a
szülõk, hogy keresztény módon
nevelik gyermekeiket. Gyakorla-
tilag ez azt jelenti, hogy a jó pél-
da mellett vele együtt részt vesz-
nek a szentmisén, és a hitokta-
tásban részesíttetik, legyen az
plébániai vagy templomi. A jövõ
évtõl pedig nem az etikát, hanem
a hittant választják a kötelezõvé
tett iskolai erkölcsoktatásban. Az
újraevangelizáció a hívõket buz-
góbbá teszi, a közönyösöket és a
fásultakat megpróbálja felrázni,
de legalább megszólítani. Azt
nem tudom, mennyire fásult a
mai ember, hogy mi képes még
õt felrázni, ahogy azt sem, mit
hoz a jövõ. De a jövõ Istenét is-
merem.

A Hit éve és a jövõ nemzedéke
AA  IIII..  VVaattiikkáánnii  ZZssiinnaatt  mmeeggnnyyiittáássáánnaakk  5500..  éévvffoorrdduullóójjaa  aallkkaallmmáábbóóll  ookkttóó--
bbeerr  1111--ii  kkeezzddeetttteell  hhiirrddeettttee  mmeegg  XXVVII..  BBeenneeddeekk  ppááppaa  aa  HHiitt  éévvéétt,,  aammeellyy
––  aa  SSzzeennttaattyyaa  sszzáánnddéékkaa  sszzeerriinntt  ––  22001133..  nnoovveemmbbeerr  2244--éénn,,  KKrriisszzttuuss  kkii--
rráállyy  üünnnneeppéénn  éérr  mmaajjdd  vvééggeett..  AA  kkaattoolliikkuuss  hhíívvõõ  sszzáámmáárraa  kküüllöönnlleeggeess  aall--
kkaalloomm  eezz  aarrrraa,,  hhooggyy  mmeeggvvaalllljjaa  hhiittéétt  aa  ffeellttáámmaaddootttt  KKrriisszzttuussbbaann,,  hhooggyy
aazz  eeggyyhháázz  áállttaall  õõrrzzöötttt  öörröökk  hhiitteett  mméégg  jjoobbbbaann  mmeeggiissmmeerrjjee  ééss  aa  kköövveett--
kkeezzõõ  nneemmzzeeddéékkeekknneekk  ttoovváábbbbaaddjjaa  ––  mmuuttaatt  rráá  aa  SSzzeennttaattyyaa  aazz  éévveett
mmeegghhiirrddeettõõ  PPoorrttaa  ffiiddeeii  ((AA  hhiitt  kkaappuujjaa))  aappoossttoollii  lleevvééllbbeenn..  

DDeecceemmbbeerr  55--éénn  ttaarrttoottttaa  bbúúccssúújjáátt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  SSzzeenntt  MMiikkllóóss  
tteemmpplloomm,,  aahhooll  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkee,,  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  

cceelleebbrráállttaa  aazz  eessttii  sszzeennttmmiisséétt,,  mmaajjdd  aa  sszzookkáássookkhhoozz  hhíívveenn,,
aa  rréésszzttvveevvõõ  ggyyeerreekkeekknneekk  MMiikkuullááss--ccssoommaaggoott  oosszzttootttt  

HHaaggyyoommáánnyyooss  kkaalleennddáárriiuummuunnkk  HHiitt  ééss  éélleett  ccíímmmmeell  iissmméétt  mmeeggjjeelleenntt,,
aammii  kkaapphhaattóó  BBááccss--KKiisskkuunn  pplléébbáánniiááiinn,,  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  KKoorrddaa
KKöönnyyvveessbboollttjjáábbaann  ééss  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  ((KKeeccsskkeemméétt,,  WWoojjttyyllaa  ttéérr  11..))
TTeelleeffoonn::  7766//550055--004411,,  EE--mmaaiill::  iinnffoo@@wwoojjttyyllaa..hhuu..

DON PULI
Pizza szolgálat

�� Pizzák
�� Spagettik
�� Frissensültek
�� Bab ételek
�� Gyros tál 

görög salátával

Nyitva: mindennap
11−23 óráig

76/717−075
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Jól mutatta legutóbb a Biczó
Csárda vezetõségének kulturá-
lis törekvéseit és érzékenységét
a rendkívül alaposan megszer-
vezett Mikulás ünnepség, ami-
nek jóvoltából nemcsak az izsá-

ki, hanem a fülöpszállási és
soltszentimrei gyermekek is ta-
lálkozhattak a nagyszakállúval.
A lurkóknak egy félórás mûsor-
ral kedveskedett a Lóca együt-
tes. Ezt követõen érkezett meg

hozzájuk szánon a Mikulás, aki-
nek ez alkalommal már három-
százan mesélhették el a csárdá-
ban, hogy mennyire voltak szó-
fogadó, jó gyerekek az eltelt
esztendõben. 

Mikulás a Biczó Csárdában

A „Kodály Zoltán Vegyeskar” 
(iparos dalárda) alapításának 

125. évfordulójára 
emlékezünk 2013-ban. 

A „VI. Regionális kórustalálkozó” keretében megrendezésre kerülõ
ünnepség támogatására kérjük a mûfajt kedvelõ 

barátainkat, szponzorokat.
Adószámunk: 18344563-1-03

Bankszámlaszám: OTP 11732002-20333216
Köszönettel: 

Kodály Zoltán Kecskeméti Vegyeskar Alapítvány (Iparos dalárda)
6000 Kecskemét, Hornyik J. krt. 4

AAddrreennaalliinn  KKfftt.. (Somodi Zsolt, Perla-
ki István), AAeerroo  HHootteell (Vas Gabriel-
la), AAkkaasszzttóóii  HHaalláásszzccssáárrddaa (Szabó
József), AAllffööllddii  GGaarraabboonncciiááss  KKfftt..
(Kocsis Pál), AAllfföölldd  PPrroo--CCoooopp  ZZrrtt..
(Vágóné Balla Eszter), AAllggyyõõii  HHaa--
lláásszzccssáárrddaa (Barta László), AAppoossttaagg
PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall (Zakar Zol-
tán), AArraannyyhhoommookk  GGyyoorrsséétttteerreemm
(Kovács Zsolt), AArraannyykkaappuu  ÓÓvvooddaa
(dr. Csertõ Aranka), AAuuttóó  UUnniivveerrzzááll
KKfftt.. (Kovács Lajos), AAuuttoofflleexx  KKnnootttt
KKfftt..  (H. Szabó Sándor), BBááccss--KKiisskkuunn
MMeeggyyeeii  ÉÉlleellmmiisszzeerrlláánncc--bbiizzttoonnssáággii
ééss  ÁÁllllaatteeggéésszzssééggüüggyyii  IIggaazzggaattóóssáággaa
(dr. Drozdik Ferenc), BBááccss--KKiisskkuunn
MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg,,
BBááccss--ZZööllddéérrtt  ZZrrtt..  (Bûdi Zsolt), BBaarráá--
ttookk  kköözztt (Nagy Alexa, Bozsek
Márk), BBeekkee  ééss  BBeekkee  22000000  KKfftt,,
Izsák (Beke István), BBéérreess  AAllaappíítt--
vváánnyy Budapest, BBiirrkkááss  BBoorr--  ééss  PPáá--
lliinnkkaahháázz  (Birkás Zoltán, Birkás
Menyhért), BBKKMM  ÉÉppííttéésszzkkaammaarraa
(Borbély Lajos), BBuuggaaccii  KKaarriikkááss
CCssáárrddaa (Kovács Zoltán), CChhaarroollaaiiss
KKfftt.. (Bujdosó Márton), CCiiggáánnyy  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt (Orbán Gyula),
CCssaalláánnoossii  CCssáárrddaa,,  CCsseehh  PPéékksséégg
KKfftt..  (Cseh Zoltán), CCssiillllaagg  VVeennddéégg--
llõõ (Rabi Illés), DDeellpphhii  HHuunnggaarryy  KKfftt..
(dr. Jámbor Zoltán), DDiimmeennzziioo  BBoo--
rráásszzaatt (Kovácsné Drabant Katalin),
ÉÉggáázz--DDééggáázz  ZZrrtt..  (Mórocz Enikõ),
ddrr..  DDeeáákk  PPéétteerr  üüggyyvvéédd,,  EEllssõõ  MMaa--
ggyyaarr  FFeehhéérraasszzttaall  LLoovvaaggrreenndd (Bojtor
Tibor, Bodor István), EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee
EEggyyeessüülleett  (Farkas Gábor), FFeejjeeddeell--
mmii  PPéékksséégg (Lovas József), FFoorrnneettttii
KKfftt.. (dr. Szabó József), FFõõzzeelléékkhháázz

(Héjja Krisztián), FFrreeee  LLiinnee  KKfftt.. (Ki-
rály József, Gáspár Zsolt),
FFrriittttmmaannnn  BBoorráásszzaatt (Frittmann Ist-
ván, Frittmanné Mártika), FFüürrttööss  ÉÉtt--
tteerreemm (Borbényi László), FFüürreeddii
AAuuttóóss  IIsskkoollaa (Füredi András), GGaallll--
FFoooodd  KKfftt.. (Borsos Istvánné), GGaallllii--
CCoooopp  ZZrrtt.. (Garai András), GGeeddeeoonn
PPaannzziióó (Gedeon Zsolt), GGeenneerraall
CCeennttrraall  KKfftt..  (Szemerédi Tibor),
GGeerréébbyy  KKúúrriiaa (Látos Lajos), GGllaaddiioo--
lluuss  KKfftt.. (Bajáki Ede), GGoonngg  RRááddiióó
KKfftt.. (Tõzsér Judit), GGrraannaaddaa  KKoonnffee--
rreenncciiaa,,  WWeellllnneessss  ééss  SSppoorrtt  HHootteell
(Nagy Róbert), GGyyeenneess  KKeerrttéésszzeett
(Gyenes István), GGyyeerrmmeellyyii  ZZrrtt..
(Tóth Béla), HHaalláásszz  HHúússüüzzeemm (Kocsis
Tünde), HHaammiilloo  CCuukkrráásszzddaa  (Marton
Zoltán), HHáárroomm  GGúúnnáárr  ÉÉtttteerreemm  ééss
RReennddeezzvvéénnyyhháázz (Csizmadia László),
HHeeggeeddee  KKeerrttéésszzeett  (Hegede István),
HHeeiibbll  IIssoolliieerrtteecchhnniikk  KKfftt.. (Heibl Jó-
zsef), HHeetteeddnnaappii  AAddvveennttiissttaa  EEggyyhháázz
(Kormos Tivadar), HHiimmaalláájjaa  VVeenn--
ddééggllõõ  (Kovács Gyula), HHíírrööss  FFuuttáárr
KKfftt..,, HHíírrööss  BBaarroommffii  KKfftt.. (Ábrahám
Attila), (Eperjesi László Dénes),
HHíírrööss  LLoovvaarrddaa  (Vörös Tibor), HHoolllloo--
ggaasszzttrroo  KKfftt..  (Holló Tibor) HHoonnvvéédd
KKóórrhháázz  kkoonnyyhhaa (Stein Ferenc), HHúúss--
cceenntteerr  22001111  KKfftt.. (Horváth Zoltán),
HHuusszzáárr  BBoorrhháázz (Huszár István), II  &&
VV  KKfftt..  (Valaszky János), IIzzssáákkii  HHáázz--
iittéésszzttaa  KKfftt.. (Juhász Sándor, Juhász
Sándorné), JJaakkaabbsszzáálllláássii  PPoollggáárr--
mmeesstteerrii  HHiivvaattaall (Szabó Mihály), KKáá--
ddáárr  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  KKfftt.. (Kádár
László), KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz
(Cseke Péter, Mészár Zsuzsa), KKeeccee--
llii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall (Haszilló
Ferenc), Kecel RRóómmaaii  KKaattoolliikkuuss  PPlléé--
bbáánniiaa (Burányi Roland), KKeeccsskkeemméé--
ttii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall (dr. Zom-

