
TTiizzeennhhaarrmmaaddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreenn--
ddeezziikk  mmeegg  eezzeenn  aa  nnyyáárroonn  aazz  EEuu--
rróóppaa  JJöövvõõjjee  NNeemmzzeettkköözzii  GGyyeerr--
mmeekk--  ééss  IIffjjúússáággii  TTaalláállkkoozzóótt  KKeeccss--
kkeemméétteenn..  AA  jjúúlliiuuss  66--ááttóóll  1133--ááiigg
ttaarrttóó  CCssiippeerróó  FFeesszzttiivváállrraa  öörreegg
kkoonnttiinneennssüünnkk  sszziinnttee  vvaallaammeennnnyyii
oorrsszzáággáábbóóll,,  ccssaakknneemm  ffééllsszzáázz  kküüll--
ffööllddii  ccssooppoorrtt  jjeelleezzttee  éérrkkeezzéésséétt..
MMoosstt  iiss  mmiinnddeennkkii  hhoozz  vvaallaammii
aajjáánnddéékkoott  ssaajjáátt  oorrsszzáággaa  ffoollkkllóórr--
kkiinnccsseeiibbõõll,,  ííggyy  mmiinnddeenn  nnaapp  rreemmeekk
zzeennééss--ttáánnccooss  bbeemmuuttaattóókk  zzaajjllaannaakk
mmaajjdd  aa  ffõõttéérrii  nnaaggyysszzíínnppaaddoonn  ééss
kköörrnnyyéékkéénn..

AAzz  iiddeeii  ttaalláállkkoozzóó  aa  kkrreeaattiivviittááss
jjeeggyyéébbeenn  zzaajjlliikk  mmaajjdd..  UUggyyaanniiss
mmoosstt  4400  éévvee,,  hhooggyy  RRuubbiikk  EErrnnõõ
BBûûvvööss  kkoocckkáájjaa  mmeeggsszzüülleetteetttt,,  hhaa--
ttaallmmaass  vviilláágghhíírrtt  hhoozzvvaa  hhaazzáánnkk--
nnaakk..  UUggyyaannaakkkkoorr  aa  nneevveess  mmaaggyyaarr
ffeellttaalláállóó  jjúúlliiuuss  1133--áánn,,  aazz  iiddeeii  ttaa--
lláállkkoozzóónnkk  zzáárróó  nnaappjjáánn  lleesszz  7700
éévveess..

AA  CCssiippeerróó  FFeesszzttiivvááll  rréésszzlleetteess
pprrooggrraammjjáátt  llaappuunnkk  88--99..  oollddaalláánn
kköözzöölljjüükk..

8−9. oldal

Csiperó Fesztivál

Jeles vendége volt a napokban a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központnak. A magyar köztársa-
sági elnök felesége, dr. Herczegh Anita látogatott el

a szegény családok gondozását felvállaló intéz-
ménybe. A bensõséges hangulatú eseményrõl ké-
pes beszámolót lapunk 2. oldalán közlünk.

A Wojtyla Ház vendége volt
a köztársasági elnök felesége
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Jeles vendége volt a napokban a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központnak. A magyar köztársasá-
gi elnök felesége, dr. Herczegh Anita látogatott el a
szegény családok gondozását felvállaló intézménybe,
ahol Farkas P. József alapító és Molnár Zoltán intéz-
ményvezetõ tájékoztatta arról a sokrétû munkáról,
ami a napi étkeztetések mellett történik e falak között
évek óta, a rászorulók életének megkönnyítése érde-
kében.

– A XXI. század legnagyobb problémája lehet, ha
közömbösökké válva nem figyelünk egymásra –
mondta ddrr..  HHeerrcczzeegghh  AAnniittaa. – Ennek az intézménynek
az aktivistái nem ölbe tett kézzel ülnek és szomorkod-
nak, hogy mennyi elesett ember él körülöttünk és
szerte a világban, hanem cselekvõ módon, kitartóan
igyekeznek segíteni a nélkülözõkön, ami köszönetet
érdemlõ, követendõ példa lehet minden honfitársunk
számára. Vagyis nem igaz az a sztereotípia, miszerint
nem figyelünk egymásra, közömbösek vagyunk egy-
más iránt, amire ékes bizonyíték ez az intézmény.

A népkonyhán a köztársasági elnök felesége ta-
lálkozhatott az elszegényedett családokkal, egye-
dülállókkal. A beszélgetés során elmesélte, milyen
szerencsésnek érzi magát, hogy áprilisban ott lehe-
tett személyesen is az intézmény névadójának, II.
János Pál pápának a szentté avatásán. Legendás
elõdjérõl Ferenc pápa ezt mondta: értette és érez-
te a század tragédiáit, de nem hagyta, hogy maga
alá gyûrje. A Wojtyla Ház segítõi a névadójukhoz
méltón, az õ szellemében tevékenykednek: nem
sopánkodnak és nem tartják fel a kezüket tehetet-
lenül, hanem átérzik a hozzájuk fordulók problé-
máit és cselekvõen próbálnak fellépni, segíteni.

A jeles vendég nem érkezett üres kézzel: Áder
János köztársasági elnöktõl és feleségétõl kétmillió
forint támogatást kapott a Wojtyla Ház a további
sikeres mûködéséhez.

– Az adományért nem jár hála – jegyezte meg
Herczegh Anita. – Igazából az lehet hálás, aki ad-
hat valamit, mert van mibõl adnia. 

A Wojtyla Ház vendége volt
a köztársasági elnök felesége



––    DDrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  aa  lleegg--
uuttóóbbbbii  kköözzggyyûûlléésseenn  bbeejjeelleenntteettttee,,
hhooggyy  eellkkeezzddii  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii
áállllaammttiittkkáárrii  mmuunnkkáátt,,  eezzéérrtt  aa  ppooll--
ggáárrmmeesstteerrssééggrrõõll  lleemmoonndd,,  ééss  aazz
õõsszzii  vváállaasszzttáássookkiigg  öönn,,  mmiinntt  áállttaa--
lláánnooss  hheellyyeetttteessee  ––  aa  jjooggsszzaabbáállyy--
ookknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  ––  llááttjjaa  eell  aa
ppoollggáárrmmeesstteerrii  ffeellaaddaattookkaatt..
UUggyyaanneezzeenn  aa  nnaappoonn  vvoolltt  aa  FFii--
ddeesszz  jjeellööllõõ  üüllééssee,,  aahhooll  ZZoommbboorr
GGáábboorr  öönntt  jjaavvaassoollttaa  ppoollggáárr--
mmeesstteerr--jjeellööllttnneekk,,  ééss  eezztt  aa  ttaaggookk
eeggyyhhaannggúúaann  eellffooggaaddttáákk..  TTeerr--
vveezz--ee  nnaaggyy  vváállttoozzttaattáássookkaatt  aa
kköözzeelljjöövvõõbbeenn??

– Dr. Zombor Gábor azt
mondta, azért javasolt engem
polgármester-jelöltnek, mert
bennem látta az elmúlt két cik-
lus munkájának folyamatossá-
gát. Minden személycsere ter-
mészetesen változásokkal jár,
de nagyon fontos, hogy ezek
csak akkor érik el a célt, ha a
megfelelõ pillanatban lépjük
meg õket. Most elõször is le kell
zárni ezt az önkormányzati cik-
lust. Ezzel párhuzamosan jelent-
keznek az új kormány tevékeny-
ségével összefüggõ feladatok,
amelyek nagy lehetõségeket
nyitnak meg Kecskemét elõtt.
Gondolok itt például arra, hogy
a vidékfejlesztési államtitkárság
ideköltözésének köszönhetõen,
erõsödhet a megye agráriuma,
élelmiszeripara, hangsúlyosabb
szerepet kaphat a Kecskeméti
Fõiskola Kertészeti Fõiskolai
Kara. Megnyílt az a lehetõség,
hogy a magasan képzett fiatal
munkaerõ városunkban is el
tudjon helyezkedni.

––  KKeeccsskkeemméétteenn  aazz  oorrsszzáágg  sszzee--
mmee  aa  mmaaggyyaarr  ggaazzddaassáágg  ffeejjlleesszz--
ttéésséébbeenn  bbeettööllttöötttt  sszzeerreeppee  mmiiaatttt..

– Valóban. A kormány most
egy magasabb sebességi foko-
zatba akarja kapcsolni, és hosz-

szú távon abban is akarja tarta-
ni a gazdaságfejlesztést. Kecs-
kemét a hazai GDP jelentõs ré-
szét adja, aminek elõzménye,
hogy helyben komoly tapaszta-
latokat szereztünk a gazdasági
szereplõkkel való együttmûkö-

désben. Olyan szövetségeket
kötöttünk, és olyan gazdaság-
ösztönzõ intézkedéseket tettünk,
amelyeknek köszönhetõen a vá-
ros komoly ipari központtá fej-
lõdhetett. Továbbra is nagy a

befektetõi érdeklõdés, növek-
szik az iparûzési adóbevétel.
Ezeket az eredményeket kell
megõrizni.

––  MMii  aa  kköövveettkkeezzõõ  llééppééss??
– Nagyon fontosnak tartom a

gazdasági szereplõk társadalmi

felelõsségvállalását. A polgár-
mester úrral közösen gazdasági
ügyekért felelõs alpolgármester-
ként is sikerült számos eredményt
elérni ezen a területen, hiszen a
vállalkozások már most is jelen-
tõs támogatást nyújtanak a
sportnak, a kultúrának, az ifjú-
ságnak és a rászorulóknak egy-
aránt. Ez egyszerû matematika:
minél jobb gazdasági környeze-
tet teremtünk, annál nagyobb
bevételek realizálódnak a cégek-
nél, és csak a nagyobb bevétel-
bõl lehet áldozni szolidaritási,
karitatív célokra, ahogy új mun-
kahelyek teremtésére, magasabb
bérekre is. Nyilvánvalóan na-
gyobb iparûzési adóra is csak így
számíthatunk, amelybõl finanszí-
rozni tudjuk a jóléti szolgáltatá-
sokat. A 2013-as évet már há-
rommilliárd forintos többlettel
zárta a város, így az évente befo-
lyó hétmilliárd forint iparûzési
adóbevétel arra ad lehetõséget,
segítséget, hogy most már a jólé-
ti szolgáltatásokat kiterjesszük, il-
letve kielégítsük azokat a lakos-
sági igényeket is, amelyekre az
elmúlt években még nem volt le-
hetõség. Feltétlenül nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani a városré-
szek eltérõ adottságaira, a speci-
ális igényekre, a közterületek fo-
lyamatos fejlesztésére.
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ÁGNES HOTEL, HÉVÍZ
Telefon: 06-83/340-450 Fax: 06-83/343-218

agneshotel.heviz@gmail.com; www.agneshotel.hu

– szállás kétágyas szobában vagy stúdió

apartmanban

– bõséges villásreggeli,

– korlátlan wellnessrészleg-használat,

fürdõköpeny-használat

– ingyenes zárt parkoló,

– ingyenes Wi-Fi használattal

(az étteremben)

– Aquafitness hétfõn és csütörtökön 
18:00-18:55-ig

– Kozmetikai és wellness kezelésekbõl 
10% kedvezményt biztosítunk

– fejenként egy 30 perces masszázs
– ingyenes zárt parkoló
– ingyenes WI-FI használat a szobákban is
– a kozmetikai kezelésekbõl 

10% kedvezményt biztosítunk

Akciós napok 2 fõ, 3 nap, 2 éjszaka 35.600 Ft (+ IFA 450 Ft/fõ/éj)
Érvényes: 2014. augusztus 31-ig

Használja fel nálunk SZÉP-kártyáját!

