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IImmmmáárr  55..  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezzttéékk  mmeegg  aa
kkeeccsskkeemmééttii  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  nnaa--

ppoott,,  aa  llaajjoossmmiizzsseeii  ÚÚjj  TTaannyyaaccssáárrddáábbaann..  AA  nnééppeess  ttaalláállkkoozzóónn  GGaarraacczzii  JJáánnooss
VVeenneesszz--ddííjjaass  mmeesstteerrsszzaakkááccss,,  iilllleettvvee  OOrroosszz  JJóózzsseeff  ddöömmssööddii  bbiirrkkaaffõõzzõõ  mmeesstteerr  mmuuttaattttaa  bbee,,  hhooggyyaann  ffõõzzttéékk  aa  ppuusszzttaaii  vváánnddoorr--
lláássookk  iiddeejjéénn  aa  ppáásszzttoorrookk  aa  bbooggrrááccssooss  ttaarrhhoonnyyáátt  ééss  aa  kkeeccsskkeeppöörrkköölltteett..  AA  kkiittûûnnõõ  ttrraaddiicciioonnáálliiss  éétteelleekk  mmeelllléé  aa  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt  kkíí--
nnáállttaa  nnaaggyysszzeerrûûtt  bboorraaiitt..  AA  jjóó  kkeeddvvûû  bbaarrááttii  kköözzöössssééggnneekk  ppeeddiigg,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa--ddííjjaass  HHeeggeeddûûss  EEggyyüütttteess  hhúúzzttaa  aa  ttaallppaalláávvaallóótt..  AA  ttaalláállkkoozzóó,,

aammeellyy  mmoosstt  iiss  ééjjsszzaakkaaii  ttûûzziijjááttéékkkkaall  zzáárruulltt,,  aallkkaallmmaatt  kkíínnáálltt  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  kküüllöönnbböözzõõ  nnoonnpprrooffiitt  sszzeerrvveezzeetteekk  vveezzeettõõii,,  kkééppvviisseellõõii  jjoobbbbaann  mmeeggiiss--
mmeerrjjéékk  eeggyymmáásstt,,  sszzóótt  vváálltthhaassssaannaakk  aa  pprroobblléémmááiikkrróóll,,  mmoozzggaallmmii  kkéérrddéésseeiikkrrõõll..  AA  vveennddééggeekkeett  kköösszzöönnttööttttee  BBaasskkyy  AAnnddrrááss,,  LLaajjoossmmiizzssee  ppoollggáárr--

mmeesstteerree  iiss,,  bbeemmuuttaattvvaa  aa  hháázziiggaazzddaa  vváárroosstt,,  iilllleettvvee  aa  hheellyyii  cciivviill  kköözzöössssééggeekkeett..  

Kolbászozó kecskemétiek Kétszáz éves templom

– A feleségem békéscsa-
bai származású. 4 évvel ez-
elõtt elmentünk
a fesztiválra, na-
gyon megtet-
szett és gondol-
tam, Kecskemét
is indulhatna. A
következõ évben
már különdíjjal
tértem haza a
fesztiválról a
csapatommal.

––  HHáánnyy  ffõõbbõõll  áállll  aa  ccssoo--
ppoorrtt  ééss  kkiikk  aa  ttaaggjjaaii??

– Ötfõs és mindig van egy
díszvendége (az idei még
titkos). A csapat tagjai:
Karancs Imre csapatkapi-
tány, Kökény Sándor hentes,
és van három beosztott: dr.
Ötvös Károly, Holtság Ben-
degúz, Holtság Károly.

––  HHooggyyaann  kkéésszzüülltteekk  aa
mmeeggmméérreetttteettééssrree??

– Sokat tárgyaltunk, hogy
mit vigyünk magunkkal, ho-
gyan rendezzük be asztala-

inkat, átbeszéltük a forga-
tókönyvet, na meg kolbászt

is töltöttünk. A
rendezvény szer-
vezõi elõtt le a
kalappal. Min-
denféle hozzá-
valót biztosíta-
nak a verseny-
zõk számára a
kolbászkészítés-
hez, még a mo-
sogatás feltét-

eleit is.
––  MMiillyyeenn  sszzookkootttt  lleennnnii  aa

rreennddeezzvvéénnyy  hhaanngguullaattaa??
– A lehetõ legjobban telik

az idõ ezen a fesztiválon.
Nagyon sok csapattal is-
merkedtünk meg, több er-
délyi versenyzõvel kerültünk
baráti kapcsolatba. Ezek az
ismerkedések általában
nincsenek híján a nehéz
megpróbáltatásoknak sem,
ugyanis közben igen sokat
eszünk, iszunk és tánco-
lunk…

A katolikusok Szent Mihály
oltalmazta izsáki temploma
most ünnepelte fennállásá-
nak 200. évfordulóját. Ennek
örömére, a Sárfehér Napo-
kon hálaadó szentmisét tar-
tottak, melyet bérmálás és

terményáldás is gazdagított.
A jubileumi ünnepre meghív-
ták a Porta Egyesület Katoli-
kus Munkacsoportját is. 

Éveken át tervezték, szer-
vezték értõ elõkészítõk, hogy
a nagy jubileumig minden
elkészüljön, s az öreg temp-
lom megszépüljön. Ezt az ál-
dozatos munkát dr. Bábel

Balázs érsek foglalta össze a
mise elején elmondott kö-
szöntõjében, egyben köszö-
netet is mondott minden jótét
léleknek. A misén a metro-
politával együtt miséztek a
templom egykori káplánjai, s

ott volt Stullendorf (Izsák test-
vérvárosának) delegációja,
illetve a település apraja-
nagyja.

Dr. Bábel Balázs a szentmi-
se homíliájában, Szent Mi-
hályra, a védõszentre utalva,
az angyalokról beszélt. –
„Nem könnyû ilyen szelle-
mekrõl szólni” – idézte egyik

püspök társát – mert az világ
a mindennapok gondjainak
terhei alatt és a rohanás kö-
zepette mélyebb gondolato-
kat ritkán boncolgat. Marad
a felszín. Mindenesetre Szent
Mihály, nem véletlenül ark-

angyal, rangos szellemi lény,
temploma bírja a nehéz idõk
múlását. Ha a szelek, viha-
rok, esõk, rombolják, mindig
jönnek közösségek, szent
akaratok, amelyek rendbe
teszik, megújítják, mert az Is-
tennek az izsákiak szebb, kü-
lönb otthont szánnak, mint
maguknak…

IIssmméétt  mmeeggrreennddeezziikk  aa  BBéékkééssccssaabbaaii  KKoollbbáásszzttööllttõõ  FFeesszzttiivváálltt,,
mmeellyyeenn  KKeeccsskkeemméétt  iimmmmáárroonn  nneeggyyeeddiikk  aallkkaalloommmmaall  kkééppvviisseell--
tteettii  mmaaggáátt..  AAzz  ookkttóóbbeerr  2233--2266--iigg  ttaarrttóó  nnaaggyysszzaabbáássúú  rreennddeezz--
vvéénnyyeenn,,  ttööbbbb  mmiinntt  660000  ccssaappaatt  vveerrsseennyyeezziikk  eeggyymmáássssaall..  AA
kkeeccsskkeemmééttii  ccssaappaatt  eeddddiigg  hháárroommsszzoorr  nneevveezzeetttt,,  ss  mmiinnddiigg  kküü--
llöönnddííjjjjaall  ttéérrtt  hhaazzaa..  AA  kkéésszzüüllõõddééss  iizzggaallmmáábbaann  mmeeggkkéérrddeezzttüükk  aa
ccssaappaatt  eeggyyiikk  aallaappííttóó  eemmbbeerréétt,,  HHoollttssáágg  KKáárroollyytt,,  aa  kköözziissmmeerrtt
üüvveeggffeessttõõ--ddíísszzmmûûüüvveeggeess  mmeesstteerrtt,,  hhooggyy  hhooggyyaann  kkeerrüülltt  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  kkoollbbáásszzttööllttõõkk  ccssaappaattáábbaa..

HHoollttssáágg  KKáárroollyy



– Kecskeméten ma már
jól ismerik dr. Kopasz Zsolt,
városi vezetõ ügyész nevét.
Az országos sajtóban is
gyakran idézik az általa
vizsgált és bíróságra vitt
ügyeket. A fiatal szakember,
szegedi egyetemi oktató az
ügyésze a Zuschlag-pernek
is, de – munkatársaival
együtt – sikeresen dolgozott
az elhíresült, elsõ magyar
maffia-perben is. A Charitas
Rádió a BTK hamarosan
Parlament elé kerülõ módo-
sításairól kérdezte dr. Ko-
pasz Zsoltot. 

– Heltai Nándort nem kell
bemutatni a kecskemétiek-
nek; ismert és elismert új-
ságíró, szerkesztõ, népmû-
velõ, helytörténész. Mun-
kásságának köszönhetõen,
az országban itt alakult elõ-
ször filmesztétikai szakkör,
irodalmi színpad, itt szervez-
tek tanyai filmklubokat,
1960-ban kezdeményezé-
sére indították el a Kecske-
méti Népzenei Találkozók
sorozatot – derül ki a honla-
punkon a vele készült inter-
júból.

– Gyönyörû helyszínen, a
Rákóczi úti Mûvész Kávézó-
ban beszélgetett Király Jó-
zseffel a Charitas Rádió
munkatársa, Gyarmati Szil-
via. A kiváló építész mesélt
a kezdetekrõl, s a megtett
útról, mely a Kecskeméti
Városszépítõ Egyesület el-
nöki székéig vezetett. Szó
esett az aktuális projektekrõl
és a jövõbeli tervekrõl. Kat-
tintás után Önök is megtud-
hatják a legfrissebb infor-
mációkat.

– A Charitas Rádió ven-
dége a Szentcsalád Plébá-
nia új plébánosa, mons.
Menyhárt Sándor. Ki Õ?
Milyen tervekkel érkezett a
hírös városba? Többek kö-
zött errõl beszélgettünk a

Rómában végzett egyház-
jogásszal.

– Dieter Zetsche elárulta,
kinek köszönthetjük a ha-
marosan felépülõ kecske-
méti Mercedes gyárat. Hi-
szen megosztott a nézet,
van, aki Gyurcsány Ferenc-
nek, és van, aki Zombor
Gábornak tulajdonítja,
hogy ez a hatalmas beruhá-
zás városunkban megvaló-
sulhat. A valóságot megtud-

hatják honlapunk blog ro-
vatából. 

Klikkeljen tehát, erre a
címre: wwwwww..cciivviillaapplloo..hhuu

– Õsi státusz ez az egyház-
ban. Mert vannak olyan bû-
nök, amelybõl egy káplán,
vagy egy esperes nem oldoz-
hat fel. Az egyházjog a püs-
pöknek tartja fent a bocsánat
jogát, de mint esetemben is,
ezt átruházhatja az elöljáró
másra. Így igazából én az ér-
sek urat helyettesítem a na-
gyon problémás ügyek meg-
beszélésénél, feloldozásánál.  

– AAzz  eeggéésszz  mmûûvveelltt  vviilláágg  lleellkkii
bbeetteegg..  DDéémmoonnookkttóóll,,  ddeepprreesszz--
sszziióóttóóll,,  mmeegghhaassoonnlloottttssáággookkttóóll
sszzeennvveedd,,  ééss  iiggaazzáábbóóll  nneemm  iiss
ttuuddjjaa,,  hhooggyy  lléétteezzhheett  mmeeggvvááll--
ttááss……

– A bûn a lélek legna-
gyobb, legfájóbb sebe. A pa-
radicsomtól kezdve szenved
tõle a világ és nehéz ítéletet
mondani, mérlegelni, elszá-
molni, jóvátenni bizonyos tet-
teket. Az egyház rendelkezései
között az abortusz a legismer-
tebb probléma. Erre a súlyos
kérdésre az egyháznak általá-
nos, õsi elfogadott álláspontja
van. Az ilyen bûnbõl való fel-
oldás késleltetése, és a bünte-

tésnek sajátos formái feltétle-
nül arra is jók, hogy elejét ve-
gyék a történéseknek, vissza-
tartó erejük legyen. Elsõsor-
ban Isten irgalmáról beszélhe-
tünk. Ez a lényeg. Ugyanak-
kor éreztetnünk kell, hogy a
bûnért büntetés jár, és ez így
van jól. De én Isten irgalmát
próbálom kiterjeszteni a gyó-
nóra. Sok esetben van, hogy
a személy nem is tudja, hogy
hol vétkezett, hogy milyen mé-

lyen sérti ez Isten szentségét.
Ahol bûn van, a kegyelem
nem tud beáradni a lélekbe,
és így a megzavarodott em-
ber az Isten létét is kétségbe
vonhatja. És gyakran azt a
csodálatos gondolatot, való-
ságot is hajlandók vagyunk
elfelejteni, hogy ahol Isten
van, ahol megjelenik a bûn,
ott túlárad a kegyelem. Vagyis
nem vagyunk egyedül a lelki
csaták során. 

––  ÖÖnn  hhiittookkttaattáássii  ffeellüüggyyeellõõ--
kkéénntt  jjáárrttaa  aa  mmeeggyyéétt..  TTaarrttjjaa--ee
mméégg  aa  kkaappccssoollaattoott  KKeeccsskkee--
mméétttteell,,  vvaaggyy  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy
kköörrnnyyéékkii  tteelleeppüülléésseekkkkeell??    

– Csak Bács-Kiskun déli ré-
sze tartozik hozzám, mint hit-
oktatási felügyelõhöz. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy
kecskemétiekkel nem találko-
zom, hiszen nagyon sok hí-
vem, barátom van ott, és szí-
vesen járok vissza abba a
szép városba. Sok feladatot
kínál a délvidék iskolai, temp-
lomi katetikai felügyelete, úgy
látom nagyon sokan igénylik
a segítséget, és nagyon fontos
az, hogy szakszerû irányítást
tudjunk adni. Sok probléma
van korunk iskolájában, szá-
mos kérdésre kell választ ta-
lálnunk. Fõleg azoknak a
gyerekeknek a gondjai keserí-
tenek el, akiknek otthonában
már nincs jelen az élõ hit.

Ilyen esetben Krisztusról a fia-
talhoz csak a jó tanár, pap,
lelkész, hittanár tud szólni.
Persze hangsúlyoznom kell,
magam is úgy látom, hogy a
legnagyobb misszió az élet-
példa.  

––  TTööbbbb  éévvttiizzeeddeess  tteerrmmõõ  ppaa--
ppii  sszzoollggáállaatt  áállll  öönn  mmööggöötttt..  IIss--
tteenn  éélltteessssee,,  ssookk  ssiikkeerrtt  ééss  bbooll--
ddooggssáággoott  aaddvvaa  aa  ttoovváábbbbii
mmuunnkkáájjááhhoozz!!  

– Köszönöm az Alföldi
Napló érdeklõdését és jókí-
vánságát. Kérem, tolmácsolja
a kecskemétieknek, a lapjuk
és a kalendáriumuk olvasói-
nak üzenetemet, ami másról
nem szólhat, csak a szeretet-
rõl. Állomáshelyeimen mindig
azt tapasztaltam, hogy a hívek
szeretnek, áldozatot hoznak
értem és az egyházért. Min-
den ismerõsnek és ismeretlen-
nek azt tudom mondani sum-
mázatul, hogy hûséges az Is-
ten az Atyához, nekünk is hû-
ségesnek kell maradnunk az
Anyaszentegyházhoz. Szeren-
csére az egyházunk egyre
több intézményt egyéb szol-
gáltató, segítõ szervezetet tud
létrehozni, mûködtetni, vagyis
a templomban és azon kívül is
meg tudja szólítani az embe-
reket, az intézményhálózat ké-
pes a leírt hideg betûket valós
tartalommal feltölteni az
Evangélium szerint. 

– Évente csaknem hat-
ezer beteget látunk el az
osztályon, illetve 40 ezer
beteget gondozunk a szak-
ambulanciákon. Fõ felada-
tunk a belgyógyászati és
"profil-specifikus" betegek
kivizsgálása, kezelése és
gondozása. Az osztály
hepatológiai centrum, he-
matológiai decentrum, dia-
bétesz szakellátó hely,
gesztációs diabétesz gon-
dozási centrum minõségé-
ben a megye egész terüle-
térõl, Akkreditált Regionális
Plasmaferezis Központként
pedig, Bács-Kiskun határa-
in túlról is fogad betegeket
– tudtuk meg dr. Gurzó Mi-
hály osztályvezetõ fõorvos-
tól. – A kiterjesztett gyomor-
, bél-, csont- és csontvelõ-
mintavételi technikák fel-
használásával, valamint az
újonnan alkalmazott labo-
ratóriumi vizsgálatoknak
köszönhetõen, valamennyi
anyagcsere, gastroin-
testinális, haematológiai, a

csontszerkezetet és a csont-
velõt érintõ, valamint a fo-
kozott vérzékenységgel és
véralvadással, trombózis-
készséggel járó kórkép kó-
rismézését, gondozását vé-
gezzük. Munkatársaink a
jól felszerelt vérnyomás-
monitorizáló laboratórium-
nak és nagyszámú gondo-
zott betegnek köszönhetõ-
en jelentõs tapasztalatokkal
rendelkeznek a magas vér-
nyomásban szenvedõ bete-
gek kezelésében is. Az osz-
tály orvosai szerveztek meg

és végzik az érintettek köré-
ben a cukorbeteg-gondo-
zást, mely csaknem ötezer
gyógyításra szoruló embert
érint. Patronálásunkkal jött
létre a gyermek és felnõtt
cukorbeteg egyesület.

––  AA  ggyyóóggyyííttáássoonn  ttúúll  kklliinnii--
kkaaii  vviizzssggáállaattookkbbaann,,  ééss  aazz
ookkttaattáássbbaann  iiss  rréésszztt  vveesszznneekk..  

– Központként közremû-
ködünk az európai rákkuta-
tást, koordináló szervet, az
EORTC és az oxfordi egye-
tem (University of Oxford)
által szervezett klinikai vizs-
gálatokban. A Szegedi Tu-
dományegyetem Általános
Orvostudományi Karának
"A" kategóriájú akkreditált
osztályaként munkatársaink
évtizedek óta jelentõs sze-
repet vállalnak a közép- és
felsõfokú szakirányú okta-
tásban és képzésben is.

––  TTíízz  éévvee  mmûûkkööddiikk  KKeeccss--
kkeemméétteenn  öönnáállllóó  hhaaeemmaa--
ttoollóóggiiaaii  pprrooffiillúú  oosszzttáállyy..  MMii--
llyyeenn  ffeejjllõõddéésseenn  mmeenntt  kkee--
rreesszzttüüll  eezz  iiddõõ  aallaatttt??    