bor Gábor), KKeeccsskkeemmééttii  CCssáárrddaa
(Kullmann Sándor), KKeeccsskkeemmééttii  FFõõ--
pplléébbáánniiaa  (dr. Jeney Gábor), KKeeccss--
kkeemmééttii  KKoonnzzeerrvv  KKfftt..,,  KKeeccsskkeemmééttii  IIff--
jjúússáággii  FFúúvvoosszzeenneekkaarr  (Ábrahám Ti-
bor), KKeeccsskkeemmééttii  MMeeggyyeeii  KKóórrhháázz
(dr. Bánfalvi Attila, Miklós Márta,
Gehér Éva, dr. Bíró Balázs, dr.
Tóth János, dr. Laczkó Tibor, dr.
Bartos Zsuzsa, dr. Németh Lajos,
dr. Gál János, dr. Pánczél Gyula),
KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroossii  RReennddõõrrkkaappiittáánnyy--
ssáágg  (Rigó János), KKeeccsskkeemmééttii  KKoo--
ddáállyy  ZZoollttáánn  VVeeggyyeesskkaarr , KKeeffaagg  ZZrrtt..

(Sulyok Ferenc), KKeeccsskkeemmééttii PPaajjoorr
PPáálliinnkkaa  ZZrrtt.. (Pajor Jenõ), KKeerrttéésszzeettii
FFõõiisskkoollaa  (Jantovics Róbert), KKÉÉSSZZ
HHoollddiinngg  ZZrrtt.. (Varga Mihály, Pintyõ-
ke Marcell), KKííggyyóóssii  CCssáárrddaa
(Hodován László), KKiissbbuuggaaccii  ÉÉttttee--
rreemm (Vados Csaba), KKiisskkuunnfféélleeggyy--
hháázzii  MMaalloomm  KKfftt..  (Gulyás István),
Kiss Cuki Kft. (Kiss Zoltán), KKoonnzzeerrvv--
ggyyáárrii  kkoonnyyhhaa (Bácsi Gyula), KKoorrddaa
KKöönnyyvvkkiiaaddóó  (Bujdosó Gabriella),
KKoorroonnaa  CCuukkrráásszzddaa (Suhajda Kriszti-
án), SSzzeerrvváánnsszzkkii  ccssaalláádd,,  KKöözzttáárrssaa--
ssáággii  EEllnnöökkii  HHiivvaattaall (Görömbölyi
Vanda), KKrreemmaatt  KKfftt.. (Antal Ferenc),
KKTTEE  PPhhooeenniixx  MMeeccaannoo (S. Juhász

Sándor), KKuunnbbaarraaccssii  PPoollggáárrõõrrsséégg
(Szabó István, Varga Mihály, Sík Mi-
hály), KKuunnsszzáálllláássii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHii--
vvaattaall (Kovács Imre), Magyar NNeemm--
zzeettõõrr  EEggyyeessüülleett (Bakos Tibor), MMaa--
ggyyaarr  OOppeell  TTuullaajjddoonnoossookk  EEggyyeessüülleettee
(Mészáros István, Végel Tamás),
MMaaggyyaarr  OOrrsszzáággggyyûûllééss  (Lezsák Sán-
dor), MMaaggyyaarr  SSzzoolliiddaarriittááss  MMoozzggaa--
lloomm  (Balogh Károly, Hortobágyi Ist-
ván), MMaaggyyaarr  VVöörröösskkeerreesszztt  BBKKMM
SSzzeerrvveezzeettee (Habsburg György, dr.
Horváth László), MMaaggyyaarrvvíízz  KKfftt..
(Gulyás Miklós), MMÁÁKK (Molnár Zol-

tán), MMaassppeexx  OOllyymmppooss  KKfftt.. (Szeke-
res Istvánné, Serfõzõ László, dr. Ta-
vaszi Roland), MMaattuusszz--VVaadd  ZZrrtt..
(Matusz Balázs), MMááttyyááss  KKiirráállyy
GGyyóóggyysszzeerrttáárr  (Steinmetz Györgyné
Ildikó), MMcc  DDoonnaalldd’’ss (Héjja János),
MMeeggaa--SSppeedd  KKfftt..  (Szabadszállási Mi-
hály), MMeennzzaa  FFoooodd  HHíírrööss  KKfftt.. (Var-
ga László), MMeerrkkbbaauu  ÉÉppííttõõiippaarrii  ééss
KKeerreesskkeeddeellmmii  KKfftt.., Metro Áruház
(Papp Éva), MMiizzsseeffoooodd  KKfftt..  (Sebes-
tyén István), MMiizzsseettáápp  KKfftt.. (Kollár
Csaba, Kollárné Beáta), MMooddiinnvveesstt
ÉÉppííttõõiippaarrii  BBeerruuhháázzóó  ééss  KKeerreesskkeeddeell--
mmii  KKfftt..  (Németh Miklós), MMookkaammbboo
KKfftt..  (Kovács Balázs), MMoollnnáárr  FFaattee--

lleepp  (Molnár Ferenc, Nagy Ervin,
Domján Balázs), NNááddaass  VVeennddééggllõõ
(Szentkúti Gyula), NNaaggyy  MMiihháállyy  ÉÉppíí--
ttõõaannyyaagg  KKeerreesskkeeddééss (Nagy Mihály),
NNeemmzzeettii  FFooggyyaasszzttóóvvééddeellmmii  HHaattóó--
ssáágg (dr. Fülöp Zsuzsa), OOffff  RRooaadd
BBáázziiss  KKfftt.. (Frankó János), OOllaasszz  ÉÉtt--
tteerreemm (Caruso Annunziato),
OOrrggoovváánnyy  ééss  VViiddéékkee  TTaakkaarréékksszzöö--
vveettkkeezzeett (Gellért Imre), PP&&PP  PPéékkáárruu
KKfftt.. (Polyák Mátyás, Hatvani Lász-
ló), PPááll  VVeennddééggllõõ (Pál László és fe-
lesége), Páállmmoonnoossttoorraa  PPlléébbáánniiaa
(Bajkó Zoltán atya), PPaaxx  GGyyóóggyysszzeerr--
ttáárr (Zsirmon István), PPCC  DDookkii KKfftt..
(Hencz András és felesége), PPiinnttéérr
MMûûvveekk (Pintér József), PPllaasszzttiizzss
EEggyyéénnii  VVáállllaallkkoozzááss  (Losonczy Mi-
hály), PPoolláárr  SSttúúddiióó,,  PPoollii--FFaarrbbee  KKfftt..
(Szabó Antal), PPrreeccíízz  KKfftt.. (Beregszá-
szi Zoltánné, Kovácsné Edit), RReeffoorr--
mmááttuuss  kkoonnyyhhaa (Mészáros János), RRee--
ppeettááss  KKfftt.. (Kócsó Sándorné), RRoottaarryy
KKlluubb (Csizmadia László), RRooyyaallsseekktt
ZZrrtt.. (Ungor Erik), RRTTLL  KKlluubb--FFóókkuusszz
(Barabás Éva), SSiilleenncciioo  HHiittkköözzöösssséégg
(Rakiás Csaba), SSooddeexxoo  MMaaggyyaarroorr--
sszzáágg,,  SSoollttvvaaddkkeerrttii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHii--
vvaattaall (Lehoczki Ferenc), SSvviiaagg  KKfftt..
(Szabó Tibor), SSzzaabbaaddsszzáállllááss  ééss  VViiddéé--
kkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett (Oláh Lajos-
né), SSaalloooonn  PPiizzzzéérriiaa (Koi Béla), SSzzéé--
cchheennyyii  IIssttvváánn  VVeennddééggllááttóóiippaarrii,,  IIddee--
ggeennffoorrggaallmmii  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa  ééss
SSzzaakkiisskkoollaa (Ács Imre, Mester László),
SSzzeeggeedd  FFiisshh  KKfftt.. (Sztanó János),
SSzzeenntt  MMiikkllóóss  tteemmpplloomm (Bárkányi Er-
nõ), SSzzeennttkkiirráállyyii  ÁÁssvváánnyyvvíízz  KKfftt.. (Ba-
logh Levente), SSzzeennttkkiirráállyyii  SSzziikkvvíízz  KKfftt..
(Prikkel Antal), SSzzeerreellvvéénnyybboolltt  KKfftt..,,
SSzziiggeettvváárrii  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett
(Dunainé Berente Zsuzsa), SSzziill  CCoooopp
(Szilvási József), SSzzõõllõõffüürrtt  VVeennddééggllõõ

(Szabó Zoltán, Kis Tibor), TTaannyyaaccssáárr--
ddaa  KKfftt..  (Garaczi János, Terenyi Ist-
ván), TTeekknnõõssvváárr  AAllaappííttvváánnyy (Mészá-
ros Zita), TTeemmeessvváárrii  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  (Te-
mesvári Ferencné), UUnniivveerr  PPrrooCCoooopp
ZZrrtt.. (Szarka Balázs), UUnniivveerr  PPrroodduucctt
ZZrrtt.. (Molitórisz Károly), VVeerr--BBaauu  KKfftt..
(Versegi János, Weninger Richárd),
VViikkttóórriiaa  VVeennddééggllõõ,,  VViinnoo  ÉÉtttteerreemm
(Prikkel László), aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  ddoollggoo--
zzóóii,,  ZZööllddeerrnnyyõõ (Molnár Zoltán, Oláh
Edit), ZZwwaacckk  UUnniiccuumm  NNyyrrtt.. (Árvai An-
dor).
Továbbá: Dr. Ács Tamás, dr. Ácsné
Szepes Krisztina, Bagi Árpádné, Ba-
logh Károly, Bátori László, Berki Ká-
roly, Bimbó Imre, Borzák Tibor, Bu-
da Ádám, Csitári Tibor, Csörgõ
Károly, Domokos Zoltán, dr. Bálint
Anna és Nagy István Elek, dr. Kiss-
Rigó László, dr. Ruttner György, dr.
Somogyi Zsuzsa, Gajdácsi József,
Gajdácsi József Zsolt, Gajdácsi Zol-
tán, Galamb József, Geisztné Ka-
masz Erzsébet, Gyergyádesz László
id., Haincz József, Horváth Imre,
Hovány Márton, Kállainé Zsuzsa,
Lakatos Attila, Látó Richárd, lovag
Kenyeres Dénes, Msgr. dr. Pintér
Gábor, Nedelkovics Antal, Németh
Zsolt és két társa, Novák Mária,
Oláh Ibolya, Orell Zsolt, Orosz Jó-
zsef, Pálfy Gusztáv, Pálfy Gusztávné,
Pálinkásné Kócsó Mária, Schrauf
Csaba, Szeberényi Gyula Tamás,
Szegszárdy Imre, Szeleczki Norbert,
Tarapcsik Sándor, Tiszavölgyi Gá-
bor, Tóth László, Virágh Andor, Vö-
rös Tibor, Wojtyla Ház önkéntesei,
Zsigóné Katalin.