Interjú Szemereyné Pataki Klaudiával

Polgármester−jelölt alpolgármester
JJúúnniiuuss  2244--ee  óóttaa  SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa  vveezzeettii  KKeeccsskkeemméétteett,,  aa  vváárrooss
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattáátt..  AAzz  aallppoollggáárrmmeesstteerr  aasssszzoonnyy  aazz  õõsszzii  hheellyyhhaattóóssáággii  vváá--
llaasszzttáássookkiigg  ppoollggáárrmmeesstteerrii  hhaattáásskköörrtt  lláátt  eell..  AA  kköözzeelljjöövvõõrrõõll  ééss  aa  ttáávvoollii  tteerr--
vveekkrrõõll  kkéérrddeezzttüükk  SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiáátt,,  aakkiinneekk  jjóó  eessééllyy  vvaann  aarrrraa,,
hhooggyy  ––  aa  vváárrooss  ttöörrttéénneettéébbeenn  nnõõkkéénntt  eellõõsszzöörr  ––  aa  kköövveettkkeezzõõ  nnééggyy  éévvbbeenn
iiss  õõ  lleeggyyeenn  KKeeccsskkeemméétt  ppoollggáárrmmeesstteerree..

SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa,,  KKeeccsskkeemméétt  aallppoollggáárrmmeesstteerree  ((bbaallrróóll))  
aajjáánnddéékkkkaall  kköösszzöönnttööttttee  ddrr..  HHeerrcczzeegghh  AAnniittáátt,,  aa  kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökk  

ffeelleessééggéétt  aa  nnaappookkbbaann,,  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  tteetttt  llááttooggaattáássaa  
aallkkaallmmáávvaall  



2014. július44 www.civilnaplo.hu

DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  – Kalocsa-Kecs-
kemét érseke – KKiissss  VViillmmooss plé-
bános társaságában, a matkó-
pusztai kápolna búcsújának elõ-
estéjén szentelte fel a kápolna
szomszédságában található fel-
újított keresztet. 

Az ötven éve állított szakrális
emlékhely a kecskeméti Porta
Egyesület és a matkói hívek ösz-
szefogásával újulhatott meg. A
kõszobrászati munkálatokat a
kiskunfélegyházi BBoozzóókkii  tteessttvvéérreekk
végezték kiváló szaktudással.

Az áldást követõen, a Szent Pé-
ter és Szent Pál tiszteletére szen-
telt kápolnában, a hívõk nagy-
számú jelenlétében celebrált mi-

sét fõegyházmegyénk érseke. A
misén elhangzott, hogy a kereszt-
felújítás után a kápolna tetõfel-
újításának óriási nagyságrendû
munkájára készül a hívõ közös-
ség. A tanyasi iskolából átalakí-
tott – közössségi találkozóhely-
ként is mûködõ – épület tetõzete
teljesen tönkrement, így a re-
konstrukció halaszthatatlanná
vált. A kecskeméti önkormányzat
képviseletében MMáákk  KKoorrnnééll al-
polgármester felajánlotta támo-
gatását a matkói híveknek, és
FFaarrkkaass  JJóózzsseeff,, a Porta Egyesület
alapítója is a civil szervezet segít-
ségérõl biztosította a katolikus
közösséget. 

Megújult a Porta Egyesület támogatásával

Felszentelt matkópusztai kereszt

Szerencsére az elmúlt hetekben
több neves vállalkozás vezetõje,
több közismert közéleti ember is
felkereste a Wojtyla Házat, hogy
kifejezze támogatói szándékát.
ÁÁrrvvaaii  AAnnddoorr, a Zwack Kecskemé-
ti Pálinka Manufaktúra és Múze-
um pálinkafõzõ mestere régóta
segíti a szociális étkeztetõ intéz-
mény nemzetközi programjait.
Most a Wojtyla Ház alapítójával,
FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  igazgatóval foly-
tatott megbeszélést, alaposabb
betekintést nyerve az intézmény
mindennapi életébe, munkájába.

SSzzaarrkkaa  BBaalláázzss,, az Univer Szö-
vetkezeti Zrt. vezérigazgatója is

megtisztelte jelenlétével a Wojtyla
Ház munkatársait és gondozotta-
it. Megismerte miként nyújtanak
segítséget, adnak testi és lelki
táplálékot ebben az intézmény-
ben a nehézsorsú családoknak,
és miként történik az adomány-
ként kapott vagy abból vásárolt
alapanyagok feldolgozása, az
ételek elkészítése és kiosztása. A
vezérigazgató kijelentette, hogy
az Univer Szövetkezeti Zrt. a jövõ-
ben rendszeresen szállít különféle
termékeibõl a Wojtyla Ház kony-
hájára.

A jó szándékú segítõknél ma-
radva, külön említést érdemel az

is, hogy az intézmény udvarán
most felépült fedett terasz költsé-
geit ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr (azóta ál-
lamtitkárnak kinevezett) polgár-
mester illetménye felajánlásával
támogatta. A kivitelezéshez szük-
séges faanyagokat MMoollnnáárr  FFee--
rreenncc (Molnár Fa-és Építõanyag
Kereskedés), a festékeket SSzzaabbóó
AAnnttaall (Poli Farbe Kft.) ajánlotta
fel. Az udvari építmény önzetlen
kivitelezésére egy kiváló ácsmes-
ter, BBiimmbbóó  IImmrree vállalkozott a
csapatával.  

Egy olyan intézménynél, ahol
több mint száz ember megfordul
napi rendszerességgel, s ahol a
megfelelõ higiéniás követelmé-
nyeket törvény írja elõ, ott a rend-
szeres karbantartási munkák sem

maradhatnak el. A napokban ki-
festették a ház ebédlõjét és nagy-
termét, aminek költségeit
NNaaggyyppááll  SSáánnddoorr alpolgármester
támogatta, a kivitelezést pedig a
soltvadkerti Lakatos Attila és csa-
pata vállalta el. Mezõ Róbert
(Hírös-Ablak Kft.) jóvoltából elké-
szült az étkezõ faburkolata, NNaaggyy
SSáánnddoorr (Dominó Kft.) segítségé-
vel pedig a folyosók speciális
burkolása is.

Az elmúlt hetek fent említett
eseményei is jelzik: mára valósá-
gos hagyománnyá nemesült,
hogy a kecskeméti és a térségbe-
li cégek vezetõi idõrõl idõre láto-
gatást tesznek a Wojtyla Házban,
keresvén a segítségnyújtás lehe-
tõségeit.

Ahol hagyománnyá nemesül a segítés
AA  kkeeccsskkeemmééttii  sszzeeggéénnyy  ccssaallááddookk  ggoonnddoozzáássáátt,,  mmiinnddeennnnaappii  ééttkkeezztteettéésséétt
vvééggzzõõ  WWoojjttyyllaa  HHáázzaatt  ttáámmooggaattóókk,,  jjóóaakkaarróókk,,  sseeggííttõõkk  nnééllkküüll  nneemm  lleehheett--
nnee  ffeennnnttaarrttaannii..  EEzzéérrtt  iiss  öörrüüllnneekk  aannnnyyiirraa  mmiinnddeenn  aajjáánnddéékknnaakk,,  ffeellaajjáánn--
lláássnnaakk,,  sseeggííttssééggnneekk  aazz  iinnttéézzmméénnyy  aakkttiivviissttááii..  

FFaarrkkaass  PP..
JJóózzsseeff

SSzzaabbóó  AAnnttaall

SSzzaarrkkaa  
BBaalláázzss
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Kátai Mihály volt a kecskeméti
Nemzetközi Zománcmûvészeti Al-
kotótelep szülõatyja és sok éven
át a vezetõje is. 1984-ben, a tize-
dik évforduló kapcsán így nyilat-
kozott: „Ciklikusnak, hullámzó-
nak érzem a telep fejlõdését, így
egy évtizedre visszatekintve. A lé-
nyeg azonban, hogy életképes-
nek bizonyult – ellentétben sok
kritikus jóslatával… A zománc-
mûvészetben rejlõ lehetõségekrõl
még ma sincs egységes vélemény
a szakemberek, szakírók között.
Miért? Erre a kérdésre számtalan
válasz adható. Szerintem a leg-
igazibb: mert a zománcmûvészet
más…”

Hollósy Katalin, a Nemzetközi
Zománcmûvészeti Alkotómûhely
vezetõje nem véletlenül idézte
Kátai Mihályt a 40 éves jubileumi
kiállítás ünnepi megnyitóján, hi-
szen a fenti sorokat akár ma is ír-
hatták volna. A zománcmûvészet
ugyanis tényleg más. Szobrá-
szok, festõk, ötvösök, grafikusok
egyaránt próbálkoznak vele, el-
indulva az iskola nélküli önkép-
zés rögös útján, „ám a kemencé-
ben égetett, csillogó felületû al-

kotások valójában képek is meg
nem is, szobrok is meg nem is:
mintha egy másik világ másik
kultúrája lennének.”

