
A Házitészta Kft. új termékei
16. oldal

Kecskeméti fejlesztések
3. oldal

Szinetár Dóra
látogatása
Szinetár Dóra
látogatása

2. oldal

A Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet
kecskeméti állomása, valamint a helyi
borászokat képviselõ szakmai zsûri, to-
vábbá a város önkormányzatának
képviselõibõl álló társadalmi zsûri dön-
tött arról, hogy a versenyre beküldött
nedûk közül melyik kapja meg az idén
a Kecskemét Város Bora címet. A ren-

dezvényt a Mathiász János Borrend
szervezte a közelmúltban Katonatele-
pen, a kutatóintézet telephelyén.

Az elõszûrõt jelentõ borversenyre
21-en neveztek – köztük négy borá-
szat és két intézmény –, öszzesen 62
mintával. A Kecskemét Város Bora
címért végül öt környékbeli borter-

melõ szállt ringbe. KKooccssiiss  PPáállnak, a
Mathiász János Borrend elnök-
nagymesterének köszöntõjét követõ-
en, a napokban tartott városházi ün-
nepségen bejelentették, hogy a
Kecskemét Város Bora kitüntetõ cí-
met – és a borverseny aranyérmét –
idén a kunszállási Polyák Borászat
tavalyi évjáratú Ottonel muskotálya
nyerte el. Az errõl szóló okleveleket
GGuullyyááss  GGyyuullaa, a pincészet borásza
vette át GGaaááll  JJóózzsseeff alpolgármester-
tõl. A város önkormányzatának
nagydíját a Gedeon Birtok érdemel-
te ki, míg a Mathiász János Borrend
különdíját a Dimenzió Borászat kap-
ta. A Mathiász János Hegyközség
különdíjára a Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézetet találták érdemesnek.

A Gedeon Birtok nagydíjas, 
a Dimenzió Borászat különdíjas

Muskotály lett Kecskemét bora
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A Föld napja alkalmából a kecs-
keméti Wojtyla Ház és a Porta
Egyesület közösen rendbe tette a
Kurucz téri kereszt környékét. A
tavalyelõtti nagy faültetési akció
után szépen növekednek a fák, a
cserjék és gyönyörûen ki is hajtot-
tak tavasszal. Öt fát azonban ki-
törtek az elmúlt idõszakban. A
Kefag Zrt. segítségével ezeket si-
került pótolniuk a két civil szerve-

zet környezetvédõ aktivistáinak,
akiknek munkáját a közeli iskola
diákjai segítették. Közben a meg-
maradt csemeték tövébõl a gazt
kikapálták, kigereblyézték. Nem
is olyan régen a Kurucz téri ke-
reszt körüli virágos ládákat a Por-
ta Egyesület virág-kommandója
beültette tavaszi virágokkal. Saj-
nos valaki ezt is elvitte, így azokat
is pótolták az önkéntesek. 

Faültetési akció

Két színpadon zajlanak majd
mûsoros bemutatók. A Városi Ci-
vil Kerekasztal által szervezett
rendezvényen bárki bepillantást
nyerhet a szociális karitatív szer-
vezetek mindennapi életébe, jö-
võbeni terveikbe. A Civil Nappal
azonos idõben, június 5. és 7.
között a Máltai Szeretetszolgálat

kecskeméti szervezetének koor-
dinációjában rendezik meg a
katolikus városmissziót. Az alka-
lom részletes programtervét a
Szociális Civil Kerekasztal egyik
tagszervezeteként, a Karol
Wojtyla Barátság Központban
mutatják be május második felé-
ben. Június 5-én, pénteken 18

órakor fõtéri szentmisével veszi
kezdetét a misszió, majd szerze-
tesrendek mutatkoznak be a
nagyközönség elõtt. Ezt követõ-
en fáklyás menet indul a mû-
kertvárosi Assisi Szent Ferenc
templomhoz, ahol agapé (szere-
tetvendégség) várja az egybe-
gyûlteket. Ismét lesz kávéház és
város körüli rózsafüzér, szombat
este pedig filmet vetítenek a fõ-
téren.

A katolikus missziót vasárnap
szentmise zárja, melyet dr. Bábel

Balázs, Kalocsa-Kecskemét érse-
ke mutat be a Nagytemplom-
ban. Utána a fõtéren a Máltai
Szeretetszolgálat szervezésében
ebédet szolgának fel a város-
misszió résztvevõinek. Ingyenes
ebédjegyet a Nagytemplomban
lehet majd igényelni.

A Városi Civil Kerekasztal
megbeszélésének záróakkordja-
ként Gál Zita, a Védõháló Kari-
tatív Egyesület elnöke mutatta be
az általuk elindított adomány-
boltot.

Ismét lesz katolikus városmisszió

BBoorrzzáákk  TTiibboorr  újságíró a közön-
ség elõtt arról faggatta a híres
mûvészházaspár, Szinetár Miklós
rendezõ és Hámori Ildikó színmû-
vész leányát, hogy milyen volt tini
sztárnak lenni. Hiszen 14 éves ko-
rában kezdett énekelni, s ekkori-
ban Nyilas Misit is eljátszotta a
Légy jó mindhalálig címû darab-
ban, sõt már korábban, a Nyomo-
rultakban ugyancsak feltûnt fiú-
ként. Még most is megtalálják
nadrágszerepek, például Az én és
kisöcsém címû operettben brillíro-
zik „férfiként” – tegyük hozzá: óri-
ási sikerrel.

A Budapesti Operettszínház re-
mek színésznõje nemcsak a sike-

reirõl vallott a wojtylás sorsközös-
ségnek, hanem életének nehe-

zebb szakaszait is felidézte a be-
szélgetés során. Mint mondta,
kétszer vált el. Hiába döntött ha-
tározottan, a szakítás elég sok ál-
matlan éjszakát okozott számára,

fõleg akkor, amikor a bulvársajtó
is „keresztre feszítette”.  Mára le-

csillapodtak a kedélyek és mûvé-
szi vonatkozásban is új utakat ta-
lált. Érdekes módon a mûvésznõ
az utóbbi idõben egyre nagyobb
indíttatást érez a jótékonykodásra.
Részt vett a református egyház ad-
venti kampányában, most pedig
az éhezõ gyerekek helyzetének
jobbításáért fáradozik több ze-
nésztársával együtt. Ismert embe-
rek úgy tehetnek érdemben vala-
mit, ha például koncertet adnak,
és annak bevételét fordítják ne-
mes célokra. Szerencsére a kez-
deményezésüket felkarolta a szak-
minisztérium.

Dóri a Wojtyla Ház gondozott-
jainak ismert slágereket adott elõ,
sõt meg is énekeltette a jelenlévõ-
ket. Napfényes pillanatok voltak
ezek. Búcsúzóul meg is kérdezték
tõle: „Dórika, mikor tetszik jönni
legközelebb?”

Szép színésznő szép éneke
TTeehheettssééggeess,,  nnééppsszzeerrûû,,  kkeeddvveess,,  ffiiggyyeellmmeess  ééss  sszzéépp  ––  hhooggyy  ccssaakk  nnééhháánnyy
jjeellzzõõtt  eemmllííttssüünnkk  mmiinnddjjáárrtt  aazz  eelleejjéénn  SSzziinneettáárr  DDóórraa  sszzíínnéésszznnõõrrõõll,,  aakkii  aa  nnaa--
ppookkbbaann  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttbbaann  vveennddééggeesskkee--
ddeetttt,,  ééss  mmiinnddeennkkiitt  eellvvaarráázzssoolltt..

MMeeggbbeesszzéélléésstt  ttaarrttoottttaakk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  VVáárroossii  CCiivviill  KKeerreekkaasszzttaall  kkeerreetteeiinn
bbeellüüll  mmûûkkööddõõ  sszzoocciiáálliiss  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  aa  nnaappookkbbaann,,  aa  MMáállttaaii  SSzzeerreetteett--
sszzoollggáállaatt  GGoonnddvviisseellééss  HHáázzáábbaann..  DDöönnttéésstt  hhoozzttaakk  aarrrróóll,,  hhooggyy  jjúúnniiuuss  66--áánn
rreennddeezziikk  mmeegg  aa  BBeennkkóó  ZZoollttáánn  SSzzaabbaaddiiddõõkköözzppoonnttbbaann  aa  CCiivviill  NNaappoott..

SSzziinneettáárr  DDóórraa  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann
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KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez

– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

„... nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
A Szenteste Alapítvány tevékenysége:

� Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös programok szervezése.
� Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása.
� Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány, Kecskemét, Margaréta u. 13.

Adószám: 18347982-1-03

– Jelenleg párhuzamosan zajlik
a már megkezdett fejlesztések be-
fejezése és a felkészülés a 2014-
2020-as uniós költségvetési cik-
lusra. Most folyamatban vannak
közlekedés-fejlesztési beruházá-
saink – például az autóbusz-telep-
hely megépítése, az intelligens
utastájékoztató rendszer kialakítá-
sa, az intermodális csomópont
tervezése. – Mellette zajlik a bel-
város funkcióbõvítõ fejlesztése, a
Platán otthon korszerûsítése, az
Agóra program megvalósítása a
kulturális központban, illetve a
Kecskemét és Városföld közötti
kerékpárút építése. Túl azon,
hogy ezeket a programokat si-
keresen be kell fejeznünk, rend-
kívül tudatos felkészülést igényel
a jövõ. Éppen ezért, már koráb-
ban felülvizsgáltuk a város stra-
tégiai fejlesztési dokumentuma-
it, és meghatároztuk bennük az
új fejlesztési irányokat.

––  MMeennnnyyii  kköözzppoonnttii  ttáámmooggaattááss--
rraa  sszzáámmíítthhaattuunnkk??  

– Kormányhatározat alapján,
kifejezetten településfejlesztésre
Kecskemét mintegy 23 milliárd
forintnyi forrást kap, amelynek
jelentõs részét szeretnénk gazda-
ságfejlesztésre fordítani. Egyik
kiemelt célterület a Homokbá-
nya, ahol egy új városrész jöhet
létre, illetve az úgynevezett nyu-
gati városkapu, ahol a Rudolf
laktanya, a régi uszoda és ezek
környéke kaphatna új funkciót. A
fejlesztési feladatok közé sorol-

hatjuk azonban a Kecskeméti
Fõiskolával kapcsolatos és közös
elképzeléseket is, hiszen a minõ-
ségi felsõoktatás megteremtése,
egyetemi campus létrehozása is
céljaink közé tartozik.   