– A haematológiai be-
tegségek teljes spektrumát
felöleli tevékenységünk,
így a leukémiákon és nyi-
rokcsomó daganatokon
túl, a különbözõ véralva-

dási zavarokat és a throm-
botikus megbetegedéseket
is  kezeljük. Az elmúlt
években igazi áttörés e
betegségek diagnosztiká-
jában következett be. Spe-
ciális feladataink, közé
tartozik, hogy országos
haemaferezis központként
nagy értékû, az OEP által
egyedileg finanszírozott
beavatkozásokat is vég-
zünk. Ezeknek az esetek-
nek a döntõ többsége
életmentõ beavatkozás. 

––  VViisszzoonnyyllaagg  ffiiaattaall  tteerrüülleett--
nneekk  sszzáámmíítt  aazz  eennddookkrriinnoollóó--
ggiiaa  iiss..  KKiikknneekk  jjeelleenntt  sseeggííttsséé--
ggeett  eezz  aa  pprrooffiill??

– A belsõelválasztású mi-
rigyek betegségeivel kap-
csolatos orvosi feladatokat
látjuk el e profilon belül,
ami immár az úgynevezett
pajzsmirigy ambulancián
túlnõtte magát. Vezetõje
Tóth János fõorvos. Mos-
tanra megteremtõdtek a
feltételek ahhoz, hogy vala-
mennyi hormont érdemben
Kecskeméten is tudjunk
vizsgálni. Nemrégiben – az
endokrin ellátás keretében
– teret kapott a túlsúlyos
betegek kivizsgálása és ke-
zelése is.

2008. október22 A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu

Kedves Olvasók! A bűn a lélek legfájóbb sebe
TTeerrjjeeddeellmmii  ookkookk  mmiiaatttt  nneemm  ttuudduunnkk  mmiinnddeenn  sszzeerrkkeesszzttõõssééggüünnkk--
bbeenn  sszzüülleetteetttt  cciikkkkeett  kköözzööllnnii,,  ddee  eezzeekkeenn  aa  hhaassáábbookkoonn  iiss  hhíírrtt
aadduunnkk  aarrrróóll,,  hhooggyy  aazz  iinntteerrnneetteess  hhoonnllaappuunnkkoonn  ––  ssookk  mmááss
eeggyyéébb  mmeelllleetttt  ––  aazz  aalláábbbbii  éérrddeekkeess,,  iizzggaallmmaass  iinntteerrjjúúkkaatt  oollvvaass--
hhaattjjáákk..  MMii  ttööbbbb,,  aa  hhoonnllaappoonn  mmeeggttaalláállhhaattóó  aa  RRaaddiioo  CChhaarriittaass
mmûûssoorraa  iiss  55--1100--2200  ppeerrcceess  sszzeerrkkeesszztteetttt  bbeesszzééllggeettéésseekkkkeell,,  aa
kköözzéélleett  iirráánntt  eellkköötteelleezzeetttt  oollvvaassóóiinnkk,,  hhaallllggaattóóiinnkk  éérrddeekkllõõddéésséérree
sszzáámmííttvvaa..  

AAzz  eeggyyhháázzmmeeggyyéébbeenn  mmuunnkkáállkkooddóó  kköözzöössssééggeekk  ttaaggjjaaiinnaakk  nneemm
kkeellll  bbeemmuuttaattnnii  BBaarroottaaii  IImmrree  aattyyáátt,,  aakkii  éévvttiizzeeddiigg  sszzoollggáálltt  aa
kkeeccsskkeemmééttii  CCzzoollllnneerr  ttéérrii  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  tteemmpplloommbbaann..  AA  hhiittookk--
ttaattóókk,,  sszzüüllõõkk,,  ppeeddaaggóógguussookk  iiss  jjóóll  iissmmeerriikk,,  hhiisszzeenn  mmiinntt  ppaappii  ffeell--
üüggyyeellõõ  iirráánnyyííttoottttaa,,  sszzeerrvveezzttee  aazz  iisskkoollaaii  kkaatteekkéézziiss  üüggyyeeiitt..  MMoosstt
ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk  mmeegghhíívváássáárraa,,  mmiinntt  ppeenniitteenncciiáárriiuuss  mmuunn--
kkáállkkooddiikk..  MMiitt  vvééggeezz,,  mmiillyyeenn  mmiisssszziióójjaa  vvaann  aa  bbûûnnbbooccssááttóó  ffõõ--
ppaappnnaakk??  ––  AAzz  aalláábbbbiiaakkbbaann  eezz  iiss  kkiiddeerrüüll..

AA  kkeeccsskkeemmééttii  MMeeggyyeeii  KKóórrhháázz  IIII..  BBeellggyyóóggyyáásszzaattii  OOsszzttáállyyaa  113344
áággyyoonn  hhiivvaattootttt  aa  vvoonnzzáásskköörrzzeettbbeenn  ééllõõ,,  mmiinntteeggyy  7700  eezzeerr  ffeellnnõõtttt
llaakkooss  bbeellggyyóóggyyáásszzaattii  eellllááttáássáárraa..  EEggyyüüttttmmûûkkööddvvee  aazz  oorrsszzáággooss
iinnttéézzeetteekkkkeell  ééss  aazz  oorrvvoossttuuddoommáánnyyii  eeggyyeetteemmeekkkkeell  aa  kkoorr  sszzíínnvvoo--
nnaalláánnaakk  ééss  eellvváárráássaaiinnaakk  mmeeggffeelleellõõ  ddiiaaggnnoosszzttiikkaaii  ééss  tteerrááppiiááss
eellllááttáásstt  nnyyúújjttaannaakk..  

BBeesszzéé llggee ttééss   BBaarroo ttaa ii   IImmrree  aa tt yyáávvaa ll

Ahol évente hatezren gyógyulnak
SSzz íínnvvoonnaallaass   dd iiaaggnnoosszz tt ii kkaa  ééss   ttee rráápp iiaa

KKeerreesssséékk   hhoonn llaappuunnkkaatt !!

DDrr..  KKooppaasszz  ZZssoolltt

AA  kkiittüünntteettééss  ááttaaddááss  ppiillllaannaattaaii..  HHeellttaaii  NNáánnddoorr  ((jjoobbbbrraa))  

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ééppííttéésszz,,
cciivviill  sszzeerrvveezzõõ ddrr..  GGuurrzzóó  MMiihháállyy  ffõõoorrvvooss

AUTÓ UNIVERZÁL JÁRMŰJAVÍTÓ, KERESKEDELMI,
SZOLGÁLTATÓ KFT.

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  CCssáákkttoorrnnyyaaii  uu..  44--66..((55..  sszzáámmúú  ffõõúútt  mmeelllleetttt))
TTeelleeffoonn::  7766//448855--220022,,  FFaaxx::7766//550066--778811
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  aauuttóómmeennttééss,,  mmoossááss,,  sszzeerrvvíízz::  

00--2244  óórrááiigg;;  jjaavvííttóómmûûhheellyy::  66--1177  óórrááiigg..



Tisztelt Olvasók! Lapunk-
nak ezen az oldalán, egy új
rovatot indítunk most, Hírös
Hírháttér címmel. Mindenek
-elõtt, a hírös város ügyeiben
való eligazodást próbál-
juk ezzel is segíteni.
Mert van úgy az
ember, hogy ol-
vas egy újságot,
és egyszer csak
azt veszi észre,
hogy a monda-
tok üresek, va-
gyis nincs való-
ságos informá-
ciós tartalmuk.
Vagy a jelen-
tés túl egysze-
rû, túl általá-
nos, vagy ép-
pen hamiskás. S azt
kérdezi: vajon mi van a hát-
térben? Miért így történt ez
vagy az? Hiszen a kecskemé-
ti utcán, a piacon, a fõtéren,
a templomban, a baráti kör-
ben pláne, a hírek másról
szólnak. Mi lehet az igazság?
Mi lehet a háttérben? – Most
induló új rovatunkban, ez
utóbbi kérdésre keresünk vá-
laszokat.

Az emberekre ömlik az
elektronikus úton érkezõ in-
formációk sokasága is, s
már-már nyomasztóan ne-
héz közöttük tájékozódni. Rá-

adásul nem egyszerû elvá-
lasztani a "búzát az ocsútól".
És persze, még inkább nehe-
zíti a tárgyszerû tájékozódást,
ha valamelyik sajtótermék

pártosan elfogult. Lapunk
ettõl tartózkodik a jövõ-

ben is.
Az Alföldi

Napló Hírös
Hírháttér rova-
ta azt szeret-
né, ha olva-
sóink, a kecs-

keméti embe-
rek – akik sok-
szor megke-
resnek ben-
nünket azzal,
hogy írjuk

meg ezt, vagy
azt, mert szerintük

közérdeklõdésre számot
tartó téma – most valóságos
fórumot kapnának. Ez a ro-
vat Kecskemétrõl, a kecske-
méti közéletrõl, a kecskeméti
emberek mindennapjairól
szól a jövõben. Azzal az
igénnyel, hogy segítsük a
polgárok eligazodását a vá-
ros dolgaiban, hogy jobban
megismerjék a dolgok hátte-
rét, az ügyek színét és fonák-
ját, hogy ily módon is alakító
részesei legyenek a kecske-
méti közügyeknek.

((--  aa  sszzeerrkk..))

– Valószínûleg mindenki
hallott az egy évvel ezelõtti
iskola összevonásokról,
amikor létszám és lokalitás
alapján az általános iskolá-
kat és az óvodákat csopor-
tokba osztották. Már a meg-
alakulásuk sem volt zökke-
nõmentes, de a felzúdulá-
sok ellenére kijelölték egy
évre az igazgatókat. Kértük,
hogy a közgyûlésen errõl le-
gyen egy elõterjesztés, hi-
szen valamit kellett csinálni
az oktatással, de nem ilyen
módon. Elindult az új tanév,
és kiírták az új fõigazgatók-
nak a pályázatot. A Belváro-
si Zrínyi iskola tornater-
mében zajlott a szavazás,
ami a meleg és a rossz idõ-
pont ellenére is tömve volt.
A pályázó több mint kéthar-
mados támogatást kapott a
nevelõktõl és az alkalmazot-
taktól.  Amikor viszont az
Oktatási Bizottságban sza-
vazásra került sor, hogy kit
javaslunk az állásra, kide-
rült, hogy nem támogatják a
fent említett jelöltet. Kérdé-
semre, hogy miért, ezt a vá-

laszt kaptam: a képviselõ
nem köteles megindokolni
döntését.

– Közben a középiskolá-
kat kétfelé osztották, hu-
mán- és mûszaki csoportra.
A mûszakival nem is volt
semmi gond, ott az Oktatá-
si Bizottság elnöke volt az
egyedüli pályázó. A humán
intézményeknek, amikor el-
kezdtük kialakítani a két
csoportot, volt egy feltéte-
lük: õk választhatják meg az
igazgatót. Meg is pályáztat-
ták a javasolt személlyel a
helyet. Igen ám, de közben
bejött egy másik pályázat is.
Egy olyan, aki utoljára tíz

évvel ezelõtt látott iskolát, vi-
szont állítólag az alpolgár-
mester asszony közeli barát-
nõje. Zárt ülésen tárgyaltuk,
ezért sok mindent nem
mondhatok, a lényeg, hogy
ezt a bizonyos barátnõt sza-
vazták meg, a humán cso-
portba tartozó intézmények
által támogatott jelölt elle-
nében. Három kamara is
véleményezte a pályázókat,
mind a három a másikat tá-
mogatta, a szülõi munkakö-
zösséggel és a diákönkor-
mányzatokkal karöltve. Ez
nem szakmai, hanem kõke-
mény politikai döntés volt.
Akkora felzúdulás kísérte,
hogy a közgyûlés végül
mégis a humán csoport által
támogatott jelöltet szerzõd-
tette, de csak egy évre. (Az
Oktatási Bizottság elnökét
öt évre.) Nem sokkal késõbb
egy nyugdíjba menõ igaz-
gatónak jött az ukáz (termé-
szetesen csak szóban): fel
kell vennie ezt a bizonyos
barátnõt. Az iskolában volt
is egy szabad hely, igaz,
más szakon, mint amilyen-
nel a barátnõ rendelkezik.
De ez nem számított, a kine-
vezési papíron sem kellett
veszõdni se a szakkal, se az
óraszámmal. A fizetését fir-
tató kérdésre pedig, csak
ennyi volt a válasz: majd
megy. És tényleg ment. Az új
igazgatóhelyettesnek új asz-

tal és szék is kellett, 398
ezer forintért sikerült is meg-
felelõt találnia. Az igazgató
az elsõ sokk után közölte,
hogy a meszelésre sincs
pénz, ezt végképp nem tud-
ja finanszírozni. A számla to-
vábbi sorsáról csak annyit
tudok, hogy kifizették. A tör-
ténet persze, itt nem ér vé-
get, hiszen – most már a ne-
veket mindenki sejtheti –
Zsámboki Annának át kellett
vennie Bende Annát igazga-
tóhelyettesnek. Természete-
sen (?) itt is kellett neki új
íróasztal… Miután letelik az
egy év "tanulóidõ", a pályá-
zatot majd újra kiírják, s már
nem kétséges, hogy kit fog-
nak megválasztani új igaz-
gatónak...

– Az a szomorú az egész-
ben, hogy így bántak el em-
berekkel. Megmondták, ki
nem lehet igazgató. Nem is
lett. Tiltólista volt. Olyan ki-
váló szakembereket enged-
tek nyugdíjba, mint Horváth
Lajos, Kocsis Pál,
Nitschmann Helmutné, dr.
Gál Gyuláné. Mindezt töké-
letesen megszervezve, júni-
usban lebonyolítva, amikor
tanár és diák egyaránt alig
van az iskolákban.

– Persze, ez csak csepp a
tengerben, sok felháborító
jelenségrõl tudnék még me-
sélni, ha érdekli a Kedves
Olvasót… GGyyaarrmmaattii  SSzziillvviiaa

A fentiek ismeretében,
messzirõl és kívülrõl nézve jo-
gos lehet a kérdés, hogy mi-
ért elégedetlenek mégis az
egyesületek? Azért, mert a
támogatás mértéke így jóval
kisebb lett a többi sportegye-
sületnél. Vagyis az említett
három sportágat a többi
kontójára támogatják ki-
emelt szinten. Lehet persze
azon vitatkozni, hogy a város
elegendõt költ-e a sportra, és
az adott sportágak sokat
kapnak-e vagy sem, de van
néhány olyan kérdés, ame-
lyekkel szembesülnie kell
Kecskemét vezetésének. El-
sõsorban azt a kérdést kell
tisztességgel megválaszolni,
hogy mi a fontos a sport tá-
mogatásában. Az, hogy nép-

szerû sportágakat támogas-
son, vagy élversenyzõket, tö-
megeket, diáksportolókat?

Mind fontos terület, de az
arányokat jól kell kitalálni. A
sportot támogatni azért fon-
tos mert jó helyen tudhatjuk
a fiatalokat, nem csak az
egészségük, hanem nevelé-
sük miatt is. Fontos, hogy so-
kan sportoljanak és ehhez
sokszínû sportélet kell. Kelle-
nek a húzó csapatok is. Nem
olyan elvetemült gondolat
az, hogy „fejkvótát” kapja-

nak azok a sportágak, ame-
lyek korosztályos válogatot-
takat nevelnek. A sportiskola

nem tudja megoldani önál-
lóan az utánpótlás nevelést.
Ott, ahol nincs fogadó fel-
nõtt egyesület, ott kinek ne-
velnek? A fõvárosi klubok-
nak? Ráadásul a sportiskolá-
ban is a kezdet gyermekbe-
tegségei mutatkoznak. Nem
egységes a finanszírozás,
olyan sportágak kapnak
nagy pénzeket, amelyek mö-
gött nincs szinte semmi. Félõ,
hogy a város pénzének egy
része lyukas kalapba került. 

Az egyéni sportokat tekint-
ve köztudott, hogy birkózó,
cselgáncsozó, ökölvívó és at-
létikai szakosztályok képesek
voltak saját olimpikonokat
nevelni, mert van megfelelõ
szakembergárdájuk. Õk
nem érdemelnének többet a
közös pénzbõl?

Kérdésekbõl tehát, nincs
hiány. Éppen ezért, a város
vezetõinek le kellene már ül-
ni a sportvezetõkkel, megke-
resni a válaszokat, meghatá-
rozni a fõbb elveket. Talán
nem lenne olyan nehéz, csu-
pán fel kellene vállalni, hogy
mi a fontos Kecskemétnek és
mi nem.

AA..  ZZ..

A kecskeméti közgyûlés
oktatási bizottságának van
egy pénzkerete, melyet ma-
ga oszthat szét. A felosztás
alapelveit tavasszal megha-
tározta a bizottság, misze-
rint közoktatási és egyház-

ügyi programok, kiadvá-
nyok, ösztöndíj kérelmek és
oktatási jellegû projektek
támogatására fordítható.

Igen ám, csakhogy a köz-
ismerten jobboldali, Nõk a
Nemzet Jövõjéért Egyesület
felújításra igényelt kérelme
nem felelt meg az elvárá-
soknak, ezért nemrég a
közgyûlés elé terjesztették
az oktatási célfeladat fel-
osztási alapelveinek módo-
sítását, ami ellen dr.
Nádasdi Miklós képviselõ

szót is emelt, mondván: –
Nem értek egyet azzal,
hogy kellõ körültekintéssel,
megfontolással kidolgozott
alapelveket a kérelemhez
igazítunk utólag. És nem ér-
tetek egyet sokan azzal

sem, hogy csak azokat a ci-
vil szervezeteket hajlandó
támogatni a bizottság – il-
letve rajta keresztül a városi
vezetés -, amelyek közel áll-
nak a köreikhez. Õk kap-
nak soron kívül, bármikor,
bármire, csak kérniük kell.
A többi száz meg pályáz-
zon, ahol akar.

Talán mondani sem kell,
hogy dr. Nádasdi Miklós hi-
ába tiltakozott, az alapel-
vek módosítását a többség
erõbõl megszavazta.