Az intézmény támogatói 2012-ben
(A teljesség igénye nélkül)

Nem véletlen tehát, hogy ami-
kor az iránt érdeklõdtünk, milyen
jelentõs eseményre emlékszik szí-
vesen, ha visszatekint a most bú-
csúzó esztendõre, elsõként a Vá-
ros- és Faluvédõk Szövetsége
(Hungaria Nostra) XXXI. Orszá-
gos Találkozóját és Konferenciá-
ját említette, amelynek a Kecske-
méti Városszépítõ Egyesület adott
otthont júliusban. A városháza
dísztermében tartott konferencia
témája a Kárpát-medencei sze-
cesszió volt, neves építészek,
helytörténészek és mûvészettör-
ténészek közremûködésével.  

Király József egyébként politi-
kusként (a városi képviselõ-testü-
let frakcióvezetõje, a szocialisták
megyei és kecskeméti elnöke),
mûvészetpártolóként (önerõbõl
és közérdekbõl mûvész kávézót
tart fent), illetve sportemberként
is közismert: harcmûvészeti köz-
pontot mûködtet, s 2012-ben
második alkalommal választot-
ták meg a Nanbudo Világszövet-
ség elnökének.

Király József gyakori látogató-

ja a kecskeméti Karol Wojtyla Ba-
rátság Központnak, ahol ugyan-
csak áldással beszélnek róla, il-
letve az általa irányított Free Line
Építõipari Kft-rõl. Hiszen e cég
munkatársai sokszor nyújtanak
segítõ kezet az épület állagának
megóvásában, és rendszeresen
megvendégelik meleg ebéddel a
ház gondozottjait. 

– Megdöbbentõ, hogy milyen
méreteket ölt a szegénység –
mondta el lapunknak KKiirráállyy  JJóó--
zzsseeff a minap, amikor ismét
ebéddel lepte meg a gondozot-

takat. – A legfrissebb adatok sze-
rint hazánk az ötödik legszegé-
nyebb ország az uniós tagállam-
ok között. A magyaroknak több
mint 30 százaléka rendkívül ne-

héz helyzetben él, négymillióan
a létminimum, 1,2 millióan a
szegénységi küszöb alatt. Nem-
zeti összefogás kellene, vissza-
térve a normális keretek közé,
ahol közéletet, családokat, barát-
ságokat nem szakít szét az a po-
litikai acsarkodás és gyûlölködés,
ami hazánkat az elmúlt évtized-
ben jellemezte. Mert ha így hala-
dunk, egyre több olyan intéz-
ményre lesz szükség mindenfelé
kis hazánkban, mint a nehéz sor-
sú családok gondozását felválla-
ló Wojtyla Ház.

Közélet és szegénység
AA  PPooddmmaanniicczzkkyy--ddííjjaass  mmûûeemmlléékkvvééddeellmmii  sszzaakkmméérrnnöökkrrõõll,,  KKiirráállyy  JJóózzsseeffrrõõll
kköözzttuuddootttt,,  hhooggyy  ttööbbbb  cciivviill  mmeeggmmoozzdduullááss  aakkttíívv  kköözzrreemmûûkkööddõõjjee..  TTööbbbbeekk
kköözzöötttt  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkee,,  aakkii  ttaaggttáárrssaaiivvaall
éévveekk  óóttaa  tteevvéékkeennyy  rréésszztt  vváállllaall  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  aarrccuullaattáánnaakk  aallaakkííttáássaa,,
iilllleettvvee  aazz  ééppíítteetttt  öörröökksséégg  ééss  aa  vváárroossii  hhaaggyyoommáánnyyookk  vvééddeellmmee  éérrddeekkéébbeenn..

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ((bbaallrraa))  aa  ggoonnddoozzoottttaakkkkaall
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A Kiskunsági Nemzeti Park érté-
keivel ismerkedhettek meg a
Kecskeméti Magyar Ilona Álta-
lános Iskola hatodikosai és ne-
gyedikesei a Porta Közhasznú
Egyesület szervezésében tartott
elõadáson november 19-én.

PPáásszzttoorr  JJoolláánn, az egyesület
titkára régi aktivistaként kö-
szöntötte a diákokat, hiszen a
gyerekek többször vettek részt
hulladékmentesítési akciók-
ban, portás környezetvédelmi
kirándulásokon. Tájékoztatta a
diákokat a Porta hulladékmen-
tesítõ akciók K-36-10-00037N
elnevezésû projekt jelenleg fo-
lyó programjairól. Felhívta a
figyelmüket a gépi hulladék-
mentesítésrõl készült filmre,
amelyet a Kecskeméti Televízi-
óban is láthattak. Azután be-
mutatta az elõadót, a Kiskun-
sági Nemzeti Park munkatár-
sát, TTóótthh  EEnnddrréétt, aki élmény-
szerû elõadásában elõször ha-
zánk 10 nemzeti parkjával is-
mertette meg a gyerekeket.
Azután részletesen bemutatta
a Kiskunsági Nemzeti Park te-
rületén élõ védett növényeket

és állatokat. Rámutatott arra
is, hogyan változtatta meg az
élõhelyeket az ember termé-
szetátalakító munkája, illetve a
szélsõséges idõjárás. A projekt
a Vidékfejlesztési Minisztérium
támogatásával valósult meg.

November 22-én egy lát-
ványos bábelõadás során
Daru Dani (Tóth Endre hang-
ján) a következõ mondatok-
kal köszöntötte a kecskeméti
Magyar Ilona Általános Isko-
la másodikosait: A Porta
Egyesület hulladékmentesítõ
környezetvédelmi programot
rendez a nemzeti parkkal
együttmûködve. Mi most Ür-
ge Aladárral és a párommal

azért vagyunk itt, hogy meg-
ismerjétek az életünket. 

Ezután a Kiskunsági Nem-
zeti Park munkatársai a mese-
sarokban a gyerekek aktív
közremûködésével ismertették
meg Daru Dani táplálkozási,
védekezési, fiókagondozási
szokásait. 

Az élményszerû vetített elõ-
adás megérttette a darvak vi-
selkedését, magyarázatot
adott kecses, kifejezõ táncuk-
ra. A bábozás, a játékos ter-
mészetvédelmi oktatás során
tudatosult a gyerekekben a kü-
lönleges, ritka madár védel-
mének fontossága, természeti
környezetének megóvása.  

Környezetvédelemre nevelve

NNaaggyy  MMiihháállyy vállalkozó mar-
kolós teherautójával szállították
el az izsáki hulladéklerakóba az
összegyûjtött szennyezõanya-
gokat. A gépi hulladékszedést
aktivisták segítették, akik kupa-
cokba rendezték a szétszóró-
dott szemetet, illetve elgereb-
lyézték a hulladékmentesített te-
rületeket.  A hulladéklerakó át-
vételi jegyei alapján összesen
8090 kiló mocsoktól szabadí-
tották meg a nádas élõhelyet és
szikes tavakat is magába fogla-
ló természetvédelmi területet.

A „Porta hulladékmentesítési
akciók a Kiskunságban” címû K-
36-10-00037N számú projekt a
Vidékfejlesztési Minisztérium tá-
mogatásával valósul meg. 

November 26-án ismét gépi

hulladékmentesítést szervezett
az egyesület, ez alkalommal
Szabadszállás határában, a
vasúti sínek melletti földúton, il-
letve a fülöpszállási bekötõút
szomszédságában, a régi 52-es
út nyomvonalán. Sápi Tamás és
Pigniczki Csaba természetvé-
delmi õrök fedezték fel ezeket
az illegális lerakatokat is. Az

aktivisták, a korábbi gyakorla-
tot követve szervezték meg a te-
rület megtisztítását, az eredeti
állapot helyreállítását, kiszol-
gálva a markolós teherautót. Itt
összesen 7990 kiló illegálisan
lerakott szeméttõl szabadították
meg a természetvédelmi terüle-
tet. – A KNP munkatársaival
folytatják a új hulladék laraka-
tok feltérképezését és megtisztí-
tását, ha az idõjárás engedi.

A „Porta hulladékmentesítési
akciók a Kiskunságban” címû
K-36-10-00037N számú pro-
jekt a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium támogatásával valósul
meg. 

16 tonna illegális szemét
AA  PPoorrttaa  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett  aa  ffüüllööppsszzáálllláássii  hhaattáárrbbaann,,  aazz  5522--eess  úútt
mmeennttéénn  ttaarrttootttt  ggééppii  hhuullllaaddéékkmmeenntteessííttõõ  aakkcciióótt  nnoovveemmbbeerr  1122--éénn..  AA
ffüüllööppsszzáálllláássii  bbeekkööttõõúúttttaall  sszzeemmbbeenn,,  jjóóll  jjáárrhhaattóó  ffööllddúútt  vveezzeett  aa  hhaattáárrbbaa,,
iiddee  ppaakkoollttaakk  llee  iissmmeerreettlleenneekk  aazz  ééjj  lleeppllee  aallaatttt  hhaattaallmmaass  mmeennnnyyiissééggbbeenn
sszzeemmeetteett..  PPiiggnniicczzkkii  CCssaabbaa,,  aa  KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  tteerrmméésszzeettvvéé--
ddeellmmii  õõrree  ffeeddeezzttee  ffeell  aazz  iilllleeggáálliiss  sszzeemmééttkkuuppaaccookkaatt  aa  tteerrmméésszzeettvvééddeellmmii
tteerrüülleetteenn,,  ss  aazz  eeggyyeessüülleett  ttaaggjjaaii  sszzeerrvveezzttéékk  mmeegg  aa  mmeeggttiisszzttííttáásstt,,  aazz  eerree--
ddeettii  áállllaappoott  hheellyyrreeáállllííttáássáátt..

––  MMiillyyeenn  eerreeddmméénnnnyyeell  bbúúccssúúzz--
ttaattjjáákk  aazz  iiddeeii  eesszztteennddõõtt?? – kér-
deztük KKoovvááccss  LLaajjooss ügyvezetõ
igazgatótól. 