––  SSookk  ssiikkeerreess  ccéégg  ffiizzeett  hheellyyii
aaddóótt  KKeeccsskkeemméétteenn..  EEzztt  aazz  aaddóó--
bbeevvéétteelltt  mmiirree  ffoorrddííttjjaa  aa  vváárrooss??

– Valóban sikeresek az itt mû-
ködõ cégek, amit jól jelez, hogy
a helyi iparûzési adóbevétel ta-
valy meghaladta a 7,3 milliárd
forintot. A növekedés lehetõsé-
get teremt arra, hogy számos
célzott területre több forrást jut-
tassunk. Ilyen például az útépíté-
sek kérdése, ami örök téma a la-
kosság körében. A meg-

növekedett helyi iparûzési adó-
bevételbõl elsõsorban az ilyen tí-
pusú infrastrukturális beruházá-
sokra szeretnénk nagyobb ará-
nyú forrást fordítani.

––  HHooggyyaann  ttáámmooggaattjjaa  aa  vváárrooss  aa
lleeggrráásszzoorruullttaabbbbaakkaatt??  MMiillyyeenn  sszzee--
ggéénnyyeekkeett  eellllááttóó  iinnttéézzmméénnyyeekkkkeell
ttaarrtt  sszzoorroossaabbbb  kkaappccssoollaattoott??

– Kecskemét önkormányzata

kiemelten figyel a rászorulókra,
és minden olyan szervezettel
kapcsolatban van, amely érde-
mi segítséget nyújt az eleset-
teknek. Kiemelkedõ partnerünk
a Városi Szociális Közalapít-
vány, amelyen keresztül lebo-
nyolítjuk például a rendkívül si-
keres tûzifa programot is, és
amely folyamatosan figyelem-
mel kíséri a rászoruló családok
sorsát. Fontos partnerünk a
Wojtyla Ház is, amelynek mû-

ködését legutóbb egymillió fo-
rinttal támogattuk.

––  TTíízz  éévvee,,  hhooggyy  aa  KKaarrooll
WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  nneemm--
ccssaakk  aa  sszzeeggéénnyy  ccssaallááddookk  ggoonn--
ddoozzáássáátt,,  ddee  aa  lleennggyyeell--mmaaggyyaarr
bbaarrááttssáágg  ááppoolláássáátt  iiss  ffeellvváállllaalljjaa..
MMiitt  ggoonnddooll  aazz  iinnttéézzmméénnyy  iillyyeenn
iirráánnyyúú  mmûûkkööddéésséérrõõll??  

– A Karol Wojtyla Barátság

Központ megalakulása óta kö-
veti azt a szellemiséget, amit II.
János Pál hagyott örökül az em-
beriségnek. Egyrészt rendkívül
fontosnak tartom azt az önzet-
len tevékenységet, amit a köz-
pont a rászorulók megsegítése
érdekében fejt ki, másrészt kö-
szönet illeti a központot azért,
ahogyan a Kecskemét és
Wadovice közötti kapcsolatok
érdekében együttmûködik az ön-
kormányzattal.

Fejlesztések és karitatív kapcsolatok

SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa  ppoollggáárrmmeesstteerr  aasssszzoonnyy  ((bbaallrraa))  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  eellõõtttt,,  HHeerrcczzeegghh  AAnniittaa  
––  aa  kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökk  ffeelleessééggee  ––  llááttooggaattáássaa  aallkkaallmmáávvaall  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  vveezzeettõõjjee,,  ééss

HHaatthháázzii  RRóóbbeerrtt,,  aa  SSzzeenntt  CCssaalláádd  PPlléébbáánniiaa  pplléébbáánnoossaa

MMeellyyeekk  KKeeccsskkeemméétt  lleeggúújjaabbbb  ffeejjlleesszzttééssii  ffeellaaddaattaaii??  MMiillyyeenn  ffoorrrráássookkaatt  ttuudd  aa
vváárrooss  eehhhheezz  hhoozzzzáárreennddeellnnii??  ––  MMiinnddeenneekkeellõõtttt  eerrrrõõll  kkéérrddeezzttüükk  SSzzeemmeerreeyynnéé
PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa  ppoollggáárrmmeesstteerr  aasssszzoonnyytt,,  aakkii  aazz  aalláábbbbiiaakkaatt  nnyyiillaattkkoozzttaa  llaa--
ppuunnkknnaakk::
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Az elmúlt esztendõben 13 ezer bûn-
cselekmény miatt folytattak nyomo-
zást Bács-Kiskun megye rendõri
szervei, ami nyolc százalékkal keve-
sebb, mint a korábbi esztendõben –
tudtuk meg DDáávviidd  KKáárroollyy fõkapi-
tánytól. – Jelentõsen (15 százalék-
kal) csökkent térségünkben a lopá-
sok száma, ahogy a testi sértések, il-
letve súlyos testi sértések száma is,
miközben a felderítési arány, a me-
gye rendõreinek nyomozás-eredmé-
nyessége jelentõsen emelkedett. A
rablások tekintetében ugyancsak
kedvezõ a változás Bács-Kiskunban,
a közterületen elkövetett bûnesetek
pedig mintegy 21 százalékkal csök-
kentek tavaly, a 2013-as évhez vi-
szonyítva.

A bûncselekmények elkövetõinek
felderítése mellett a rendõrség szak-
emberei országos és helyi kezdemé-
nyezésû bûnmegelõzési programok-
kal igyekeztek, igyekeznek megszólí-
tani elsõsorban az általános és kö-
zépiskolásokat, a szülõket és a pe-
dagógusokat. A bûnmegelõzésben
résztvevõ szervekkel, szervezetekkel

történõ együttmûködésük konstruktív
és eredményes, csakúgy, mint a bal-
eset-megelõzés terén felmutatott tö-
rekvéseik. (A balesetekben elhunytak
száma 20%-kal volt kevesebb tavaly
Bács-Kiskun közútjain, mint 2013-
ban.) A közlekedési bûncselekmé-
nyek viszont 33%-os növekedést
mutattak a múlt évben az ittas, illet-
ve bódult állapotban jármûvet veze-
tõk minden eddiginél intenzívebb ki-
szûrése során.

A tavaly tapasztalt migráció mér-
téke, jelenségei és év közben bekö-
vetkezett változásai sajátos, a fõka-
pitányság határrendészeti szerveit
erõsen leterhelõ helyzetet okoztak.
Augusztus végétõl drasztikusan
megnõtt a jellemzõen koszovói, af-
gán és szíriai határsértõk száma,
különösen a kelebiai és bácsalmá-
si kirendeltségek illetékességi terü-
letén. Tavaly háromszor annyi (több
mint 11 ezer) határsértõt állítottak
elõ Bács-Kiskun déli részén, mint
2013-ban.

A sikerek titka a rendõri állomány
felkészültsége mellett, a folyamato-

san javuló technikai feltételeknek is
köszönhetõ. A megyei fõkapitánysá-
gon márciusban Dávid Károly dan-
dártábornok, rendõrségi fõtaná-
csos, megyei rendõrfõkapitány adta
át a testület új gépjármûveit. A köz-
ponti költségvetés finanszírozásával
37 autó érkezett eddig, amelyeket
fõként a közterületi és bûnügyi állo-
mány használ. Az Európai Unió Kül-
sõ Határok Alap támogatásával to-
vábbi 67 új gépjármûvet kaptak a
megye határrendészeti szervei. Az új
gépjármûpark a külsõ határos me-
gyék határrendészeti kirendeltségei-
nek feladatellátását segítik.

Térségünk lakossága polgárba-
rátnak, a biztonságunkat szolgáló
testületnek tekinti a rendõrséget.
Olyan rendíthetetlen, jól felkészült
csapatnak, amely törvényesen küzd
a jogrend mindenfajta megsértése
ellen. Így nem csoda, hogy válto-
zatlanul szép civil hagyomány meg-
emlékezni rendõreinkrõl Szent
György nap alkalmával.    

Elismerések, 
kitüntetések

Szent György napja alkalmából Ma-
gyarország belügyminisztere kinevezte
rendõr ezredessé SSzzaabbóó  VVeennddeell alez-
redest, rendõrségi fõtanácsost, megyei
fõkapitány-helyettest. Elismerésben ré-
szesítette LLóórráánntt  GGáábboorr r. fõtörzsõr-
mestert, a Rendészeti Igazgatóság jár-
õrét, MMáárrttaa  MMiihháállyy r. zászlóst, a
Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség
fõhatárrendészét, AArraattóó  LLáásszzllóó  GGáábboorr
r. alezredest, rendõrségi tanácsost,
megyei rendészeti rendõrfõkapitány-
helyettest, CCssiizzoovvsszzkkii  LLáásszzllóó  r. alezre-
dest, a Kiskõrösi Rendõrkapitányság
vezetõjét, és RRáánnttóó  EEnnddrree r. fõtörzszás-
zlóst, a Határrendészeti Osztály refe-
rensét.