Hírös Hírháttér
Elképesztő iskolai esetek

MMoott ttóó::   „„AA  ttéénnyyeekk  aazz   õõkkeett   kköö --
rrüü ll vveevvõõ  hhaall llggaattááss   ee ll lleennéérree  ii ss

jjee ll tt   aaddnnaakk  mmaagguukkrróó ll……
((SSoopphhookk lleess ))
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Rovatunk megjelenését támogatja: a kecskeméti BBAALLAANNSSZZ  BBaarrááttii  KKöörr

PPrroobboojjáácczznnéé  TTúúrrii  ÉÉvváárróóll  kköözzttuuddootttt,,  hhooggyy  ssookk  éévveenn  áátt  aa  DDaamm--
jjaanniicchh  JJáánnooss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  iiggaazzggaattóójjaa,,  KKeeccsskkeemméétt  KKöözzggyyûû--
lléésséénneekk  kkééppvviisseellõõjjee  vvoolltt,,  ss  aazz  OOkkttaattáássii  ééss  EEggyyhháázzüüggyyii  BBiizzootttt--
ssáággnnaakk  jjeelleennlleegg  iiss  kküüllssõõss  ttaaggjjaa..  MMuunnkkáájjáátt  ttööbbbb  ddííjjjjaall  ééss  kkiittüünn--
tteettéésssseell  iiss  eelliissmmeerrttéékk,,  lleegguuttóóbbbb  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  BBrroonnzz
ÉÉrrddeemmkkeerreesszzttjjéétt  vveehheettttee  áátt..  MMeeggddööbbbbeennttõõ  ddoollggookkrróóll  sszzáámmoolltt
bbee  llaappuunnkknnaakk  aa  mmiinnaapp,,  aammiikkbbõõll  eeggyy  rröövviidd  rréésszzlleetteett  kköözzllüünnkk  aazz
aalláábbbbiiaakkbbaann..

NNaaggyy  vváállttoozzáássookk  ttöörrttéénntteekk  KKeeccsskkeemméétt  ssppoorrttjjáábbaann  aazz  iiddéénn..  HHii--
sszzeenn  aa  hháárroomm  nnééppsszzeerrûû  ssppoorrttáággbbaann  ––  aa  llaabbddaarrúúggááss,,  aa  kkoossáárr--
llaabbddaa  ééss  aa  kkéézziillaabbddaa  iiss  ––  NNBB  II--eess  ccssaappaattaaiinnkk  vvaannnnaakk..  AA  vváárroo--
ssii  ffiinnaannsszzíírroozzááss  iiss  vváállttoozzootttt  eennnneekk  kköösszzöönnhheettõõeenn..  AA  kköözzggyyûûllééss
mmáárr  kkoorráábbbbaann  kkiieemmeelltteenn  kkeezzeellttee  aa  kkoossáárrllaabbddáátt  ééss  aa  llaabbddaarrúú--
ggáásstt,,  7700,,  iilllleettvvee  5500  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss  ttáámmooggaattáássssaall..  AA  kkéézziillaabbddáátt
ppeeddiigg,,  iimmmmáárr  ttööbbbb  mmiinntt  2200  mmiilllliióó  ffoorriinnttttaall  ddoottáálljjaa..  ÖÖrröömmtteellii
vváállttoozzááss  aazz  iiss,,  hhooggyy  sszzeepptteemmbbeerrttõõll  vváárroossii  ssppoorrttiisskkoollaa  mmûûkkööddiikk,,
aahhooll  aazz  uuttáánnppóóttllááss  nneevveellééssee  sszzeerrvveezzeetttt  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  ééss  aammii
nnaaggyyoonn  lléénnyyeeggeess,,  eellkküüllöönníítteetttt  ffiinnaannsszzíírroozzáássssaall  ttöörrttéénniikk..

PPrroobboojjáácczznnéé  TTúúrrii  ÉÉvvaa

AA  vváárroossaattyyáákk  eeggyy  ccssooppoorrttjjaa

AA  fféérrffii  kkéézziillaabbddáátt  mmáárr  ttööbbbb  mmiinntt  2200  mmiilllliióóvvaall  ttáámmooggaattjjáákk

PP rroobboojjáácczznnéé  nneemm  kköönnttöörr ffaa llaazz

A sport  és  a  pénzMódosítás erőből



Örömmel közölhetem, hogy
a mikro hitelünket évente 50-
100 vállalkozó veszi igénybe,
több milliárd forintot osztot-
tunk szét az elmúlt évek során
közöttük, de még így is több
pénz állna rendelkezésre, mint
amennyi eljut  ehhez a szférá-
hoz.

– A pályázatok készítése
mellett mi az utógondozást is
fontosnak tartjuk, ezért segí-
tünk abban is, hogy a felhasz-
nált összeget képesek legye-
nek majd elszámolni is. A vi-
dékfejlesztési projekt Kecske-
mét kistérségét érintõ Leader-

program keretében a Homok-
hátság Kft. egymilliárdos for-
rással rendelkezik, amit igény-
be vehetnek a térségben mû-
ködõ vállalkozások. A Kreatív
Innovációs Központra pedig,
pályázat útján elnyertünk 1,3
milliárd forintot és 5700 négy-
zetméteres épület-komplexus

megvalósítását tervezzük a vá-
rossal karöltve.

– A 3P (plastic, packaging,
printing), mûanyagipari, cso-
magolástechnikai, nyomda-
ipari cégek csoportját jelenti.
Ez egy fórum, amely az új pia-
ci lehetõségek felkutatását tûz-
te ki, a legújabb technológiai
irányzatokról lehet értesülni itt.
Olyan új fejlesztések igénye is
felmerült, amelyek anyag- és
energiatakarékos energiára
épülnének mi pedig, szakmai
képzéseket biztosítunk a
klaszter vezetõi, munkatársai
részére,  ezzel a vállalatok
megújítását segítjük elõ.  

– Lényeges megemlítenem,
hogy nonprofit szervezetként
mûködünk, ami jelentõs EU-s
támogatásból valósulhatott
meg. Talán a legfontosabb
szegmens, hogy szektorsemle-
gesnek valljuk magunkat: bár-
milyen cég bizalommal fordul-
hat hozzánk. Komoly hazai és
nemzetközi kapcsolatokat is
szervezünk a vállalkozások kö-
ré, mert csak ez lehet a kitöré-
si pont az innováció és tudás
folyamatos erõsítése mellett.   

BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeeii  VVáállllaall--
kkoozzáássffeejjlleesszzttééssii  AAllaappííttvváánnyy  

66000000  KKeeccsskkeemméétt  
VVöörröössmmaarrttyy  uu..  1122..    
TTeell::  7766--  448855--550055
FFaaxx::  7766--448855--550044

Az ING egyike azon pénzügyi

szolgáltatóknak, amelyek az egész

világon a biztonságot képviselik a

jelenlegi összetett gazdasági hely-

zetben is. Pénzügyi helyzete stabil,

85 millió ügyfelének bizalma tö-

retlen és termékeinek, szolgáltatá-

sainak színvonala garantálja,

hogy mindez hosszú távon így is

marad.

Az ING új terméke, a CIB Bank-

kal közös Lendület Plusz Hitel-

program jó

példa az

egyedülálló

színvonalra:

A terméket

maximál i-

san a hitel-

f e l v e v õ k

i g é n y e i r e

szabtuk, hi-

szen a pia-

con kivételes lehetõségként, a tör-

lesztéssel egy idõben ügyfeleink

befektethetnek is, s cégünk pedig,

garanciát vállal a hitelöszszegre.

Azaz, ha a törlesztés alatt befizetett

és befektetett összeg a lejárat vé-

gén magasabb a felvett hitelnél,

azt nyereségként könyvelhetik el

partnereink, ám, ha a befekteté-

sek úgy alakulnának, hogy ered-

ményük mégsem éri el a hitelös-

szeget, a biztosító garanciát vállal

annak kifizetésére.

Az ING Biztosító Bács-Kiskun

megyei irodája közben várja azo-

kat a lelkes jelentkezõket is, akik

egy dinamikus csapatban dolgoz-

va, szívesen értékesítenék Magyar-

ország piacvezetõ életbiztosítójá-

nak termékeit.

TTeelleeffoonnsszzáámm::  0066  3300  994444  77773311

HHoonnllaapp::  wwwwww..kkeeccsskkeemmeett..iinngg..hhuu
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Vállalkozások fejlesztése 

Stabilitás a pénzügyi problémák idején

AA  VVáállllaallkkoozzáássffeejjlleesszzttééssii  AAllaappííttvváánnyytt  11999933--bbaann  aazzzzaall  aa  ccééllllaall  hhoozz--
ttáákk  llééttrree  aa  mmeeggyyéébbeenn  lléévvõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  ééss  ppéénnzziinnttéézzeetteekk,,
hhooggyy  sszzéélleesskköörrûû  ttáámmooggaattáásstt  nnyyúújjttssoonn  aa  kkiiss--  ééss  kköözzééppvváállllaallkkoozzáá--
ssookk  sszzáámmáárraa..  DDrr..  KKiissss  IIssttvváánn,,  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóó  aazz  aallaappííttááss  óóttaa
ffáárraaddhhaattaattllaannuull  ddoollggoozziikk  aa  sszzeerrvveezzeett  éélléénn,,  ööttlleetteeiinneekk  ééss  ttuuddáássáá--
nnaakk  iiss  ""ssookkaatt""  kköösszzöönnhheettnneekk  aazz  õõkkeett  ffeellkkeerreessõõ  ccééggeekk..  

AA  SSzzaabbaaddsszzáállllááss  ééss  VViiddéékkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett  
11995577..  nnoovveemmbbeerr  2244--éénn  aallaakkuulltt,,  
mmiinntt  sszzöövveettkkeezzeettii  ppéénnzziinnttéézzeett..

AA  KKuunnsszzeennttmmiikkllóóssii  KKiissttéérrssééggbbeenn  jjeelleennlleegg  nnééggyy  
kkiirreennddeellttssééggeenn  llááttjjaa  eell  kkoorrsszzeerrûû  ppéénnzzüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássaaiitt..

KKiirreennddeellttssééggeeiinnkk::
Szabadszállás, Kálvin tér 2. Telefon: 06-76-558-144
Tass, Széchenyi krt. 75. Telefon: 06-76-536-220
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. Telefon: 06-76-550-115
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62. Telefon: 06-76-358-572

• Köszönetet mondunk mindazoknak a magánszemélyeknek, kis és középvállalkozások-
nak, gazdálkodóknak, akik minket választottak pénzügyi szolgáltatónak, tartalmat adva
„EGYÜTT TOVÁBB JÖVET MENET” szlogenünknek.

• Stratégiai lépéseinket az elmúlt évek során az ügyfelekért tettük, hogy bizalmukra az 
igényeikhez igazodó, folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal, udvarias, szakszerû és 
gyors ügyintézéssel szolgáljunk rá. 

• Ügyfeleinkkel közvetlen hangvételû, személyes kapcsolatot alakítunk és alakítottunk 
ki, mert azt gondoljuk, csak így ismerhetjük meg igazán igényeiket.

• Munkatársaink, akik maguk is a helyi közösségben élnek, készséggel segítenek 
eligazodni partnereinknek, a banki szolgáltatások összetettnek tûnõ világában.  

VVáárrjjuukk  mmeegglléévvõõ  ééss  lleeeennddõõ  üüggyyffeelleeiinnkkeett!!
••  GGyyoorrss  hhiitteellüüggyyiinnttéézzéésssseell,,  

••  kkeeddvveezzmméénnyyeess  kkaammaattoozzáássúú  hhiitteelleekkkkeell,,  
••  kkiieemmeelltt  bbeettééttii  kkaammaattookkkkaall  

AA  SSzzaabbaaddsszzáállllááss  ééss  VViiddéékkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett  „„kkéézzbbeenn  ttaarrttjjaa  ppéénnzzüüggyyeeiitt””

NNAAGGYY  IISSTTVVÁÁNN
BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyee
aaggeennccyy  mmaannaaggeerr



Az „Új pálya” program támogatásával október 
hónaptól az alábbi tanfolyamaink indulnak 

Kecskeméten:
• Biztosításközvetítő: 72 óra

• Angol nyelvi képzés és ECDL vizsgára felkészítő: 681 óra
• EU pályázatíró és projektmenedzser angol nyelvi

képzéssel és ECDL START vizsgákra felkészítéssel 530 óra
• Gyógymasszőr 1200 óra

• Logisztikai ügyintéző 840 óra
• Munkavédelmi technikus 300 óra

Baján:
• ECDL vizsgára felkészítő 150 óra

• Pénzügyi-számviteli ügyintéző 680 óra

Legyen Ön is a hallgatónk!
További információ és jelentkezés:
Kecskeméti Regionális Képző Központ

Kecskemét, Szolnoki út 20.
Tel.: 76/502-261 e-mail: krmkk@krmkk.hu

Nyilvántartási szám: 03-0153-05
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0002

Takarékossági Világnap

Jubileumi köszöntés és köszönet

Október utolsó munkanapja a Takarékossági Vi-
lágnap. A dátum az 1924-es milánói nemzetközi
pénzügyi konferenciának állít emléket, ahol három
földrész takarékpénztárainak küldöttei két fõ témá-
ban folytattak szakmai eszmecserét: Egyrészt számot
adtak a pénzintézetek mûködésének jellemzõ ta-

pasztalatairól, céljairól és terveirõl, másrészt azokról
a hatósági és takarékpénztári feladatokról esett szó,
amelyek a betétesek érdekeinek és jogainak foko-
zottabb védelmét szolgálják. Ezek a kérdések ma is
aktuálisak, amikor fokozott figyelem irányul a pénz-
intézetek felé.

Amikor 1958. nyarán az elõ-
dök – örömünkre, ma is élõ
alapító tagjaink – Fülöpszállá-
son megalapították a Takarék-
szövetkezetet, valószínûleg nem
sejtették, hogy egy nagyon jó
nevû, állandóan fejlõdõ, meg-
újulni képes szövetkezeti pénz-
intézet alapjait rakják le. 1976-
ban vettük fel a Rónasági ne-
vet.

A jelenlegi mûködési terület,
a 11 kirendeltség 2001-re ala-
kult ki. Ma Fülöpszálláson,
Soltszentimrén, Csengõdön,
Tabdin,  Akasztón, Páhin, Kis-
kõrösön, Kecelen,  Imrehegyen
és Kecskeméten a Kõhíd utcá-
ban, valamint  a Horváth Cirill
tér 1.szám alatt várjuk ügyfele-
inket.

Az 50 évvel ezelõtti 2 dolgo-
zó, heti háromszori fél mûsza-

kos elfoglaltságát kell a mai 11
kirendeltség 65 dolgozója által
elõállított értékhez viszonyítani.
A Rónasági fél évszázad alatt
mindig vigyázott jó hírnevére.
Elkerültek bennünket a bank-
botrányok, nem volt körülöt-
tünk hangos hírverés. Tettük a
dolgunkat. Ha mégis hallattunk
magunkról, annak apropója
egy elõnyös termék bemutatá-
sa, vagy valamilyen jeles alka-
lom volt. Sikeresnek tartjuk ma-
gunkat. Tudjuk, a siker mögött
rengeteg munka, kitartás, az
újra való fogékonyság van. A
siker akarása gondolkodás-
mód, melyet a Rónasági min-
den munkatársa magáénak
vall.

A hagyományos pénzintézeti
szolgáltatások mellett, tevé-
kenységi körünk fokozatosan

bõvült. A bankkártya, a házi
bank, a  Széchenyi Kártya, a
Gazda Kártya, a Róna zálog, a
devizahitel, a devizaszámla és
a valutagyûjtés mind-mind is-
merõsen cseng ügyfeleinknek.

A térség adottságait ismerve,
felvállaltuk a mezõgazdaság fi-
nanszírozását, legyen az EU-s
pályázat vagy hagyományos hi-
tel. A kis- és középvállalkozók-
nak éppúgy segíteni tudunk,
mint a nagyobbaknak. Hagyo-
mányosan jó kapcsolatot ápo-
lunk a térség önkormányzatai-
val, civil szervezeteivel, sokuk-
nak számlavezetõi is vagyunk.
Célunk, hogy partnereink szá-
ma ezen a területen is növe-
kedjen.

Ma mintegy harmincezer
ügyfelet szolgálunk ki, s ügyfe-
leink száma, az élesedõ bank-
piaci verseny ellenére, napról
napra nõ. Hálásak vagyunk
ügyfeleinknek a bizalomért,
nem feledve a régi igazságot:
„Egymásba simuló kezek tart-
ják össze az eget és a világot.” 

2008. október 55A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu

RRóónnaassáággii   TTaakkaarréékksszzöövvee ttkkeezzee tt

IIddéénn  5500  éévveess  aa  RRóónnaassáággii  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett..  AA  jjuubbiilleeuummii  éévv
ssoorráánn  mmiinnddeenn  aallkkaallmmaatt  mmeeggrraaggaadduunnkk,,  hhooggyy  kköösszzöönneetteett
mmoonnddjjuunnkk  aallaappííttóó  ttaaggjjaaiinnkknnaakk,,  üüggyyffeelleeiinnkknneekk,,  ppaarrttnneerreeiinnkknneekk,,
ddoollggoozzóóiinnkknnaakk  ééss  mmiinnddeennkkiinneekk,,  aakkii  vveellüünnkk  eeggyyüütttt  ttööllttööttttee  eell
eezztt  aa  ffééll  éévvsszzáázzaaddoott..

GEKKO, ahol minden nap gyermeknap
Az egészséges gyermekek ké-

pességeinek fejlesztését és a ta-
nulási zavarok prevencióját tûzte
ki céljául a kecskeméti GEKKO
Képességfejlesztõ Játszóház.
Részletes pedagógiai képesség-
felmérés után, komplex fejleszté-
si program keretében javítanak
minden funkcióterületet – észle-
lés, figyelem, gondolkodás, em-
lékezet, mozgás, beszéd, szociá-
lis érettség –, sok tehertõl meg-
kímélve a szülõket.

Heti egy alkalommal és
egyénre szabott játékos foglal-
kozás keretében, 4 fõs csopor-
tokban rengeteg sikerélménnyel
fûszerezve fejlõdnek a gyerekek
képességei. Kecskeméten is egy-

re népszerûbb a GEKKO, mely-
nek vezetõje, Takács Zsolt szá-
molt be lapunknak munkájuk-
ról. – Két éve mûködünk a vá-
rosban, s mára elmondhatom,
hogy folyamatosan növekszik a
foglalkozásainkon résztvevõk
száma. Jelenleg mintegy 70
gyermek jár hozzánk, köztük ta-
lálható 6 hónapos és 13 éves  is

egyaránt. Az egy órás foglalko-
záson 50 percig a játékos fej-
lesztésé a fõszerep, a maradék
10 percben pedig, a szülõket tá-
jékoztatjuk a foglalkozásról és
tippeket adunk az otthoni gya-
korláshoz. 