– Sajnos csaknem 30 száza-
lékkal kevesebb árbevételt ter-
vezhettünk erre az évre, mint a
korábbiakra. Ugyanis a térsé-
günkben mûködõ fuvarozó tár-
saságok – amelyek eddig meg-
rendelõink voltak – mintegy 60
százaléka átalakult, megszûnt
vagy csõdbe ment. Ráadásul leg-
nagyobb partnerünk, a Kunság
Volán részérõl is kevesebb a na-
gyobb javítások iránti igény. Ezek
a gazdasági válsággal magya-
rázható gondok összesen több
mint 300 millió forint árbevétel
kiesést okoztak a cégünknek. Így

tavaly arra kényszerültünk, hogy
a dolgozói létszámunkat 138-ról
98-ra csökkentsük.

––  JJeelleennlleegg  mmiillyyeenn  ffuuvvaarroozzóó  ccéé--
ggeekk  aazz  áállllaannddóó  ppaarrttnneerreeiikk??

– Szerencsére a Budapesti
Közlekedési Vállalattól továbbra
is kapunk megrendeléseket au-
tóbuszaik karosszériájának javí-
tására, és egy sikeres közbeszer-
zési pályázaton a Kapos Volán

Zrt. öt autóbuszának felújítását
végezhettük el. De a jelentõs
gépjármûflottával rendelkezõ
Bertranstól, Depotranstól, Mol
Transtól és a szabadszállási Áipli
Busz Kft-tõl, illetve  a kisebb gép-
jármûparkkal rendelkezõ cégek-
tõl és magánszemélyektõl is
rendszeresen kapunk megbízá-
sokat.

––  AA  ggaazzddaassáággii  kkrríízziiss  mmiiaatttt  jjee--
lleennttõõsseenn  ccssöökkkkeenntt  aazz  úújj  aauuttóókk
iirráánnttii  kkeerreesslleett..  AAmmii  ffeellttéétteelleezzii,,
hhooggyy  ssookkaann  aa  rrééggii  ggééppjjáárrmmûûvveeiikk
jjaavvííttttaattáássáávvaall,,  ffeellúújjííttáássáávvaall  pprróó--
bbáálljjáákk  ááttvvéésszzeellnnii  eezztt  aa  nneehhéézz  iiddõõ--
sszzaakkoott……

– Ez csak részben igaz.
Ugyanis a magánszemélyek, a
benzinárak emelkedése miatt,

ma már csak alkalmanként ül-
nek autóikba, így azok meghibá-
sodása is ritkább. A fuvarozó cé-
gek nagy része pedig olyan lí-
zingszerzõdéses gépjármûveket
üzemeltet, amelyek javításait a
vevõszolgálat által meghatáro-
zott helyeken végezhetik csak el
(legtöbbször garanciálisan).  

––  MMiillyyeenn  aa  kkaappccssoollaattuukk  aazz  úújj
kkeeccsskkeemmééttii  MMeerrcceeddeess  GGyyáárrrraall??

– A szakemberképzésüket se-
gítjük. Az idén karosszérialaka-
tos, hegesztõ, szerelõ, fényezõ
szakmákban tíz szakmunkásta-
nulójukat készítettük fel. Viszont
a gyár mellette mûködõ logiszti-

kai bázissal, a német Duvenbeck
fuvarozó céggel rendszeres kap-
csolatban állunk, ugyanis nálunk
végeztetik gépjármûveik mûszaki
vizsgáztatását. 

––  MMiillyyeenneekk  aa  kkiillááttáássaaiikk  aa
22001133--aass  eesszztteennddõõrree??

– Úgy gondolom, nem lesz
rosszabb, mint az idei. Hasonló
– egymilliárd 300 millió forintos
– árbevételt tervezünk jövõre is.
Reménykedve, hogy további lét-
számcsökkentésre már nem
kényszerülünk.

AAuuttóó  UUnniivveerrzzááll  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  CCssáákkttoorrnnyyaaii  uu..  44--66..

((EE55--ööss  ffõõúútt  mmeelllleetttt))
TTeell..::    7766//448855--229922            
FFaaxx..::  7766//550066--778811

aauuttoouunniivveerrzzaall@@tt--oonnlliinnee..hhuu
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  

AAuuttóómmeennttééss,,  mmoossááss,,  sszzeerrvviizz::  
00--2244  óórrááiigg

JJaavvííttóómmûûhheellyy::  66--1177  óórrááiigg

Autó Univerzál Kft.
A gazdasági krízis szorításában

AA  kkeeccsskkeemmééttii  AAuuttóó  UUnniivveerrzzááll  JJáárrmmûûjjaavvííttóó,,  KKeerreesskkeeddeellmmii,,  SSzzoollggáállttaattóó
KKfftt,,  CCssáákkttoorrnnyyaaii  uuttccaaii  tteelleepphheellyyéénn  kkoorrsszzeerrûû  tteecchhnniikkaaii  bbeerreennddeezzéésseekk--
kkeell,,  kkiittûûnnõõeenn  kkééppzzeetttt,,  ttaappaasszzttaalltt  sszzaakkeemmbbeerreekkkkeell  vvééggzziikk  mmiinnddeenn  ttííppuu--
ssúú  ggééppjjáárrmmûû  jjaavvííttáássáátt,,  ffeellúújjííttáássáátt..  TTeevvéékkeennyyssééggii  kköörrüükkbbeenn  kkeezzddeettttõõll  jjee--
lleenn  vvaann  aa  nneemmzzeettkköözzii  ffoorrggaalloommbbaann  rréésszztt  vveevvõõ  aauuttóóbbuusszzookk  ééss  tteehheerr--
sszzáállllííttóó  jjáárrmmûûvveekk  jjaavvííttáássaa  ééss  vviizzssggáázzttaattáássaa..

– Fiatalon lettem Bács-Kiskun
megye egyik legnagyobb gazda-
sági társaságának, a Kecske-
métvin Rt.-nek a vezérigazgatója.
Természetesen az oda vezetõ út
rögös volt, így viszont sokat tanul-
hattam, tapasztalhattam azokban
az években. Soha sem szerettem
a középszerûséget, minden terü-
leten akartam a sikert – nyilatkoz-
ta lapunknak a jeles ügyvéd. – Ez
a szemlélet volt jellemzõ rám
1998-ban is, amikor két sikerte-
len parlamenti választást követõ-
en egyik szervezõje és alapítója
lettem a SZEK-nek. Utólag is érté-
kelve a civil szervezetünk munká-
ját, úgy hiszem, hogy az alapítás-
kor megfogalmazott célunkat,
amely szerint tagságunk és szim-
patizánsaink bevonásával aktív
szerepet vállaljunk egy európai
Kecskemét kialakításában, mara-
déktalanul teljesítettük.

––  MMoonnddaannaa  nnééhháánnyy  ssiikkeerrtt,,
aammeellyyrree  mmaa  iiss  sszzíívveesseenn  eemmlléékk--
sszziikk??

– Képviselõként, de jogászként
is az elsõ perctõl kezdve kiálltam
azért, hogy megépülhessen Kecs-
kemét belvárosában az egyéb-
ként akkoriban sokat támadott
bevásárló és szórakoztató köz-
pont. Csak érdekességként jegy-
zem meg, ma már rendszeresen
találkozom ezen a helyen azokkal
a volt képviselõtársaimmal, akik
mindent elkövettek annak érdeké-
ben, hogy a beruházás ne való-
sulhasson meg. Egy politikai alku
részeként kezdeményezõje, majd

az akkori polgármester megbízá-
sából az összefogója voltam az új
sportcsarnok megépítését szolgá-
ló projektnek. Büszkén vállalom,
hogy például sokat segítettem a
Wojtyla Ház létrehozásában is.
Egy dolog viszont biztos. A siker-
történetekben magam csak az
egyik láncszem voltam, a siker
kovácsa minden esetben a csa-
patmunka, a felkészült, tenni aka-
ró emberek összefogása volt.

––  ÉÉvveekkiigg  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  iiffjjúú--
ssáággii  ééss  ssppoorrttbbiizzoottttssáággáánnaakk  eellnnöökkee
vvoolltt..  MMoosstt  aazztt  llááttnnii,,  hhooggyy  ttööbbbb
ssppoorrttáágg  aaggoonniizzááll  KKeeccsskkeemméétteenn..

– Szakmailag kiválóan felké-
szült tagokból álló bizottságot vet-
tem át az elõdömtõl, akivel
egyébként a mai napig is rend-
szeresen látogatjuk a helyi sport-
rendezvényeket. Talán a mi
idõnkben volt a legsikeresebb vá-
rosunk sportja úgy, hogy a kiemelt
sportszervezeteken felül még to-
vábbi 70-80 egyesületet is támo-
gattunk. A jól kidolgozott, kiváló-
an mûködõ sportkoncepciót, tá-
mogatási rendszert a mandátu-
munk lejártát követõen fokozato-
san megváltoztatták, amelynek a
következményeit láthatjuk. Alig
jönnek a korábbi nemzetközi és
hazai szintû sikerek, sportszerve-

zetek mennek tönkre, megszûnt
az országosan is elismert kecske-
méti sportélet sokszínûsége. A vá-
ros vezetése gyakorlatilag levette
a kezét errõl a területrõl. Az ügyek
jogerõs lezárásáig nem kívánok
nyilvánosan foglalkozni a folya-
matban lévõ adóhatósági és
rendõrségi eljárásokkal, de sze-
retném hinni, hogy nem igazak a
zuhanyhíradókban hallható törté-
netek. Az viszont melegséggel tölt
el, hogy nagyon sok sportvezetõ a
mai napig tartja velem a kapcso-
latot, sõt több kérdésben kikérik a
tanácsomat is.

––  FFooggllaallkkoozzttaattjjaa  aa  ppoolliittiikkáábbaa
ttöörrttéénnõõ  vviisssszzaattéérrééss  ggoonnddoollaattaa??  

– Az utóbbi hetekben nagyon
sokan felteszik ezt a kérdést, aktu-
álisnak érzik a jelenlegi országos
politikai helyzetben. Néhány kö-
zeli barátom kifejezetten biztat,
szerintük is most jött el igazán a
civil szervezõdések ideje, de a
SZEK újraélesztése már nem len-
ne járható út. Új szervezetben
szabad csak gondolkodni, sok új
arccal, a mai viszonyokhoz igazí-
tott célokkal.

––  HHooggyyaann  tteellnneekk  aa  nnaappjjaaii,,  mmii--
vveell  ffooggllaallkkoozziikk??

– Van nekem egy szeretett hiva-
tásom, amelyet – korábban a
képviselõség mellett is – már több
mint tizenöt éve nagy odaadással
gyakorlok. Ez az ügyvédi munka.
Igaz, a recesszió bennünket, ügy-
védeket sem került el, egyre nehe-
zebb a helyzetünk. Egy sor társa-
dalmi megbízatásomról az évek
folyamán – különbözõ okok miatt
– kénytelen voltam lemondani, de
a többiekben változatlanul teljes
odaadással tevékenykedem. Ma-
gam is vallom a mindig fiatalos
atyai barátom megállapítását: az
állandó munkálkodás, a tenni
akarás, a folyamatos megújulás
lassítja az öregedést. 