A rendõrség állományában hosszú
idõn át végzett kiemelkedõ munkája
elismeréséül, 70. születésnapja alkal-
mából az országos rendõrfõkapitány
Kossuth-kard emléktárgyat adomá-

Szent György napi visszatekintés

Kevesebb bűnözés, több határsértés
SSáárrkkáánnyyööllõõ  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  ––  aa  jjeelleess  bbaajjvvíívvóó  ––  sszzeemmééllyyee,,  lleeggeennddáájjaa  rrééggeenn
öösssszzeeffoonnóóddootttt  aa  jjóó  ééss  rroosssszz  kküüzzddeellmméénneekk  mmiinnddiigg  aakkttuuáálliiss  pprroobblléémmaakköö--
rréévveell..  TTeehháátt  nnaaggyyoonn  iiss  éérrtthheettõõ,,  mmiiéérrtt  vváállaasszzttoottttaa  aa  bbûûnnnneell  nnaappoonnttaa  hhaa--
ddaakkoozzóó  rreennddõõrrssééggüünnkk  vvééddõõsszzeennttjjéévvéé  aa  ssáárrkkáánnyyööllõõ  lloovvaaggoott..  ÍÍggyy  hhaaggyyoo--
mmáánnyyoossaann  aazzookkaatt  üünnnneeppeelljjüükk  hhaazzáánnkkbbaann  áápprriilliiss  2244--éénn,,  aakkiikk  éélleetthhiivvaattáá--
ssuukknnaakk  vváállaasszzttoottttáákk  ppoollggáárrttáárrssaaiikk  sszzoollggáállaattáátt  ééss  vvééddeellmméétt..  AAzz  iiddeeii  SSzzeenntt
GGyyöörrggyy  nnaappii  üünnnneeppssééggeenn  iiss  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  kkiiddeerrüülltt  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann,,
hhooggyy  aa  mmeeggyyéébbeenn  ééllõõkk  bbüüsszzkkéékk  lleehheettnneekk  rreennddõõrreeiikkrree,,  aakkiikk  eeggyyrree  nnaa--
ggyyoobbbb  eerrõõffeesszzííttéésseekkkkeell  eeggyyrree  sszzeebbbb  eerreeddmméénnyyeekkeett  éérrnneekk  eell  aa  kköözzrreenndd
bbiizzttoossííttáássaa  ééss  aa  bbûûnnüüllddöözzééss  tteerrüülleetteeiinn..  

A MÁR MEGSZOKOTT MINÕSÉG 
JÓVAL KEDVEZÕBB ÁRON! 

Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél) 
Tel.: 76/322-902, 20/9330-887

NYITVA: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30
ebédszünet: 12.30-13.00, szombat: 7.45-11.00

D és B Kulcskirály Bt.
�� Kulcsmásolás: kulcsok, zárak, 

lakatok, speciális kulcsok másolása.
�� Páncélszekrény-kulcsok, autó- és

motorkulcsok minden típushoz. 
�� Immobiliser-es (chipes) kulcsok

másolása.
�� Ha a chipes kulcsot elveszítette,

akkor is készít az autóhoz

indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
�� Épületzárak, postaládák, kilincsek. 
�� Kulcsok riasztókhoz. 

DDáávviidd  KKáárroollyy  rreennddõõrr  ddaannddáárrttáábboorrnnookk,,  mmeeggyyeeii  ffõõkkaappiittáánnyy

(folytatás az 5. oldalon)
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A ccssaallááddiiaass  ffüürrddõõbbeenn egész évben uszoda, gyermekmedencék, wellness és
ggyyóóggyyáásszzaattii részleg, szaunavilág, két gyógymedence, étterem, korszerû
játszótér és pihenõ terület várják a vendégeket.    
A kkoommpplleexxuumm szálláskínálata 2014-ben a négycsillagos Barack Thermal
Hotel és Spa szállodával egészült ki, ahol modern környezetben várják a
pihenésre, gyógyulásra vágyókat. Aki a szállodában vagy a szintén 44  ccssiill--
llaaggooss apartmanokban, illetve a campingben foglal szállást, az élmény- és
gyógyfürdõ szolgáltatásait is korlátlanul élvezheti. 

MMIINNDDEENN  SSZZEERRDDÁÁNN  TTEERRMMÁÁLL  SSZZEERRDDAA!!
A belépõ ezen a napon csak 990000FFtt//ffõõ!!

Az étlapon szereplõ ételek árából 5500%% kedvezményt biztosítunk!
PPüünnkköössddii  VViiggaalloomm: május 23-25.

Vidám kézmûves és kalandos vízi foglalkozások a család minden tagjának!
GGyyeerrmmeekknnaapp:: május 31., 1+1 gyermekbelépõ AKCIÓ! 

MMiinnddeenn  mmeeggvváássáárroolltt  ggyyeerrmmeekkbbeellééppõõ  mmeelllléé  aajjáánnddéékkbbaa  aadduunnkk  
mméégg  eeggyy  ggyyeerrmmeekkbbeellééppõõtt..    

A belépõk felhasználhatók 2015.12. 31-ig nyitva tartási idõben bármikor.  

6060 Tiszakécske, Tisza-part
Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363

Web: www.thermaltiszapart.hu �� E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

Tisza-parti Gyógy-
és Élményfürdõ

Tiszakécske 

Kövessen minket a weboldalunkon és a facebook−on!
Használja fel SZÉP−kártyáját, Erzsébet−utalványát, 

illetve egészségpénztári kártyáját!

Molnár Trans Kft.

Kamion-
és autómentés

Telefon: +36-70/33-88-500

nyozott ddrr..  KKooccssiiss  AAttttiillaa nyugalmazott
r. ezredesnek, megyénk volt rendõrfõ-
kapitányának.

Dávid Károly a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság tevékenységé-
nek támogatásáért és elismeréséül, a
rendõrök védõszentjét ábrázoló Sár-
kányölõ Szent György háromdimenzi-
ós plakettjét adta át a fõkapitányság
18 együttmûködõ partnerének, majd
soron kívül elõléptetette 26 munkatár-
sát, 39-et pedig tárgyjutalomban ré-
szesített. A szakmailag legkiemelke-
dõbb munkát végzõ rendõrök 18 ka-
tegóriában vehettek át emlékplakettet

és oklevelet. Bács-Kiskun megye 23
önkormányzata összesen 38 rendõrt

részesített elismerésben, köszönetként,
amiért számos tekintetben az elmúlt öt

év legjobb nyomozati eredményeit
érték el az elmúlt esztendõben.

(folytatás a 4. oldalról)

ÜÜnnnneeppii  áálllloommáánnyyggyyûûllééss  aa  mmeeggyyeeii  ffõõkkaappiittáánnyyssáággoonn  
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Megyénkben tavaly 891 tûzoltói
beavatkozást igénylõ tûzesethez ri-
asztották a lánglovagokat, ami lé-
nyeges csökkenést mutat a 2013-
ban számolt 1584 riasztáshoz vi-
szonyítva. A különbség jellemzõen
a szabadtéri tûzesetek jelentõs visz-
szaesésének köszönhetõ, amihez
lényegesen hozzájárult a külterüle-
tek elhanyagoltságát feltárni hiva-
tott hatósági ellenõrzések magas
száma, valamint az állampolgárok
felelõsségteljesebb hozzáállása a
megelõzés terén. 

Ugyanakkor a Megyei Tûzmeg-
elõzési Bizottság a szabadtéri tüzek
elkerülése érdekében kifejtett tájé-
koztató, felvilágosító tevékenysége
is jelentõsen hozzájárult a tûzesetek
csökkenéséhez. Sokat elmond az is,
hogy tavaly a II. Országos Tûzmeg-
elõzési Szakmai Vetélkedõn – egy
igen szoros küzdelemben – a Bács-
Kiskun megyei szakemberek csapa-
ta elsõ helyezést ért el.

A mûszaki mentést igénylõ be-
avatkozások száma 2013-ban
1312 volt, ez a szám tavaly 1519-
re emelkedett. Az elsõ negyedév-
ben a télies idõjárás, míg a máso-
dikban a viharkárok felszámolása
növelte a mûszaki mentések szá-
mát.

Bács-Kiskun megyében két ka-
tasztrófavédelmi õrsöt adtak át
2014-ben. Solton és Nagybaracs-
kán mûködõ katasztrófavédelmi õr-
sök munkába állásával a lakosság-
hoz érezhetõ közelségbe került a
hivatásos tûzoltók jelenlétébõl adó-
dó biztonság. Az õrsök tûzoltó állo-
mánya számos esetben bizonyította
az õrs létjogosultságát azzal, hogy
elsõként érkezett ki tûzhöz, vagy
mûszaki mentést igénylõ baleset-
hez.

A tavalyi évben az igazgatóság
gépjármû állománya egy gépjár-

mûfecskendõvel (Kecskeméti Hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokság), egy
KML-ADR gépjármûvel (Bács-Kis-
kun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság), valamint egy emelõ-
kosaras magasból mentõ tûzoltó-
gépjármûvel (Bajai Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokság) bõvült.

A hivatásos egységek munkájá-
nak szakszerû kiegészítése és az ál-
lampolgároknak történõ segítség-
nyújtás gyorsabbá tétele érdeké-
ben, az önkéntes tûzoltó egyesüle-
tek számára megindult több éves
támogatói tevékenyég eredménye-

képpen a megye szakfeladatot ellá-
tó egyesületei megerõsödtek, tech-
nikai és védõeszközökben való el-
látottságuk jelentõsen javult. 2014-
ben a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság és a Magyar
Tûzoltó Szövetség által kiírt pályá-
zatokon több mint 21 millió Ft ér-
tékben részesült támogatásban me-
gyénkben a 29 pályázó önkéntes
tûzoltó egyesület. Az önkéntes tûzol-
tó egyesületek bevonási száma
emelkedett, 2014-ben 349 volt, ez
231 esettel több, mint a 2013-as
évben.  – mondta el lapunknak ddrr..
FFaarrkkaassiinnsszzkkii  LLóórráánntt tû. ezredes. 

Szakmai és 
sportversenyek

Kaposváron a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Országos Atlétikai Bajnokságán ta-
valy 18 megye 21 csapata mérte
össze képességeit a különbözõ ver-
senyszámokban. Eredmények
Bács-Kiskun megye tekintetében:     

Férfi 4x400 méteres váltófutás-
ban elsõ helyezést ért el a Bács-Kis-
kun megyei – KKoovvááccss  IIssttvváánn,,
TTaasskkoovviiccss  SSáánnddoorr (Kiskunhalas),
TTaappooddii  RRiicchháárrdd (Kiskunfélegyháza),
VVáárrbbíírróó  AAttttiillaa (Baja) összetételû –
csapat. Férfi 1500 méteres síkfu-
tásban (35 év alatt) ugyancsak
aranyérmet nyert a bajai VVáárrbbíírróó
AAttttiillaa, míg súlylökés a félegyházi
FFaarrkkaass  ZZssoolltt tû. fõtörzsõrmester áll-
hatott fel a dobogó legfelsõ fokára.