Az iskoláskort megelõzõen a
részképesség zavarok egyszerû-
en felszámolhatóak, kialakulá-

suk megelõzhetõ. Ez fejlesztõ
pedagógia, játékba csomagol-
va. Kitûnõen felkészíti a gyereke-
ket az óvodai és bölcsõdei élet-
re is. A GEKKO nem „zsenikép-
zõ”, nemcsak a már meglévõ jó
képességet akarja tökéletesíteni,
hanem az átlag alatt teljesítõ fej-
lõdési területeket felzárkóztatni
és minden egyes további terület
fejlõdését megalapozni, a siker-
élményre kiemelt hangsúlyt fek-
tetve. Itt minden nap gyermek-
nap is.

GGEEKKKKOO  KKééppeessssééggffeejjlleesszzttõõ  JJááttsszzóóhháázz

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  KKllaappkkaa  uu..  2288..

TTeelleeffoonn::  0066//7700--554488--3311--7799

kkeeccsskkeemmeett@@ggeekkkkoonneett..hhuu

wwwwww..ggeekkkkoonneett..hhuu

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2009. szeptemberében az alábbi tanulmányi területeken indítunk érettségi vizsgára felkészít  

képzést: 

01   kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (4 éves) 

02   közgazdaság szakmacsoport  (4 éves) 

03 magyar-angol két tanítási nyelv  kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, 

(5 éves) 

04 magyar-német két tanítási nyelv  kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

(5 éves)  
 
A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a közgazdaság szakmacsoportokban a f  hangsúly 

az általános m veltséget adó közismereti képzésen van. A négy évfolyam alatt szakmai orientációs és 

szakmacsoportos alapozó képzés is szerepel. Cél az érettségi vizsgára és a fels fokú továbbtanulásra való 

felkészítés. 

A magyar-angol, magyar-német két tanítási nyelv  osztályainkban a tanulók több tantárgyat az adott 

idegen nyelven tanulnak, a célnyelvi órák aránya 35 százalék feletti.  

 
 

A 9. évfolyamra való felvételinél figyelembe vesszük  

 

-       a jelentkez  általános iskolai tanulmányi eredményét, a hetedik évfolyam év végi és a           

nyolcadik évfolyam I. félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és az idegen nyelvi 

(angol/ német nyelvi) min sítéseket, 

-    a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán 
nyújtott eredményét: 

        a vizsga tantárgyai: matematika és magyar nyelv; 

        a vizsga típusa: a 9. évfolyamra jelentkez knek készült írásbeli; 

        a vizsga fajtája: általános,  

-      valamint az iskolánkban szervezett szóbeli meghallgatás eredményét. 
 

A szóbeli meghallgatáson a jelentkez k idegen nyelvi (angol, ill. német nyelvi) tudásszintjét értékeljük.  

Nyílt napot 2008. november 6-án (csütörtök) 900órakor tartunk. Az érdekl d  szül k és tanulók számára 

külön is részletesebb tájékoztatást nyújtunk a képzéseinkr l, bemutatjuk intézményünket.                     

 

Szombatonként matematika és magyar nyelv tantárgyakból felvételi el készít t tartunk,. A foglalkozások 

els  napja: 2008. november 8.  

Az el készít n a kiemelked  teljesítményt nyújtott tanulók az eddigi tapasztalatok alapján nagyobb eséllyel 

jutnak be iskolánkba. A felvételi el készít  foglalkozásain résztvev  diákokat megismertetjük az el z  évek 

írásbeli vizsgáin felhasznált, központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal, valamint az 

iskolánkba történ  felvételi és az idegen nyelvi (angol, ill. német nyelvi) szóbeli meghallgatás 

sajátosságaival. 

Az intézmény elérhet sége: 

6000 Kecskemét, Bibó István u. 1. 

Tel.: 76/500-850, fax: 76/483-234 

e-mail: afeoszis@t-online.hu      honlap: www.afeosziskola.hu 

 
 

A KECSKEMÉTI ÁFEOSZ KERESKEDELMI, 
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA és 

KOLLÉGIUM  
(OM azonosító: 027985) 

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA 
a 2009/2010. tanévre  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OOrrggoovváánnyy  ééss  VViiddéékkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett
„„SSzzöövveettkkeezzeettii  mmiinnõõssééggûû  ppéénnzzüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássookk””  

AA  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett  kkiieemmeelltt  aakkttuuáálliiss  aajjáánnllaattaaiibbóóll::
LLeekkööttééss  nnééllkküüllii  bbeettéétteekk  éévveess 88,,55%%;;  88,,77%% kkaammaatt..  IInndduullóó  bbeettééttii  öösssszzeegg::  1100..000000..000000..--FFtt..

FFééll  éévveess  lleekkööttééssûû  bbeettéétteekk  aa  jjeeggyybbaannkkii  aallaappkkaammaatt  ++  00,,66%% kkaammaatt  eeggyyüütttteessee,,  
jjeelleennlleegg  éévveess  99,,11%%..    

LLeekköötthheettõõ  lleeggkkiisseebbbb  öösssszzeegg::  22..000000..000000..--FFtt..
EEggyy    éévveess  lleekkööttééssûû  bbeettéétteekk  aa  jjeeggyybbaannkkii  aallaappkkaammaatt  ++11%%  kkaammaatt  eeggyyüütttteessee,,  

jjeelleennlleegg  éévveess  99,,55  %%..    
LLeekköötthheettõõ  lleeggkkiisseebbbb  öösssszzeegg::  55..000000..000000..--FFtt..

22000088..  nnoovveemmbbeerr  3300--iigg  aa  lleekkööttöötttt  bbeettéétteekkrree  ttoovváábbbbii  éévveess  
11  %%  pprréémmiiuumm  aa  lleekkööttééss  eellssõõ  33  hhóónnaappjjáárraa,,  -- 1100,,11  %%  ééss  1100,,55  %%--ooss tteelljjeess  kkaammaatt..  

LLaakkoossssáággii  sszzáámmlláákkhhoozz  sszziimmmmeettrriiaa  hhiitteellkkeerreett..
VVáállllaallkkoozzáássookknnaakk  SSzzéécchheennyyii--kkáárrttyyaa  hhiitteellkkeerreett..  

NNoovveemmbbeerr  2200--ttóóll  kkeeddvveezzmméénnyyeess  éévvzzáárróó  ééss  üünnnneeppii  kkööllccssöönnöökk..  

KKöösszzöönnttjjüükk  üüggyyffeelleeiinnkkeett  aa  TTaakkaarréékkoossssáággii  VViilláággnnaapp  AAllkkaallmmáábbóóll!!
JJóóll  sszzáámmííttaannaakk,,  hhaa  rráánnkk  sszzáámmííttaannaakk!!  

AA  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett  vváárrjjaa  aa  rrééggii  ééss  úújj  üüggyyffeelleeiitt  kkiirreennddeellttssééggeeiinn::
KKeeccsskkeemméétt  ((7766//550000--115500))    NNaaggyykkoorrööss  ((5533//555500--115500))  ÁÁggaasseeggyyhháázzaa  ((7766//557711--001100))    

BBaallllóósszzöögg  ((7766//557733--002200))    BBuuggaacc  ((7766//557755--002200))  HHeellvvéécciiaa  ((7766//557799--003300))    IIzzssáákk  ((7766//556688--000000))  
JJaakkaabbsszzáállllááss  ((7766//558811--880088))  OOrrggoovváánnyy  ((7766//559911--552299))

Új Porta
könyv

MMeeggvváássáárroollhhaattóó  aa  kkeeccsskkeemmééttii
kköönnyyvveessbboollttookkbbaann  ééss  aa  PPoorrttaa

EEggyyeessüülleettnnééll::  VVéégghh  MMiihháállyy  ttéérr  55..
TTeell..::  7766//550055--004411
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Szellemiség és 
garancia

––  HHooggyy  lleehheettnnee  öösssszzeeffoogg--
llaallnnii  ppáárr  ggoonnddoollaattbbaann  aazz  eell--
mmúúlltt  éévvttiizzeeddeekk  ttaannuullssáággaaiitt??

– Az elsõ hatvan év az em-
ber életében a legaktívabb
idõszak. Ez igaz lehet az Uni-
verre is, de reméljük, a mi cé-
günk még nagyon sokáig
nem kerül nyugállományba.
Hiszen egy tudatos építkezés
jellemzi, ami nemcsak a jelen
biztonságát garantálja, de a
jövõt is célozza. Mint ismert,
1948. október 8–án, amikor
az alapítást aláírták, egészen
más politikai-gazdasági kö-
rülmények uralkodtak. De a
kezdetek szellemiségét a mai
napig megõriztük. Sõt remé-
lem, hogy a jövõben is ápol-
ni és védeni fogjuk. Alapve-
tõen az összefogásra, a tenni
akarásra és hát nem utolsó-
sorban egy hatékony, ered-
ményes gazdálkodásra gon-
dolok.

––  MMii  aa  ggaarraanncciiaa  aa  ssiikkeerreess
jjöövvõõtt  tteekkiinnttvvee??

– Eddig is az volt a garan-
cia, hogy az Univer menedzs-
mentje fölismerte a külsõ té-
nyezõk hatását. Volt bátorsá-
ga idõben döntést hozni, és
ahhoz is, hogy – ha a célkitû-
zés nem állta meg a helyét a
mindennapok versenyében –
módosítsa azt vagy éppen le-
állítsa a folyamatokat. Ez
csapatmunka, vagyis egy

ember sem hordja a bölcsek
kövét a zsebében. Összehan-
golt tettekre van szükség, és
én úgy érzem, hogy ezt sike-
rült a rendszerváltás elõtti és
utáni idõszakban is megte-
remteni. A mostani piacgaz-
daságban, a magántulajdoni
érdekeltség ki is kényszeríti
belõlünk azt az összefogást
ami elengedhetetlen, mert
nemcsak munkavállalók va-
gyunk, hanem részvénytulaj-
donosok is.

A siker titkai

––  MMiillyyeenn  kkrriittiikkuuss  ppoonnttookkrraa
eemmlléékkeezziikk,,  ééss  mmiillyyeenn  ssiikkeerree--
kkeett  ttuudd  iiddéézznnii,,  aammeellyyeekk  ffeellffuutt--
ttaattttáákk  aa  ccééggeett??

– Úgy gondolom, hogy az
a huszonöt év, amióta az Uni-
vernek elsõ számú vezetõje
vagyok, valóban nagyon sok
kihívást, és adott esetben fele-
lõsségteljes döntést igényelt.
Megfontoltan, lépésrõl lépés-
re kellett haladnunk, építkez-
nünk. Mindig csak annyit köl-
töttünk, amennyit biztonság-
gal meg is termeltünk. Nem
estünk bele abba a hibába,
ami környezetünkben sokak-
ra jellemzõ. Vagyis mellõztük
a fényûzést, a fölösleges villo-
gást. Az azonban szükségsze-
rûség, hogy állandóan fej-
leszteni kell, mert másképp
nem tudunk talpon maradni.
Bizony nálunk is voltak olyan
döntések – melyekre már az

elõbb utaltam – amelyek nem
az örömmámort erõsítették.
Mi van a mérleg serpenyõjé-
ben, hol van a nagyobb súly?
Ez volt mindig az irányadó
kérdés, és ez eredményezte
azt a nagy fejlõdést, ami ga-
rantálta a talpon maradásun-
kat. Most, a hatvan év kap-
csán is, jó döntés volt az az
invesztíció, amit az ipar terü-
letén végrehajtunk, s ami
megközelíti a hárommilliár-
dos nagyságrendet. Nem a
dicséretért tesszük, hanem
hogy megalapozzuk saját biz-
tonságunkat. A következõ
tíz–tizenöt évben – biztos va-
gyok benne – ezzel az élelmi-
szeripari ágazatunk verseny-
képességét erõsíteni, tartani
fogjuk. Nem szégyelljük per-
sze, az élelmiszer kereskede-
lemben lévõ bolthálózatunkat
sem. A hetényegyházi, na-
gyon szépen megújult boltun-
kat például, ünnepi ajándék-
nak tartjuk, hiszen a jubileu-
munkra adtuk át.

––  AAzztt  mmoonnddjjáákk,,  aazz  öönn  üüzzllee--
ttii  ffiilloozzóóffiiáájjáábbaann  mmiinnddiigg  ffoonn--
ttooss  sszzeerreeppeett  kkaappootttt  aazz  eemmbbeerrii
ttéénnyyeezzõõ..  KKüüllöönnööss  ffiiggyyeellmmeett
sszzeenntteell  aa  vviilláágg  ttrreennddjjeeiitt  éérrttõõ,,
eelleemmzzõõ  sszzaakkeemmbbeerreekknneekk,,  ddee
kküüllöönnlleeggeess  ooddaaffiiggyyeelléésssseell  ééss
eemmppááttiiáávvaall  ffooggaaddjjaa,,  kköösszzöönnttii
aazz  eeggyykkoorrii  sszzöövveettkkeezzeett  iiddõõss
ttaaggjjaaiitt,,  nnyyuuggddííjjaassaaiitt  iiss..    EEzz
ggaazzddaassáággaallaakkííttóó  sszzeemmppoonntt,,
vvaaggyy  eemmbbeerrii  sszziimmppááttiiaa??

– Mind a kettõ.  Ahhoz,
hogy eredményt érjünk el,
termelni tudjunk,  munkatárs,
munkaerõ kell, de az nem
olyan eszköz, mint a bankhi-
tel, vagy a jó mûszer. A jó tár-
saság, az a jó családhoz ha-
sonlít. Nem centizi ki az ere-
jét, bízik abban, hogy min-
den jó gondolatának helye,
értéke van az õ cégénél. Én
az elsõ perctõl társnak tekin-

tettem itt az Univernél az
ÁFÉSZ-tagot, ahogy késõbb
a részvényest is. Az elõttünk
álló feladatokat velük együtt
támogatásukkal kell nekünk
megoldani. És ha mondjuk,
extra jövedelmet nem tudok
biztosítani, akkor a munka-
helyi légkört, a munkafeltéte-
leket kell olyanná tenni, hogy
vonzó legyen.  Ennek érdeké-
ben számtalan dolgot vezet-
tünk be, amiknek eredmé-
nyeként az 1400 dolgozónak
harminc százaléka több mint
20 éves munkaviszonnyal
rendelkezik. Én azt hiszem, ez
a szám azt igazolja, hogy ide
kötõdnek az emberek. Jól ér-
zik magukat és elismerik ezt a
vezetést. Ennek érdekében vi-
szont nagyon fontos, hogy a
mindennapi számonkérés
mellett az igazság, az ered-
mény legyen a meghatározó.

Tisztakezûség és 
õszinteség

––  ÖÖnn  aa  sszzöövveettkkeezzeettii  ééss  aa
rréésszzvvéénnyyttáárrssaassáággii  ffoorrmmáátt
eeggyyaarráánntt  ssiikkeerrrree  vviittttee..  AA  vváállttoo--
zzááss  aallaakkííttootttt  vvaallaammiitt  aa  ssttíílluu--
ssáánn,,  aa  ggaazzddaassáággii  ffiilloozzóóffiiáá--
jjáánn??

– A gondolkozás az ugyan-
az: Ugyanolyan gondosan,
féltõn gazdálkodj a társulás
értékeivel, mint a saját sze-
mélyes tulajdonoddal! Ter-

mészetesen, más egy szövet-
kezeti társult magántulajdon
és más egy mai – igazi piac-
gazdaságban produkáló –
részvénytársasági tulajdon.
Mást igényelt egy szövetkeze-
ti tag és mást kér számon egy
részvényes, de mind a kettõ-
nél ugyanaz az alapkövetel-
mény: a tisztakezûség és az
õszinteség. Csak a harmadik
helyen jött elõ a szakmai hoz-

záértés. Mindenkinek tudni
kell, hogy ami rá van bízva,
azért felel, és ezt a számon-
kérést mindegy, hogy portás
vagy vezérigazgató volt az il-
letõ, mindenkinél alkalmaz-
tam. És azért alakult ki az a
felelõsségteljes munkarend,
aminek ma részese – és
eredménye is egyben – az
Univer teljes cégcsoport nagy
családja.

––  TTeerrvveezziikk––ee,,  hhooggyy  vvaallaammii--
kkoorr  mmeeggjjeelleennnneekk  aa  ttõõzzssddéénn,,
mmeeggnnyyiittvvaa  aa  rréésszzvvéénnyymmoozz--
ggáásstt??  

– Nem tudom, hogy hosz-
szú távon majd a gazdaság
mit kényszerít ki belõlünk. Je-
len pillanatban nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy ez
egy tiszta magyar tulajdonú
vállalkozás, és az sem titok,
hogy azok a szövetkezeti ta-
gok, akik úgy döntöttek,
hogy részvényre átváltják az
üzleti részüket, elégedettek. 

A magyar karakter

––  AAzz  éélleellmmiisszzeerr  ggaazzddaassáágg,,
aazz  éélleellmmiisszzeerr  tteerrmmeellééss  kkoonn--
jjuunnkkttuurráálliiss  áággaazzaatt..  ÉÉhheess  aa  vvii--
lláágg,,  úújj  tteerrüülleetteekk  nnyyííllnnaakk  mmeegg::
KKíínnaa,,  AAffrriikkaa,,  IInnddiiaa……  EEzz
mmeennnnyyiibbeenn  hhaattáárroozzhhaattjjaa  mmeegg
aazz  UUnniivveerr  jjöövvõõjjéétt??  

– Nehéz kérdés. Mi eddig
csak ebben a kis magyar pi-
acban gondolkoztunk és egy

nagyon sajátos profilú terme-
lést folytattunk,  az úgyneve-
zett ételízesítõ-gyártást.  Eb-
ben úgy érzem, meghatáro-
zóak vagyunk a magyar pia-
con. Nyitottunk már az ex-
portban is és ott vannak ter-
mékeink kis tételekben, a vi-
lág számos országában. Én
úgy gondolom, hogy a kínai,
indiai, az orosz és a többi
nagy élelmiszer-ellátással

küszködõ országok elõbb-
utóbb megoldják a saját, ha-
zai élelmiszer-feldolgozásu-
kat. Nem erre kell nekünk
építeni, mert mi kicsik va-
gyunk ebben a vonatkozás-
ban.