– Kezdetben a helyi Zománcipa-
ri Mûvek támogatásával mûködött
az alkotótelep, de a megye és a
város is hozzájárult ahhoz, hogy
neves hazai és külföldi mûvészek
hat héten át alkothassanak Kecs-
keméten. Ennek fejében a szakmai
zsûri által legjobbnak tartott mû-
veiket kellett felajánlaniuk a tá-
bor gyûjteményének – mutatott
rá a megnyitón HHoollllóóssyy  KKaattaalliinn. –
Jelenlegi kiállításunknak ezek az
alkotások adják a törzsanyagát.
Az itt alkotók által ajándékozott
mûvekbõl álló gyûjtemény mára
Európa legjelentõsebb kortárs
zománcmûvészeti gyûjteményévé
nõtte ki magát. A több mint ezer-
háromszáz mûvet magáénak tu-
dó nemzetközi gyûjtemény a vilá-
gon egyedülállónak mondható.
A mûvek alkotói több konti-
nensrõl érkeztek. Sokan közülük
a világ legelismertebb zománc-
mûvészeivé váltak. Idõközben

azonban, kedvezõtlen változá-
sok történtek. A támogatás oly-
annyira lecsökkent, hogy a mû-
vészeknek jelentõs összeget kell
fizetniük az alkotótáborban töl-
tött napokért, így nem is marad-
nak egy hétnél tovább. Ám ép-
pen ezért, az utóbbi két évtized-
ben már nem volt elvárható tõ-
lük az, hogy a legjobb alkotá-
saikat hátrahagyják gyûjtemé-
nyünknek.

Ha arra gondolunk, hogy a
Magyar Szentkoronát is zománc
képek díszítik, akkor azt kell
mondanunk, hogy nagyon régi
a múltja ennek a varázslatos-ti-
tokzatos mûvészetnek. Ami a jö-
võjét illeti, Kecskeméten sok a

bizonytalanság. Ellentétben
Amerikával, ahol tavalyelõtt
szerzett személyes tapasztalato-
kat Hollósy Katalin. A kiállítás
megnyitója után lapunknak el-
mesélte, hogy a tengeren túl
meglátogatott zománcüzemben
számítógépen, vegyészek nélkül
készítik a designerek tervezte
hatalmas méretû zománcképe-
ket, a legkorszerûbb lézer tech-
nikával…

A fennállásának negyvenedik
évfordulóját ünneplõ Nemzetkö-
zi Zománcmûvészeti Alkotótelep
jubileumi kiállítása egy hónapon
át várja az érdeklõdõ látogató-
kat a Kecskeméti Kulturális és
Konferencia Központban.

Jubileumi kiállítás Kecskeméten

„Mert a zománcművészet más…”
JJúúnniiuuss  2266--áánn  nnyyíílltt  mmeegg  aa  KKeeccsskkeemmééttii  KKuullttuurráálliiss  ééss  KKoonnffeerreenncciiaa  KKöözzppoonntt--
bbaann  aazz  aa  rreepprreezzeennttaattíívv  kkiiáállllííttááss,,  aammii  aa  ffeennnnáálllláássáánnaakk  nneeggyyvveenneeddiikk  éévv--
ffoorrdduullóójjáátt  üünnnneeppllõõ  NNeemmzzeettkköözzii  ZZoommáánnccmmûûvvéésszzeettii  AAllkkoottóótteelleepp  pprroodduukk--
cciióóiibbóóll  ttáárr  kköözzsszzeemmlléérree  eeggyy  ááttffooggóóbbbb  vváállooggaattáásstt..  AA  ttáárrllaatt  üünnnneeppééllyyeess
mmeeggnnyyiittóójjáánn  PPeettõõffii  SSáánnddoorr,,  aa  vváárroossii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkuullttuurráálliiss  bbiizzoottttssáá--
ggáánnaakk  ttaaggjjaa  kköösszzöönnttööttttee  aa  rréésszzttvveevvõõkkeett,,  mmaajjdd  ddrr..  FFüüzzii  LLáásszzllóó  ffõõsszzeerrkkeesszz--
ttõõ,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  KKoorrttáárrss  MMûûvvéésszzeettii  MMûûhheellyyeekk  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  vveezzeettõõjjee
sszzóólltt  aa  hhíírrööss  vváárrooss  jjeelleennttõõss  ééss  ssookksszzíínnûû  aallkkoottóókköözzöössssééggeeiinneekk  mmúúllttjjáárróóll,,
jjeelleennéérrõõll..

HHoollllóóssyy  KKaattaalliinn

DDrr..  FFüüzzii  LLáásszzllóóPPeettõõffii  SSáánnddoorr
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Az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi
Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott Egész-
ségügyi turizmus szolgáltatásai-
nak fejlesztése a konvergencia
régiókban címû konstrukcióhoz
a DAOP-2.1.1/I-12-2012-
0025 jelû Barack Hotel**** és
egészségügyi szolgáltatások lé-
tesítése a Tisza-parti Termálfür-

dõhöz kapcsolódva címû pályá-
zatot a Dél-Alföldi Operatív
Program Irányító Hatóság
1.007.368.500 Ft összköltség-
gel, 705.157.950 Ft összegû tá-
mogatásra érdemesnek ítélte.
Projektazonosító szám: DAOP-
2.1.1/I-12-2012-0025. Kedvez-
ményezett: Tisza-parti Gyógy- és
Élményfürdõ Kemping és Étterem

Kft. (6060 Tiszakécske,
Szabolcska M. u. 43.) Befejezõ-
dött Tiszakécskén a folyamato-
san fejlõdõ Tisza-parti Termál-

fürdõ területén a négycsillagos
Barack Thermal Hotel & Spa
építése, a szálloda 2014. július
1-jétõl fogadja a vendégeket.

Miután a helyi plébános,
Jávorka Lajos atya megáldotta
az új, impozáns létesítményt a
nagyszabású ünnepségen, Kor-
ács Ernõ, a város polgármeste-
re vágta át a felavatást jelkép-
zõ nemzetiszínû szalagot Szabó
Éva tulajdonos-projektmene-
dzser társaságában.

– Nem csak Tisza-parti Ter-
málfürdõ tulajdonosai, a Szabó
család, de egész Tiszakécske
életében fontos ez a nap, hi-

szen ismét egy jelentõs, remek
létesítménnyel gazdagodtunk,
ami színvonalát tekintetve biz-
tos, hogy tovább növeli telepü-
lésünk hírnevét – hangsúlyozta
az új hotel konferenciatermé-

ben mondott köszöntõjében
KKoovvááccss  EErrnnõõ.   

Folyamatos 
fejlesztések

A polgármester ünnepi beszéde
után Szabó Éva tulajdonos-pro-
jektmenedzser tájékoztatójából
megtudhattuk, hogy a 2000-tõl
kezdõdõ fejlesztések során a Ti-
sza-parti Termálfürdõben elõ-
ször megújultak a medencék,

átépült a fõbejárat és a foga-
dótér, majd hiányt pótló beru-
házás keretében – a camping
nyújtotta szálláslehetõség alter-
natívájaként – 13 apartman
házat építettek. 2011-ben ki-

bõvült a fürdõ központi meden-
céjének épülete, és új meden-
cék kialakítása mellett a már
meglévõk egy része is átalakult,
valamint új wellness- és gyógy-
ászati részleg épült. A
2012/2013-as években uniós
támogatással modern öntözõ-
rendszert helyeztek mûködésbe,
felújították a gyepszõnyeget és
kialakítottak egy biztonságos
gyermekjátszóteret is. Az egyre
nagyobb vendégforgalom
mindinkább egyértelmûvé tette
az igényt – a 250 férõhelyes
kemping és a 13 apartman ház
mellett – a szálláshelyek továb-
bi bõvítésére. A most elkészült,
50 szobás Barack Thermal Ho-
tel & Spa **** és a benne kiala-
kításra kerülõ egészségügyi
részleg lehetõséget teremt a

gyógyászati-egészségügyi céllal
érkezõ vendégek igényeinek ki-
szolgálására is. A szállodába
szezontól függetlenül érkezhet-
nek a hosszabb távú tartózko-
dást igénylõ, magas színvonalú
egészségügyi szolgáltatást ke-
resõ vendégek. A hotel egész-
ségügyi részlegén a reumatoló-
giai és ortopédiai panaszok ke-
zelése mellett belgyógyászati,
bõrgyógyászati valamint angi-
ológiai szakrendelésen fogad-
ják majd a betegeket – hangsú-
lyozta SSzzaabbóó  ÉÉvvaa..

A hotel tervezése és építése
során mindvégig fontos szerepet
kapott a környezetbe simuló,
ökologikus gondolkodáson ala-
puló kialakítás. A modern for-
mák megfelelnek a mai igények-
nek, ugyanakkor ügyeltek arra,

Megnyílt a Barack Thermal Hotel & Spa****
NNaaggyysszzáámmúú  éérrddeekkllõõddõõ  sseerreegglleetttt  öösssszzee  aa  nnaappookkbbaann  TTiisszzaakkééccsskkéénn,,  aahhooll
aa  ffoollyyaammaattoossaann  ffeejjllõõddõõ  TTiisszzaa--ppaarrttii  TTeerrmmáállffüürrddõõbbeenn  mmeeggnnyyíílltt  aa  ttéérrsséégg
lleeggúújjaabbbb,,  nnééggyyccssiillllaaggooss  sszzáállllooddáájjaa..  AA  DDééll--AAllffööllddii  OOppeerraattíívv  PPrrooggrraamm  ssee--
ggííttssééggéévveell  mmeeggvvaallóóssuullóó,,  ttööbbbb  mmiinntt  eeggyymmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  ffeejjlleesszzttééss  kkeerreettéé--
bbeenn  mmeeggééppüülltt  BBaarraacckk  TThheerrmmaall  HHootteell  &&  SSppaa********  kkéénnyyeellmmeess  sszzoobbááiivvaall,,  aa
lleeggúújjaabbbb  eellvváárráássookknnaakk  iiss  mmeeggffeelleellõõ  kkoonnffeerreenncciiaahheellyyiissééggeeiivveell,,  wweellllnneessss--
ééss  eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássaaiivvaall  iiddeeáálliiss  úúttii  ccééll  aa  ppiihheennééssrree  vváággyyóókknnaakk,,
aa  ggyyóóggyyuulláásstt  kkeerreessõõkknneekk  ééss  aazz  eeggéésszzssééggttuuddaattooss  éélleettmmóódd  eellkköötteelleezzeetttt  hhíí--
vveeiinneekk..  

PAX
GYÓGYSZERTÁR

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

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

Nyitva tartás: H–P.: 8–20-ig; Sz.: 8–13-ig
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hogy mindezt természetes
anyaghasználattal és környezet-
barát gépészeti megoldásokkal
ötvözzék. A megvalósuló projekt
40 új, európai színvonalú mun-
kahelyet teremt, ezzel segítve a
szakképzett munkaerõ helyben
tartását. A beszállítói lehetõsé-
gek bõvítésével hozzájárul a he-
lyi gazdaság élénkítéséhez.