Zalaszentivánon rendezték meg a
IV. Országos Kismotorfecskendõ-
Szerelési Bajnokság nyolcadik, egy-

ben záró fordulóját, szeptember-
ben, ahol huszonöt csapat mérte
össze felkészültségét. Bács-Kiskun
megyét a Bajai és a Kecskeméti Hi-
vatásos Tûzoltó-parancsnokság
csapatai képviselték. Összesítésben
a tavalyi bajnokságot modern kate-
góriában a második helyen, míg a
retro kategóriában a harmadik he-
lyen zárta a bajai csapat. A kecske-
méti versenyzõk negyedikek lettek.

Budapesten, a Népszigeti KSI
Sporttelepén rendezték meg június-
ban a VI. Rendvédelmi Sárkányha-
jó Magyar Kupát. Tizenegy csapat
szállt vízre és küzdött meg egymás-
sal. A katasztrófavédelem több egy-
séggel is képviseltette magát – köz-
tük volt a Speed Dragons, Bajai Hi-
vatásos Tûzoltó-parancsnokság
csapata is, mely kemény felkészülé-
si munkájának köszönhetõen, elsõ-
ként ért a célba, komoly ellenfele-
ket utasítva maguk mögé. (Ezzel a
gyõzelemmel sorozatban negyed-
szer hódította el a kupát.) 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság októberben
rendezte meg a Megyei Lépcsõfutó
Bajnokságot Kecskeméten, amire
katasztrófavédelmi szervek, önkor-
mányzati tûzoltóságok személyi ál-
lománya nevezett. A versenyzõk
egyéni és páros kategóriában álltak
rajthoz. A tûzoltók teljes védõfelsze-
relésben, légzõkészülék használa-
tával futottak fel a kecskeméti Me-
gyeháza tizennegyedik emeletére.
Ez a megmérettetés a speciális tûz-
oltó szakmai beavatkozások során
fellépõ fokozott fizikai igénybevétel
versenyszerû keretek közötti felmé-
rése. A lépcsõfutás a tûzoltók fizikai
erõnléti állapotának fejlesztését
szolgálja. Egyéni kategóriában a
nõk között HHllaavvááccss  KKiittttii tû. had-
nagy (Kiskunhalas), a férfiak között
pedig BBeerrttiittyy  PPaattrriikk tû. õrmester
(Baja) végzett az elsõ helyen. Páros
kategóriában TTaappooddii  RRiicchháárrdd és
HHééddeerr  ÁÁddáámm tû. törzsõrmesterek
(Kiskunfélegyháza) gyõztek.

Szent Flórián napi számvetés
AA  ttûûzzoollttóókk  vvééddõõsszzeennttjjee,,  SSzzeenntt  FFllóórriiáánn  nnaappjjáánn  hhaaggyyoommáánnyy  iimmmmáárr,,  hhooggyy
aazz  üünnnneeppllééss  mmeelllleetttt  eeggyy  rrööppkkee  sszzáámmvveettéésstt  iiss  kköözzllüünnkk  lláánngglloovvaaggjjaaiinnkk
hheellyyzzeettéérrõõll,,  ssiikkeerreeiirrõõll  ééss  ggoonnddjjaaiirróóll,,  vviisssszzaatteekkiinnttvvee  aazz  eellmmúúlltt  eeggyy  eesszztteenn--
ddõõrree..  AA  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKaattaasszzttrróóffaavvééddeellmmii  IIggaazzggaattóóssáágg  ttaavvaallyy  iiss
eellssõõssoorrbbaann  aa  ppoollggáárrii  vveesszzééllyyhheellyyzzeetteekk  ttuuddaattooss  ééss  tteerrvvsszzeerrûû  mmeeggeellõõzzéésséé--
rree,,  aa  hhaattóóssáággii  mmuunnkkáárraa  ééss  aa  ttáárrssaaddaallmmii  ttáámmooggaattááss  ffeejjlleesszzttéésséérree  kkoonn--
cceennttrráálltt  ––  ttuuddttuukk  mmeegg  ddrr..  FFaarrkkaassiinnsszzkkii  LLóórráánntt  iiggaazzggaattóóttóóll..  ––  AA  ttûûzzoollttóóssáá--
ggii,,  ppoollggáárrii  vvééddeellmmii,,  iippaarrbbiizzttoonnssáággii  tteerrüülleetteekk  eeggyyssééggeess  sszzaakkmmaaii  iirráánnyyííttáá--
ssaa  ééss  aa  sszzaakktteerrüülleetteekk,,  vvaallaammiinntt  aa  ttáárrsssszzeerrvveekkkkeell  vvaallóó  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  kkii--
eemmeelltteenn  ffoonnttooss  aa  ppoollggáárrii  vveesszzééllyyhheellyyzzeetteekk  mmeeggeellõõzzééssee  éérrddeekkéébbeenn..

DDrr..  FFaarrkkaassiinnsszzkkii  LLóórráánntt

ÉÉjjsszzaakkaaii  bbáállaattûûzz  KKeeccsskkeemméétteenn

TÛZOLTÓ NAPI ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK
TÁMOGATÓJA:

Kádár Környezetvédelmi Kft.
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A Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
da teljes körû tûzvédelmi
szolgáltatást nyújt partne-
reinek. A vállalkozás alapí-
tója BBoorrssooss  TTiibboorr tûzvédelmi
szakértõ, aki 1982 óta fog-
lalkozik tûzvédelemmel, tûz-
vizsgálati és építész tûzvédel-
mi szakértõ. BBoorrssooss  VViikkttoorr
tûzvédelmi szakmérnök, tûz-
védelmi tervezõ szakmérnök
és mérnöktanár. 

Arra, hogy az iroda milyen
szolgáltatást biztosít, Borsos Ti-
bor tûzvédelmi szakértõ ad vá-
laszt az alábbiakban.

– Szerzõdés keretében a
partnerünknél elvégezzük az
összes tûzvédelmi feladatot,
az oktatástól a szükséges do-
kumentumok elkészítéséig,
naprakészen tartásáig, és biz-
tosítjuk a tûzvédelmi eszközö-
ket. A jelentõsebb referenciá-

ink a honlapunkon megtekint-
hetõk.

– Eseti megbízással tûzvédel-
mi oktatást tartunk, tûzvédelmi
szabályzatot készítünk, és hely-
színi szemlén híjuk fel a megbí-
zó figyelmét a tûzvédelmi sza-
bálytalanságokra, azok kijaví-
tásának módjára.

– A Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
da szervezésében rendszere-
sen tartunk tûzvédelmi szak-

vizsga felkészítéseket és vizs-
gáztatásokat. 

– Építész tûzvédelmi szakértõ-
ként részt veszünk a tervezés
során a különbözõ követelmé-
nyek meghatározásában, a ter-
vet leegyeztetjük a tûzvédelmi
hatósággal. 

– Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
dánkban, a Bocskai utca 9/B.
alatt – bejelentkezés esetén –
tudjuk fogadni partnereinket.

Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás

Tûzvédelmi 
szolgáltatásaink:

� tûzvédelmi tervezés 
� tûzvédelmi dokumentációk

készítése
� tûzvédelmi oktatás
� tûzvédelmi szakvizsgáztatás
� tûzvédelmi szakértés, 

tanácsadás

TÛZVÉDELMI
MÉRNÖKI

IRODA
Kecskemét, 

Bocskai utca 9/B
(bejárat a Frangepán

sétány vége felõl)

Irodai tel.: 
76/955-907

Honlap:
www.borsos.co.hu
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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

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

A 1,5 milliárd forint értékû zöld-
mezõs beruházás révén – melynek
egyharmada volt támogatás – az
új tojásüzemben óránként 45
ezer, naponta félmillió tojást válo-
gatnak, csomagolnak a világszín-
vonalú berendezésekkel. A 2. szá-
mú új jércenevelde évi 200 ezer
szárnyas felnevelésére képes. A
beruházás révén további munka-
helyek is létrejönnek.

A családi vállalkozás sikeréhez
személyesen gratulált OOrrbbáánn  VViikkttoorr
miniszterelnök az üzemavató ün-
nepségen. Köszöntõjében ki-
emelte, hogy a családi vállalko-
zásokat sokszor olyan belsõ erõ

hatja át és hajtja elõre, amely
gyakran már hiányzik, szinte ki-
veszett a hivatásos menedzserek
által vezetett nagy cégekbõl. Va-
gyis a Mizsetáp megmutatja ki-
csiben, hogy a jövõben milyen
országot szeretnénk nagyban.

Úgy vélte, a magyar mezõgaz-
daság akkor lehet sikeres, ha a
magyar földek többsége családi
vállalkozások kezében van. A
kormányfõ elmondta: tudomása
van arról, hogy a baromfiága-
zatban dolgozók szeretnék, ha a
sertéshúshoz hasonlóan a ba-
romfihús áfáját is csökkentenék
a jövõben. Ha a mostani teszt-
üzem, a sertéshús áfa-csökken-
tése beválik, akkor komolyan
fontolóra veszik a baromfitermé-
kek és a baromfihús áfájának
csökkentését is.

Gratulált a Mizsetáp vezetõi-
nek és munkatársainak SSaallaacczz
LLáásszzllóó, a választókerület ország-
gyûlési képviselõje, valamint
BBaasskkyy  AAnnddrrááss Lajosmizse polgár-
mestere. KKoolllláárr  CCssaabbaa ügyvezetõ
tulajdonos megköszönte mind-
azok támogatását, akik segítet-
ték a beruházás megvalósulását. 

Mizsetáp Kft.