––  AA  kköövveettkkeezzõõ  ttiizzeennöött  éévv--
bbeenn  mmeegg  ttuuddjjaa  ttaarrttaannii  aa  ccéé--
ggüükk  eezztt  aa  hhaaggyyoommáánnyyoossaann
mmaarrkkáánnss  mmaaggyyaarr  kkaarraakktteerréétt??  

– Hát, jó volna tizenöt év
után is találkozni, beszélget-
ni, vizsgálni az Univer kedve-
zõ gazdasági mutatóit. Ha
velem nem is találkozhat már
itt a korom miatt, biztos va-
gyok benne, hogy ez a cég
akkor is élni és virulni fog. Azt
is tudom, hogy amíg az én
nevemhez fûzõdik a márka,
addig tiszta magyar tulajdo-
nú vállalkozás marad. Egyet
megtanultam életem hetven
éve során: Nem minden a
pénz. Fontos eszköz, fõleg
egy gazdaság fejlesztésében,
de nem szabad a csábító
erejének bedõlni. Többet ér
az a munkahelyi légkör, az a
környezet, ami körülvesz,
mint vezetõt, miközben ér-
zem a munkatársaim tisztele-
tét, és nyugodtan, emelt fõvel
járhatok-kelhetek.

––  MMaarraaddnnaakk  aa  kkllaasssszziikkuu--
ssookk??  ÚÚggyy  mmiinntt::  PPiirrooss  AArraannyy,,
GGuullyyáásskkrréémm,,  EErrõõss  PPiissttaa……

– Persze. S mivel cégcso-
portunk tagja a Kecskeméti
Konzervgyár Zrt. is, adott a
lehetõség, hogy a bébiétel
gyártása mellett újabb kon-
zervek, hõkezelt termékek
gyártására is vállalkozzunk,
amiket nemcsak a kicsik, de
a felnõttek is fogyasztanak.
Ez egy jelenleg folyamatban
és elõkészítés alatt lévõ tech-
nológia nálunk. Tehát a jövõ-
ben továbbra is meghatáro-
zóan élelmiszer-feldolgozás-
sal foglalkozunk. A kereske-
delmi ágazat fejlesztésének
nagyságrendjeirõl nagyon
nehéz beszélni, a jövõt illetõ-
en, mert sajnos a politika ma
is tárt kapukkal várja a nagy
áruházakat, holott ebben a
kicsi országban lassan már
egymás konkurenciái. Velük
szemben mi csak úgy tudjuk
a versenyt felvenni, ha az
Univer áruházi lánc tovább
erõsödik, és az úgynevezett
kényelmi boltok kínálatával,
szemléletével szolgáljuk ki a
magyar vásárlókat.

A kecskeméti Porta
Közhasznú Egyesület ez-
úton mond köszönetet
mindazoknak, akik
2007-ben személyi jöve-
delemadójuk 1%-át, ösz-
szesen 202.370 forintot
az egyesület által képvi-
selt célok megvalósításá-

ra ajánlotta fel. Az így
kapott támogatást az
egyesület Kecskemét és
Bács-Kiskun megye  kör-
nyezet- és városvédelmi
feladatainak megoldásá-
ra, a kulturális örökség
megóvására, mûemlékek
védelmére fordította.

Megszervezett 105 kör-
nyezetvédelmi, kulturális
és szociális rendezvényt. 

PPoorrttaa  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett,,
KKeeccsskkeemméétt,,  KKoossssuutthh  ttéérr  55..

SSzzáámmllaasszzáámm::  
5522440000007788--1100004488559933

AAddóósszzáámm::  1188336622225533--11--0033

Az Univer 60 éves sikertörténete – jövőképpel

A Porta Egyesület köszönete
A Szenteste Alapítvány ezúton

mond köszönetet mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1%-át, összesen 1.019.259 fo-
rintot az alapítvány céljainak
megvalósítására ajánlotta fel. A
kapott összeget a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat által
fenntartott Dunavecsei Általános

Iskola és Családotthonban élõ
gyermekek karácsonyi megaján-
dékozására, a diákotthon tánc-
csoportja törökországi vendég-
szereplésének támogatására, rá-
szoruló családok megsegítésére,
a Vöröskereszt nyári  táborának
támogatására  használta fel az
alapítvány. Segítette továbbá ad-

ventkor és karácsony idején a
kecskeméti fõtéren szervezett
Szent Miklós terített asztala elne-
vezésû ingyenes jótékonysági
ebédosztást. SSzzeenntteessttee  AAllaappííttvváánnyy
KKeeccsskkeemméétt,,  MMaarrggaarrééttaa  uu..  1133//bb

SSzzáámmllaasszzáámm::  5522440000007788--
1100001166004444

AAddóósszzáámm::  1188334477998822--11--0033

A Szenteste Alapítvány köszönete

HHaattvvaann  éévveess  KKeeccsskkeemméétt  ggaazzddaassáággii  éélleettéénneekk  zzáásszzllóósshhaajjóójjaa,,  aazz
UUnniivveerr..  SSzzaarrkkaa  BBaalláázzss  vveezzéérriiggaazzggaattóóvvaall  bbeesszzééllggeettttüünnkk  ee  jjuubbiillee--
uumm  aallkkaallmmáábbóóll..  OOllyyaann  eemmbblleemmaattiikkuuss  sszzeemmééllyyiisséégg  õõ,,  aakkii  éévvttii--
zzeeddeekk  óóttaa  sszziimmbboolliizzáálljjaa  mmiinnddaazztt,,  aammiitt  aa  ggaazzddaassáággbbaann  ééss  aa
ttáárrssaaddaallmmii  éélleettbbeenn  ccééggee  kkééppvviisseell::  AA  mmaaggyyaarr  eerrõõtt,,  aazz  aammbbíícciióótt,,
aa  ccééllttuuddaattooss  tteerrvveezzéésstt  ééss  aa  sszzoorrggaallmmaatt,,  aa  ffoollyyaammaattooss  mmuunnkkáátt..

JJuubb ii ll eeuummii   bbeesszzéé llggee ttééss   SSzzaarrkkaa  BBaa lláázzzzssaa ll   
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– Máig az a vélemé-
nyem, hogy az a váltás,
ami 2006. tavaszán meg-
történt, nem tett jót a ma-
gyar futballnak. Mert az
lett a következménye,
hogy a MOL és az OTP ki-
vonult a magyar futball-
ból, vagyis az évi 550 mil-
lió forintot – ami a tárgya-
lások alapján 2006-ban,
2007-ben még több lett
volna – megvonták e vál-
tás miatt, és vége lett az
úgynevezett Bozsik-pro-
gramnak. Ami gyakorlati-
lag a magyar labdarúgás
jövõjét jelentette volna,
hiszen a programnak kö-
szönhetõen, csaknem 40
ezer új futballista került be
sportág vérkeringésébe.
Körülbelül 600 település
és ezer edzõ volt az, aki
ebbõl a pénzbõl részese-
dett. A ma sokat emlege-
tett, és a sajtóban nagyon
ajnározott 19 éves válo-
gatott, gyakorlatilag en-
nek a programnak volt az
elsõ korosztálya. A szo-
morú az, hogy most 17
évesekkel bezárul a tehet-
séggondozás, ezután már
nem nevelõdhetnek ha-
sonló gárdák – nyilatkozta
dr. Bozóky Imre. 

Hatalmas blama volt

– A másik komoly szívfáj-
dalmam, hogy így nem kap-
tuk meg a 2012-es Európa
Bajnokság rendezõi jogát.
Nem kell különösebben ecse-
telni, hogy egy-egy ilyen dön-
tés, nagyon sok esetben a
személyes kapcsolaton, a ba-
rátságokon, összeköttetése-
ken múlik. Írhat valaki 13
ezer oldalt, beköttetheti a pá-
lyázatot kutyabõrbe, nem biz-
tos, hogy ezzel meg lehet
nyerni azt, amit szeretnénk.
Óriási pénz- és presztízsvesz-
teség volt ez a sikertelen pá-
lyázat a hazánknak, és nem
különben a magyar miniszter-
elnöknek, aki ott állt a világ
nyilvánossága elõtt, és azt kö-
zölték vele, hogy nulla pontot
kapott az országunk a bírá-
lóktól a pályázatra. Hatalmas
blama volt… 

– A harmadik, ami ugyan-
csak komoly érvágás lett a
váltás következtében a ma-
gyar futballnak, az a felnõtt-
képzési intézet szétverése. Ezt
az Európai Labdarugó Szö-
vetség szisztémája szerint, az
edzõknek, játékvezetõknek,
klubmenedzsereknek és a
gyúróknak biztosított akkredi-
tált képzést. Az edzõképzéssel
kapcsolatban az történt, hogy
egy tanfolyamra befizették a
közel egymillió forint tandíjat,
mert elhitették velük, hogy
egész Európára érvényes dip-
lomát kapnak. Majd a tanfo-
lyam végén kiderült, hogy ez
a diploma csak Magyaror-
szágra érvényes, és mindenki
kapott egy levelet, hogy vigye
vissza azokat a gatyákat, zok-
nikat, amiket a képzés idejére

kaptak a szövetségtõl. Azt
gondolom, hogy ez a szelle-
miség, ez a módi sehova sem
vezet.

Ami pozitívumként emle-
getett dolog, az OLLÉ(?)
program, a Telki edzõ-cent-
rum építése. Csak ehhez a
Labdarúgó Szövetségnek kö-
zel 2 milliárd forint hitelt kell
felvenni. Most, miután nin-
csenek szponzorok, a hitelnek
a viszszafizetése – én azt gon-
dolom – kétséges. Tehát, itt

igazán építeni lehet, csak kér-
dés az, hogy mikor, és még
nagyobb kérdés az, hogy ki-
nek. Mert ha nem lesz futbal-
lista, amivel kellet volna ezt
kezdeni, illetve folytatni, akkor
teljesen felesleges mûfüves
pályákat építeni, ment nem
lesz kinek. Az OLLÉ(?) prog-
ram is azért egy-két kérdõjelet
fölvet, mert ha én akarok egy
mûfüves pályát létrehozni,
ami valószínû, meg is fog tör-
ténni Gyulán, a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye beruházá-
sában, ott körülbelül 60 mil-
lió forintért leteszik a mûfüvet
arra pályára, ahol a talaj elõ
van készítve. Ezzel szemben
az OLÉ(?) programban 130
millió forint. De hogyha ugye
az 50 és a 130 millió forint
közötti különbséget nézzük,
az 80 millió. A világítás 15
millió, akkor a mi beruházá-

sunk mondjuk 75 millió, az
altalaj készítés mondjuk 5
millió, az 80 millió, még min-
dig 50 millió forint, az ami a
különbség. 

––  SSookkaann  vvááddoollttáákk  aazz  aakkkkoorrii
eellnnöökkssééggeett,,  hhooggyy  mmiiéérrtt  kkeelllleetttt
nneekküünnkk  kküüllffööllddrrõõll  ddrráággaa
eeddzzõõtt  hhoozznnii..

– Tény és való, hogy annak
idején a mi megbuktatásunk-
nak az egyik fõ pontja Lothar
Matthäus volt. Akik akkor
ágáltak, azok most ugyan-

csak külföldi edzõt hoztak, és
biztos, hogy több pénzt fizet-
nek neki, mint amennyit mi
Lothar Matthäusnak. Csak
zárójelben jegyzem meg,
hogy Lothar idehozta a brazil
válogatottat, amibõl az
MLSZ-nek nettó 130 millió
forint árbevétele származott.
Gyakorlatilag egy meccsel ki-
termelte a kétévi bérét. Nyil-
ván más érdekek mozgatják
ezt az új szisztémát. Most
újabb holland edzõ érkezett a
szövetségbe és ennek hatásá-
ra Sisak Tibor, aki eredmé-
nyesen dolgozott a 19 éves
válogatottnál, felállt, és el-
ment az MLSZ-tõl. Végre egy
igazi magyar ember, aki kitart
az elvei mellett, mert azt hi-
szem, nem lehet ezt elmon-
dani másokról, akik az elmúlt
idõszakban megélhetésbõl,
vagy más okból, mindenféle

morális tartást nélkülözve alá-
vetették magukat a szövetség
akaratának.

Hajrá, KTE!

––  KKeeccsskkeemmééttnneekk  vvééggrree  NNBB
II--eess  ffoocciiccssaappaattaa  vvaann..  FFeellvveettõõ--
ddiikk  aa  kkéérrddééss,,  hhooggyy  aazz  úújjoonncc
KKTTEE  vveezzeettõõii,,  aazztt  aa  nnaaggyy  ttaa--
ppaasszzttaallaattoott  ééss  nneemmzzeettkköözzii
kkaappccssoollaattrreennddsszzeerrtt,,  aammeellllyyeell
öönn  rreennddeellkkeezziikk,,  iiggéénnyylliikk--ee??  

– Én is õszinte szívbõl gratu-
lálok azoknak, akik idáig el-
juttatták a kecskeméti csapa-
tot, hiszen nagyon régóta vá-
gyott erre ez a város. Ha
megkértek, megkérnek, hogy
segítsek – például egy-két
külföldi játékos játékenge-
délyének beszerzésében –,
akkor azt szívesen megtet-
tem, megteszem. De különö-
sebb szerepem nincsen itt a
labdarúgásban. Ettõl függet-
lenül nagyon bízom benne,
hogy az a munka, amit itt el-
kezdtek, eredményes lesz, és
majd ha az UEFA Kupában
indul a csapat, akkor a nem-
zetközi tapasztalataimat is át
tudom adni. Mert az a véle-
ményem, hogy ebben a ma-
gyar mezõnyben, nagyon
könnyen oda lehet érni a
nemzetközi szerepléshez, ha
megvan a fedezet a jó fut-

ballra, a komoly munkára.
Ott van élõ példaként Deb-
recen. A felkerülésük után,
három-négy év múlva már a
Bajnokok Ligája fõtáblájára
való kerüléséért játszottak.

Perben Kistelekivel

––  VVaannnnaakk,,  aakkiikk  aazztt  mmoonndd--
jjáákk,,  hhooggyy  aa  mmoossttaannii  MMLLSSZZ
vveezzeettééss  nneemm  jjóó  sszzeemmmmeell  nnéézz--
nnéé,,  hhaa  BBoozzóókkyy  IImmrree  vvaallaammii
vveezzeettõõii  sszzeerreeppbbeenn  ttûûnnnnee  ffeell  aa
KKTTEE  hháázzaa  ttáájjáánn..  RReeáálliissnnaakk  ttaa--
lláálljjaa  aazz  iillyyeenn  ttííppuussúú  fféélleellmmeett??      

– Tény és való, hogy per-
ben állok Kisteleki István el-
nökkel, hiszen annak idején
lejáratott ország-világ elõtt és
ennek az elégtételét egy bíró-
sági eljárásban akarom
megszerezni, amire komoly
esély van. Az, hogy az MLSZ
vezetés nem jó szemmel néz-
né, ennek azt hiszem, komoly
realitása van. Hiszen az el-
múlt idõszakban itt volt az
MLSZ elnök egyik hû embe-
re, aki még csak kezet sem
fogott velem. Ez tipikus ma-
gyar módi. Tehát, azt hiszem,
hogy a mi labdarúgásunk
felemelkedéséknek nemcsak
anyagi és szakmai gondjai
vannak, hanem nagyon sú-
lyos morális problémái is. Ha
netalán azért akarnának a
csapatba belerúgni, mert én
itt élek, akkor inkább felaján-
lom, hogy átjelentkezem Bé-
kés megyébe. 

––  SSoohhaa  nneemm  vvoolltt  iillyyeenn  mmaa--
ggaass  sszziinnttûû  nneemm  vvoolltt  aa  ffooccii
IIzzssáákkoonn,,  mmiinntt  nnaappjjaaiinnkkbbaann..
MMiinntt  aa  vváárrooss  ddíísszzppoollggáárraa,,  mmiitt
ggoonnddooll  eerrrrõõll??

– Én büszke vagyok arra,
hogy Izsákon élek és õszintén
örülök, hogy bevállalták a fo-
cistáik az NB III-as szereplést.
Remélem, hogy egy jó kö-
zépcsapat lesz ezen a szinten
is, példát mutatva e gyönyö-
rû sportág szeretetébõl a fel-
növekvõ generációknak. 

A Kecskeméti Zenészegy-
let elnöksége és tagsága
ezúton is megköszöni azok-
nak, akik a 2007. évi adó-
juk 1%-át felajánlották az
egyesület javára.  Ezen fel-
ajánlásokból 58 ezer forint
folyt be az egylet kasszájá-
ba, amelyet a tehetséggon-

dozó fesztiválunk lebonyo-
lítására fordítottunk: tech-
nikai eszközöket, kiegészí-
tõket vásároltunk belõle.
Kérjük, a jövõben is támo-
gassák adójuk 1%-ával
közhasznú egyesületünket!
Adószámunk: 18360024-
1-03

Az a járókelõ, aki Kecskemét
fõterén sétált a múlt szerdán, ér-
dekes kísérletnek lehetett szemta-
núja. A Majoros Kft. munkatár-
sai, egy nagynyomású vízgyorsí-
tó berendezéssel, bemutató tisztí-
tás keretében demonstrálták,
hogy hogyan válhatna még
szebbé az ország egyik leglátvá-
nyosabb fõtere. Eltüntették a fol-
tokat, a rágógumi maradványo-
kat is, az elõadás pedig jól sike-
rült – állapította meg a nézõse-
reg. Majoros Zsolt, a jelenleg 26
fõt foglalkoztató cég ügyvezetõje
így nyilatkozott lapunknak:

–Az 1992-ben alapított vállal-
kozásunk fõ tevékenysége az
ipari takarítás, ami fõleg a veszé-
lyes hulladékok eltávolítására, a
vegyipari gépek megtisztítására

vonatkozik Ebbõl fejlõdött ki ez a
tereket, utcákat is érintõ munka-
folyamat. A piac szerteágazó, az
ország egész területén dolgoz-
tunk már: Pakson az atomerõ-
mûben, vegyipari üzemekben,
olajat feldolgozó gyárakban. De
több közúti és vasúti hidat is
megtisztítottunk már ezzel a
módszerrel. Az eljárás lényege,

hogy szinte hangsebességgel
robban ki a víz, óránként akár
1300 liter is át tud áramlani a
csöveken, és például a fõteret
350-400 bar nyomással tisztítot-
tuk meg. Ügyelnünk is kell arra,
hogy ne tegyünk kárt a felület-
ben. Legalább ketten végzik
ilyenkor a feladatot és pihenõt is
közbe kell iktatni számukra. Je-

lenleg 3 géppel járjuk az orszá-
got, a Design Kft.-vel közösen
végezzük a felületek esztétiku-
sabbá és higiénikusabbá tételét.
Ez az eljárás nyugaton már ko-
moly hagyományra tett szert. Jól
sikerült a fõtéri akciónk is, sok
biztató szót kaptunk az emberek-
tõl, és reméljük a hasonlóan
gyümölcsözõ együttmûködést az
illetékesekkel. Kecskeméti lakos-
ként külön öröm számomra,
hogy a városunkat szépíthetjük a
munkánk által. 