Beszélgetés dr. Szabó Attila ügyvéddel

Nem szereti a középszerûséget
AA  kkiilleennccvveenneess  éévveekk  vvééggéénn  rroobbbbaanntt  bbee  aa  hheellyyii  ppoolliittiikkaaii  éélleettbbee  aa  SSzzöö--
vveettsséégg  aazz  EEuurróóppaaii  KKeeccsskkeemmééttéérrtt  cciivviill  sszzeerrvveezzeett..  AA  kkiiss  llééttsszzáámmúú  ffrraakkcciióó
aazz  iiddõõkk  ffoollyyaammáánn  mmeegghhaattáárroozzóó  eerrõõvvéé  ttuuddootttt  vváállnnii  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt
kkééppvviisseellõõtteessttüülleettéébbeenn  ééss  aa  sszzaakktteerrüülleetteeiikkeenn  eelliissmmeerrtt  ttaaggookk,,  sszziimmppaattii--
zzáánnssookk  sseeggííttssééggéévveell  mmaaggaa  aazz  eeggyyeessüülleett  iiss  ssookkaatt  tteetttt  eeggyy  eeuurróóppaaii  KKeeccss--
kkeemméétt  kkiiaallaakkuulláássááéérrtt..  AA  SSZZEEKK  eeggyyiikk  kkoorráábbbbii  ffrroonntteemmbbeerréétt,, ddrr..  SSzzaabbóó
AAttttiillaa  ffrraakkcciióóvveezzeettõõtt  kkéérrddeezzttüükk  aa  ssiikkeerreeiirrõõll,,  aa  tteerrvveeiirrõõll,,  aarrrróóll,,  hhooggyy  jjee--
lleennlleegg  mmiikkéénntt  ééllii  aa  mmiinnddeennnnaappjjaaiitt..



Január
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 
Újév, Fruzsina Ábel Genovéva Titusz Simon Boldizsár

7 8 9 10 11 12 13
Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Veronika

14 15 16 17 18 19 20
Bódog Lóránt Gusztáv Antal Piroska Sára Fábián

21 22 23 24 25 26 27
Ágnes Vince Zelma Timót Pál Vanda Angelika

28 29 30 31
Károly Adél Martina Marcella

Március
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3
Albin Lujza Kornélia

4 5 6 7 8 9 10
Kázmér Adorján Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó

11 12 13 14 15 16 17
Szilárd Gergely Krisztián Matild Nemzeti ü. Henrietta Gertrúd

18 19 20 21 22 23 24
Sándor József Klaudia Benedek Beáta Emõke Gábor

25 26 27 28 29 30 31
Irén Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Húsvét

Február
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3
Ignác Karolina Balázs

4 5 6 7 8 9 10
Ráhel Ágota Dorottya Tódor Aranka Abigél Elvira

11 12 13 14 15 16 17
Bertold Lídia Ella Bálint Kolos Julianna, Lilla Donát

18 19 20 21 22 23 24
Bernadett Zsuzsanna Aladár Eleonóra Gerzson Alfréd Mátyás

25 26 27 28
Géza Edina Ákos Elemér

Április
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 7
Húsvét Áron Buda Izidor Vince Vilmos Herman

8 9 10 11 12 13 14
Dénes Ákos Zsolt Leó Gyula Ida Tibor

15 16 17 18 19 20 21
Anasztázia Bernadett Rudolf Andrea Emma Tivadar Konrád

22 23 24 25 26 27 28
Csilla Béla György Márk Ervin Zita Valéria

29 30
Péter Katailn 

Május
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5
Munka ü. Zsigmond Tímea Mónika Györgyi

6 7 8 9 10 11 12
Frida Gizella Mihály Gergely Ármin Ferenc Pongrác

13 14 15 16 17 18 19
Szervác Bonifác Zsófia Mózes Paszkál Erika Pünkösd

20 21 22 23 24 25 26
Pünkösd Konstantin Júlia Dezsõ Eszter Orbán Fülöp

27 28 29 30 31
Hella Emil Magdolna Janka Angéla

Június
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2
Tünde Anita

3 4 5 6 7 8 9
Klotild Bulcsú Fatime Norbert Róbert Medárd Félix

10 11 12 13 14 15 16
Margit Barnabás Villõ Antal  Vazul Jolán Jusztin

17 18 19 20 21 22 23
Laura Arnold Gyárfás Rafael Alajos Paulina Zoltán

24 25 26 27 28 29 30
Iván Vilmos János László Levente Péter Pál

Július
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 7
Tihamér Ottó Kornél Ulrik Emese Csaba Apollónia

8 9 10 11 12 13 14
Ellák Lukrécia Amália Nóra Izabella Jenõ Örs

15 16 17 18 19 20 21
Henrik Valter Endre Frigyes Emília Illés Dániel

22 23 24 25 26 27 28
Magdolna Lenke Kinga Kristóf Anna Olga Szabolcs

29 30 31
Márta Judit Oszkár

Augusztus
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4
Boglárka Lehel Hermina Domonkos

5 6 7 8 9 10 11
Krisztina Berta Ibolya László Emõd Lõrinc Zsuzsanna

12 13 14 15 16 17 18
Klára Ipoly Marcell Mária Ábrahám Jácint Ilona

19 20 21 22 23 24 25
Huba Szt. István ü. Sámuel Menyhért Bence Bertalan Lajos

26 27 28 29 30 31
Izsó Gáspár Ágoston Beatrix Rózsa Erika

Szeptember
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1
Egyed

2 3 4 5 6 7 8
Rebeka Hilda Rozália Viktor Zakariás Regina Mária

9 10 11 12 13 14 15
Ádám Nikolett Teodóra Mária Kornél Szeréna Enikõ

16 17 18 19 20 21 22
Edit Zsófia Diána Vilhelmina Friderika Máté Móric

23 24 25 26 27 28 29
Tekla Gellért Eufrozina Jusztina Adalbert Vencel Mihály

30
Jeromos

Október
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Malvin Petra Helga Ferenc Aurél Brúnó

7 8 9 10 11 12 13
Amália Koppány Dénes Gedeon Brigitta Miksa Kálmán

14 15 16 17 18 19 20
Helén Teréz Gál Hedvig Lukács Nándor Vendel

21 22 23 24 25 26 27
Orsolya Elõd Nemzeti ü. Salamon Blanka Dömötör Szabina

28 29 30 31
Simon Nárcisz Alfonz Farkas

November
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3
Mindenszentek Achilles Gyõzõ

4 5 6 7 8 9 10
Károly Imre Lénárd Rezsõ Zsombor Tivadar Réka

11 12 13 14 15 16 17
Márton Jónás Szilvia Aliz Albert Ödön Hortenzia

18 19 20 21 22 23 24
Jenõ Erzsébet Jolán Olivér Cecília Kelemen Emma

25 26 27 28 29 30
Katalin Virág Virgil Stefánia Taksony András

December
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1
Elza

2 3 4 5 6 7 8
Melinda Ferenc Borbála Vilma Miklós Ambrus Mária

9 10 11 12 13 14 15
Natália Judit Árpád Gabriella Luca Szilárda Valér

16 17 18 19 20 21 22
Etelka Lázár Auguszta Vida Teofil Tamás Zénó

23 24 25 26 27 28 29
Viktória Ádám Karácsony Karácsony János Kamilla Tamás

30 31
Dávid Szilveszter

Ingatlankezelõ és
Forgalmazó Kft.

Kecskemét, 

Csányi János krt. 14.

Központ tel.: 76/487-522

Fax: 76/487-343

ZÉTA−ADÓ
KÖNYVELÉSI ÉS 

ADÓTANÁCSADÓ KFT

Kecskemét,
Vágó u. 2-4.

Tel.: 76/502-081,
Fax: 76/418-721

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT
Kecskemét, Margaréta u. 2. 

Tel.: 76/509-898  Fax: 76/509-897
Mobil: 30/9638-418

e-mail: sviagkft@sviagkft.hu

Teljes körû épületgépészeti 
szolgáltatások:

Vízellátás  Csatornázás Központifûtés
Gázellátás Klimatizálás, szellõzõ 
rendszerek szerelése Központi

porszívó Napenergia hasznosítás, 
hõvisszanyerés

Tervezés és kivitelezés, mûszaki 
ellenõrzés, mûszaki szaktanácsadás, 

kereskedelem.

D és B Kulcskirály Bt.
Kulcsmásolás, kulcsok, zárak, lakatok,

speciális kulcsok másolása.
Páncélszekrény-kulcsok,

autó- és motorkulcsok minden típushoz.
Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.

Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít 
az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.

Autózárak összeprogramozása. 
Épületzárak, postaládák, kilincsek.

Kulcsok riasztókhoz. Lakatok. 
Zárbetétek és zárak javítása.

A már megszokott minõség jóval kedvezõbb áron.
Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)

Tel.: 76/322-902, 20/9330-887
Nyitva: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30, 

ebédszünet: 12.30-13, szombat: 7.45-11

Jól számít, ha ránk

Orgovány és
Takarékszöv

Szövetkezeti minõségû 
szolgáltatás az

2013

Sok boldogságot kí

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

Lapátos kenyerek,
tönköly és 

bio péktermékek 
a Cseh péktől.

Fuvarozás 24 tonnás, önrakodós teherautókkal 
az ország egész területén.

Személy- és teherautó szerelése.
Kecskemét,

Klebelsberg K. u. 34. 
Tel./fax: 76/413-823

e-mail: kissfuvar90@t-online.hu
www.kisfuvar90.hu



ELEKTRO
RECORD

ELEKTRO
RECORD

AUDIO – DVD 
TV – VIDEO

szerviz és 
szaküzlet

6000 KECSKEMÉT

Arany J. u. 6.

Tel.: 76/484-939

www.elektrorecord.hu

6000 KECSKEMÉT,

Arany J. u. 6.

Tel.: 76/484-939

www.elektrorecord.hu
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s Vidéke
vetkezetnél.

pénzügyi 
z

www.lenkeihidraulika.hu

L&L 
Hidraulika Bt.

Kecskemét, 
Matkói út 18.