Új baromfitelep és tojásüzem
AAzz  úújj  bbeerruuhháázzáássookkkkaall  eeggyyüütttt  aa  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzááss  aazz  oorrsszzáággbbaann  tteerrmmeelltt

ttoojjááss  33  sszzáázzaalléékkáátt  áállllííttjjaa  eellõõ  ––  mmuuttaattootttt  rráá  kköösszzöönnttõõjjéébbeenn  KKoolllláárr  CCssaabbaa,,
aa  hhúússzzéévveess  MMiizzsseettáápp  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa..  AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  ffeellaavvaatt--
ttáákk  aa  ccéégg  úújj  bbaarroommffiitteelleeppéétt  ééss  ttoojjáássüüzzeemméétt  LLaajjoossmmiizzsséénn..  HHoozzzzáátteettttee::  aazz
oorrsszzáágg  mmééggsseemm  öönneellllááttóó  aazz  ééttkkeezzééssii  ttoojjááss  tteekkiinntteettéébbeenn,,  mmiivveell  aa  sszzüükksséé--
ggeess  mmeennnnyyiissééggnneekk  ccssaakk  aa  7700  sszzáázzaalléékkáátt  tteerrmmeelliikk  mmeegg  hheellyybbeenn..
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A keceli gyár hatalmas, kor-
szerûen felszerelt csarnokaiban
forgácsoló, lakatos és szerkezet-
gyártó részleg, fejlesztõ, kísérleti,
felületelõkészítõ és festõüzem,
szerszám- és egyedi gépszerel-
de, valamint minõségellenõrzési
iroda és anyagvizsgáló labor is
található. A csarnokokban meg-
található a legmodernebb víz- és
lézervágó gép, csakúgy mint a
20 tonnás, távvezérlésû, részben
saját fejlesztésû daru. Összessé-
gében a Pintér Mûvek egészét
korszerû, bizonyos területeken a
legmodernebb, gépesítettség jel-
lemzi. Mindez a legkifinomul-
tabb fémipari szakfeladatok fo-
lyamatos elvégzésére teszi alkal-
massá a céget. Nem véletlen,
hogy az elmúlt esztendõkben a
gazdasági válság dacára sem
csökkentek a megrendeléseik,
hiszen a partnerek igényeit kifo-
gástalan színvonalon, rugalma-
san elégítik ki. Megrendelõi közé
tartozik a Paksi Atomerõmû is,
amellyel a keceli ipari vállalko-
zás évtizedek óta hagyományo-
san jó munkakapcsolatot ápol.

A tavaly elhunyt alapító öröké-
be lépõ fiát, PPiinnttéérr  CCssaabbáátt  az el-
múlt egy esztendõ tapasztalatai-
ról kérdeztünk.

––  NNeehhéézz  vvoolltt  aazz  ááttmmeenneettii  iiddõõ--
sszzaakk??

– Harminc éven át dolgoztam
együtt édesapámmal, vagyis
közvetlen, tevékeny részese vol-
tam cégünk fejlõdésének. Ez na-
gyon sokat jelentett a folytonos-
ság megtartása szempontjából,
amikor át kellett vennem a Pintér
Mûvek vezetését. Mindenképpen
azon az úton szeretnék tovább-
haladni, amelyen egykor elindul-

tunk édesapámmal. Úgy érzem,
az átmeneti idõszak lezárult. Új
lendülettel, új tervekkel folytatjuk
a munkát.

––  AA  ppaarrttnneerr  kkaappccssoollaattrreennddsszzeerr--
bbeenn  ttöörrttéénntteekk--ee  vváállttoozzáássookk??

– Magam is évtizedek óta is-
merem a megrendelõinket, illet-
ve azokat, akik alvállalkozókként
segítik cégünket. Szinte kivétel
nélkül segítõkészek voltak,
hangsúlyozva, hogy a jövõben is
számítanak az együttmûködé-
sünkre. Ma már egyértelmûen
kijelenthetem, egyetlen jelentõ-

sebb partnerünket sem veszítet-
tük el. Folyamatosan kapjuk az
újabb megbízásokat és megren-
deléseket. Számomra ez ékesen
bizonyítja, hogy vállalatnak to-
vábbra is szilárd a helyzete.

––  PPaarrttnneerreeiikk  kköözzüüll  kkiieemmeellkkeeddiikk
aa  PPaakkssii  AAttoommeerrõõmmûû,,  aahhooll  mmoosstt
jjeelleennttõõss  ffeejjlleesszzttéésseekk  vváárrhhaattóókk..
MMiillyyeenn  lleehheettõõssééggeekkeett  jjeelleenntthheett  eezz
aa  PPiinnttéérr  MMûûvveekk  sszzáámmáárraa??

– Az orosz fél a fõvállalkozó,
ám szerintem bizonyosan arra
fog törekedni, hogy sok magyar

alvállalkozót vonjon be ebbe a
monumentális fejlesztésbe, mivel
így gyorsabbá, gazdaságosabbá
teheti a kivitelezést, hiszen nem
kell mindent és mindenkit –
agyagot és szakembert – Orosz-
országból ide juttatnia. Éppen
ezért bízom benne, hogy cégünk
is részese lesz majd ennek a be-
ruházásnak. Eddig is sok munkát

vállaltunk az atomerõmû megbí-
zásából, s mivel most a bõvíté-
sérõl van szó, a távolabbi jövõt
illetõen is bizakodóak lehetünk,
hogy a kölcsönösen jó kapcso-
latunk még tovább erõsödik. De
persze más fejlõdési lehetõsé-
gekkel is számolunk. Gondolok
itt a saját fejlesztésû berendezé-
sekre, technológiákra, amelyek
szolgáltatásként a víztisztítás, a
hulladékfeldolgozás és a kör-
nyezetvédelem területén haszno-
síthatók. A környezet védelmét

célzó törekvések jelentõsen fel-
erõsödtek az utóbbi években.
Egyre többen gondolkodnak
környezettudatos módon, így
egyre nagyobb az érdeklõdés a
technológiáinkra. A partnerkap-
csolatokat illetõen egy dolog
nem változott: az adott szónak
máig nagy jelentõsége van. A
rugalmasság és a minõség mel-
lett nem véletlenül hangsúlyoz-
zuk ki mindig a pontosságot és
a megbízhatóságot! A legjobb
ajánlólevél a partnerek felé, ha
idõben és pontosan végezzük el
a munkáinkat.

––  TTeerrvveezznneekk--ee  ffeejjlleesszzttéésseekkeett??
MMiillyyeenn  tteerrvveeii  vvaannnnaakk  aa  kköözzeellii  jjöö--
vvõõbbeenn??

– Eddig életem során megta-
nultam, hogy egy vállalat soha
nem ülhet a babérjain. Folyama-
tosan meg kell újulni, s mindig
lennie kell rövidtávú és távlati
céloknak egyaránt. A rövidtávú

cél a jelenlegi fel-
adatok maradékta-
lan végrehajtása. A
távlati célok közül a
legfontosabb a fej-
lõdés és fejlesztés.
Olyan új berende-
zéseket szeretnénk
vásárolni, amelyek
révén más típusú
munkákat is el tu-
dunk vállalni, vagy
még nagyobb és
nehezebb munka-
darabokat is képe-
sek leszünk meg-
munkálni. Szintén

tervezzük megmunkáló-közpon-
tok beszerzését, amelyek le tud-
ják rövidíteni az egyes munkafá-
zisokat. Fontos a szakembergár-
da tudásának szinten tartása és
továbbfejlesztése. Szeretném, ha
még több fiatal csatlakozna a
vállalathoz, ugyanis utánpótlás
nélkül nincs, s nem is lehet jövõ-
képe egy vállalatnak. Szakmai
jelmondatunk változatlan: 

„Ön adjon feladatot, mi meg-
oldjuk, megtervezzük és kivite-
lezzük!”

Keceli Pintér Művek

Pontosság, rugalmasság, minőség
AA  kkeecceellii  PPiinnttéérr  MMûûvveekkeett  11997788--bbaann  aallaappííttoottttaa  aa  hheellyyii  sszzüülleettééssûû  PPiinnttéérr  JJóó--
zzsseeff..  AA  vváállllaallaatt  aazz  iippaarrii  rroobboottookk,,  aattoommeerrõõmmûûii  bbeerreennddeezzéésseekk,,  ssppeecciiáálliiss
ggééppeekk,,  aallkkaattrréésszzeekk,,  aaccééllsszzeerrkkeezzeetteekk,,  ccssõõrreennddsszzeerreekk  ééss  pprreeccíízziióóss  tteerrmméé--
kkeekk  eellõõáállllííttáássáárraa  sszzaakkoossooddvvaa  aarraattootttt  ffiiggyyeelleemmrree  mmééllttóó  ssiikkeerreekkeett,,  sszzeerrzzeetttt
jjeelleennttõõss  sszzaakkmmaaii  mmeeggbbeeccssüülléésstt  ééss  hhíírrnneevveett  aazz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddeekkbbeenn  ––  iitttt--
hhoonn  ééss  kküüllffööllddöönn  eeggyyaarráánntt..  AA  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  mmûûkkööddtteetteetttt  aallvváállllaallkkoo--
zzóóii  hháállóózzaatt  rréévvéénn  aa  vváállllaallaatt  ––  aa  kköözzppoonnttii  ggyyáárroonn  kkíívvüüll,,  aahhooll  115500  sszzaakk--
eemmbbeerrtt  ffooggllaallkkoozzttaattnnaakk  ––  ccssaakknneemm  eezzeerr  ddoollggoozzóónnaakk  aadd  mmuunnkkáátt  éévvttiizzee--
ddeekk  óóttaa..

PPiinnttéérr  CCssaabbaa
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Június 24-28 között tizenkette-
dik alkalommal rendezik meg a
Kecskeméti Animációs Filmfesz-
tivált. Idén harminc éves a ren-
dezvény, és száz éve indult útjá-
ra a magyar animáció. A házi-
gazda Kecskemétfilm Kft. ügyve-
zetõ igazgatójával, Mikulás Fe-
renccel beszélgettünk az évfor-
dulós esemény kapcsán.

– Elejétõl fogva részt veszek a
fesztivál elõkészítésében, szerve-
zésében, lebonyolításában.
1985-ben rendeztük az elsõ
filmszemlét (akkor még nem
fesztiválnak neveztük). Kizárólag
magyar filmek seregszemléje
volt – emlékezik vissza a kezde-
tekre MMiikkuullááss  FFeerreenncc..