MMaajjoorrooss  ZZssoolltt  ––  MMaajjoorrooss  KKfftt..
TTeell..::  0066//7766--441100--225577

TTeell..::  0066//7700--338899--22003333
mmaajjoorroosskkfftt@@

mmaajjoorroosskkfftt..tt--oonnlliinnee..hhuu
wwwwww..mmaajjoorroosskkfftt..hhuu

Egyletes köszönet Csodagéppel tisztították a főteret 

DDrr..  BBoozzóókkyy  IImmrree  kkeeccsskkeemmééttii  üüggyyvvéédd  nneevvee  iissmmeerrõõsseenn  ccsseenngg  aa
ffoocciikkeeddvveellõõkk  ttáábboorráábbaann,,  hhiisszzeenn  ssookkááiigg  aa  MMaaggyyaarr  LLaabbddaarrúúggóó
SSzzöövveettsséégg  eellnnöökkee  vvoolltt..  LLaakkhheellyyéénn,,  IIzzssáákkoonn,,  oollyyaann  bbüüsszzkkéékk  vvooll--
ttaakk  aarrrraa,,  aammiitt  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrttéérrtt  tteetttt,,  hhooggyy  ddíísszzppoollggáárrrráá  vváá--
llaasszzttoottttáákk..  KKéétt  éévvvveell  eezzeellõõtttt  eelléégg  zzaavvaarrooss  kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt
ttáávvoozzootttt  aazz  MMLLSSZZ  éélléérrõõll..  LLeeggeellõõsszzöörr  eerrrrõõll  ffaaggggaattttaa  llaappuunnkk
mmuunnkkaattáárrssaa..

DDrr..  BBoozzóókkyy  IImmrree  

A foci anyagi, szakmai és morális gondjai
IInntteerrjjúú  ddrr..  BBoozzóókkyy  IImmrréévveell,,  aazz  MMLLSSZZ  eexxeellnnöökkéévveell

HHaajjrráá  KKTTEE!!



––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa,,  bbiizzoonnyyáárraa  ssookkaakkaatt  mmeegglleepp,,  hhooggyy  lleehheettssééggeess  iillyyeenn  rröövviidd  iiddõõ  aallaatttt  nnuulllláá--
rróóll  ffeellssõõffookkúú  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteennnnii..  TTaalláánn  aazz  iiss  sszzeerreeppeett  jjááttsszzootttt  eebbbbeenn,,  hhooggyy  ÖÖnn  ggyyaakkoorrllóó
nnyyeellvvttaannáárr??

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

––  TTuuddttoommmmaall  ppoonnttoossaann  nnééggyy  hhóónnaappppaall  aazz  uuttáánn,,  hhooggyy  eellõõsszzöörr  kkeezzéébbee  vveettttee  aa  ttaannaannyyaaggoott,,
9900%%  kköörrüüllii  eerreeddmméénnnnyyeell  aa  nnaapp    lleeggjjoobbbb  sszzóóbbeellii  vviizzssggáájjáátt  pprroodduukkáállttaa  ––  ffeellssõõffookkoonn!!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40
órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után ne-
kiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mon-
datot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec-
kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

––  ÖÖnn  eeggyy  sszzeemmééllyybbeenn  „„kkrreeaattíívv””  nnyyeellvvttaannuullóó  ééss  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  mmóóddsszzeerreekkeett  iiss  ttöökkéélleettee--
sseenn  iissmmeerrõõ  nnyyeellvvttaannáárr..  ÍÍggyy  rriittkkaa  rráállááttáássaa  lleehheett  aa  sszzaakkmmaaii  kkéérrddéésseekkrree  ééss  hhiitteelleess  vvéélleemméénnyytt
mmoonnddhhaatt..  MMii  ee  mmóóddsszzeerr  ffaannttaasszzttiikkuuss  ssiikkeerréénneekk  kkuullccssaa??  MMiittõõll  iiggaazzáánn  úújjsszzeerrûû  ééss  hhaattéékkoonnyy  aa
KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuullááss??  

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nemp találkoztam ennyire logikus szerkezetû tan-
anyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kí-
vánják eddigi tudásukat. 

––  ÖÖnn  ppeeddiigg  kkeeddvveess  GGiinnaa,,  ttíízz  hhéétt  aallaatttt  ssiikkeerreess
kköözzééppffookkúú  CC  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteetttt,,  rrááaaddáássuull  eeggyyéénnii  ttaa--
nnuulláássssaall,,  ttaannáárrii  sseeggííttsséégg  nnééllkküüll,,  eeggyy  eeggyyeeddii  nnyyeellvv--
ttaannuulláássii  mmeettóódduussssaall..  IIggaazz??

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon. 

––  MMiittõõll  mmááss  ééss  mmiittõõll  iillyyeenn  ssiikkeerreess  eezz  aa  mmóódd--
sszzeerr??  

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõriz-
ni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan
kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD mi-
nõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.

––  MMiillyyeenn  nnyyeellvveekkbbõõll  hhoozzzzááfféérrhheettõõ  aa  KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuulláássii  MMóóddsszzeerr  ééss  mmeennnnyyiibbee  kkeerrüüll??
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag,

a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költsé-
geinek felel meg.

––  ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  KKeeccsskkeemméétteenn  lleesszz  vváássáárrlláássssaall  eeggyybbeekkööttöötttt  tteerrmméékkbbeemmuuttaattóó,,  aammeellyyeenn  ÖÖnn--
nneell  sszzeemmééllyyeesseenn  iiss  ttaalláállkkoozzhhaattnnaakk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk..

– Igen, 22000088..  nnoovveemmbbeerr  55--éénn  ((sszzeerrddáánn))  1177--1199  óórrááiigg  ééss  22000088..  nnoovveemmbbeerr  1122--éénn  ((sszzeerrddáánn))
1177--1199  óórrááiigg a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ez-
zel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden taná-
csot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!

––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa  ééss  GGiinnaa,,  ssookk  ssiikkeerrtt  aa  ttoovváábbbbii  nnyyeellvvttaannuulláásshhoozz!!
BBeehhrriinngg  BBaalláázzss  2200//994466--0077--2244,,  wwwwww..kkrreeaattiivvnnyyeellvv..hhuu

2008. október88 A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu

CCssiiggaa  IIlloonnaa  llaassssaann  33  éévvttiizzeeddee
aa  vviirráággookk  kköözzööttttii  hhaarrmmoonniikkuuss  vvii--
lláággbbaann  ttööllttii  mmiinnddeennnnaappjjaaiitt..
11998800--bbaann  vvééggzzeetttt  ddíísszznnöövvéénnyy,,
kkeerrttéésszz  ééss  vviirráággkkööttõõ  sszzaakkoonn  ééss
aazzóóttaa  eellvváállaasszztthhaattaattllaann  kkeeddvveenncc
nnõõvvéénnyyeeiittõõll,,  22000066--ttóóll  ppeeddiigg  ssaa--
jjáátt  üüzzlleettéétt  vveezzeettii,,  aa  NNyyíírrii  úútt  3388..
sszzáámm  aallaattttii    CCssiiggaa--bbiiggaa  vviirráággbbooll--
ttoott..  HHaammaarr  nnééppsszzeerrûûvvéé  vváálltt  aa
kköörrnnyyéékkeenn  llaakkóókk  kköörréébbeenn,,  hhiisszzeenn
mmiinnddeenn  sszzaavváánn,,  mmoozzdduullaattáánn  éérr--
zzõõddiikk  aa  vviirráággookk  iirráánnttii  sszzeerreetteettee..

Gyermek-
korom óta
imádom a nö-
vényeket, a
nyári esõ utáni
föld illata
örökre belém
ivódott. . A kö-
tészet többet
jelent szá-
momra egy kötelezõ feladatnál:
teljesen kikapcsol, a munkám a
hobbim is egyben.  Ha boldog
vagyok csokorba kötöm, ha pe-
dig szomorúság tölt el, kikötöm
magamból a fájdalmat. Törek-
szem arra, hogy színvonalas
munkát adjak ki a kezembõl, de
mindig valami egyénit is bele-
csempészek a repertoáromból. A
képzeletünk szerencsére kimerít-
hetetlen forrás, egy szál virágból
is lehet attraktív csokrot készíteni
a formai elõírásokat betartva,
újat hozni ki belõle.  Elõszeretet-
tel veszem kézbe a hortenziát,
enciát, indás ágakat, a vad szed-

ret, csipkebogyót, tulajdonkép-
pen, amit a természet megad,
mindennel szeretek dolgozni. Ál-
mom, hogy nagy térben, nagy
volomenû térkompozíciókat ké-
szíthessek. A kedvenc kötéseim a
koszorúk megkomponálása,
ahol különösen fontos a minõ-
ség, ezért csak élõ áruval dolgo-
zom. Készítésüknél mindig kísér-
letezem,  4-5 -féle technikát is al-
kalmazva egy-egy munka készí-
tésén belül, szeretem a legújabb
stílusokat.  A mai napig vizsga-

drukk van
bennem, ha
menyasszonyi
csokrot kell
készítenem,
olyan mintha
az elsõ fel-
adatom elõtt
állnék. Szá-
mos mun-

kámra vagyok büszke, de talán
egy templomi esküvõit kiemelnék
közülük: rengeteg virágot hasz-
náltam fel egy káprázatos víz-
esés- kompozícióhoz, ami annyi-
ra látványosra sikerült, hogy a
térrõl betérõ turisták még 1 órá-
ig fotózták,nem engedték bezár-
ni a templomot.

Minden kedves vásárlót szere-
tettel várok.

CCssiiggaa--bbiiggaa  VViirráággüüzzlleett
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  NNyyíírrii  úútt  3388..

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  HH--PP::  77--1188;;  
SSZZOO..::  88--1133

TTeelleeffoonn::  0066//  7700--223300--00556677

Munkájuk kiemelt fontos-
ságát jelzi, hogy eddig több
mint 13 ezer ingatlantulaj-
donosnak tették komforto-
sabbá a mindennapjait,
mindez olyan módon, hogy
a lakossági önerõt is be-
vonva a kivitelezésbe, ked-
vezõ hitelekkel teremtették
meg a beruházás feltételeit.
Fekete László, aki évek óta
fáradhatatlanul tevékeny-
kedik a társulat élén, az
idén befejezett projektekrõl

és a közeljövõben elõttük
álló munkákról számolt be.

– A 21. században alap-
követelmény, hogy az
egészséges ivóvíz minden
embernek alanyi jogon jár-
jon, ennek ellenére sok he-
lyen még mindig elfogad-
hatatlan a víz minõsége.
Örömmel újságolhatom,
hogy az év során sikerült
befejeznünk a nagyobb vo-
lumenû feladatainkat:
Alsószéktón, Felsõszéktón,

Szarkáson, Úrihegyen és
Ballószögön tovább építet-
tük az ivóvízhálózatot, csak
néhány telek maradt ki
egyéni sérelmek miatt. A
szennyvízcsatornázás terén

az Ispa-program lezárult az
esztendõ folyamán: a belte-
rületek el vannak látva a
hálózattal, a külsõ belterü-
leteken ezt nem teljes mér-
tékben tudtuk megvalósíta-
ni. Erre az évre számítot-
tunk a MÁV-vonalakkal
érintett területek – Hetény
temetõi oldala, Katonate-
lep vasúton túli része –,
vagy Kisfái ivóvízzel történõ
ellátása is. Sajnos eddig ez
még nem sikerült, várjuk az

önkormányzat kedvezõ el-
bírálását az elõterjesztett
anyagunkra.

– Jövõre is 5-6 utca lakói
jelezték igényüket a szol-
gáltatásunkra, ami közel
100 háztulajdonost érinte-
ne. A Kósafaluban a nem
túl régen átadott szilárd út-
burkolattal ellátott utcák la-
kói teljesen fellelkesültek az
örömteli eseménytõl, jó ér-
zéssel töltött el bennünket,
hogy mennyire elégedettek
az elvégzett munkánkkal.
Kollégáim újra felkeresik
majd az ott található utcák-
ban élõ embereket is, mert
rajtunk kívülálló okok miatt
módosítanunk kell a koráb-
ban megkötött szerzõdése-
ket. Remélem, még az õsz
folyamán sikerül megálla-
podnunk minden érintett
családdal, összesen 49 ut-
cát érint ez a beruházás.
Ahol már korábban meg-
valósult az Ispa-
csatornázás, csak ott tudjuk
végrehajtani ezt a tervün-
ket, de amennyiben alkal-
masak a körülmények, rá-
adásként a zárt esõvíz-elve-
zetõt is megépítünk a lakók
további örömére. 

Az országos Prima Primis-
sima díjakhoz hasonlóan,
2005-ben a VOSZ megyei
szervezetei is létrehozták az
osztatlan elismerést szerzett
Területi Prima Díjakat, s eh-
hez a kezdeményezéshez
Bács-Kiskun megye vállal-
kozói is csatlakoztak. A ma-
gánfelajánlásokból szár-
mazó, háromszor egymillió
forintos díj célja, hogy kife-
jezze: a helyi vállalakozói
társadalom felelõsséget
érez a közösségért, támo-

gatni kívánja a kultúra, a
mûvészetek, a tudomány és
általában a szellemi élet
helyi képviselõit. 

Az idén az elõzõ évinél
50 százalékkal több, indok-
lással is alátámasztott aján-
lás érkezett a tíz kategória
jelöltjeire Bács-Kiskun min-
den részébõl. A VOSZ me-
gyei elnöke, Versegi János
kezdeményezésére, meg-
alakult egy 19 tagú Tanács-
adó Testület, mely folyama-
tosan véleményezte a har-

mincas jelöltlistát, amit a
jövõ héten hoznak nyilvá-
nosságra, és elsõként a
www.primadij.hu honlapon
jelenik meg. Itt, illetve a
megyei VOSZ-elnökséggel
szerzõdéses, partneri vi-
szonyban álló médiumok
nyomtatott és elektronikus
felületein lehet majd a je-
löltekre szavazni. A közön-
ségdíjat kizárólag a szava-
zatok száma dönti el, a fõ-
díjak odaítélésénél pedig,
jelentõs szempont lesz a

beérkezett közönségszava-
zatok száma. 

A november 28-án ren-
dezendõ gálaesten a Terü-
leti Prima Díjra érdemesek
egymillió, a legtöbb közön-
ségszavazatot kapott díja-
zott pedig 500 ezer forint
értékû csekket vehet át. Im-
már hagyomány, hogy a
vállalkozók felajánlásainak
köszönhetõen, mind a tíz
döntõbe jutott jelölt értékes
jutalmat kap.

Virágkötő mester

AA  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaattoott  11999999--bbeenn  aallaappííttoottttáákk  aazzzzaall
aa  ccééllllaall,,  hhooggyy  vveezzeettéékkeess  iivvóóvvíízzhheezz  sseeggííttii  aa  ffõõlleegg  kküülltteerrüülleetteenn
vvaaggyy  kküüllssõõ  bbeelltteerrüülleetteekkeenn  ééllõõ  eemmbbeerreekkeett,,  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnáátt
ééppíítt  aazz  aazztt  iiggéénnyyllõõ  llaakkóókköözzöössssééggeekk  rréésszzéérree,,  bbiizzttoossííttjjaa  aa  ccssaappaa--
ddéékk  sszzaakksszzeerrûû  eellvveezzeettéésséétt  ééss  aa  kköörrnnyyeezzeett  mmeeggóóvváássaa  éérrddeekkéébbeenn
ttiisszzttííttjjaa  iiss  aa  sszzeennnnyyvviizzeett..

Elégedettek az elvégzett munkákkal
KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  

EU−s minősítésű 
hulladék−feldolgozó

T e r ü l e t i  P r í m a  D í j a k
HHíí rrööss   MMÉÉHH  22000044  KKff tt ..

Az egyetlen kecskeméti szék-
helyû, városunkban mûködõ
MÉH, a Hírös MÉH 2004 Kft. A
2005-ben alapított és 21 em-
bert alkalmazó cég a legszigo-
rúbb EU-s követelményeknek is
megfelelõ telephelyen fogadja
üzletfeleit, akik között megtalál-
hatóak német, osztrák és svájci
érdekeltségû vállala-
tok is. Kádár László
ügyvezetõ pedig, iga-
zi lokálpatrióta: ahol
csak tud örömmel se-
gíti városát, Kecske-
mét iskoláit, sportját. 

– Kizárólag hiteles
és megbízható cé-
gekkel állunk üzleti
kapcsolatban, s örö-
münkre szolgál, hogy
komoly létszámú vevõállomány
tisztel meg bennünket partner-
ként – nyilatkozta lapunknak az
ügyvezetõ. – Magánszemélyek
gyakorlatilag nem is találhatóak
a hozzánk fordulók között. Büsz-
keséggel tölt el, hogy minden
uniós elõírásnak maximálisan
megfelel a telephelyünk és a sok
külföldi tulajdonú partnerünk
miatt is EU-s minõsítésû rend-
szert vezettünk be feldolgozó és
felvásárló részlegünkben is.
Nem könnyû helytállni a szigorú
környezetvédelmi szabályzatok
között – még az összegyûjtött

esõvizet is csak megszûrve sza-
bad kiengednünk –, de eddig az
összes utasítást betartva, eleget
tettünk a követelményeknek. Va-
sat, papírt, színesfémet, fólia- és
elektronikai hulladékot veszünk
át, és a népszerû vasnak kö-
szönhetõen, az idén elérjük a 10
ezer tonnás „álomhatárt”, pedig

a gazdasági válság
erõsen érezteti hatá-
sát nálunk is. Sajnos,
most kevesebb a part-
nercégeink megren-
delése.

– Lényeges meg-
említenem, hogy ala-
pító tagjai vagyunk a
3P mûanyagipari,
csomagolástechnikai
és nyomdaipari

klaszternek: a legújabb anyag-
és energiatakarékos technológi-
ával új piacokat igyekszünk elér-
ni, ezáltal a mûanyag begyûjté-
sét is tudjuk növelni. Hosszútá-
von gondolkodom, folyamato-
san fejlesztjük a Kft.-t, mert csak
így lehet érvényesülni ebben az
ágazatban is. 