Fürdőzés, sportolás, 
pihenés

A tiszakécskei Barack Thermal
Hotel & Spa-ban a fürdõzés
szerelmesei számára igazi pa-
radicsomi körülményeket te-
remtettek. Van fedett és nyitott
úszómedence, számos élmény–

és gyerek me-
dence a stran-
don és a fedett
fürdõben, vala-
mint kettõ
gyógyvízzel töl-
tött termálme-
dence, sõt: a
hotel szom-
szédságában, a
homokos partú
Tisza simogató
vizében is úsz-
hatunk. Ha va-
lakinek mindez kevés lenne, ám a
gyógyvízrõl mégsem szeretne le-
mondani, akkor választhat olyan
szobát, ahol a fürdõkádat a híre-
sen hatékony tiszakécskei gyógy-
vízzel is megtöltheti.

Nincs feszültség, csak nyugodt,
kényeztetõ pihenés és a regene-
rálódást segítõ aktív kikapcsoló-
dás: a Barack Thermal Hotel &
Spa családias hangulattal, szá-
mos wellness- és spa szolgálta-
tással, sportolási lehetõséggel hí-
vogat. A különleges testkezelések
és masszázsok segítenek elfeledni
a mindennapi terhek okozta kel-
lemetlen tüneteket, a bio- és na-
túrkozmetikumokkal végzett koz-
metikai kezelések visszaadják a
bõr tiszta ragyogását, a fodrászat
pedig gondoskodik róla, hogy az
utolsó hajszálunkig tökéletesen
felfrissülhessünk – mutatott rá a
projektmenedzser. 

A környék gyalogos- és bicikli-
túrákra csalogatja az aktív kikap-
csolódást keresõket, itt igazi él-
mény még a séta is. A karnyújtás-
nyira kanyargó Tisza a vízi spor-
tok kedvelõinek éppúgy csodás
lehetõségeket kínál, mint a hor-
gászni szeretõknek.

A termálmedencékben az ideá-
lis hõmérsékletûre hûtött, 52 fo-
kos gyógyvíz áldásos hatását
nem csak a reumatikus és ízületi
bántalmakban szenvedõk élvez-
hetik. A magas fluorid- és nátri-
um-hidrogén-karbonát tartalmú
termálvíz egyes nõgyógyászati
betegségekben is hatásos, de
ivókúraszerûen alkalmazva pe-
dig gyomorpanaszok ellen nyújt
segítséget.

Ízek és események

A ma már különös gonddal óvott
és szaporított kécskei rózsaba-

rackfa a nyár derekán, az elsõk
között érlel mindenkit elbûvölõ,
édes zamatú kajszibarackot. A
szálloda nevét is adó gyümölcs
természetesen a konyhai kínálat
kialakításában is fontos szere-
pet kapott, ahol igyekeznek
friss, helyi alapanyagokat hasz-
nálni a fõzéshez. A séf rendsze-
res vendég a kécskei piacon, a
tiszai halakat pedig reggelente
a halászok egyenesen a víz-
partról hozzák a konyhára.

Szakmai tréningek, csapat-
építõ rendezvények, eszmecse-
rék, elõadások, családi esemé-
nyek, gálavacsorák helyszínéül
szolgálhat a Barack Thermal
Hotel & Spa 150 fõs konferen-
ciaterme és két, leválasztható
szekcióterme, légkondicionált,
a kor követelményének megfe-
lelõ technikai háttérrel, pro-
fesszionális konyhai szolgálta-
tásokkal. Itt igény esetén a
programok megtervezésében
és megszervezésében is segít-
séget nyújtanak.

Az avatási ünnepség végén
emlékplakettekkel köszönték
meg mindazok munkáját, akik
az új létesítmény kivitelezés-
ében jelentõs feladatokat vál-
laltak.

TTiisszzaa--ppaarrttii  GGyyóóggyy--  ééss
ÉÉllmméénnyyffüürrddõõ

66006600  TTiisszzaakkééccsskkee,,  TTiisszzaa--ppaarrtt
TTeelleeffoonn::  7766//444411--336633

FFaaxx::  7766//554400--336633
ee--mmaaiill::

tthheerrmmaall@@tthheerrmmaallttiisszzaappaarrtt..hhuu
wwwwww..tthheerrmmaallttiisszzaappaarrtt..eeuu

Szabados Emese lakberendezõ
nem elsõ alkalommal volt része-
se a kécskei Tisza-parti Termál-
fürdõ nagyszabású fejlesztései-
nek. A neves kecskeméti szakem-
ber már a fürdõ wellness- és
gyógyászati részlegének kialakí-
tásakor is bizonyította kivételes
érzékét a modern, finoman ele-
gáns, barátságos és tökéletes
kényelmet biztosító terek megte-
remtésében. Most, a hotel építé-
sekor is igényes anyagválasztás-
sal, különleges textúrák és sze-
met gyönyörködtetõ színek alkal-
mazásával teremtett egyedülálló
miliõt – hangsúlyozták a szállo-
daavató ünnepségen a Tisza-
parti létesítmény tulajdonosai. 

A Barack Thermal Hotel & Spa
50 lakrésze között a standard
szobákban kihúzható kanapé is
található, a családi szobákban
pedig a gyerekek számára külön
hálórész. A két lakosztály infra-

szaunával és masszázskáddal
várja a vendégeket, sõt az egyik
hatalmas teraszán jakuzzi teszi
teljessé a kényeztetõ feltöltõdést.

A hotel tervezése és építése
során mindvégig fontos szerepet
kapott a környezetbe simuló,
ökologikus gondolkodáson ala-
puló kialakítás. A modern for-
mák megfelelnek a mai igények-
nek, ugyanakkor ügyeltek arra,
hogy mindezt természetes
anyaghasználattal és környezet-
barát megoldásokkal ötvözzék.
Ezt tükrözi a Tisza-parti Termál-
fürdõ új létesítményének harmo-
nikus, egyedi, áttekinthetõ és le-
tisztult enteriõrje is.

MMSSEE  AArrtt  &&  DDeessiiggnn  SSttúúddiióó
SSzzaabbaaddooss  EEmmeessee

ééppííttéésszztteecchhnniikkuuss,,  llaakkbbeerreennddeezzõõ
SSttúúddiióó::

KKeeccsskkeemméétt,,  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  uu..  1144..
TTeelleeffoonn::  7700  550077  33440011

sszzaabbaaddooss..mmssee@@ggmmaaiill..ccoomm

Finoman elegáns 
enteriőr
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Július 5, szombat (0. napi program) 
A külföldi csoportok érkezése, 

fogadása
19.00 Fõtér, Nagyszínpad

Bill Drake Band Gospel csoport
(Amerikai Egyesület Államok) 

fellépése
20.00 Fõtér, Nagyszínpad

K76 Tánc Show

Július 6, vasárnap
10.00 Városháza

A határon túli magyar óvónõk 
„Csillagszemû" táborának megnyitása
Megnyitja: Mák Kornél, Kecskemét al-

polgármestere
11.00 Fõtér, Fesztiválközpont

Nemzetközi szakmai 
munkamegbeszélés

16.00 Fesztiváltér: „Tér a térben”
Kreatív „sokszínûség” program

TÉR – JÁTÉKOK – Rubik Ernõ 
köszöntésére

Orosz István Kossuth-díjas grafikus
tér-grafikáinak szabadtéri kiállítása

Megnyitja: Rubik Ernõ
Rubik 40-70 évforduló jegyében 

Kreatív sokszínûség címû nemzetközi
gyermek és ifjúsági program elindítása

17.15 Fõtér
A Hamont-Schoot ifjúsági fúvós 
zenekar (Belgium – Hollandia) 

bemutatója és térzenéje
18.00 Fõtér, Nagyszínpad

Megnyitó ünnepség
Köszöntõt mond: dr. Zombor Gábor ál-

lamtitkár, országgyûlési képviselõ 
A város kulcsát átadja a gyerekeknek

Szemereyné Pataki Klaudia, 
Kecskemét alpolgármestere

A megnyitón fellépnek: Székely Mikó

Kollégium néptánccsoportja, Sepsi-

szentgyörgy (Románia), Jazz Echoes

és Estudio Flic Flac, Coimbra (Portu-

gália), Hacettepe Egyetem Gyermek és

Ifjúsági Néptánc csoportja, Ankara

(Törökország), Step Dance Táncegyüt-

tes, Gyergyószentmiklós (Románia),

Líšòáèek néptánccsoport, Brno (Cseh-

ország), Rishon Le Zion ifjúsági cso-

port, Rishon Le Zion (Izrael), Blitz

Táncstúdió, Ungvár (Ukrajna)

Rubik Ernõ köszöntése és kitüntetése
70. születésnapja alkalmából

20.00  Fõtér, Nagyszínpad

Halay Group Hagyományõrzõ 
Együttes, Baku (Azerbajdzsán) 

mûsora
21.00 Fõtér, Nagyszínpad 
Kecskemét Táncegyüttes 

Erdélyi Antológia címû mûsora
22.30 Fõtér, Romkert

Kis éji zene: De Piccolo's kórus,
Neerpelt (Belgium)

Július 7. hétfõ
9.00 találkozó az Arany János

Általános Iskola elõtt
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok „Ember és táj – magyar 

parasztmúlt” programja 
a Varga Tanyán.

9-11  Városháza
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok számára a Kecskeméti 

Városháza dísztermének megtekintése. 

9-16  Benkó Zoltán
Szabadidõközpont

Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok számára: sárkányhajó 

bemutatók és versenyek 
a Kecskeméti Sárkányhajó Klub 

vezetésével.

15.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák 

találkozása” fesztiválprogram
Fellépõk: Hamont-Schoot (Belgium-

Hollandia) Bögöz (Románia),

Bácskertes (Szerbia), Dornbirn (Auszt-

ria), Krnov (Csehország), 

Ankara (Törökország), Csíkszereda

(Románia), Új-Delhi (India), 

Nagyvárad (Románia)

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Firkin ír koncert és táncház 

22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: L'Arrache Coeur

Zenekar (Csehország)

Július 8. kedd
9.00 találkozó az Arany János 

Általános Iskola elõtt
Külön beosztás alapján a külföldi 

csoportok „Ember és táj – magyar pa-
rasztmúlt” programja a Varga Tanyán.

9-11  Városháza
Külön beosztás alapján a külföldi
csoportok számára a Kecskeméti 

Városháza dísztermének megtekintése. 
9-16  Benkó Zoltán 
Szabadidõközpont

Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok számára: sárkányhajó 

bemutatók és versenyek 
a Kecskeméti Sárkányhajó Klub 

vezetésével.
10-18  Fõtér, Városháza elõtt

Kreatív sokszínûség – A Budapesti
Csodák Palotája programjai
15.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák 

találkozása” fesztiválprogram
Fellépnek: Lidköping (Svédország)

Manisa (Törökország), Bukarest

(Románia), Coimbra (Portugália), 

Sepsiszentgyörgy (Románia),

Gyergyószentmiklós (Románia), 

Koltó (Románia), Forssa (Finnország) 

16.00 Fõtér
Kreatív sokszínûség program

Recyclo Band koncert és nagy közös
együtt zenélés újrahasznosított hulla-

dékból készült hangszereken. 