––  MMiibbeenn  mmááss  eeggyy  mmoossttaannii
KKAAFFFF  aa  2200--3300  éévvvveell  eezzeellõõttttiieekk--
hheezz  kkééppeesstt??  MMiillyyeenn  úújjddoonnssáággookk--
kkaall  sszzáámmoollhhaattnnaakk  mmoosstt  aa  llááttoo--
ggaattóókk??

– A magyar filmszemle egy
nemzetközileg is jegyzett animá-
ciós fesztivállá vált az évek so-
rán. Az európai egész estés rajz-
játékfilmek és a televíziós ani-
mációs játékfilmek nemzetközi
versenyérõl van ma már szó, ha
a KAFF-ról beszélünk. Kínában
minden évben összehívják a vi-
lág általuk tíz legjobbnak tartott
animációs fesztiváljának vezetõ-
it. Mi is ott vagyunk a listán. Ha
úgy tetszik, a szakmai köztudat-
ban a tíz legjobb fesztivál között
tartják számon a kecskemétit.
Rangos rajzfilmrendezõket szok-
tunk meghívni. Volt úgy, hogy
harminchat Oscar-díjas filmet
mutattunk be az információs
program keretében. Akik itt jár-
nak a világ különbözõ tájairól,
elviszik a hírünket. Többek kö-
zött a tavalyi hirosimai animáci-
ós fesztiválon magyar rajzfilme-
sek is bemutatkozhattak. A ja-
pán rendezvény igazgatóasszo-
nya többször járt nálunk a
KAFF-on. Megismerve a magyar
rajzfilmesek munkáit, úgy gon-

dolta, érdemes lenne azokat ná-
luk is bemutatni. A magyar ani-
máció Japánban elõször tavaly
augusztusban mutatkozhatott be

a hirosimai fesztiválon. Az
utóbbi idõben valami különle-
gességgel mindig elõálltunk a
nézõk számára. Idén Latin-
Amerika rajzfilmkultúráját mu-
tatjuk be: a térség tizenhárom
országának tucatnyi filmjét fog-
juk vetíteni.

––  HHooggyyaann  áállll  öösssszzee  eeggyy  pprroogg--
rraammtteerrvv??  MMiillyyeenn  eellõõkkéésszzüülleetteekk
eellõõzziikk  mmeegg  aa  ffiillmmffeesszzttiivvááll  mmeegg--
rreennddeezzéésséétt??

– Biennáléról van szó, tehát
kétévente tartunk ilyen rendez-
vényt. Az elõzõ fesztivál alatt el
kell kezdeni szervezni a követke-
zõt. Már most tudom, hogy két
év múlva – ha minden jól alakul
– Afrika animációját fogjuk fel-
vonultatni. Két éve Ázsiát he-
lyeztük reflektorfénybe. Fontos
áttekintenünk, hogy ilyen téren
milyen felhozatal van a világ-
ban. A miénkhez hasonló külföl-
di fesztiválokon lehet ezt legin-
kább felmérni. Tavaly abban a

szerencsés helyzetben voltam,
hogy több szakmai bemutatóra
is meghívást kaptam; Hirosimán
kívül például Pozsonyban, Lisz-
szabonban, Stuttgartban voltam
zsûritag. Indiában is jártam.
Nyomon követhettem tehát a vi-
lág animációs trendjeit. Éppen a
stuttgarti és lisszaboni tapaszta-
latok alapján állapítottam meg,
hogy a brazil, argentin és mexi-
kói filmek szerepe jelentõsen
megnõtt mostanában. Ezért is
jutottam arra a döntésre, hogy
idén Latin-Amerika animációját
fogjuk bemutatni. 

––  NNeemmzzeettkköözzii  öösssszzeehhaassoonnllííttááss--
bbaann  hhooll  áállllnnaakk  jjeelleennlleegg  aa  mmaa--
ggyyaarr  aanniimmáácciióóss  ffiillmmeekk??

– Ezt nehéz meghatározni, de
az alkotások nemzetközi feszti-
válokon való fogadtatása adhat
némi támpontot. Az utóbbi idõ-
szakban aligha kell szégyenkez-
nünk. Egyrészt a Kecskemétfilm
Kft. alkotásai, másrészt a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyete-
men készült filmek sorra kapták
a díjakat. Mi a Cigánymesék cí-
mû tévésorozatunkkal szerepel-
tünk a velencei fesztiválon. Két
elismerésben is részesültünk: a

televíziós kategóriában elsõ dí-
jat nyertünk, továbbá a legjobb
zenéért járó kitüntetõ címet is
nekünk ítélték. Ugyanakkor a
mûvészeti egyetem végzõsei dip-
lomafilmjeikkel számos külföldi
seregszemlén nyertek díjakat,
többek között Hirosimában is. 

––  MMii  aallkkoottjjaa  aazz  iiddeeii  pprrooggrraamm--
ssoorroozzaatt  ggeerriinnccéétt??  MMiirree  ffóókkuusszzááll--
ttaakk  lleeggiinnkkáábbbb??

– A versenyprogramok mellett
természetesen a szélesebb nagy-
közönség számára is rendezünk

vetítéseket. Latin-Amerika ani-
mációján kívül olyan kollégák
filmjeit tûzzük mûsorra, akik
munkásságának kerek évfordu-
lója van, vagy születésnapjukat
ünnepelték. Nepp József tavaly
volt 80 éves. Tõle is fogunk fil-
met vetíteni. Néhány kolléga
már nem lehet közöttünk, így a
Varga Stúdióból Erkel András és
Varga Csaba. Filmjeik vetítésé-
vel emlékezünk rájuk. Reisen-
büchler Sándor szintén 80 éves
lenne. Az õ filmjeit is bemutat-
juk. Békési Sándornak szintén
tavaly volt „kerek” születésnap-
ja. Tõle is vetítünk rajzfilmeket.
A külföldi zsûritagok alkotásai-
ból ugyancsak bemutatunk né-
hányat. Paul Bush angol filmren-
dezõ munkáit, illetve Szoboszlay
Péter zsûritagunk rajzfilmjeit is
láthatja a nagyközönség. A film-
vetítésen kívül kiállítások, tudo-
mányos tanácskozások tarkítják
a programkínálatot, valamint
zenei együttesek is fellépnek.
Két témában tervezünk tanács-
kozást. Az egyikben azt vitatjuk
meg, hogy hogyan járult hozzá
a magyar animáció a világ ani-
mációs filmmûvészetéhez. Egy
olasz filmtörténész vezetésével
tartunk kerekasztal-beszélgetést
a témában Vivien Halas és más
külföldi alkotók részvételével.
Mindezek mellett a kistelepülé-
sek mozgókép-kultúrája kap-
csán tartunk egy másik konfe-
renciát is. Tehát elmondhatjuk,
hogy mára a Kecskeméti Animá-
ciós Filmfesztivál összmûvészeti
programsorozattá vált. A ren-
dezvény központja az Ifjúsági
Otthonban lesz. A filmeket rész-
ben az Otthon Moziban, rész-
ben pedig a Malom Mozi két
termében mutatjuk be. A nagy-
közönség számára talán a fõtéri
vetítés lesz a legérdekesebb. A
városháza és a Nagytemplom
között felállított szabadtéri szín-
padon esténként családi filme-
ket vetítünk. Szakmai résztvevõk
tekintetében nincs még végleges
névsor. Legutóbb mintegy ötszáz

Júniusban újra KAFF

(folytatás a 11. oldalon)
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––  MMiinneekk  ttuullaajjddoonnííttjjaa  aazztt,,  hhooggyy
eennnnyyii  iiddõõ  eellmmúúllttáávvaall  iiss  ffeennnnmmaa--
rraaddhhaattootttt  eezz  aa  rreennddeezzvvéénnyy??  

– Jól bevezetett programsoro-
zatról van szó. Néhány kollé-
gámmal évtizedek óta együtt
dolgozom, és van fiatal után-
pótlás is. A struktúra tehát már
kidolgozott. Amikor nemzetközi-
vé alakítottuk a fesztivált, azzal
a céllal tettük, hogy minél széle-
sebb körben bemutathassuk,
milyen magas színvonalat ért el
a magyar animáció, valamint
segítsük a mûfaj fejlõdését.

Megjegyzem: manapság évente
legalább húsz egész estés ani-
mációs film készül Európában,
ebbõl mindössze egy-kettõ Ma-
gyarországon. Korábban fordít-
va volt. Ez a szám ebben a kate-
góriában leszálló ágat jelent,
amit semmi sem indokol. A kul-
turális élet vezetõinek tehát oda
kell figyelniük, egyben biztosíta-
ni a megfelelõ lehetõségeket,
hogy minél több animációs film
készülhessen hazánkban. 

Bõvebb információ a Kecskeméti
Animációs Filmfesztiválról:

wwwwww..kkaaffff..hhuu

A kecskeméti Katona József Szín-
ház társulata, három júniusi estén
várja az érdeklõdõket az Arboré-
tumban, az Újvilág Passió elõ-
adásaira. Jegyek már válthatók a
színház jegypénztárában.

Negyedik alkalommal mutatják
be Krisztus szenvedéstörténetét –
Újvilág Passió címmel – a kecske-
méti Katona József Színház mûvé-
szei CCsseekkee  PPéétteerr rendezésében. A
három éve elindított sorozat má-
ra nemes, szép hagyománnyá
vált. Az ország más részeirõl is ér-
keznek érdeklõdõk, hogy a Kecs-
keméti Arborétum Mária kápolna
melletti, különleges szakrális já-
téktérben bemutatott passiójáté-
kot megtekinthessék.

Az idei, június 12, 13 és 14-én
látható elõadásoknak több dísz-
vendége is lesz. Erre az alkalom-
ra – Cseke Péter meghívására –
Kecskemétre érkezik JJoosseepphh
LLaanngg, az Europassio Szövetség
fõtitkára, június 12-én pedig, ki-
helyezett ülést tart városunkban a
Magyar Mûvészeti Akadémia
Színházmûvészeti Tagozata,

amelynek tagjai is megtekintik az
esti elõadást.