HHíírrööss  MMÉÉHH  22000044  KKfftt..  
66000000  KKeeccsskkeemméétt  
PPllaatttteerr  JJ..  uu..  44//  aa  
TTeell::  7766--332244  447777      
0066--3300--333366--3322--9922      
wweebb::  wwwwww..hhiirroossmmeehh..hhuu
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– Az el-
múlt idõ-
szak leg-
j e l en tõ -
sebb be-
ruházása,
az utcák
s z i l á r d
burkolat-
tal történõ ellátása zárult le
a hetekben – mondta büsz-
kén Katona Imre polgár-
mester. – Bõvítettük az óvo-
dát, az iskolában pedig, a
mosdók felújítására került
sor. A lakóházakhoz tartozó
járdákat olyan társadalmi
összefogással sikerült kiépí-
teni, amilyen nélkül a min-
dennapi életünk egyéb te-

rületein sem tudnánk létez-
ni. A fásítással pedig, eszté-
tikusabbá változtattuk kör-
nyezetünk kis szegleteit. Je-
lentõs elõrelépés, hogy
megépült a régóta várt
buszforduló, és a megállók
is új külsõt kaptak.

– Örömmel közöl-
hetem, hogy kitûnõ a
kapcsolat a helyi vál-
lalkozókkal, kölcsö-
nösen segítjük egy-
mást a munkában,
eddig jól tudtunk
együttmûködni a község
felemelkedéséért végzett
feladatokban. Az idetele-
pülõ családoknak is kö-
szönhetõ, hogy egyre fiata-

lodik és fejlõdik a község. A
fiatalság elõretörése mel-
lett, kiemelt figyelmet fordí-
tunk községünk idõsebb
polgáraira is. Ennek kö-
szönhetõ, hogy „Idõsbarát
önkormányzat” díjban ré-
szesülhettünk. Nálunk él és
versenyez a többszörös vi-
lágbajnok fogathajtó, Nyúl
Zoltán, a helyi lövészcsa-
patunk országos bajnoksá-
got nyert idén, úgyhogy

nincs hiány azokból
sem, akik öregbítik
Ballószög hírnevét.
Sikeres szüreti na-
pon léptünk túl
nemrég, s lassan
kezdetét veszi az ad-

venti készülõdés idõszaka,
hogy együtt hangolódjunk
a hagyományos falukará-
csonyra, amire mindenkit
szeretettel várunk!

Épül−szépül Ballószög
AA  33227700  lleellkkeett  sszzáámmlláállóó  BBaallllóósszzöögg,,  aa  hheellyyii  ssookksszzíínnûû  vváállllaallkkoozzáá--
ssookknnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn,,  ffookkoozzaattoossaann  ffeejjllõõddõõ  tteelleeppüüllééssnneekk  vvaallll--
hhaattjjaa  mmaaggáátt..  AAzz  iitttt  lléévvõõ  ccééggeekk  kköözzüüll  ttööbbbb  iiss  oorrsszzáággooss  hhíírrnneevveett
sszzeerrzzeetttt  aazz  uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn..  KKöözzvveettlleenn,,  sszzoorrggaallmmaass  eemmbbeerreekk
llaakkjjáákk  aa  ffaalluutt,,  mmeellyyeett  ppeezzssggõõ  kköözzéélleett  iiss  jjeelllleemmeezz..

–  Nem panaszkodhatok,
mert népszerû az éttermünk,
aki megfordul itt az utána ha-
mar törzsvendéggé válik ná-
lunk – nyilatkozta a tulajdonos
az Alföldi Naplónak. – Termé-
szetesen mindennel igyekszünk
a vendégeink kedvében járni.
Az "a la carte" választékot a he-

lyi üzletemberek igénylik in-
kább, a menüztetés pedig, a
lakosság többi részének fõétke-
zését elégíti ki. Az egyik legked-
veltebb szolgáltatásunk a dél-
után 3 órától kapható jó minõ-
ségû pizzánk. Remek hangula-
tú családi rendezvényeket is
bonyolítottunk már le itt, 100

fõig tudjuk fogadni az ünneplõ
csoportokat.  – A  Center ABC
1999-ben került a tulajdonom-
ba, azóta duplájára növeltük
az eladóteret, a falu alapellátá-
sáról szinte csak mi gondosko-
dunk, és külön öröm számom-
ra, hogy kiváló emberek a kol-
légáim. Szeretek itt élni, mert
számomra lényeges a helybéli-
ek személyes ismerete. Itt köz-
vetlenebbek, barátibbak a kap-
csolatok, mint egy nagyváros-
ban, s nem is tudnék már létez-
ni ezek nélkül.

Nyúl−Ház a falu közepén
AA  NNyyúúll--HHáázz  éétteerreemm  ééss  ppaannzziióó  11999944  óóttaa  ffooggaaddjjaa  aa  bbeettéérrõõ  vveennddééggeeiitt..
NNyyúúll  JJóózzsseeff  JJeennõõ  ttuullaajjddoonnooss  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt  üüzzeemmeelltteettii  aa  vveenn--
ddééggllõõtt..  MMiinntt  ssookk  mmááss  vváállllaallkkoozzóó  õõ  iiss  aa  ssttaabbiill  eeggzziisszztteenncciiaa  éérrddeekkéébbeenn
iiggéénnyybbee  vveesszzii  aa  ""mmáássiikk  mmaannkkóó""  sseeggííttssééggéétt,,  eezzéérrtt  ttíízz  éévvee  llááttjjaa  eell  aazz
AABBCC--jjee  aallaappvveettõõ  éélleellmmiisszzeerreekkkkeell  aa  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáánnaakk  ddöönnttõõ  ttööbbbb--
ssééggéétt..

– Mindig is törekedtem arra,
hogy több lábon kell állni a biz-
tonságos megélhetés érdeké-
ben, ezért döntöttem úgy, hogy
növénytermesztéssel és állatte-

nyésztéssel egyaránt foglalko-
zom. Családi gazdaságot hoz-
tunk létre, amely megkapta az
Agrárkörnyezet-gazdálkodási
Mintagazdaság címet, ahol az
állattenyésztésen belül legjelen-
tõsebb a mangalica állomány,
de baromfit és szarvasmarhát is
tartunk szép számmal. Leg-
újabb kihívást pedig, a bioter-
melés jelenti: vetõmagot és ta-
karmányt állítunk elõ. 3 év is
kell a földnek, hogy átálljon er-
re a termelésre. Az átlagtermés
is alacsonyabb, így jóval kisebb
a produktum és jelentõs több-

letköltséggel jár, mivel speciális
gépek és technológiák kellenek
a munkafolyamathoz. Szigorú
szakmai feltételek mellett kell
gazdálkodni, az ökológiai elõ-
írásoknak megfelelõen. A hazai
malmok részére termelünk ga-
bonát, illetve külföldre madár-
eledelt szállítunk, de célirányo-
san vállaljuk alternatív növé-
nyek termesztését is.

– Szeretünk itt, Ballószögön
élni a csendes, családias légkör
miatt. Mivel szinte mindenki is-
meri egymást, közvetlenek az
emberek, több, tartalmasabb
kapcsolatot lehet kiépíteni. Az
önkormányzatnál a rugalmas
félfogadás lehetõvé teszi a sze-
mélyre szólóbb ügyintézést is, a
különféle vállalkozások között
pedig jó a kapcsolat.

Biotermelés a Mintagazdaságban
HHaatt  éévvee,,  hhooggyy  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt  vveezzeettii  MMiinnttaaggaazzddaassáággáátt
BBaallllóósszzööggöönn  GGeerreeddyy  PPéétteerr..  AAzz  aaggrráárrmméérrnnöökkii  vvééggzzeettttssééggûû  sszzaakk--
eemmbbeerr  sszzeerriinntt,,  aa  mmeezzõõggaazzddaassáágg  eeggyyiikk  lleeggffiiaattaallaabbbb  áággaazzaattaa  aa
bbiiootteerrmmeellééss,,  eeddddiigg  mméégg  kkeevvééss  ggaazzddáállkkooddóó  vváággttaa  eebbbbee  aa  nnaaggyy
ffáábbaa  ffeejjsszzééjjéétt,,  uuggyyaanniiss  ssppeecciiáálliiss  sszzaakkéérrtteelleemm  ééss  ssookk  ttaappaasszzttaallaatt
hhííjjáánn,,  iiggeenn  kkoocckkáázzaattooss  vváállllaallkkoozzááss..

– Ballószögi telephelyünkön
a Magyar Zeelandia Kft. részé-
re biztosítjuk a komplett dis-
tribuciót  (betárolás, raktározás,
kiszállítás). Szinte a kezdetektõl,
tehát másfél évtizede állunk
kapcsolatban ezzel a céggel, az
elmúlt évek alatt az õ igényeik-
nek megfelelõen bõvítettük rak-
tárbázisunkat is. A szigorú elõ-
írásoknak megfelelõen raktáro-
zunk itt sütõipari, cukrászati
alapanyagokat, elkülönítve
pedig a hûtést igénylõ terméke-
ket. Másik kiemelt partnerünk a
Road Parcel Kft. – tájékoztatta
lapunkat Farkas Zoltánné. –

Csaknem egy évtizede állítottuk
fel az országos lefedettséget
biztosító csomagküldõ szolgál-
tatást, melynek azóta is megha-
tározó tagjai vagyunk több vi-
déki telephellyel. Többéves
kapcsolat fûzi cégünket a kecs-
keméti Univer Zrt.-hez, a Sofart
Bútoripari Kft-hez, a Sonepar
Magyarország Kft-hez is. Folya-
matosan fejlesztettük a gépko-
csi állományunkat, illetve bõví-
tettük a dolgozói létszámunkat.
Munkánk során kiemelten fon-
tosnak tartottuk, hogy rugalma-
san alkalmazkodjunk üzletfele-
ink egyedi igényeihez is.

– A következõ év tervei között
szerepel a telephely további fej-
lesztése melynek elsõ lépése, a
telekvásárlás már megtörtént.
Ballószög a nagy zöldövezetek-
kel, élhetõ környezetével, jó
megközelíthetõségével, tökéle-
tes telephely számunkra. Jó a
kapcsolatunk a helyiekkel, s a
polgármester úr is támogatja
elképzeléseinket. Így bízunk ab-
ban, hogy az elkövetkezõ évek-
ben is stabil, megbízható mun-
kahelyeket tudunk biztosítani az
itt dolgozóknak.

WWoollff    DDiissttrriibbuuttiioonn  KKfftt..
FFaarrkkaass  ZZoollttáánn  üüggyyvveezzeettõõ
66003355  BBaallllóósszzöögg
IIIIII..  kköörrzzeett  6655..

ppoossttmmaasstteerr@@wwoollffkkfftt..aaxxeelleerroo..nneett

Megbízható partner a logisztikában 
AA  WWoollff  DDiissttrriibbuuttiioonn  KKfftt..  iimmmmáárr  1155  éévveess  mmúúllttrraa  tteekkiinntthheett  vviisssszzaa  aa  sszzááll--
llííttmmáánnyyoozzááss  ééss  rraakkttáárroozzááss  tteerrüülleettéénn..  SSiikkeerrüükk  aabbbbaann  rreejjlliikk,,  hhooggyy  aazz  eell--
vvééggzzeetttt  mmeeggbbíízzhhaattóó,,  ppoonnttooss,,  mmuunnkkáájjuukkkkaall  kkiiéérrddeemmeellttéékk  aazz  iitttthhoonnii  ééss
aa  hhaattáárraaiinnkkoonn  ttúúllii  ccééggeekk  bbiizzaallmmáátt  eeggyyaarráánntt,,  ííggyy  aazzookk  áállllaannddóó  ppaarrttnnee--
rreeiikkkkéé  vváállttaakk..  

– Pénzzel nem fizethetõ
meg az a szolgáltatás, hogy
minden felírt gyógyszer mel-
lé egy kis szeretetet is kap-
nak ajándékba az itt vásárló
páciensek – mondja
Boromissza Csabáné. – Ép-
pen most tartunk a felújítási
munkálatok közepén. Kibõ-
vül a betegtér, ezáltal ké-
nyelmesebbé és gyorsabbá
is válik majd a kiszolgálás.
Rendkívül lényeges, hogy
egy elkülönített tanácsadó
helyiséget hozunk létre, ahol
elsõsorban az egészségügy
talán legalapvetõbb szeg-
mensével, a prevencióval
foglalkozunk. Ingyenes vér-
nyomásméréssel állunk a
lakosság rendelkezésére, az
egészséges életmódra neve-
lésre is szívesen adunk taná-

csot. Nem elhanyagolható
elõnye még a teremnek,
hogy így alkalom nyílik bi-
zalmasabb kérdéseket is
megvitatni, mint például a
gyógyszerek árával kapcso-
latos problémák. Különféle
szakgyógyszerekrõl is infor-
málódhatnak nálunk, ami
minden embernek a szemé-
lyes ügye. 

– Fontos már a kismamá-
kat is ellátni hasznos útmu-
tatókkal, hogy gyermekü-

knek az elsõ pillanattól
kezdve a helyes táplálkozást
sajátíthassák el. Mindenki-
hez igyekszünk egy kedves
szót szólni, örömmel meg-
hallgatjuk egyéb panaszai-
kat is. 1992 óta folyton szé-
pítettük a patika külsején,
mostanra talán elmondha-
tó, hogy bármelyik nagyvá-
rosi gyógyszertárral való ös-
szevetésben megállnánk a
helyünket.  Folyamatosan
tanulunk, továbbképzésekre
járunk, igyekszünk napraké-
szek lenni a gyógyszerészet-
ben zajló változásokról. Sze-
retjük ezt a kis települést,
mert kedves, az újra nyitott
emberek lakják, nyugodt a
falu légköre és szépek a
közterei is. 

DDrr..  BBoorroommiisszzaa  CCssaabbáánnéé
BBaallllóósszzöögg  GGyyóóggyysszzeerrttáárr
RRáákkóócczzii  uu..  33..  
TTeell..//  FFaaxx..::  0066//7766--442277--007700
bboorroommiisszzaaccss@@hhoottmmaaiill..ccoomm

Szeretet a gyógyszer mellé
BBoorroommiisszzaa  CCssaabbáánnéé  11999922--bbeenn  aallaappííttoottttaa  fféérrjjéévveell  aa  BBaallllóósszzöögg
GGyyóóggyysszzeerrttáárraatt,,  aammeellyy  1100  éévvee  mmáárr  tteelljjeess  kköörrûû  kköözzffoorrggaallmmii  eell--
llááttáássssaall  iiss  mmûûkkööddiikk..  KKiivváállóóaann  öösssszzeesszzookkootttt  ccssaappaattuukkaatt  eeggyy
sszzaakkaasssszziisszztteennss  ééss  eeggyy  bbeettaannííttootttt  ddoollggoozzóó  tteesszzii  tteelljjeesssséé..

Csúcstechnológia a repülőgépgyártásban
CCoorrvvuuss  AAiirrccrraafftt

WWoollff  DDiissttrriibbuuttiioonn  KKfftt..

– Magyarországon csak mi
állítunk elõ ilyen típusú re-
pülõgépeket, minden kor-
szerû feltétel adott a munká-
hoz, több modern hangárral
rendelkezünk és felszálló
pálya is áll pilótáink szolgá-
latára – tájékoztatta lapun-
kat Gecse Tamás, a mára
51 fõt alkalmazó vállalko-
zás ügyvezetõje. – Törek-

szünk a
m e g -
rendelõ-
ink igényei-
nek maximális kielégítésére,
hosszú piackutatás, a gyár-
tástechnológiák teljes, átha-
tó tanulmányozása elõzte
meg, mire belevágtunk eb-
be a kalandba. A 40 ezer
munkaórával legyártott típus

a Corvus Corone volt. Ma
pedig Európában a közked-
velt Corvus Phantom mo-
delljeinkbõl vásárolnak, az
USA–ba pedig, a Corvus

Falcon típusú
g é p e i n k e t

exportál juk.
Nagy örö-

münkre a kö-
zelmúltban Thaiföldrõl is ér-
kezett megrendelés.
– A visszajelzések alapján

elmondhatom, hogy vevõ-
ink teljes mértékben elége-
dettek a szállított gépeink-
kel. Az egyik legnagyobb

büszkeségünk, hogy a ki-
sebb cégek közül csak mi
kaptuk meg a legmagasabb
fokozatú AS 9100 irányítási
minõsítést. Most tervezzük a
négyszemélyes gépek gyár-
tását is, egy katonai heli-
koptereket készítõ vállalat
pedig, minket kért fel az eu-
rópai beszállításra. A kör-
nyezetvédelemre is kiemelt
figyelmet fordítunk, s folya-
matosan fejlesztjük a gyár-
táshoz szükséges eszközein-
ket is.       CCoorrvvuuss  AAiirrccrraafftt  KKfftt..

66003355  BBaallllóósszzöögg
IIII..  kköörrzzeett  3355..  

wwwwww..ccoorrvvuuss--aaiirrccrraafftt..hhuu
++3366  7766  442277  226633

AA  CCoorrvvuuss  AAiirrccrraafftt  KKfftt..--tt  22000044--bbeenn  aazzzzaall  aa  ccééllllaall  aallaappííttoottttáákk
mmeegg,,  hhooggyy  aa  mmaaggaassaann  kkvvaalliiffiikkáálltt  sszzaakkeemmbbeerrggáárrddaa  ccssúúccsstteecchh--
nnoollóóggiiáávvaall  kkéésszzüüllõõ  mmoottoorrooss  rreeppüüllõõggééppeekkeett  kkeezzddjjeenn  eell  kkiivviitteelleezz--
nnii..  AA  ccéégg  mmáárraa  aa  vviilláágg  eellssõõsszzáámmúú  ggyyáárrttóóii  kköözzéé  kkeerrüülltt,,  aa  mmaa--
ggaass  mmiinnõõssííttééssûû  ssppoorrttrreeppüüllõõjjüükk  iirráánntt  aa  FFöölldd  mmiinnddeenn  ttáájjáánn  mmuu--
ttaattkkoozziikk  éérrddeekkllõõddééss..  KKéétt  éévvee  MMaaggyyaarr  FFoorrmmaatteerr--
vveezzééssii  ddííjjjjaall  iissmmeerrttéékk  eell  sszzíínnvvoonnaallaass  mmuunnkkáá--
jjuukkaatt..

FFaarraaggóó  SSzzeerrvvíízz  AAuuttóójjaavvííttóó  KKfftt..  
MMûûsszzaakkii  vviizzssggaabbáázziiss  BBaallllóósszzööggöönn!!