Tel.: 06-76/416-584
Tel./fax: 06-76/507-706
Mobil: 06-20/944-0510

PAX
Gyógyszertár
6060 Tiszakécske,

Béke tér 5. 
Telefon/fax:
7766//444411--334411  

Telefon:
7766//554400--001144

e-mail: 
zzssiirrmmoonn@@tt--oonnlliinnee..hhuu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  
H-P.: 8-20-ig
Sz.: 8-13-ig

Szabadszállás           Szabadszállás           

és és VVidékeidéke
TTakarékszövetkezetakarékszövetkezet

2013-ban is kézben tartja pénzügyeit!
Szolgáltatásaink:

Hitelezés: Betételhelyezés:
– Lakossági – Számlabetét
– Vállalkozói - Devizaszámlavezetés
– Faktorálás – Betéti okiratok 
– Zálog – Takarékbetétek
– Széchenyi kártya – Bankkártya
– Gazdakártya – Széf szolgáltatás

– Babakötvény

Egyéb:
– Pénzforgalmi szolgáltatások
– Web Házibank (internetes)
– SMS szolgáltatás   

Kirendeltségek: 
Szabadszállás, Kálvin tér 2.  76/558-144
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.  76/550-115
Tass, Széchenyi krt. 75. 76/536-220
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62.      76/358-572

www.szabadszallasitakarek.hu

íván minden kedves olvasójának az

Akusztikus
hangszerek
javítása

zongorahangolás, 
felújítás

SZAKBECSLÉS
ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

Kecskemét, Máriahegy 59/A
(A ladánybenei úton, a Hordó presszó elõtt.)

30/531-153376/477-885

Minden típusú munkahenger
gyártását és javítását, valamint

megmunkáló központra, 
CNC esztergagépekre bérmunkát

rövid határidõre vállalunk.
Forgamazunk hidraulikus

tömörítéseket, hónolt, melegen
hengerelt acélcsöveket, krómozott

rudakat, húzott köracélokat, 
szálban vagy darabolva.

javítás, árusítás, hitelesítés

TÛZVÉDELMI
ESZKÖZÖK

TÜKÉSZ KFT
Bejárat: Kecskemét, Mindszenti krt. 29-nél

Tel.: 76/480-050, 30/9654-400

TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 

Mátyás Király Gyógyszertár

Tel./fax: 06-76/480-739, Tel.: 06-76/505-475
Nyitva: H-P: 7.00–20.00 Sz-V: 7.00–20.00, ünnepnap: 7.00–16.00
e-mail: magipharma@t-online.hu; www.matyaspatika.hu

Kecskemét, Szabadság tér 1.

� Törzskönyvezett, vényköteles és
vény nélkül kiadható gyógyszer-
készítmények

� Tápszerek, gyógytápszerek 
� Homeopátiás készítmények
� Kötszerek 
� Szérumok 
� Inzulin-készítmények 
� Szemcseppek 
� Gyógyászati segédeszközök
� Étrendkiegészítõk, bioinformációs

készítmények 
� Gyógytermékek
� Kozmetikai készítmények,

natúrkozmetikumok 

� Száj- és fogápolási termékek 
� Gyógyteák 
� Ásvány- és gyógyvizek 
� Diagnosztikai tesztek, 

terhességi tesztek és 
higiénés eszközök 

� Inkontinencia betétek 
� Csecsemõ- és babaápolási 

termékek, pelenkák
� Ragtapaszok, sebtapaszok
� Vérnyomás- és vércukorszintmérõk 
� Egészségügyi kiadványok, 

könyvek 
� Orvosi vényre felírt gyógyszerek

elkészítése 

Boldog Karol Wojtyla Atyánk 
kecskeméti háza 

a szegényeket szolgálja.

Kecskemét, Wojtyla tér 1. 
Tel.: +36-30/925-1654 
Bankszámlaszám: 
52400078-17039273

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Kérjük, juttassanak a Karol Wojtyla Barátság Központ szegényeinek, gondozottainak 

tartós élelmiszert, konzervet, tésztát, süteményt, gyümölcsöt, vitaminokat, ruhanemût! 
Az adományokat a Wojtyla Háznál (Wojtyla tér 1.) 

lehet leadni, nyitva tartás szerint 8-tól 16 óráig.
Érdeklõdni a 06-76/505-041 és a +36-30/925-1654 telefonszámokon lehet.

Az önzés megöli az életet, az áldozat gazdaggá teszi!

Gömöri Szállítmányozási Kft.
Kecskemét, Úrihegy 48.

Tel./fax: 76/496−893, 30/9453−935
e−mail: gomori.kft@t−email.hu

�� nagytömegû billenõ fuvarozás 
�� tereprendezés �� földmunkák

�� parkoló- és útalapkészítés 
�� ipari létesítmények komplett földmunkái

�� ipari padló alatti ágyazatkészítés 
�� föld-, kõ-, kavicsszállítás a lakosság részére is
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Többen pályázati támogatással
vásároltak új lakást Kecskemé-
ten, a Bihar utcai új társasház-
ban. Az Építõ Simon Kft. beruhá-
zásában épülõ tömb már a III.
üteménél tart, az alacsony rezsijû
lakásokat a vevõ igényei alapján
alakítják ki az ajtókilincstõl a vá-
laszfalakon át a konyhabútorig.

A lakásvásárlás ma az egyik
legjobb befektetés, különösen
akkor, ha egy olyan stabil, meg-
bízható cég kivitelezésében épül,
mint az Építõ Simon Kft. A társa-
ság 18 éve a kecskeméti építõ-
ipar meghatározó szereplõje, hi-
tel felvétele nélkül, saját erõbõl
finanszírozza beruházásait. Az
általa épített társasházakban
élõk visszajelzései alapján el-
mondható: a lakások magas mi-
nõséget képviselnek, alacsony
rezsiköltséggel bírnak, kialakítá-
suk esztétikus és komfortos.

Kecskeméten a cég legújabb
társasháza a Bihar utcában ta-
lálható, a belváros közelében, a
villanegyed szomszédságában, a
Bányai Gimnázium mögött. A
három blokkból álló liftes társas-

ház elsõ két üteme már elkészült,
a harmadik építése pedig folya-
matban van, átadása jövõ év jú-
liusában várható. A lakások ér-
tékesítése zajlik, negyven száza-
lékuk már elkelt. Aki azonban
úgy szeretne lakást vásárolni,
hogy szinte azonnal beköltözne,
annak ajánlják a II. ütemben
épült, még szabad lakásokat. A

cég egy hónap alatt, a vevõ saját
igényei alapján kialakítja a belsõ
teret, és kulcsrakészen átadja. Az
új tulajdonos dönthet a lakás
alaprajzáról, a falak színérõl, az
ajtók típusáról, üvegezésérõl, a
kilincsekrõl, a konyhabútorról,
szaniterekrõl, illetve a burkola-
tokról. 

Mindkét ütemben a választha-

tó lakások alapterü-
lete különbözõ, 33
négyzetmétertõl a
100, vagy annál is
nagyobb alapterüle-
tig. Nagy elõnyük
még az ingatlanok-
nak, hogy méretük
kívánság szerint va-
riálható, a lakások
egybenyithatóak, így
akár 3-4 szobás la-
kás is vásárolható.
Emellett a belsõ

alaprajz változtatható a válasz-
falak mozgatásával. A lakások
mindegyike „A” energiatanúsít-
vány besorolást kapott, ami
egyet jelent a kiváló hõ- és
hangszigeteléssel, az egyedi fû-
téssel, s az alacsony rezsivel.
Mindhárom társasház esetében
az autók számára választható a
zárható mélygarázs, a zárható

földszinti garázs, illetve a földfel-
színi, szabad ég alatt található
parkoló.

A lakásvásárlók közül többen
éltek a mikro-vállalkozói fejlesz-
tést támogató pályázati lehetõ-
séggel, melynek köszönhetõen
45 százalékos támogatással vá-
sároltak lakást, illetve irodát. Ez
a lehetõség még mindig adott
ebben az évben, és várhatóan
jövõre is folytatódik.  Az Építõ Si-
mon Kft. munkatársai a pályázat
megírásában is segítséget nyúj-
tanak. Emellett, hogy a lakásvá-
sárlást még egyszerûbbé és
könnyebbé tegyék, használt in-
gatlant beszámítanak, ingyenes
hitelügyintézést biztosítanak,
melybe beletartozik az új
szocpol, vagy az új otthonterem-
tõ kamattámogatott hitel intézé-
se is.

A cég szakemberei rövid ha-

táridõre vállalják ingatlanok
energetikai tanúsítását. 

Aki szeretne a belváros szívé-
ben lakást vásárolni, azok szá-
mára is van ajánlata az Építõ Si-
mon Kft-nek: a Cifrapalota köze-
lében, a Mátyási utcában épült
saját társasházában még négy
lakás és egy iroda, kedvezõ áron
eladó. Ezekre a lakásokra is
igénybe vehetõ a 45 százalékos
mikro-vállalkozói fejlesztést tá-
mogató pályázat. Aki szeretne
élni e lehetõséggel, annak a cég
ingyen elkészíti a pályázatot.

ÉÉppííttõõ  SSiimmoonn  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  VVáággóó  uu..  1133..

TTeelleeffoonn::  0066--7766  //448800--775500
wwwwww..eeppiittoossiimmoonn..hhuu

Építõ Simon Kft.

Lakásvásárlás – könnyítéssel

BBiihhaarr  uuttccaaii  llaakkáássookk

Jövõre az Izsák Kom Kft. és a
lakosság közös feladata lesz a la-
kossági szelektív hulladékgyûjtés
intenzívvé tétele. Ugyanakkor vál-
tozás lesz a hulladék elszállításá-
nak rendjében. A háztartási, újra-
hasznosításra alkalmatlan hulla-
dékot, amit a lakosok továbbra is
kukában vagy a többlethulladék
elszállítására szolgáló emblémás
zsákban gyûjthetnek, januártól
júniusig, illetve szeptembertõl az
év végéig minden páratlan héten,
június 1 és augusztus 31 között
pedig, hetente egyszer, a szállítá-
si naptárban megadott napon
szállítjuk el. Az újrahasznosítható
hulladék elszállítása egész évben,
a páros héten történik.  

A díj számításakor figyelembe
kell venni, hogy egy településen
milyen mennyiségû hulladék ke-
letkezik és az a depóniába kerül,
vagy újrahasznosításra. Fontos
tudnivaló, hogy feleslegesen ne
növeljük a kukába kerülõ hulla-
dék mennyiségét, mert az összes-
ségében jelentõs díjnövekedést
okoz a következõ évben. A lera-
kási illetékkel növelt ártalmatlaní-
tási költség ugyancsak drasztikus
díjemelést okozhat a településen. 

Magyarországi tapasztalatok
szerint a házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés bevezetésével a
begyûjtött anyag mennyisége és
annak tisztasága is legalább
80%-kal megnõ, illetve javul. 

Szelektív hulladékgyûjtésnek
nevezzük azt a folyamatot, ami-
kor az ingatlan tulajdonosa a
háztartásában keletkezõ, a szá-
mára már felesleges, de hasz-
nosítható anyagokat külön gyûj-

ti, és megfelelõ módon adja to-
vább hasznosításra, ipari feldol-
gozásra. 

A háztartásoknak nem kell
megvásárolniuk az újrahasznosít-
ható hulladékok gyûjtésére szol-
gáló különbözõ színû kukákat,
hanem a szolgáltatóktól díjmen-
tesen, vagy minimális díj ellené-
ben kapott zsákokban kell az új-
rahasznosítható hulladékokat
gyûjteni. 