Az Újvilág Passió a magyar
szerzetesek igaz történetérõl me-
sélve hirdeti és tanítja Jézus leg-

fontosabb üzenetét, a szeretetet.
A fõbb szerepekben Csémy Ba-
lázst, Hajdú Melindát, Kõszegi
Ákost, Ferencz Bálintot, Csombor
Terézt, Magyar Évát, Fazakas Gé-

zát, Porogi Ádámot és Hegedûs
Zoltánt láthatja a közönség.

A júniusi elõadások kezdési
idõpontja: 20 óra 30 perc. Esõ-
nap: június 15-e.

Ismét Újvilág Passió
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Borbási
kápolna

A Szent István napját már az új
kápolnájukban szeretnék meg-
ünnepelni a Borbáson élõk – je-
lentették be a minap azon a saj-
tótájékoztatón, amelyet MMáákk
KKoorrnnééll, Kecskemét alpolgármes-
tere, FFaalluu  GGyyöörrggyy, a körzet ön-
kormányzati képviselõje és a
borbási HHoorrvváátthh  IIssttvváánn tartott a
helyszínen. Állampolgári kezde-
ményezésre épül meg a kápolna
Borbás központjában azon 544
négyzetméteres területen, amit
Horváth István erre a célra át-
adott a Kecskeméti Önkormány-
zatnak, mely négymillió forinttal
járul hozzá a kivitelezés költsé-
geihez. Falu György elmondta,
hogy egymillió forintnyi építõ-
anyaggal már rendelkeznek, de
várják a lakosság további fel-
ajánlásait a következõ számlára:
OTP 11732002-20422457.

A Három Gúnár tágas, gyönyö-
rûen kialakított terasza minden
nyáron sok vendéget vonz. Hi-
szen a hét minden napján fo-
gadja az idelátogatókat ez az
épületszárnyakkal ölelt, belsõ
udvarban lévõ, gondozott
gyeppel és növényekkel szegé-

lyezett kültéri rész. Egy idilli
zöld sziget ez az autóktól zajos,
füstös városunk szívében, aho-
vá kellemes kiülni egy baráti fo-
cimeccs, egy városi séta, vagy
egy izzasztó szaunázás után.

Akár száz vendéget is le tud-
nak ültetni a hatalmas naper-

nyõk alá a szabadban, ahol le-
hetõséget kínálnak grill-partik,
családi, egyesületi, céges ösz-
szejövetelek megrendezésére is,
miközben nagy hangsúlyt fordí-
tanak a rugalmasságra és az
egyéni igények maximális figye-
lembevételére. A városi rendez-
vényekre, fesztiválokra érkezõ-
ket is szeretettel várják az es-
ténként hangulatosan megvilá-
gított, kellemes teraszon, hogy
kellemes környezetben kóstol-
ják meg finom ételeiket, italai-
kat. Az exkluzív miliõ ellenére
az árak itt ugyancsak szeré-
nyek, szolidak maradtak.

HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr
KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  11--77..

AAsszzttaallffooggllaallááss,,  iinnffoorrmmáácciióó::
TTeell..::  7766//  448833--661111
FFaaxx::  7766--448811--225533

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@hhaarroommgguunnaarr..hhuu  
wwwwww..hhootteellhhaarroommgguunnaarr..hhuu

Tágas terasz, szolid árak

A Las Vegas-i CinemaCon Expót
az amerikai Mozitulajdonosok Szö-
vetsége (National Association of
Theater Owners) szervezi minden
évben. Az ötödik alkalommal meg-
rendezett szakmai bemutatón a
mozitechnikát érintõ újdonságokon
túlmenõen amerikai filmstúdiók ál-
tal késõbb bemutatásra kerülõ fil-
mek elõzeteseit is láthatták a részt-
vevõk.

– Rendkívül sok technikai újdon-
ság van mind a vetítést, mind a
hangtechnikai berendezéseket ille-
tõn – mondta el lapunknak MMooggyyoo--
rróóss  ZZoollttáánn. – Hangtechnikában két
megoldás küzd egymással: a Dolby
Atmos, illetve a Barco Auro. Vetítés-
technikai téren már tavaly bemutat-
ták a lézerprojektorokat. Ezeket egy

év alatt kezdetleges próbálkozások-
ból tökéletesen kiforrott, szabvány-
ként kezelt, mindenféle engedélyek-
kel rendelkezõ rendszerekké fejlesz-
tették, amelyekre a világ számos
nagy mozijában adtak le elõrende-
lést. Látványvilágban teljesen más
lesz: sokkal letisztultabb, élesebb és
sokkal fényesebb minden egyes ve-
tített képkocka. Jó hír a kecskeméti

mozirajongók számára, hogy a kö-
vetkezõ fejlesztéseink között tervez-
zük az új lézertechnika beépítését a
legnagyobb termünkbe. Továbbá
kicseréljük a szõnyegeket és felújít-
juk az üléseket.

Ami a CinemaCon egyéb prog-
ramjait illeti, a szakmai bemutató-
kon túlmenõen sok díjátadót látha-
tott a kecskeméti mozis szakember a
kint tartózkodása során. Ezzel csábí-
tották a rendezvényre a sztárokat.
Az új filmes produkciók elõzeteseivel
õket is elhozzák a kecskeméti mozi-
vásznakra. A Las Vegas-i Caesars
Palace 4100 fõs mozi teremmé ala-
kított kolosszeumában megjelent
Dwayne Johnson, Julian Moore,
Tom Cruise, Sylvester Stallone, Ar-
nold Schwarzenegger, Clint
Eastwood, Tom Hardy, Channing
Tatum, Reese Witherspoon,
Elizabeth Banks, Charlize Theron,
Christina Applegate, Ed Helms és
sokan mások.

– Nagy változás volt a korábbi
bemutatókhoz képest, hogy idén,

az ötödik expón sokkal több sztár
vonult fel és sokkal többet is költöt-
tek rájuk. Mindenki a legjobb arcát
igyekezett bemutatni, mert saját
filmjeiket promótálták – fogalma-
zott a Las Vegasban látottak alap-
ján Mogyorós Zoltán. 

Új filmbemutatók a Malom Mozi-
ban – a teljesség igénye nélkül:
Jurassic World (június), Terminator
Genisys (július), Fantastic Four –
Fantasztikus Négyes (augusztus),
Mission: Impossible 5 (augusztus),
Star Wars: Episode VII (december).

Las Vegas−i sztori
Fejlesztésekre készül a Malom Mozi

LLaass  VVeeggaassbbaann,,  aa  vveettííttééss--  ééss  hhaannggtteecchhnniikkaaii  úújjddoonnssáággookkaatt  ffeellvvoonnuullttaattóó
CCiinneemmaaCCoonn  EExxppóónn  jjáárrtt  MMooggyyoorróóss  ZZoollttáánn,,  aa  kkeeccsskkeemmééttii  MMaalloomm  MMoozzii
üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa..  MMiinnddeemmeelllleetttt  vviilláágghhíírrûû  sszzíínnéésszzeekkkkeell  iiss  ttaalláállkkoozzhhaa--
ttootttt,,  aammiinntt  ssaajjáátt  ffiillmmjjeeiikkeett  rreekklláámmoozzttáákk..  AA  kkiinntt  sszzeerrzzeetttt  ffrriissss  sszzaakkmmaaii  ttaa--
ppaasszzttaallaattookk  hhoozzaaddéékkáátt  aazz  öött  tteerrmmeess,,  884400  fféérrõõhheellyyeess  MMaalloomm  MMoozzii
kkoommpplleexxuumm  kköözzöönnssééggee  iiss  rröövviiddeesseenn  éérrzzéékkeellnnii  ffooggjjaa..

MMooggyyoorróóss
ZZoollttáánn

EElliizzaabbeetthh
BBaannkkss
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ÁGNES HOTEL
HÉVÍZ

A csomag tartalma:
� szállás kétágyas szobában 2 fõ részére 2 éjszakára

hétköznapokon
� bõséges villásreggeli
� welcome palacsintázás érkezés napján ( 1 adag/fõ)

mellé egy gõzölgõ hosszú kávé vagy tea 
� korlátlan wellness használat  (nyitvatartási idõ alatt)

(úszómedence 26-28 C°, pezsgõfürdõ 33-36C°,
sókamra, szauna 15-20 óra között), napozóterasz
napozóágyakkal, napernyõvel

� 1.000 Ft-os masszázs utalvány 1 alkalommal fel-
nõttenként, az utalványok össze nem vonhatóak

� ingyenes zárt parkoló
� ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetõség a szálloda

egész területén
� szobaszéf egyénileg állítható biztonsági kóddal
� hajszárító a szobákban
� éjjel-nappali portaszolgálat
� kozmetikai kezelések, pedikûr, manikûr árából -10% 
� Aquafitness hétfõn és csütörtökön 18:00-18:55-ig
� mosási és vasalási lehetõség
� grillezési lehetõség
� a tófürdõre térítésmentesen kérhetõ úszógumi a

recepción
� a recepción engedményes árú tófürdõ belépõ

vásárolható, kedvezmény 10%
� a szállodától 200 méterre található partnerétter-

münk a la Carte fogyasztás esetén 10% ked-
vezményt biztosít

Külön térítés ellenében igényelhetõ szolgáltatások
(csak a helyszínen fizethetõ):

� masszázs � talpmasszázs � tangentor-kezelés
� iszappakolás � fizioterápiás kezelés 

� Bioptonlámpás kezelés
Extra térítendõ (csak a helyszínen fizethetõ):
� ebéd vagy vacsora lehetõség (a szállodától 200

méterre található étteremben, 2 fogás italfogyasztás
nélkül):  1.500 Ft/fõ/alkalom

� éjszaka hosszabbítás: 12.800 Ft/2 fõ/éj + IFA 450
Ft/fõ/éj

� hétvégi csomagfelár: 4.990 Ft/csomag
� apartman felár: 975 Ft/fõ/éj
� Idegenforgalmi adó: 450 Ft/fõ/éj
� idõszaki felár: 4.000 Ft/csomag 2015.05.15-

2015.09.15 között
� fürdõköntös használat: 500 Ft/db/nap
� kutya: 3.000-5.000 Ft/kutya/éj
3. személy pótágyon történõ elhelyezésének díja
ugyanabban a szobában reggelivel:
� 0-4 év között: 3.000 Ft/fõ/éj
� 4-14 év között: 4.200 Ft/fõ/éj
� 14-18 év között: 5.600 Ft/fõ/éj
� 18 éves kor felett: 6.400 Ft/fõ/éj + IFA 450 Ft/fõ/éj 
Érkezés napján a szállást 14 órától lehet elfoglalni,
elutazás napján pedig 10 óráig kell elhagyni. A szállo-
da saját wellness részlege a szobából kiköltözés után
13 óráig térítésmentesen áll az elutazó vendégek ren-
delkezésére ( úszómedence, pezsgõfürdõ, sókamra). 