18.00 Fõtér
Aszfalttánc produkció: 
Gloucester (Anglia)

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Buda Folk Band koncertje és táncház

22.00 Fõtér, Romkert
Kis éji zene: Cloud Jam, Kijev 

(Ukrajna)

Július 9., szerda
9:00 találkozó az Arany János 

Általános Iskola elõtt
Külön beosztás alapján a külföldi 

csoportok „Ember és táj – magyar pa-
rasztmúlt” programja a Varga Tanyán.

9-11  Városháza
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok számára a kecskeméti 

Városháza dísztermének megtekintése. 
9-16  Benkó Zoltán 
Szabadidõközpont

Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok számára: sárkányhajó 

bemutatók és versenyek a Kecskeméti
Sárkányhajó Klub vezetésével.

10-14  Kecskeméti Ifjúsági Otthon
„Adj vért gyermekeinkért” 

– véradó nap
Együttmûködõ szervezetek: Magyar

Vöröskereszt Kecskeméti Városi Szer-

vezete, Kecskeméti Ifjúsági Otthon,

GONG Rádió, Európa Jövõje Egyesület

15.00 Fõtér, Nagyszínpad
„Gyermekvarázs – kultúrák 

találkozása” fesztiválprogram
Fellépnek: Rishon Le Zion (Izrael),

Ramat HaSharon (Izrael), Pusztina

(Románia), Szászrégen (Románia),

Ankara (Törökország), Ungvár 

(Ukrajna), Új-Delhi (India), 

Brno (Csehország), Etables sur Mer

(Franciaország), Tarnow 

(Lengyelország) Gloucester (Anglia)

17.00 Fõtér, Városháza elõtti tér
Kreatív „sokszínûség” program

Esélyegyenlõségi délután: 
Mindennapi esélyegyenlõtlenségek –
bemutatók, foglalkozások a Kutyával

Egy Mosolyért Alapítvány 
közremûködésével

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány
programja

Debreceni hátrányos helyzetû ifjúsági
csoportok fellépése

Dunavecsei Hagyományõrzõ Cigány
Tánccsoport fellépése

„Maminbaba” hordozós latin 
táncbemutató 

20.00  Rákóczi út 3. Díszterem
Táncház a Hirös Néptánctanoda

szervezésében a határon túli magyar
csoportok számára

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
A Sirtos Együttes görög koncertje és

táncháza  
22.00 Fõtér, Romkert

Kis éji zene: Jubilate Kórus,
Marosszentgyörgy (Románia), 

Con fouco Vonósnégyes, Forssa
(Finnország)

Csiperós programok
Kecskemét, július 6−13.

Kiváló minősítésű művészeti fesztivál
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Július 10., csütörtök
9.00 találkozó az Arany János 

Általános Iskola elõtt
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok „Ember és táj – magyar 

parasztmúlt” programja 
a Varga Tanyán.

9-11.  Városháza
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok számára a kecskeméti 

Városháza dísztermének megtekintése. 
13-18  Kecskeméti Fürdõ

Kreatív "sokszínûség" program
Aqua Show (Prága) – vizi dili
15.00 Fõtér, Nagyszínpad

„Gyermekvarázs – kultúrák 
találkozása” fesztiválprogram

Fellépnek: Lidköping (Svédország),

Poznan (Lengyelország),

Marosszentgyörgy (Románia), Buka-

rest (Románia), Manisa (Törökor-

szág), Krnov (Csehország), Neerpelt

(Belgium), Csíkszereda (Románia),

Nagyvárad (Románia)

16.00 Fõtér, Városháza elõtt
Kreatív sokszínûség program

Velocipéd Parádé
16.00 Fõtér, Városháza elõtt
Kreatív sokszínûség program
Kecskeméti Fõiskola GAMF-kar 

Eco-Marathon csapatának bemutatója
16.00 Fõtér, Városháza elõtt
Kreatív sokszínûség program

Kecskeméti Katona József Gimnázium
Robotika szakkörének 

robot bemutatója
18.00 Fõtér

KIYO-KITO TAIKO Elsõ Magyarországi
Japándob-csoport mûsora
20.30 Fõtér, Nagyszínpad

Hajdú Táncegyüttes ifjúsági csoportja,
Debrecen 

Stica – moldvai csángó koncert és
táncház

22.00  Fõtér
Lobbanáspont Zsonglõr Egyesület

tûzzsonglõr elõadása
22.00 Fõtér, Romkert

Kis éji zene: Nikola Parov és a Vándor
Vokál koncertje

Július 11., péntek
9.00 találkozó az Arany János 

Általános Iskola elõtt
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok „Ember és táj – magyar 

parasztmúlt” programja 
a Varga Tanyán.

9-11  Városháza
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok számára a kecskeméti 

Városháza dísztermének megtekintése. 
MAGYAROSZÁG ÖRÖME NAP 

10.00  Kossuth tér
Garabó – a Magyar Gyümölcs Ünnepe 

Hagyomány és kreativitás:
Baracklekvár fõzés

14.00 Fõtér, Szent István szobor
A Szent István szobor 

megkoszorúzása
14.20 Deák tér

A Hamont-Schoot ifjúsági fúvós
zenekar (Belgium – Hollandia) 

térzenéje

14.30  Deák tér
Barackfa ültetés

Közremûködik: Szabó Sándor

tárogatón

15.00 Fõtér
Határon túli magyar csoportok 

fesztiválprogramja
fellépnek a találkozón résztvevõ 
határon túli magyar gyermek és 

ifjúsági csoportok
16:00 Városháza elõtt

A magyar férfi felnõtt kosárlabda 
válogatott bemutatója a gyerekek

bevonásával

20.30 Fõtér, Nagyszínpad
Muzsikás Együttes koncertje és

táncháza

22.00  Fõtér
Lobbanáspont Zsonglõr Egyesület 

tûzzsonglõr elõadása
22.00  Fõtér, Romkert

Kis éji zene: De Piccolo's kórus,
Neerpelt (Belgium)

Gitár-Klub Alapítvány 5 LETT
formációja

Július 12., szombat
10.00  Csalánosi parkerdõ      

Piknik a Csalánosi Parkerdõben
Nemzetközi csoporttalálkozók, 

bemutatók, workshopok, sportverse-
nyek, vetélkedõk, bográcsparádé

10.00  Kossuth tér

Garabó – a Magyar Gyümölcs Ünnepe 
18.00  Fõtér, Nagyszínpad

A XIII. Európa Jövõje Nemzetközi
Gyermek- és Ifjúsági Találkozó

záróünnepsége
20.30  Fõtér, Nagyszínpad 

Boban & Marko Markovic Orkestar
koncertje

22.00 Viszontlátásra 2016-ban
Kecskeméten!

Lézershow, fényfestés, tûzijáték

Július 13., vasárnap
Térzene a Fõtér több pontján

10.00 Városháza
A programsorozat hivatalos 

értékelése, kitüntetési ünnepség és
zárófogadás

21:00  Fõtér, Romkert
Kreatív sokszínûség program

Get involved – Make a difference! 
portugál-magyar ifjúsági program: 
közös tánc és zene fényfestéssel

21:30  Fõtér, Romkert
Kreatív sokszínûség program

A herceg és a hercegnõ c. árnyjáték
M. Ocelot meséje nyomán

Bemutatja: a Kecskeméti Ifjúsági 
Otthon Vándorbot Bábosköre
HETI KIEMELT ESEMÉNYEK

Július 6-tõl 13-ig Kossuth tér
TÉR – JÁTÉKOK – Rubik Ernõ 

köszöntésére
Orosz István Kossuth-díjas grafikus
tér-grafikáinak szabadtéri kiállítása
Július 7-tõl (hétfõtõl) 11-ig (péntekig)
Cifrapalota, a Kecskeméti Katona
József Múzeum kiállítóhelye
„Kocka a köbön” – Kiállítás Pálffy
László Pro Ludo-díjas matematikus
játékkocka-gyûjteményébõl. 
14-17 óráig: nyitva áll a Cifrapalota a
látogatók elõtt, a gyerekeket kézmûves
foglalkozások, programok várják.
Július 7-tõl (hétfõtõl) 11-ig (péntekig)
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok számára a kecskeméti 
Városháza dísztermének megtekintése. 
Július 7-tõl (hétfõtõl) 11-ig (péntekig) 
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok „Ember és táj – magyar pa-
rasztmúlt” programja a Varga Tanyán.
Július 7-tõl (hétfõtõl) 10-ig (szerdáig)
a Benkó Zoltán Szabadidõparkban
Külön beosztás alapján a külföldi 
csoportok részére sárkányhajó 
bemutatók és versenyek a Kecskeméti
Sárkányhajó Klub vezetésével.
Szakmai tanácskozások és táborok

Július 6-13. között, Árpádvárosi 
Óvoda

Határon túli magyar óvónõk 
„Csillagszemû” Szakmai Tábora 

Július 6-13. között, Katona József
Könyvtár

Kincskeresõ – magyar irodalmi 
gyermektábor

Irodalmi, képzõmûvészeti kreatív 
program

CSIPER-O.K. nemzetközi gyermek
fesztiválújság elkészítése

Július 6-13. között, ÁFEOSZ kollégium
GYEP Egyesület országos 
egészségnevelési tábora
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A korábbi évek pozitív tapasztala-
taira figyelemmel, az idén immár
16. alkalommal nyílt meg a

Tourist Police pavilon Kecskemé-
ten, a városi kapitányság meg-
elõzési és áldozatvédelmi alosz-

tályának szervezésében. A prog-
ram fõ célja a megyeszékhelyre
látogató hazai és külföldi turisták
személy- és vagyonbiztonságá-
nak megteremtése, a közbizton-
ság megszilárdítása, a bûnözés
elleni hatékony fellépés. A bûn-
megelõzési szakemberek önkén-
tes segítõkkel közösen, június 16.
és augusztus 30. között minden
nap 9 órától 21 óráig a belváros
szívében, a Kossuth téren felállí-
tott pavilonban személyesen is
segítenek az idelátogatóknak,
melynek keretében a rendõrségi
információk mellett magyar, an-
gol és német nyelven megjelenõ
turisztikai kiadványokkal is várják
az érdeklõdõket. A közbiztonság
fenntartása érdekében, az egyen-
ruhások fokozott jelenléttel is
igyekeznek biztosítani a kikap-
csolódni vágyók nyugalmát.