Szelektív hulladékgyûjtõ zsák:
Aki részt kíván venni a házhoz
menõ szelektív hulladékgyûjtés-
ben, annak nincs más dolga,
mint hogy a hulladékgyûjtési
naptárban megadott gyûjtési
napokon reggel? 7 óráig kihe-
lyezze a megtelt zsákot az ingat-
lana elé. A gyûjtõjáraton dolgo-
zó kollégáink az elszállított zsák
helyett a postaládában mindig
hagynak egy új zsákot. Akinek
esetleg nem elegendõ az álta-
lunk térítésmentesen biztosított
gyûjtõzsák, az bármilyen más át-
tetszõ mûanyag zsákba is gyûjt-
heti és kihelyezheti a csomago-
lási hulladékokat. 

A társaság dolgozói a zsákok
elszállítása elõtt ellenõrzik, hogy
a zsákba csak a zsákon is meg-
jelölt típusú hulladékok kerülte-e.
Aki más hulladék „becsempészé-
sével” próbálkozik, figyelmezte-
tést kap, illetve a közszolgáltató
jogosult megtagadni annak el-
szállítását.

IIZZSSÁÁKK--  KKOOMM
TTéérrssééggii  KKoommmmuunnáálliiss  

SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..
IIzzssáákk,,  VVaaddaass  ddûûllõõ  00339944//66..  hhrrsszz..  

Hulladékkezelési
szolgáltatás Izsákon

JJaannuuáárr  eellsseejjééttõõll  aa  110000  sszzáázzaalléékkbbaann  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnbbaann  lléévvõõ
IIzzssáákk  KKoomm  kkfftt..  vveesszzii  áátt  aa  tteelleeppüülléésseenn  aa  hhuullllaaddéékk  bbeeggyyûûjjttéésséétt  ééss  sszzáállllííttáá--
ssáátt..  UUggyyaanniiss  aazz  úújj  hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii  jjooggsszzaabbáállyyookk  aallaappjjaaiibbaann  aallaa--
kkííttjjáákk  áátt  aa  hhuullllaaddéékkkkeezzeellééssii  sszzoollggáállttaattáásstt,,  aammiinneekk  nnaaggyyoonn  ffoonnttooss  eelleemmee,,
hhooggyy  aa  llaakkoossssáággnnaakk  áátt  kkeellll  áállllnniiaa  aa  sszzeelleekkttíívv  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssrree..  AAzz  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattookk  ddííjj  mmeeggáállllaappííttáássii  hhaattáásskköörree  mmeeggsszzûûnniikk,,  eezztt  ááttvveesszzii  aa  MMaa--
ggyyaarr  EEnneerrggiiaa  HHiivvaattaall..  AA  llaakkoossookknnááll  kkeelleettkkeezzõõ  ddííjjhhááttrraalléékkoott  nneemm  aa  jjeeggyy--
zzõõ,,  hhaanneemm  aa  NNAAVV  jjooggoossuulltt  bbeehhaajjttaannii..  
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A Lestár tér 2. szám alól az egy-
kori Centrum Áruház (Nagykõ-
rösi utca) földszintjére költözött

a Senator néven közismert aján-
dék és ital szaküzlet. Az új he-
lyen továbbra is jellegzetes édes-

ségek és italok mellett, sokféle
népmûvészeti ajándéktárgyat,
kézimunkát, porcelánt kínálnak
a hazai és külföldi vendégeknek.
Itt minden korosztály megtalálja
– esküvõkre, névnapokra, szüle-
tésnapokra, karácsonyra, baráti
összejövetelekre – azt a kecske-
méti jellegû ízléses ajándékot,
emléktárgyat, amivel szeretteit
meglepheti. Kedves vásárlóikat
az alábbi idõpontokban várják a
Senatorban:

HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg::  
1100--ttõõll  1188  óórrááiigg,,

sszzoommbbaattoonn::  1100--ttõõll  1133  óórrááiigg..

Új helyen a Senator

Tanyacsárda Kft. Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 06-76/356-010; Fax: 06-76/356-576

tanyacsarda@tanyacsarda.hu;
www.tanyacsarda.hu

Szilveszter
az Öreg

Tanyacsárdában
19 órától

AZ ÖREG TANYACSÁRDA ÖNT IS VÁRJA FERGETEGES, 
SZILVESZTERI MULATSÁGÁRA!

Amit kínálunk:
Érkezéskor welcome drink és üdvözlõ „Chef falatok”

(túrós, magvas-kolbászos pogácsák) – Mesterszakácsaink által elkészített 
négyfogásos szilveszteri vacsora

MENÜ: Elõétel: Tokaji kocsonyás libamájkrém pirított magvakkal
Szalajka völgyi pisztrángtölcsér zöldségszalmás kanapén, citromolajos 

vinaigrette-tel, tormahabbal, Dám czímer pástétom tésztában 
burgundi mártással. Leves: Filézett ököruszály leves petrezselymes daragom-
bóccal és benne fõtt zöldségekkel. Fõétel kavalkád: Rozmaringos búzasörben
érlelt malactekercs káposztás burgonyatoksával – Konfitált mulárd kacsamell

kölespiramissal, tõkegombás zöldségraguval – Házinyúlrakottas sajtos 
mogyoróbundában, muskotályos sabayonnal, birsalmás pudinggal

Desszert: Marcipános-mandulás piskóta mézes-konyakos cigánymeggyel
Márványos csokoládérolád narancs chutney-val

TOMBOLA
A zenérõl gondoskodik: Csóka Gyula cigányzenekara 

és DJ Gazsó retro szilveszteri bulival
Részvételi díj: 10.500 Ft/fõ

Elõvételben december 16-ig: 9.500 Ft/fõ 

Információ, foglalás:

AA ttoojjááss  vvaallóójjáábbaann  eeggyy  nnaaggyy
bbiiookkaappsszzuullaa,,  tteerrmméésszzeetteess  eerreeddeett--
tteell  ééss  „„ccssoommaaggoolláássbbaann””..  EEzztt  nneemm
lleehheett  ggyyáárrttaannii!!  MMaa  mmáárr  mmiinnddeennkkii
ttuuddjjaa,,  hhooggyy  mmeennnnyyiirree  ffoonnttooss  aa  kkii--
eeggyyeennssúúllyyoozzootttt  ttáápplláállkkoozzááss,,  hhii--
sszzeenn  sszzeerrvveezzeettüünnkknneekk  sszzüükkssééggee
vvaann  ffeehhéérrjjéékkrree,,  vviittaammiinnookkrraa,,  ááss--
vváánnyyii  aannyyaaggookkrraa,,  ééss  mméégg  ttoovváábbbbii
nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  hhaattóóaannyyaaggookkrraa
iiss..  AA  ggyyüümmööllccssöökk,,  zzööllddssééggeekk,,  aa  tteejj
ééss  aa  hhúúss  tteerrmméésszzeetteesseenn  aazzoonnnnaall
eesszzüünnkkbbee  jjuuttnnaakk,,  ééss  eeggyyüütttteess  ffoo--
ggyyaasszzttáássuukk  bbiizzttoossííttjjaa  iiss  eezzeekk  mmeegg--
llééttéétt..  AAzzoonnbbaann  ccssaakk  eeggyy  éélleellmmii--
sszzeerr  ttaarrttaallmmaazzzzaa  mmiinnddeezzeekkeett
eeggyyüütttt  ––  ééss  eezz  aa  ttoojjááss..  NNeemm  vvéélleett--
lleenn,,  hhooggyy  aa  vviilláágg  eeggéésszzssééggüüggyyii
sszzeerrvveezzeetteeii  bbiizzttaattjjáákk  aazz  eemmbbeerree--
kkeett::  eeggyyeenneekk  ttööbbbb  ttoojjáásstt,,  hhooggyy  kkii--
hhaasszznnáálljjáákk  eennnneekk  aa  tteerrmméésszzeett  aadd--
ttaa  ccssooddáánnaakk  aazz  eellõõnnyyeeiitt..

A Mizsetáp Kft., mint Kecske-
méten, Lajosmizsén és Csemõn
tevékenykedõ baromfitenyésztõ
cég tavaly különválasztotta az ál-
latnevelést a tojáskereskedelem-
tõl. Az így létrehozott, tisztán élel-
miszerkereskedelemre hivatott
Hírös Baromfi Kft-nek pedig bõ
egy év is elég volt ahhoz, hogy
ma már a térség legjelentõsebb

tojásforgalmazó cégeinek egyi-
keként emlegessék. Az Aluljáró
Ipari Parkban mûködõ vállalko-
zás neve is jelzi a tulajdonosi kör
kötõdését a régióhoz, illetve azt a
vonzáskörzetet, amire a termé-
kek felvásárlása és értékesítése
során koncentrál.

– Nem csak az alapítók által
termelt tojás értékesítése a cé-
lunk. A környéken tojótyúk tartás-
sal foglalkozó termelõk tojáster-
mékeinek felvásárlására, váloga-
tására, csomagolására és értéke-
sítésére is vállalkozunk – mondta
el lapunknak ÁÁbbrraahháámm  AAttttiillaa
ügyvezetõ.

––  MMiinneekk  kköösszzöönnhheettii  llááttvváánnyyooss
ssiikkeerreeiitt  eezz  aa  ffiiaattaall  ccéégg??

– Nagyon ügyelünk arra, hogy
mindig friss, garantáltan jó minõ-
ségû tojások kerüljenek az üzle-
tekbe, HHíírrööss  TToojjááss márkanévvel.
Meggyõzõdésünk, hogy a siker
kulcsa a kiváló minõség és a mér-
sékelt ár. Legnagyobb kereskedel-
mi partnereink az Alföld Pro-
Coop és a Tesco áruházláncok.
Utóbbi központi raktárán keresz-
tül az ország minden Tesco áru-
házában ismert ma már a HHíírrööss
TToojjááss  márkanév, öregbítve ezzel
Kecskemét hírnevét is. Emellett to-
jásfeldolgozó és tésztagyártó üze-

mek is rendszeresen vásárolják
termékeinket.

––  MMii  aa  mmiinnõõsséégg  ggaarraanncciiáájjaa  eenn--
nnééll  aazz  aallaappvveettõõ  éélleellmmiisszzeerrnnééll??

– Egyrészt hosszú távú, évekre
szóló, korrekt kapcsolatot alakí-
tunk ki a baromfitenyésztõkkel.
Másrészt, akiktõl tojást vásáro-
lunk, azokat személyesen ismer-
jük. Tudjuk, hogy milyen körül-
mények között, milyen takar-
mánnyal és gonddal nevelik

szárnyasaikat. Sõt, sokaknak épp
mi segítünk abban, hogy minõsé-
gileg kiváló, elõnevelt jércékhez

és takarmányokhoz jussanak,
megfelelõ szaktanácsadás kísé-
retében. Vagyis kontroláljuk és
segítjük a termelésüket, miköz-
ben garantáljuk számukra a sta-
bil értékesítést.