Palacsintázással egybekötött
nyárváró wellness Hévízen 

az ***Ágnes Hotelben 
mindösszesen 24.900 Ft-ért Beválthatóság: 2015.06.30-ig 

(igény esetén meghosszabbítható)

Telefon: 06-83/340-450 Fax: 06-83/343-218
agneshotel.heviz@gmail.com; www.agneshotel.hu
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A Magyar Nanbudo Szövetség és
a Free Line Sportegyesület tizen-
hetedik alkalommal rendezte
meg Kecskeméten a Nemzetközi
Nanbudo Edzõtábort, melyre
számos külföldi szövetség és klub
sportolói érkeztek. Az edzõtábort
DDoosshhuu--SSookkee  YYoosshhiinnaaoo  NNaannbbuu
10. danos alapítómester vezette,
és az edzéseknek a ja-
pán hercegi pár által 6
éve felavatott Hakkoda
Dojo adott otthont.

A három napos szemi-
nárium során a legújabb
sotai gyakorlatoktól
kezdve az egészségmeg-
õrzõ keiraku taiso fog-
lalkozásokon át több
katával és azok értelme-
zésével is megismerked-
hettek a résztvevõk.

A nemzetközi edzõtá-
bor végén Nanbu mes-
ter 8. dan fokozatra lép-
tette elõ a magyar szö-
vetség elnökét, KKiirráállyy
JJóózzsseeffeett, a nanbudo ér-

dekében végzett kitartó munká-
jáért. 7. dan fokozatot adott SSüü--
vveegg  TTiibboorrnnaakk, a szövetség alel-
nökének, technikai vezetõjének.
2. dan fokozatra léptette elõ Koo--
vvááccss  PPeettrráátt, a kecskeméti Free
Line SE edzõjét és versenyzõjét,
valamint PPaattllaa  VViikkttoorrtt, a
NanBudoPest SE elnökét.

Nemzetközi  edzőtábor

Május 28-án, csütörtökön 14 órakor szen-
teli fel ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss, Kalocsa-Kecskemét
érseke az Izsák és Orgovány közötti út men-
tén lévõ, felújított Krisztus-keresztet, amit
eredetileg özv. Birkás Menyhértné és csa-
ládja emeltette 1918-ban, ahogyan a ta-
lapzaton olvasható: „az Úr dicsõítésére és a
hívõk épülésére”.

A felújított feszület talapzatával együtt már
visszakerült az eredeti helyére – tudtuk meg
FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseefftõl, a kecskeméti Porta Egye-
sület Szent Ilona Keresztkörének vezetõjétõl.
A szakrális emlék felújításának fõ szervezõje
és támogatója a napokban tartott helyszíni
bejárást, majd látogatást tett a felújítást vég-

zõ BBoorrssooss  IIssttvváánn kõfaragó izsáki
mûhelyében, ahol egyeztették a
hátralévõ munkálatokat.

– Úgy rendbe hozzuk, hogy
újabb száz évig nem kell hozzá-
nyúlni – hangsúlyozta a kõfaragó
mester.

Ez a nyolcvanadik szakrális em-
lékhely térségünkben, amelynek
felújítását a kecskeméti Porta Egye-
sület Szent Ilona Keresztköre kez-
deményezte, megszervezte. A kecs-
keméti Wojtyla Házból busszal vi-
szik ki az érdeklõdõket a kereszt-
szentelési ceremónia helyszínére. 

Felújított izsáki Krisztus−kereszt
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– Az elmúlt néhány esztendõben
a piaci igények jelentõsen növeked-
tek. Ahhoz, hogy versenyelõnyünket

meg tudjuk õrizni, arculatváltásra,
új termékek bevezetésére és tech-
nológiai fejlesztésekre volt szükség
– indokolta az újításokat JJuuhháásszz
SSáánnddoorrnnéé, az Izsáki Házitészta Kft.
tulajdonosa. – Termékeink külsõ
megjelenését új grafikai elemekkel
tettük az eddigieknél is vonzóbbá.
Korábbi négy termékcsaládunk
mellé kifejlesztettünk még egyet. Az
500 grammos, dobozos kiszerelésû
4 tojásos termékeinkrõl van szó,
melyek cérnametélt, csipetke, csip-
kés csusza, hosszúmetélt és lúdgé-
ge formátumokban kerülnek a bol-
tok polcaira.

– A korábbi jól bevált csomago-
lástechnikánk szintén frissítésen
esett át. Az úgynevezett párnás
technológiáról áttértünk a négy
élén hegesztett, talpas tasakokra.
Az új csomagolás vonzóbb megje-
lenést ad a termékeknek, egyben
hatékonyabb védelmet nyújt a kül-
sõ behatások ellen – árulta el la-
punknak Juhász Sándorné. – 200
grammos kivitelben, „négyélû” tal-
pas tasakokban fél éve került piac-

ra további nyolcféle 8 tojásos ter-
mékünk. Ezeket eperlevél, lúdgége,
nagykocka, préseltcsiga, tarhonya,

kiskocka, zabkocka és csipetke for-
mátumban forgalmazzuk. Egy-két
héten belül újabb termékekkel fog
bõvülni az eddig is széles termékkí-
nálat. Új termékformátumokat ve-
zetünk be, úgy mint: levesgyöngy,
grízgaluska, zsemlekocka, kruton,
palacsintametélt. Igazodva a meg-
növekedett piaci igényekhez új,
1100 raklap kapacitású logisztikai
raktárat hoztunk létre azzal a céllal,
hogy növeljük termelési kapacitá-
sunkat, optimalizáljuk vállalati mû-
ködésünk hatékonyságát, továbbá

új bel- és külföldi piacokon jelen-
jünk meg úgy, hogy a tõlünk meg-
szokott kiváló minõséget hosszú tá-
von is tartani tudjuk. Céljaink között
szerepelt továbbá, hogy fejlesztése-
inkkel párhuzamosan ne kelljen
csökkenteni a jelenlegi dolgozói lét-
számot, és megõrizzük korábbi be-
szállítói volumenünket. Mindezt pá-
lyázati forrásból, banki hitel és ön-
erõ bevonásával valósítottuk meg.

– Ma elmondhatjuk magunkról:
az elmúlt egy-másfél év közös erõ-
feszítései, valamint technológiai és
termékfejlesztéseink jóvoltából,
megõriztük belföldi pozícióinkat.
Az egész országot lefedõ üzletkö-
tõi hálózatot hoztunk létre. Terüle-

ti képviselõink segítségével or-
szágszerte napi kapcsolatban va-
gyunk minden kereskedelmi part-
nerünkkel. Termelésünk 60 száza-
lékát itthon, 40 százalékát külföld-
ön értékesítjük. Kivitel vonatkozá-
sában jelentõs elõrelépést köny-
velhettünk el. Fõbb exportterülete-
ink mellett – Svédország, Ausztria,
Szlovákia, Románia, Cseh Köztár-
saság, Észtország, Litvánia, Kana-
da – beléptünk az Amerikai Egye-
sült Államok piacára is.

– Újabban érezhetõen növekvõ
igény mutatkozik a tojásnélküli
tésztákra, melyek elõállítása nem
tartozik ugyan a fõ profilunkba, de
különféle formátumokban mégis
raktárkészleten tartjuk, folyamato-
san gyártjuk. A magyar gasztronó-
miai hagyományoknak köszönhe-
tõen változatlanul nagy érdeklõ-
dést tapasztalunk az általunk job-
ban preferált, magas tojástartalmú
házi tészták iránt. Rendelkezünk
még szabad kapacitásokkal. Gõz-
erõvel dolgozunk piacaink bõvíté-
sén és további fejlesztéseket is fon-
tolgatunk – adott végül betekintést
a jövõre vonatkozóan JJuuhháásszz  ZZssoolltt,
a családi vállalkozás kereskedelmi
igazgatója.

Izsáki Házitészta Kft.

Új termékek és technológiák
TTeelljjeess  aarrccuullaattvváállttáássssaall,,  úújj  tteerrmméékkeekk  bbeevveezzeettéésséévveell  ééss  ffoollyyaammaattooss  tteecchhnnoo--
llóóggiiaaii  ffeejjlleesszzttéésseekkkkeell  eerrõõssííttii  ppiiaaccii  ppoozzíícciióóiitt  aazz  IIzzssáákkii  HHáázziittéésszzttaa  KKfftt..  AAzz
11999900--bbeenn  aallaakkuulltt  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzááss  eeggyy  ffööllddsszziinntteess  hháázz  ppiinnccééjjéébbeenn
kkeezzddttee  mmûûkkööddéésséétt..  MMaa  kkéétt  tteelleepphheellyyeenn  hháárroomm  üüzzeemmrréésssszzeell  rreennddeellkkeezz--
nneekk..  NNaappoonnttaa  mmiinntteeggyy  1155--2200  ttoonnnnaa  hháázzii  jjeelllleeggûû  ttéésszzttáátt  áállllííttaannaakk  eellõõ  aa
2211..  sszzáázzaaddii  kköövveetteellmméénnyyeekknneekk  mmeeggffeelleellõõ  kköörrnnyyeezzeettbbeenn..  JJeelleennlleegg  ööttvveenn
ffaajjttaa  kküüllöönnbböözzõõ  ffoorrmmááttuummúú  ttéésszzttáátt  ttuuddnnaakk  aajjáánnllaannii  üüggyyffeelleeiikknneekk,,  aa  ttõõ--
llüükk  mmeeggsszzookkootttt,,  ffoollyyaammaattoossaann  kkiivváállóó  mmiinnõõssééggbbeenn..

JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé
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