Tourist Police

A szállodafejlesztés során – a
korszerûsítés mellett – a kénye-
lem és a kényeztetés is közép-
pontban került. Napjainkban a
négycsillagos hotel 54 vadona-
túj szobával várja a vendégeket
standard, classic és prémium ka-
tegóriákban. Az épületre hang-
szigetelt nyílászárók kerültek, így
a belváros zajos fergetege nem
zavarja a pihenni vágyókat. A

hotelben kettõ, a speciális igé-
nyeknek megfelelõ szobát alakí-
tottak ki mozgássérülteknek, és
az egész létesítményben könnye-
dén lehet közlekedni kerekes -
székkel.

Minden szoba telefonnal, tele-
vízióval, mini bárral, s minden
fürdõszoba kozmetikai tükörrel,
hajszárítóval van felszerelve. A
hotel teljes területén ingyenes az

internetes (wifi) hozzáférés. A
prémium kategóriás szobákban
beépített széf  is található. (A
központi széfet térítésmentesen
használhatja minden szállóven-
dég.) 

A szálloda nagyszabású felújí-
tása és bõvítése során fõ cél volt

az, hogy az ide
érkezõ vendé-
geknek az épü-
let falai között
többféle feltöl-
tõdési, kikap-
csolódási lehe-
tõséget lehes-
sen kínálni. En-
nek kapcsán a
s z á l l o d á b a n
wellness szige-
tet hoztak létre,
amelynek alap-
szolgáltatásait

(jacuzzi, gyerekpancsoló, szau-
na, infraszauna, gõzkabin) szál-
lóvendégeink térítés nélkül vehe-
tik igénybe. 

A régió központjaként pezsgõ
kulturális élettel, nagyszabású
rendezvényekkel, fesztiválokkal
fogadja vendégeit egész évben a
hírös város. Ugyanakkor a kör-
nyék egyedülálló természeti
szépségeivel, növény- és állatvi-

lágával, gyógy- és strandfürdõi-
vel is érdemes megismerkedni. A
Hotel Három Gúnár program-
szervezõi nem csak a különféle
kikapcsolódási lehetõségeket
tárják az egyénileg vagy csopor-
tosan érkezõ szállóvendégek elé
az év minden napján, de sze-
mélyre szabott, egyedi ajánla-
tokkal tudnak szolgálni mindenki
számára, mondván: a vendég
igényei és elégedettsége a leg-
fontosabb!

Kecskeméten elsõként Hotel-
stars Union minõsítést kapott a
négycsillagos, családbarát Ho-
tel Három Gúnár és Rendez-
vényház. Ez a minõsítés is tükrö-
zi, hogy a szálloda szolgáltatá-
saiban és minõségében egy-
aránt megbízható, a hotel szín-
vonala országos, sõt európai vi-
szonylatokban is magasan ki-
emelkedõ.

HHOOTTEELL  HHÁÁRROOMM  GGÚÚNNÁÁRR  ÉÉSS  
RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYHHÁÁZZ

KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  11--77..,,
TTeelleeffoonn::  ((++3366))7766--448833--661111  

FFaaxx::  ((++3366))7766--448811--225533
EE--mmaaiill::  iinnffoo@@hhaarroommgguunnaarr..hhuu

wwwwww..hhootteellhhaarroommgguunnaarr..hhuu
GGPPSS::  LLoonnggiittuuddee  1199°°  4411''  2299""  EEaasstt  

LLaattiittuuddee        4466°°  5544''  1177""  NNoorrtthh

Hotel Három Gúnár
A vendég elégedettsége a legfontosabb

KKeeccsskkeemméétt  sszzíívvéébbeenn,,  aa  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz  sszzoommsszzééddssáággáábbaann,,
aa  mmeeggúújjuulltt  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  ééss  RReennddeezzvvéénnyyhháázz  eeggéésszz  éévvbbeenn
vváárrjjaa  vveennddééggeeiitt  nnééggyy  kküüllöönnbböözzõõ  sszzoobbaakkaatteeggóórriiáávvaall,,  wweellllnneessss
sszzoollggáállttaattáássookkkkaall  ééss  kküüllöönnlleeggeess  ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  ééllmméénnyyeekkkkeell..
MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  aazz  iiddéénn  2266  éévveess  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  22001100--bbeenn,,
aa  lleeggmmooddeerrnneebbbb  kkiivviitteelleezzééssnneekk  kköösszzöönnhheettõõeenn,,  tteelljjeess  eeggéésszzéébbeenn
mmeeggúújjuulltt..
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Élményekkel teli órákat töltött el
június 5-én Kecskeméten CCssiisszzttuu
ZZssuuzzssaa televíziós mûsorvezetõ és
férje, ddrr..  KKeettsskkééss  NNoorrbbeerrtt  orvos,
táplálkozási szakértõ. 

Délelõtt a Gong Rádió vendé-
gei voltak, majd ellátogattak a
Wojtyla Házba. Ritka pillanat ta-
núi lehettek a sorsközösség tag-
jai, hiszen a házaspár ritkán mu-
tatkozik együtt, nem szoktak ma-
gánéletükrõl a nyilvánosság elõtt
beszélni. Most kivételt tettek, így
azt is elárulták, miként osztják be
napjaikat, és miként segítik egy-
mást a szakmai feladataikban.
Legutóbb például, amikor Zsuzsa
a Nagy Duett címû szórakoztató
mûsorában dalra fakadt, a pró-
bákhoz, az adásokhoz igazították
az életüket.

Csisztu Zsuzsa tizennyolc éve-
sen szakadt el a szülõi háztól,
amikor a tengeren túlra, Ameri-
kába költözött. Ösztöndíjasként
a Massachusetts Egyetemen ta-
nulhatott kommunikációt, itt kel-
lett megteremtenie az önállósá-
gát. 

Egy tornagyakorlat során sú-
lyos térdsérülést szenvedett, ve-
szélybe kerültek tanulmányai és
a további kinti léte. Kegyetlen kí-
nokat élt át, mankóval bukdá-
csolt. 

Akkoriban még nem volt inter-
net, mobiltelefon, így szüleitõl
távol, egyedül kellett megolda-
nia a gondjait, sok sírás köze-
pette. Megérti a bajba esettek
helyzetét, ezért szokott segíteni
másokon.

Csisztu Zsuzsa
párosan érkezett

Alföldi Civil Napló 
Kiadja: Farkas Galéria Bt., Kecskemét,

Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek  

Tel.: 76/505-041 Fax: 76/505-042  
Nyomtatja: Magyar Közlöny  Lap– és

Könyvkiadó Kft., Lajosmizse
Felelõs vezetõ:

Majláth Zsolt ügyvezetõ igazgató 
ISSN: 1789-1892

Képeslapok
SSeebbeessttyyéénn  IImmrree képeslapgyûjtõ
újabb kiállítással mutatkozott be
a Wojtyla Ház Molnár termében.
A téma ezúttal a száz évvel ez-
elõtt kitört elsõ világháború bor-
zalmai és a katonaélet sanyarú-
sága. A tárlatot lovag Kenyeres
Dénes nyitotta meg, aki elmond-
ta, hogy a színes levelezõlapok
nagyon jól érzékeltetik az elsõ vi-
lágháború hangulatát és követ-
kezményeit. A csonka családok,
a sebesültek, az elesettek és a
hazatérõk pillanatai mind-mind
láthatóak a képeslapokon. 

Ez a szakrális pusztai emlék-
hely hosszú idõn át igen elhanya-
golt állapotban volt, korpusz sem
volt rajta. Ezt látván a Szent Ilona
Keresztkör felújíttatta, kerítéssel
szegélyezték, virágokkal díszítet-
ték. Egy szélvihar következtében
azonban ledõlt, és súlyosan
megsérült a korábban helyreállí-
tott kereszt, melyet ebben az ál-
lapotában a Wojtyla Ház udva-
rába szállítottak. Az emlékmû ko-
rábbi helyéül szolgáló földterüle-
tet tulajdonosa azonban idõköz-

ben értékesítette, így az eredeti
állapot helyreállítása lehetetlen-
né vált.  Amint errõl tudomást
szerzett a korábbi helyszín köz-
vetlen közelében ingatlantulaj-
donnal rendelkezõ Tormási Attila

gépjármû kereskedõ, azonnal
felajánlotta segítségét. Vállalta,
hogy saját földterületén, az 5-ös
fõút mentén, nem messze az ere-
deti helyszíntõl helyet biztosít az
emlékmû felállításához, egyúttal
– Farkas P. Józseffel és Gyenes
István kertésszel, a Gyenes Kerté-
szet tulajdonosával közösen –
hozzájárul az ismételt helyreállí-
tás költségeihez.

A felújított pusztai kegyhely
ünnepélyes felszentelése két-há-
rom héten belül várható. – Kö-

zölték a helyszíni bejáráson
résztvevõ keresztmentõk. Felvé-
telünkön (balról jobbra) Molnár
Zoltán, Farkas P. József és Tor-
mási Attila látható a Krisztus-ke-
reszt új helye melletti területen.

Keresztmentők az 5−ösnél
IIssmméétt  ffeellúújjííttjjáákk  ééss  úújj  hheellyyeenn  úújjrraa  áállllnnii  ffoogg  aa  rrééggii  KKrriisszzttuuss--kkeerreesszztt  aazz  55--ööss
ffõõúútt  kkeeccsskkeemmééttii  sszzaakkaasszzaa  mmeennttéénn,,  aa  KKnnoorrrr--BBrreemmssee  ccéégg  kköözzeelléébbeenn,,  nneemm
mmeesssszzee  aa  MMeerrcceeddeess  GGyyáárr  bbeejjáárraattááttóóll..  ––  EEzz  ddeerrüülltt  kkii  aazzoonn  aa  hheellyysszzíínnii  bbee--
jjáárráássoonn,,  aammeellyyeenn  TToorrmmáássii  AAttttiillaa  aauuttóókkeerreesskkeeddõõ,,  aa    kkeeccsskkeemmééttii  TToorrmmáássii
AAuuttóóhháázz  üüggyyvveezzeettõõjjee,,  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  ééss  aa  SSzzeenntt  KKaa--
rrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  aallaappííttóójjaa,,  vvaallaammiinntt  MMoollnnáárr  ZZoollttáánn,,  aa
WWoojjttyyllaa  HHáázz  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõjjee  vveetttt  rréésszztt  aa  nnaappookkbbaann..