––  MMiirree  aallaappoozzzzáákk  aa  HHíírrööss  BBaa--
rroommffii  KKfftt..  jjöövvõõjjéétt??

– Hosszú távra tervezünk. Be-
vezettük a piacra a HHíírrööss  TToojjááss
márkát, amit folyamatosan bõví-
tünk újabb termékekkel. Továbbá

céljainkat tekintve fontos meg-
említeni a Magyar Termék Non-
profit Kht. eszméivel való azono-

sulást. A magyar fogyasztó aszta-
lára színtiszta hazai élelmiszer-
nek kell kerülnie! A HHíírrööss  TToojjááss,
azaz a „mi tojásunk” a magyar
lakosság mindennapi élelme.
Fontos, hogy a növekvõ nemzet-
közi versenyben is felismertessük
a helyi áruk értékét, erejét, a
nemzeti kincseink gazdagságát,
megbízhatóságát. Ahogy fontos
az az egyébként nem új keletû
tény is – és ezért sincs félnivalónk
a jövõt illetõen –, hogy a tojás a
legtökéletesebb, mondhatni ide-
ális minõségû állati fehérje, mely
egyben a legolcsóbb táplálékfor-
rás. Tartalmazza az összes nél-
külözhetetlen aminosavat, zsír-
savat, illetve – a C-vitamin kivé-
telével –, valamennyi vitamint és
ásványi anyagot, amelyekre az
embernek szüksége van, ugyan-
akkor egyáltalán nincs benne
szénhidrát, tehát diétás hatású is
egyben.

Keressenek bennünket, termé-
keinket, fogyasszanak egyre több
tojást!

HHíírrööss  BBaarroommffii  KKfftt..
ÁÁbbrraahháámm  AAttttiillaa  üüggyyvveezzeettõõ
MMoobbiill::  ++3366--3300//662233--44115511

ee--mmaaiill::  jjoottoojjaass@@hhiirroossttoojjaass..hhuu
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AA  HHíírrööss  BBaarroommffii  KKfftt--ttõõll  nneemm  iiddeeggeenn  aa  kkaarriittaattíívv  tteevvéékkeennyysséégg  sseemm..  
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3. csütörtök 19.00 ANGLIAI MÁSODIK EDWARD ÉLETE
4. péntek 19.00 PÁRATLAN PÁROS – BEMUTATÓ – Katona J. b. 19.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ
5. szombat 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Csortos Gy. b. 15.00 VACSORA NÉGYESBEN 
6. vasárnap 15.00 PÁRATLAN PÁROS – Vízváry M. b. 19.00 VACSORA NÉGYESBEN
8. kedd 15.00 BORS NÉNI – Illyés Gy. b. 19.00 HANGYABOLY
9. szerda 17.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ – Bajor G. b.
10. csütörtök 19.00 LESZ VIGASZ? – bérletszünet
11. péntek 19.00 DOCTOR HERZ – bérletszünet 19.00 ANGLIAI MÁSODIK EDWARD ÉLETE
12. szombat 19.00 DOCTOR HERZ – Radó V. b. 15.00 HANGYABOLY
13. vasárnap 11.00 ZENÉL AZ ERKÉLY – KAKAÓVAL – VARÁZSlatos FUVOLA 15.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ

19.00 PAUL&HÓD – FEKE PÁL LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE
15. kedd 17.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ – Latinovits Z. b.
16. szerda 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Törzs J. b.
17. csütörtök 19.00 PÁRATLAN PÁROS –  Nagy L. b. 19.00 ANGLIAI MÁSODIK EDWARD ÉLETE
18. péntek 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Blaha L. b.
19. szombat 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Berky L. b. 15.00 HANGYABOLY
20. vasárnap 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Jászai M. b. 15.00 HANGYABOLY
22. kedd 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Páger A. b. 19.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ
23. szerda 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Kiss M. b. 19.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ
24. csütörtök 17.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ – Petõfi S. b.
25. péntek 19.00 DOCTOR HERZ – Bessenyei Gy. b. 19.00 ANGLIAI MÁSODIK EDWARD ÉLETE
26. szombat 15.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ – bérletszünet 19.00 HANGYABOLY
27. vasárnap 15.00 DOCTOR HERZ – bérletszünet 19.00 HANGYABOLY
29. kedd 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Gózon Gy. b. 19.00 CHIOGGIAI CSETEPATÉ
30. szerda 19.00 DOCTOR HERZ – Latabár K. b.
31. hétfõ 19.00 PÁRATLAN PÁROS – Apáczai Cs. J. b. 19.00 ANGLIAI MÁSODIK EDWARD ÉLETE

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

e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu
www.kecskemetikatona.hu
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22001133..  jjaannuuáárrii  mmûûssoorruunnkk

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

Plébánia tel.: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat: 30/976-3131

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

– Teljes infrastruktúra, rende-
zett környezet, családias hangu-
lat és minden tekintetben embe-
ri léptékek jellemzik a mi ipari
parkunkat – tájékoztatta kiadvá-
nyunkat KKoolllláárr  CCssaabbaa ügyveze-
tõ. – Számunkra és a bérlõink-
nek is nagyon fontos a korrekt-
ség és a stabilitás. Külön elõny,
hogy a városközponthoz, az au-
tóbusz- és a MÁV állomásokhoz
egyaránt igen közel esik, a helyi
buszjárat megállója 80 méterre
van a parkunktól. Arról nem is

szólva, hogy a 44-es fõút mellett
és az 5-ös fõúttól is mindössze
pár száz méterre fekszik.

––  MMiitt  éérrtt  tteelljjeess  iinnffrraassttrruukkttúúrraa
aallaatttt??

– Nemcsak az összes szoká-
sos és almérõkkel rendelkezõ
közmûvet, hanem azt is, hogy
olyan õrzött telephelyrõl van szó,
ahol mindennapi a 24 órás por-
taszolgálat, sõt idén december-
tõl nagy sávszélességû free wifi
is áll a bérlõk rendelkezésére.
Cégünk már készülõ webolda-

lán pedig megjelenési lehetõsé-
gük is lesz a bérlõinknek. 

––  JJeelleennlleegg  mmeekkkkoorraa  aazz  iippaarrii
ppaarrkkjjuukk  kkiihhaasszznnáállttssáággaa??

– Úgy 73-75 százalékos. A
több mint 40 bérlõnk tevékeny-
ségi köre igen szerteágazó. A
különbözõ irodáktól, raktárak-
tól, szolgáltatóktól a kereskedé-

sekig, a mûanyag-feldolgozótól
a bútorgyártóig, a sokféle fém-
ipari vállalkozástól a dekorációs
mûhelyig számtalan tevékeny-
séggel találtak már igazi otthon-
ra nálunk. Olyanok is akadnak
igen szép számmal, akik koope-
rálni tudnak egymással telephe-
lyen belül. Na, ez az üzlet, a nul-

la logisztikai, telefon és utazási
költség!

––  MMeennnnyyiirree  ddrráággáákk  aa  bbéérrllee--
mméénnyyeeiikk??

– Kecskemét viszonylatában –
ismereteink szerint – középkate-
góriásnak számítanak. Mind-
emellett hangsúlyoznám: a mi
számláink költségként leköny-
velhetõek, az áfájuk visszaigé-
nyelhetõ. Ugyanakkor nem áta-
lánydíjasok, hanem egyedi
igényre szabottak a bérleménye-

ink, sõt a felújításaik, átalakítá-
saik is a bérlõk igényei szerint, s
õket szolgálva történnek.   

––  MMiillyyeenn  rreemméénnyyeekkkkeell,,  ccééllookk--
kkaall  tteekkiinntteenneekk  aa  jjöövvõõbbee??

– A bérlõk közötti még széle-
sebb körû együttmûködéssel
szeretnénk elérni, hogy egyfajta
inkubátorházként mûködjön a

jövõben ez az ízig-vérig belváro-
si kis ipari park: az AAlliippppaa. Hi-
szen minden feltétel adott ah-
hoz, hogy itt a különbözõ szak-
mák egymást kiegészítsék, kö-
zös projektekre vállalkozzanak a
bérlõk, s a közös telephelyen –
akár a munkaközi szünetben ká-
vézás közben – beszéljék meg a
következõ megrendelést. Mi pe-
dig a jövõt tekintve is arra törek-
szünk, hogy magas színvonalú
szolgáltatásokkal, jól funkcioná-

ló épületekkel és helyiségekkel
ellátott, elégedett, a bérleti jog-
viszonyt hosszú távon fenntarta-
ni kívánó bérlõink legyenek.

AAlliippppaa  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzoollnnookkii  úútt  11..

TTeelleeffoonn::  3300//99558899--554422
kkoollllaarr..ccssaabbaa@@aalliippppaa..hhuu

Alippa – Aluljáró Ipari Park Kft.

Kiadó raktárak, mûhelyek, irodák
MMiiuuttáánn  aazz  eeggyyeeddii  ssttííllbbúúttoorrookk  iirráánnttii  kkeerreesslleett  jjeelleennttõõsseenn  ccssöökkkkeenntt,,  aa
kkeeccsskkeemmééttii  aalluulljjáárróó  ttõõsszzoommsszzééddssáággáábbaann  mmûûkkööddõõ  --  kkoorráábbbbaann  AAsszzttaa--
llooss  SSzzöövveettkkeezzeettkkéénntt,,  mmaajjdd  SSttyyllbbúúttoorrggyyáárrttóó  KKfftt--kkéénntt  iissmmeerrtt  --  ccéégg  tteevvéé--
kkeennyyssééggee  nneemm  vvoolltt  ffoollyyttaatthhaattóó..  22000033--ttóóll,,  aazzaazz  mmáárr  99  éévvee  bbéérrbbeeaaddááss--
ssaall  hhaasszznnoossííttjjáákk  eezztt  aazz  eeggyyhheekkttáárrooss  iippaarrtteerrüülleetteett,,  iilllleettvvee  aa  rraajjttaa  lléévvõõ
ééppüülleetteekkeett,,  aammeellyyeekk  aallaapptteerrüülleettee  öösssszzeesseenn  nnééggyyeezzeerr  nnééggyyzzeettmméétteerr..
EEzz  éévv  ffeebbrruuáárrjjááttóóll  eeggyy  mmeezzõõggaazzddaassáággii  vváállllaallkkoozzáássbbóóll  kkiivváállvvaa,,  hhiitteell--
mmeenntteess,,  öönnáállllóó  ééss  úújj  ccéégg,,  aazz  AAlluulljjáárróó  IIppaarrii  PPaarrkk  KKfftt..  ((AAlliippppaa))  lleetttt  aazz
iinnggaattllaann  ttuullaajjddoonnoossaa  ééss  üüzzeemmeelltteettõõjjee,,  mmiikköözzbbeenn  aa  sszzeemmééllyyzzeett  ééss  aa
vveezzeettééss  vváállttoozzaattllaann  mmaarraaddtt..  