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36-1/303-47-38
Fax: +36-1/303-47-44

e-mail: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány
Mezeiváros és Ürgés rehabilizációját segítve

SSuullyyookk  FFeerreenncc, az alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke megnyitó beszédében több sikeres
akciójukat is megemlítette. Közöttük az elõzõ
napi hulladékgazdálkodási bemutatóval egy-
bekötött tanulmányi kirándulást, amit a házi-
gazda intézmény diákjainak és kísérõiknek
szerveztek Kisfáiban. A Hírös Hulladékgazdál-
kodási Kft. telepén a diákok érzékelhették, mi-
lyen rengeteg szemetet hordanak ide napon-
ta. A kecskeméti családok évente összesen 40
ezer tonnányi hulladékot termelnek, ami erre
a telepre kerül. A leghatékonyabb és legin-
kább környezetbarát megoldás a felhalmozó-
dott hulladék eltüntetésére az újrahasznosítás,
de ez nem nélkülözheti a szelektált gyûjtést.  

Sulyok Ferenc szólt arról is, hogy az utóbbi
idõben milyen jelentõs fejlõdésen, illetve re-
habilitáción ment át a Mezeiváros és Ürgés
néven ismert városrész. A fásítási, parkosítási
munkákba – a Porta Egyesülettel és a környé-
ken élõkkel karöltve – a Bács-Kiskun Megyei
Környezetvédelmi Alapítvány is aktívan bekap-
csolódott az elmúlt hónapokban. Az egyesü-
lettel közösen szervezett faültetésen és „Zöld
nap”-on az interaktív foglalkozás keretében
rajzversennyel, környezetvédelmi totóval, s
egyéb játékos ötletekkel igyekeztek emlékeze-
tessé tenni a programba bekapcsolódott 125
résztvevõnek mindazt, amit környezetük meg-
szépítése érdekében végeztek, tanultak.

– Fontos, hogy az épített környezeti értékek
tovább gyarapodjanak, s közös összefogással
ápoljuk, védjük valamennyit – hangsúlyozta
megnyitóbeszédében a Bács-Kiskun Megyei
Környezetvédelmi Alapítvány kuratóriumának
elnöke.

A megnyitót követõen, tematikus elõadá-

sok zajlottak a házigazda intézmény
tantermeiben, a Kiskunsági Nemzeti
Park szakembereinek közremûködésé-
vel. A környezettudatos életmód, az
épített környezet védelme, a hulladék-
gazdálkodás és levegõvédelem fon-
tosságára hívták fel a fiatalok figyel-
mét ezek a gazdagon szemléltetett,
sok meglepõ információval szolgáló,
izgalmas elõadások.

A programzáró elõadássorozat vé-
gen Sulyok Ferenc lapunknak elmond-
ta, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kör-
nyezetvédelmi Alapítvány jelentõs szer-
vezeti, mûködési és szemléleti változá-
sokon ment át az elmúlt esztendõkben.
Ma már nem az alapítvány ír ki pályá-
zatokat, hanem õk pályáznak olyan
környezetvédelmi célok megvalósítá-
sára, amilyen ez a mostani, a
Mezeiváros és Ürgés integrált szociális
jellegû város rehabilitációját célzó
projekt. Az alapítvány vállalja a végre-
hajtást is, mégpedig minden közremû-
ködõ tagja társadalmi munkában,
költségtérítés nélkül. Ez az új gyakorlat
és szemlélet egyre jobban tetszik a kí-
vülállóknak, hiszen – Sulyok Ferenc el-
mondása szerint – mind többen támo-
gatják az alapítvány mûködését anya-
gilag, illetve adójuk 1%-ával. Az eddi-
gi sikereken felbuzdulva, a kuratórium
tagjainak eltökélt céljuk, hogy minél
több környezettudatos életmódra neve-
lõ program résztvevõi, koordinátorai
legyenek a jõvõben Bács-Kiskun me-
gye településein.

AA  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  AAllaappííttvváánnyy  mmáájjuuss  2299--éénn  rreennddeezzttee  mmeegg  aa  „„MMeezzeeiivváárrooss  ééss  ÜÜrrggééss  iinntteeggrráálltt  sszzoocciiáálliiss  jjeelllleeggûû  vváárrooss  rreehhaabbiilliittáá--
cciióó””  ccíímmûû,,  DDAAOOPP  55..11..22//CC--0099--22ff--22001122--00000011  aazzoonnoossííttóó  sszzáámmúú  pprroojjeekktt  kkeerreettéébbeenn,,  aa  hheellyyii  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáággoott  eellõõsseeggííttõõ  pprrooggrraammookkoonn  bbeellüüll
mmeeggvvaallóóssuullóó  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  eellõõaaddáássssoorroozzaattoott,,  aammiinneekk  aa  KKeeccsskkeemmééttii  MMûûsszzaakkii  SSzzaakkkkééppzzõõ  IIsskkoollaa,,  SSppeecciiáálliiss  SSzzaakkiisskkoolláábbaann  ééss  KKoollllééggiiuumm  aaddootttt
ootttthhoonntt  ((KKeeccsskkeemméétt,,  EErrzzsséébbeett  kkrrtt..  7733..))
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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

A lakásokban – különösen a
lakótelepiekben – bizony gon-
dosan össze kell válogatni, mi-
lyen növényt vásároljunk, hi-
szen a száraz levegõ, a kis he-
lyiségek fényhiánya gondot
okozhat. Megváltozik azonban
a helyzet a nyár beköszöntével,
amikor a napfényes balkonok
szinte kínálják magukat a virá-
goknak. 

A kecskeméti városszépítõk –
a Hírös Kertészek Egyesületével
karöltve – az idén nyáron lehe-
tõséget kínálnak arra, hogy in-
gyen felvirágoztassuk balkon-
jainkat – pusztán elõzetes re-
gisztráció szükséges!

Remek kezdeményezés, ami-
vel mindenki jól jár. KKiirráállyy  JJóó--
zzsseeff, a Kecskeméti Városszépí-
tõ Egyesület elnöke a napok-
ban tartott sajtótájékoztatón el-
mondta: a program lényege,
hogy a város összképe és a la-
kóközösségek, házak homlok-

zatai, balkonjai virágba borul-
janak. 

A civil szervezet honlapján
regisztrálhatnak társasházi la-
kóközösségek, akik szeretnének
szép környezetet maguk körül

tudni. Ha a lakók vállalják,
hogy megszervezik az átadást,
akkor a megbeszélt idõpontban
a Hírös Kertészek soron követ-
kezõ kertészete egynyári növé-
nyeket és virágföldet biztosít. 

A lakóknak csupán annyi a
dolguk, hogy levigyék a bal-
konládáikat, bediktálják a ne-
vüket és már kapják is a gyö-
nyörû virágokat. 

A neves kecskeméti kertész,
GGyyeenneess  IIssttvváánn elmondta, hogy
a klímának megfelelõ növény-
csomagokat adnak, hiszen
számolni kellett az egész napos
forró nyári meleggel is. Eddig
több mint 400 virágosládányi
muskátli, petúnia, bársonyka,
begónia, pistike és hozzájuk vi-
rágföld került ingyenesen ki-
osztásra városszerte.

TTáárrssaasshháázzaakk,,  llaakkóókköözzöösssséé--
ggeekk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  aazz
iinnffoo@@kkvvsszzee..hhuu  ee--mmaaiill  ccíímmrree
vvaaggyy  aa  7766//448844--990022--eess  tteellee--
ffoonnsszzáámmoonn  vváárrjjáákk..  AAzz  eeggyyeessüülleett
hhoonnllaappjjaa::  kkvvsszzee..hhuu

Virágos balkon akció

NYÁRI GASZTRONÓMIAI AJÁNLATAINK 

2014. július 6. vasárnap
Zöldbabos ételek napja az Öreg Tanyacsárdában
Ezen a napon a napi ajánlatunkra zöldbabból készült specialitá-
sok kerülnek. Kóstolja meg ezeket a finom ételeket!
Ízelítõül étlapunkról: 
� Hideg tejes-kapros zöldbableves
� Borjúcsülök kapros-paprikás zöldbabraguval, juhtúrós puliszkával
� Grillezett jércemellfilé párizsi bundában, sült zöldbab rõzsével

2014. július 13. vasárnap
Õszibarack, sárgabarack ételek napja 
az Öreg Tanyacsárdában
Ezen a napon õszibarackból, sárgabarackból készült specialitások
lesznek a napi ajánlatunkon. Jöjjön el hozzánk ezen a napon is!
Ízelítõül étlapunkról: 
�  Õszibarack-krémleves mentás tejszínhabbal, csészében
� Csirkemellfilé grillezve, mézes-mandulás sárgabarackkal
� Joghurtos sárgabarack kocka

2014. július 20. vasárnap
Kabakos zöldségek napja az Öreg Tanyacsárdában
Ízlelje meg a kabakos zöldségekbõl készült ételspecialitásainkat, melyeket napi aján-
latunkon talál! Ízelítõül étlapunkról: 
� Patisszon krémleves camembert kockával, csészében
� Grillezett padlizsánkorongok tejszínes gombamártással, zöld-

séges szélesmetélttel
� Borjúhússal töltött cukkini kapormártással, párolt rizzsel

2014. július 27. vasárnap 
Dinnyék napja az Öreg Tanyacsárdában
Ezen a napon a napi ajánlatunkra sárga- és görögdinnyébõl készült specialitások 
kerülnek. Térjen be hozzánk egy ebédre/vacsorára!
Ízelítõül étlapunkról: 
� Sárgadinnye sonkával, balzsamos ruccola salátával
� Sárgadinnye-krémleves vanília fagylalttal
� Pulykamell steak grillezett sárgadinnyével, virágmézzel

glasszírozva, párolt rizzsel
� Ecetes görögdinnye szeletek

Tanyacsárda Kft.
6050 Lajosmizse, Bene 625.

Tel.: 76/356-010 Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu
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AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL TÁJÉKOZÓDJON KIRENDELTSÉGEKNÉL.
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!

GARANTÁLT KAMAT
fél és egy éves illetve 7 napos lekötésnél
Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM  2,80%
Fél  évre lekötött betét éves kamata és EBKM 2,70%
7  napos lekötött betét éves kamata és EBKM  2,60%
Feltételek: 

Leköthetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori 
jegybanki alapkamat +0,50% ill. 0,40% ill. 0,30%.

7  napos lekötött betét éves kamata és EBKM 2,45%
Feltételek: 

Leköthetõ legkisebb összeg: 5.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori 
jegybanki alapkamat +0,15%. 

Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM 2,70%
Fél  évre lekötött betét éves kamata és EBKM 2,60%
Feltételek: 

Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori
jegybanki alapkamat +0,40% ill. 0,30 %.

Színvonalas kamatok 1,3,4,7,12 havi lekötésekre bankszámlán és
betétkönyvben.

Változatlanul alapdíj nélküli számlavezetés.
NetB@nk (internetbank) vagy Electra szolgáltatás a számlavezetéshez.

Lakossági és üzleti bankkártya szolgáltatás. Valuta és deviza szolgáltatások.
Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.

Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak és további preferált kisvállalkozói,
NHP-KKV hitelek. Teljes körû lakossági és vállalkozói finanszírozás.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
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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

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

Tavaly volt harminc éves Kecske-
mét közkedvelt, a 44-es békés-
csabai fõút mentén található ven-
déglátó egysége, a Szõlõfürt Fo-
gadó és Étterem, ami máig meg-
õrizte családias hangulatát. Vá-
lasztékukat változatlanul a házias
ételek és kiváló borok jellemzik,
étlapjukon elsõsorban magyaros
finomságokat kínálnak.

– Kétségtelen, hogy ne-
héz esztendõk állnak mö-
göttünk. Nem gyõzöm
hangsúlyozni, milyen hálás
vagyok a csapatomnak,
hiszen kollégáim remek
szaktudásának, hozzáállá-
sának köszönhetõ, hogy a
sok-sok probléma ellenére
talpon tudtunk maradni,
megõrizve vendégkörein-
ket – mondta el lapunknak
SSzzaabbóó  ZZoollttáánn étteremveze-
tõ. Akitõl megtudtuk azt is,
hogy változatlanul igen
népszerû a napi menü kínálatuk,
s nem véletlenül, hiszen négyféle
levesbõl és ötféle fõételbõl vá-
laszthatnak vendégeik. Az áraik

is család-barátiak, az utóbbi
idõkben szinte semmit sem emel-
kedtek.

A vasárnapi szabadszedéses,
svédasztalos étkeztetés ugyan-
csak hagyományossá vált az
évek során a Szõlõfürt Étterem-
ben, amit sokan kapcsolnak
össze családi névnapozással,
ünnepléssel, baráti összejövetel-

lel. Az állófogadások, céges
rendezvények is rendszeresek,
az esküvõi vacsorákat pedig,

különösen célszerû itt megtarta-
ni, hiszen grátisz lakrészt kínál-
nak a fiatal párnak a panzió-
ban, illetve kényelmes és olcsó
szobákat a messzebbrõl érkezõ
vendégeknek.

– A jövõt illetõen, még sok a
megválaszolatlan kérdés. Az bi-
zonyos, hogy ma már egy ilyen
vendéglátó egységnek többféle

szolgáltatást, programot, kelle-
mes idõtöltési lehetõséget kell kí-
nálnia a finom ételek és italok

mellé ahhoz, hogy Kecskemét
legnépszerûbb vendégfogadói
között emlegessék – nyilatkozta
az étteremvezetõ. – Persze bármi-
lyen fejlesztés akkor célszerû, ha
közben sikerül megtartani ezt a
családias hangulatot, illetve az
elõdeink teremtette hagyományo-
kat. Színesebb, frissebb, fiatalo-
sabb lendülettel igyekszünk mû-
ködtetni éttermünket, és azzal a
meggyõzõdéssel, hogy csak a
megelégedett vendég terjeszti jó
hírünket a nagyvilágban.
Szõlõfürt Étterem

KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  kkrrtt..  2233..
TTeelleeffoonn  ((aasszzttaallffooggllaallááss))::  

7766//550055--449900
FFaaxx::7766//550055--449911

ee--mmaaiill::  
eetttteerreemm@@sszzoollooffuurrttffooggaaddoo..hhuu

Szőlőfürt Fogadó és Étterem

Családias hangulatban
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Elsõként ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss leg-
újabb, A hit kegyelmét kérve cí-
mû könyvének bemutatója és
dedikálása zajlott, melyet FFaarr--
kkaass  PP..  JJóózzsseeff,, a Karitasz Kiadó
sorozatalapítója vezetett be. A
kötetrõl HHaatthháázzii  RRóóbbeerrtt  káplán,
ifjúsági referens kérdezte a szer-
zõt, valamint a szerkesztõt,
KKoolloohh  EElleekket. Mint kiderült, az
évek során sorozattá vált a Ka-
locsa-Kecskemét érsekének be-
szédeibõl összeállított kiadvány,
ez a harmadik darabja. Ennek
következtében immáron hagyo-

mányosan a kecskeméti bemu-
tatóra a Múzeumok Éjszakáján
kerítettek alkalmat. Bábel Balázs
egyebek közt beszélt a Hit évé-
rõl, a Mária-kultuszról, valamint
a közelmúlt régészeti szenzáció-
járól, miszerint a kalocsai szé-
kesegyház felújítása során meg-
találták és azonosították a Szent
Koronát Magyarországra hozó
Asztrik – elsõ kalocsai érsek –
földi maradványait és relikviáit.

Ezt követõen az érdeklõdõk a
kecskeméti ferencesek életébe
és múltjába tekinthettek be. A
templomi barangolás vezetõje
PPéétteerrnnéé  FFeehhéérr  MMáárriiaa  fõle-
véltáros volt, aki bemutatta a
Barátok templomát, a régi mise-
ruhákat, a ferencesek temetke-
zési helyét és egykori lakrészü-
ket. Fehérvári Gábor kántor

megszólaltatta az orgonát, így
egy rövid „hangverseny” része-
sei is lehettek a túra résztvevõi.
Közben a mediterrán hangulatú
udvar színpadán már hangolt a
lajosmizsei Jászok együttes. A
zenekar tagjai moldvai csángó
táncházat ígértek, és sikerült fre-
netikus légkört teremteniük, hi-
szen KKuullccssáárr  IIssttvváánn néptáncos a
közönség soraiból többeket be-
vont a kólóba, a végén pedig az
énekes Szerzõ Zsuzsa megtaní-
tott egy dalt a közönségnek.

Idén nem volt olyan kánikula,

mint az elõzõ évben, de ez egy-
általán nem befolyásolta az ér-
deklõdést. Akik eljöttek – és ne-
tán hûvösnek találták az esti le-
vegõt – a Dimenzió Borászat kí-
nálatában „felmelegedhettek” a
ferences pincék borai, pálinkái
által, az ínyenc falatokra vágyók
pedig a szünetekben megkóstol-

hatták a Barátok Bisztróban a
P&P Pékség által készített barát-
fülét – aminek most is nagy sike-
re volt, hiszen pillanatok alatt
elfogyott.

Este fél tízkor nyílt meg a Por-
ta Egyesület dísztermében a Kis-
kunság – ecsetvonásokkal címû
kiállítás a Kefag Zrt. tizedik bu-
gaci alkotótáborában készült
festményekbõl. Ez a program is
hagyományos már, évrõl évre itt
tartják a jeles mûvészeket – köz-
tük van például Harsányi Zsu-
zsanna, Garti Goór Imre, Du-
dás Gyula, Kis Béla, Mártonfi
Benke Márta, vagy a nemrég el-
hunyt Walter Gábor – felsora-
koztató bemutatót. Az össze-
gyûlteket Sulyok Ferenc vezér-
igazgató köszöntötte, majd dr.
TTuurraaii  GGáábboorr  KKaammiillll esztéta
mondta el gondolatait a tárlat-
ról, a mûvészekrõl és képeikrõl.
Akik nem tudtak jelen lenni az
eseményen, július végéig meg-
tekinthetik a kiállítást.

Sötétedés után még két kon-
cert színesítette a programot.

Visszatérõ vendégként lépett
színpadra a H.A.N.G. duó, va-
gyis Horváth Antónia és
Nagysolymosi Gábor. Ismert
külföldi és magyar slágereket,
valamint saját dalokat szólaltat-
tak meg az 1920-as évek
„gengszter” stílusában. Dögös
swingek, andalító bossa novák
váltogatták egymást, a közön-
ség pedig mindegyiket kitörõ
lelkesedéssel fogadta. Végeze-
tül egy „léleksimogató” hang-
verseny szerepelt mûsoron. Re-
mekül illeszkedett a késõ esti
idõponthoz és az ihletett kör-
nyezethez a kecskeméti Barátok
együttes produkciója. Egyre is-
mertebbek a városban, már
igazi „márkanév” az övéké,
nemcsak a Barátok templomá-
ban hallhatók, hanem egyéb
városi rendezvényeken is. A
Múzeumok Éjszakáján is a ba-
rátság szellemében szerepeltek:
prózában, zenében, énekben
felemelõ élményt nyújtottak a
szép számú közönségnek.

Óriási elõkészítõ munka elõz-
te meg a Porta Egyesület, a
Wojtyla Barátság Központ, az
Alföldi Civil Napló és a Barátok
temploma Múzeumok Éjszaká-
ja-programját, de a feltûnõen
sok érdeklõdõ és a színvonalas
mûsorszámok láttán a szerve-
zõk jólesõ érzéssel nyugtázhat-
ták, hogy megérte minden erõ-
feszítés. S jóval éjfél után, utol-
sóként távozva a helyszínrõl,
máris a jövõ évi rendezvényre
gondoltak...

Múzeumok Éjszakája

Könyvpremier, kiállítás, koncertek
HHaattaallmmaass  éérrddeekkllõõddééss  kkíísséérrttee  aa  MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjaa  kkeeccsskkeemmééttii  rreenn--
ddeezzvvéénnyyeeiitt::  aazz  oorrsszzáággbbaann  aa  hhíírrööss  vváárroossbbaann  vvoolltt  aa  lleeggttööbbbb  pprrooggrraamm..
AA  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett,,  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz,,  aazz  AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  ééss  aa  BBaarráá--
ttookk  tteemmpplloommaa  iiddéénn  iiss  kköözzöösseenn  áállllííttoottttaa  öösssszzee  kkuullttuurráálliiss  kkíínnáállaattáátt..  MMáárr
aazz  eessttee  hhéétt  óórraaii  kkeezzddééssrree  mmeeggtteelltt  aazz  eeggyykkoorrii  ffeerreenncceess  kkoolloossttoorr  öölleelléé--
sséébbeenn  ttaalláállhhaattóó  hhaanngguullaattooss  uuddvvaarr..  AAzz  eesstt  hháázziiggaazzddáájjaa  BBoorrzzáákk  TTiibboorr
úújjssáággíírróó  vvoolltt..

KKöönnyyvvpprreemmiieerr

AA  kkiiáállllííttááss  mmeeggnnyyiittóójjaa



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