– mûszaki vizsgáztatás 8-13 óráig

– rövid határidõvel, kedvezõ áron

– zöldkártya, eredetiségvizsga, mûszeres bevizsgálás, javítás.

66003355  BBaallllóósszzöögg,,  IIII..  kköörrzzeett  3366..

TT//FF::  7766//442277--004422



Ezen az õszön a tinik kor-
osztálya került középpontba a
"Könyvtárak összefogása a
társadalomért" elnevezésû or-
szágos program keretében. A

rendezvénysorozat izgalmas,
változatos idõtöltést biztosított
a tiniknek egész héten Kecske-
méten, a megyei könyvtár-
ban.

Az Önálló tinik egy
kerekasztal beszélgetés során
kötetlenül cserélhettek eszmét
Dr. Szeberényi Tamás ügyvéd-
del, Borsos Béla rendõr alez-
redessel, Matusz Szilviával, a
Meló-Diák hálózat képviselõi-
vel, és dr. Eithmann Norbert
jogásszal. Az Alkotó tinik pró-
bára tehették tehetségüket a
rajz, a zene, az irodalom, és a
színjátszás területén, Damó
István, Jámbor Zsolt, Kovács
Lajos és Rajz Judit közremûkö-
désével. Az egészségnapon a
fiatalok kipróbálhattak külön-
bözõ sportolási lehetõségeket
és egy hangulatos beszélgeté-
sen vehettek részt Némedi
Norbert, dr. Pongrácz József
és Valkay Ferenc társaságá-
ban.

A Társas tiniket Hortobá-
gyiné dr. Nagy Ágnes és
Papp György várta egy na-
gyon érdekes, felvilágosító
elõadással, majd a szerepjá-

tékok birodalmában tehettek
egy utazást az érdeklõdõ fia-
talok.

A hétvégén a Gyermekvi-
lágban Sohonyai Edit íróval
találkozhattak, majd a Su-
hancos és a Navrang kon-
certjén vehettek részt. A
Könyves Vasárnapon éjfélig
tartott a félévre szóló ingye-
nes beiratkozási akció, közel
600-an éltek ezzel a lehetõ-
séggel. 

A Katona József Könyvtár,
valamint Ramháb Mária, az
országos programbizottság
elnökeként óriási szerepet
vállalt a program lebonyolí-
tásában, a pályázati munká-
tól, a promóciós anyagok el-
készítésén át, az országos
koordinálási szerepig.

A Tini Könyvtári Napok
mintegy 50 programmal,
közel 4000 résztvevõvel egy
tartalmas hetet biztosított a
könyvtárba látogatóknak.

Paul Portner Hajmeresz-
tõ címû bûnügyi társasjá-
tékát mutatták be a na-
pokban a Kecskeméti Ka-
tona József Színházban,
Cseke Péter rendezésé-
ben. Szereplõk: Hegedûs
Zoltán, Danyi Judit, Réti
Erika, Besenczi Árpád,
Szarvas Attila és Pál Attila.

A darabról az alábbia-
kat érdemes tudni:

Az amerikai színháztör-
ténetben soha olyan hosz-
szú szériát nem ért meg

prózai elõadás, mint
Paul Portner Hajmeresztõ
címû bûnügyi játéka. Sike-
rének titka az az interaktív
kapcsolat, mely beleszólá-

si lehetõséget biztosít né-
zõközönségének.  Az elõ-
adás során Rosetti fel-
ügyelõ próbál végére járni
a publikum segítségével,
Isabel Czerny, zongora-

mûvésznõ rejtélyes meg-
gyilkolásának. Mivel a né-
zõk az egyedüli szemta-
núk, akik mindent láttak,
segíthetik a nyomozást
kérdéseikkel. A bûntény

után mindenki maga is
nyomozóvá vagy, ha úgy
tetszik, tanúvá válhat. 

Természetesen, Agatha
Christie legjobb tanítvá-
nyaként, Paul Portner is el-
rejti az összes félrevezetõ
jelet, kelléket, indítékot,
minden szereplõnek van
oka, ellenszenve, sérelme,
hogy megölje a mûvész-
nõt, mindenki gyanús min-
denkinek. Legfõképpen
nekünk, akik láttunk, hal-
lottunk mindent, és ítélkez-
hetünk. Utána fellebbezés-
nek helye nincs. Legfel-
jebb egy következõ elõ-
adáson… 

– A mindig újrakezdés.
Ehhez eltökéltség, szívós-
ság, munkaszeretet és
mély hit kell. Az izsáki em-
berekben ezek mind meg
is vannak. Hogy egy pél-
dával éljek, a legutóbb
megjelent kötetünk, amely
az izsáki katolikus temp-
lom és az egyházközség
történetét dolgozza fel a
historia domusunk alap-
ján, számos szép és döb-
benetes példát idéz. Ma-
rosi Izidor késõbbi váci
püspök írja, hogy amikor
a tagosítás, a téeszesítés
súlyos kényszerek hatására
befejezõdött, voltak, akik
öngyilkosok lettek, vagy
elmenekültek az ország
nagyvárosaiba. Volt olyan
is, aki azt mondta elkese-
redésében, hogy többet
egy kapavágást sem tesz
az életben. Ennek ellené-
re, amikor jött a tavasz, ki-
engedtek a reménykedõ

lelkek, s a nehéz munká-
hoz szokott izsákiak elin-
dultak a határba. Nem
adták fel, próbálkoztak a
kényszerrel létrehozott szö-
vetkezettel is. 

––  EEzz  aazz  úújjrraakkeezzddééssii  eenneerr--
ggiiaa  ffooggyyttáánn  vvaann  mmaannaapp--
ssáágg,,  vvaaggyy  eerrõõssööddõõbbeenn??

– Ennek a mérésére
nincs igazán jó mûszer. Azt

hiszem, hogy sokaknál
megerõsödött a hit a rend-
szerváltoztatás idejében.
Azt hitték, hogy visszake-
rülnek földek, családi bir-
tokok, s ami következik, az
nagyon szép és gazdagító
lesz. Aztán újra és újra
csak csalódniuk kellett az-
óta is. De ha feladnák, ha

tényleg elhinnék, hogy
nem lehet jobb, az õseiket
tagadnák meg. 

––  HHoonnnnaann  eezz  aazz  eerrõõ??  AAzz
IIsstteennbbeenn  vvaallóó  hhiittbbõõll  eerreedd??  

– Abból is, meg talán a
génjeinkbõl is. Aki ismeri a
XX. századi településtörté-
netet, jól tudja, hogy itt a
sivár futóhomokot a gyü-
mölcsös kertek birodalmá-

vá alakította az igyekezet,
a tettvágy, az élni akarás.
A világból idejártak meg-
csodálni ezt a birodalmat.
Mi pedig, a terményünket
Európa–szerte bízva áru-
síthattuk, a minõségre volt
kereslet. Ilyen õsök után a
génjeinkbe ivódott az opti-
mizmus. Ha nagy baj van
öszszeszorított foggal, tíz
körömmel próbálunk
meg– vagy visszakapasz-
kodni. 

––  MMaarroossii  IIzziiddoorr  ppüüssppöökk,,
RRáácczz  SSáánnddoorr,,  aazz  11995566--ooss
mmuunnkkáássttaannááccss  öörröökkööss  eell--
nnöökkee,,  MMiihhaallaa  FFeerreenncc  ffoorr--
rraaddaallmmáárr,,  BBoozzóókkyy  IImmrree,,  aazz
MMLLSSZZ  eellnnöökkee……  ––  RRaannggooss
aa  nnéévvssoorr,,  aakkiikk  eeddddiigg  ddíísszz--
ppoollggáárrii  ccíímmeett  kkaappttaakk  IIzzssáá--
kkoonn..  ÖÖnn  kkiitt  ttaarrtt  ppééllddaakkéé--
ppéénneekk  eezzeekk  kköözzüüll??

– Mindet nagyra becsü-
löm, mindegyiket másért.
Ebben az elismerésben a
legfelemelõbb az, hogy
ilyen nevek mellé írták az
enyémet. Itt mondok kö-
szönetet az ajánlóimnak.
Nagyon sok gratulációt, jó
szándékú baráti jó szót ka-
pok azóta is. A családom
szinte fel sem tudja dol-
gozni, ami történt. Édes-
anyám könnyes szemmel
vette a hírt és nagyon

örült, hogy ezt még meg-
érhette. Én meg úgy vé-
lem, hogy ez a döntés
nagy felelõsséget ró rám,
és kötelez is, hogy még
szívósabb következetes-
séggel harcoljak, küzdjek
munkámmal ezért a né-
pért, ezért a városért. 

––  MMiinntt  hheellyyttöörrttéénnéésszz  jjóóll
iissmmeerrii  aa  mmúúllttaatt,,  mmiinntt  úújj--
ssáággíírróó  ááttllááttjjaa  aa  jjeelleenntt..  AArr--
rróóll  iiss  vvaann  eellkkééppzzeellééssee,,  mmii--
llyyeenn  lleesszz  aa  tteelleeppüüllééss  jjöövvõõ--
jjee??

– A mai világban, ami-
kor gazdaságok, államok,
multinacionális bankrend-
szerek dõlnek össze, nehéz
tervezni. Egy biztos, a Sár-
fehér szõlõ termelése, fel-
dolgozása nélkül nem tu-
dom elképzelni ezt a térsé-
get. Persze, figyelembe
kell venni az olyan nagy
beruházásokat, mint a
kecskeméti Mercedes pro-
jekt, amely a térségbõl be-
ruházókat, beszállítókat
keres. Az autópálya itt ka-
nyarog a közelben. – Ezek
mind pozitív lehetõségek,
amelyeknek csak akkor tu-
dunk megfelelni, ha õse-
inkhez méltóan megtalál-
juk a boldogulást: Bölcs
alkalmazkodással és tör-
hetetlen hûséggel.

A kecskeméti ÉDOSZ
Természetbarát Sportegye-
sület  ezúton köszöni meg
azon adózók segítségét,
akik 2007. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át
egyesületünk részére aján-
lották fel. A befolyt 133
ezer forint összeget túráin-
kon és találkozóinkon való
részvétel támogatásra for-
dítottuk. Jövõbeni támo-
gatásukat elõre is köszön-
jük! 

AAddóósszzáámmuunnkk::
1188335544881166--11--0033..  BBaannkk--

sszzáámmllaasszzáámmuunnkk::
5511770000110000--1100000055771144

Tini Könyvtári Napok

Természet−
barátok 

köszönete

Ünneplő kecskeméti kórus

Hajmeresztő premier

Bölcs alkalmazkodás és töretlen hűség
IIzzssáákk  úújj  ddíísszzppoollggáárraa::  TTeettéézzii  LLaajjooss

AA  bbeeéérrkkeezzeetttt  jjaavvaassllaattookkaatt  iiss  mméérrlleeggeellvvee,,  úúggyy  ddöönnttöötttt  aazz  iiddéénn  aazz
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  IIzzssáákkoonn,,  hhooggyy  aa  vváárrooss  ddíísszzppoollggáárráávváá  TTeettéézzii  LLaa--
jjoosstt  vváállaasszzttjjáákk..  AA  nnéévv  hhaallllaattáánn  nneemm  lleeppõõddiikk  mmeegg  sseennkkii,,  aakkii  iiss--
mmeerrii  aa  SSáárrffeehhéérr  hhaazzáájjáátt,,  hhiisszzeenn  aazz  5555  éévveess  mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzõõ,,
kkoommmmuunniikkááttoorr,,  aa  hheellyyii  úújjssáágg  ééss  tteelleevvíízziióó  aallaappííttóójjaa,,  aa  mmûûvveellõõ--
ddééssii  hháázz  eeggyykkoorrii  vveezzeettõõjjee  iiggaazzii  llookkáállppaattrriióóttaa,,  aakkii  eellkköötteelleezzeetttteenn
kkuuttaattjjaa  aa  vváárrooss  ttöörrttéénneettéétt,,  ttööbbbb  kköötteettee,,  ttaannuullmmáánnyyaa  iiss  mmeeggjjeelleenntt
mmáárr..  AA  KKeeccsskkeemméétt  kköözzeellii  kkiissvváárrooss  úújj  ddíísszzppoollggáárráátt  mmiinnddeenneekk
eellõõtttt  aarrrróóll  ffaaggggaattttuukk,,  hhooggyy  sszzeerriinnttee  mmii  aazz  iizzssáákkiissáágg  lléénnyyeeggee..

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  

––  AAPPAARRTTMMAANNOOKK
JJAACCUUZZZZII  ––  SSZZAAUUNNAA    ––

IINNFFRRAASSZZAAUUNNAA
SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   

PP IIHHEENNJJ!!
Telefon: 76/441-363, 

www.thermaltiszapart.hu

Téli nyitvatartás:
Minden nap 9-22 óráig

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall
sszzeerrzzõõddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!

2008. október1100 A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu

A jogutód Kecskeméti Ko-
dály Kórus, a korábbi ve-
gyes kar alapításának 120.
évfordulója alkalmából ün-
nepi megemlékezést rende-
zett a napokban, a kecske-
méti Ifjúsági Otthon díszter-
mében. A találkozón az
énekes közösség bemutatta
jelenlegi repertoárját, fel-
idézve a régebben megszó-
laltatott darabokat, vissza-
idézve az emberemlékezet
által megõrzött emlékeket. 



2008. október 1111A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu

––  AAzztt  mmoonnddjjáákk,,  aazz  üüddííttõõiittaa--
llookk,,  áássvváánnyyvviizzeekk  nnyyáárroonn  aa  lleegg--
kkeelleennddõõbbbbeekk..  HHooggyy  zzáárrttaa  aa  ccéégg
eezztt  aa  sszzeezzoonntt??  ––  kkéérrddeezzttüükk  aa
SSzzeennttkkiirráállyyii  mmáárrkkaattuullaajjddoonnooss--
ttóóll,,  BBaalloogghh  LLeevveennttééttõõll..

– Maga a szakma nem túl jó
évet zárt, hiszen az elsõ félév-
ben majd 10 %-kal visszaesett
az ásványvíz forgalom a tavalyi-
hoz képest Magyarországon.
Ennek ellenére, a Szentkirályi
Ásványvíz tovább tudta növelni
a piaci részesedését. Az egyet-
len olyan ásványvizes cég,
amely elõrelépett ebben a ked-
vezõtlen helyzetben is.

––  SSzzáámmookkbbaann  iiss  kkii  lleehheett  ffeejjeezz--
nnii  mmiinnddeezztt??

– 15 %-kal a tavalyi év fölött
teljesítettünk.

––  LLeegguuttóóbbbb  aazz  aa  hhíírr  jjáárrttaa  bbee
aazz  oorrsszzáággooss  ssaajjttóótt,,  hhooggyy  aa  sszzááll--
llííttóóáággaazzaatt  öönnáállllóóvváá  vváálltt  aa  ccéégg--
nnééll..  MMii  iinnddookkoollttaa  eezztt??  

– Fontos – különösen kániku-
lában, fõszezonban –, hogy
megbízhatóan, jó minõségben
szállítsunk. Ezt csak akkor tud-
juk megoldani, ha saját szállító-
eszközökkel szervezzük az ellá-
tást. A cég vásárolt a közelmúlt-
ban öt Mercedes kamiont, ami
gyakorlatilag megoldotta ezt a
problémát. 

––  MMiillyyeenn  vváássáárrllóóii  rréétteeggeekkeett
ccéélloozznnaakk  mmeegg  tteerrmméékkeeiikkkkeell??
IIggaazz,,  hhooggyy  eellssõõssoorrbbaann  aazz  eelliitt
iiggéénnyyllii  eezztt  aazz  áássvváánnyyvviizzeett??

– A Szentkirályi prémium ás-
ványvíznek számít, és az benne
a nagyszerû, hogy mindenki
hozzájuthat. Vagyis valóban
státuszszimbólummá vált Ma-
gyarországon, de úgy, hogy
megfizethetõ maradt a kisebb
pénztárcával rendelkezõk szá-
mára is. 

––  MMiikk  aazzookk  aazz  úújj  ppiiaaccii  tteerrüüllee--
tteekk,,  aammeellyyeekkeenn  aa  ccéégg  ttoovváábbbb--
hhaallaaddnnii  iiggyyeekksszziikk??

– Beszálltunk az ízesített ás-
ványvíz piacra, valamint jeges
teával is szolgálunk ma már. Itt
is nagyon szép eredményeket
értünk el, hiszen a tervezettnek
a dupláját adtuk el, sõt még
többet is tudtunk volna értékesí-
teni, ha jobban felkészülünk,
mert nagyobb volt a kereslet,
mint amit képesek voltunk telje-
síteni.

––  IIggaazzaakk  aa  hhíírreekk,,  hhooggyy  kkoozz--
mmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekkrree  ééss  eeggyyéébb
iippaarrcciikkkkeekkrree  iiss  ffeellkkeerrüüll  mmaajjdd  aa
SSzzeennttkkiirráállyyii  mmáárrkkaannéévv??  

– Igen, tárgyalunk egy nagy
vegyipari céggel, akikkel közö-
sen kozmetikumokkal szeret-
nénk kijönni. Ez egy licence
szerzõdés keretében válna va-
lóra, az ásványvizet és a nevet
adnánk mi. Tehát egy új márkát
vezetnének be a piacra…

––  MMiitt  hhoozzootttt  aa  FFiiggoo  rreekklláámm--
kkaammppáánnyy??

– Magyarországon nagyon
szép sikereket értünk el vele, és
az is bejött, amit vártunk: a nyu-
gat-európai terjeszkedéshez je-
lentõs lendületet adott. Jövõ év-
tõl 2-3 nyugat-eruópai és
észak-afrikai országban, Figo
márkajelû Szentkirályi termé-
kekkel jelentkezünk a piacon. 

––  CCééggüükkeett  aa  kkeezzddeetteekkttõõll  jjeell--
lleemmeezzttee  aa  kkaarriittaattíívv  tteevvéékkeennyysséégg..

– Ezen nem kívánunk változ-
tatni a jövõben sem. Ha víz-
problémája van egy városok,
kórháznak, mi mindig szállítjuk
az ásványvizet. A mentõkkel él
a megállapodásunk, hogy in-
gyen adjuk nekik az ásványvi-
zet, ami fõleg a nyári melegben
értékes a számukra. Ahol tu-
dunk, és erõnk engedi, ott pró-
bálunk mi is segíteni. 

––  VVaann  iiddeejjee  eeggyyáállttaalláánn  mmaa--
ggáánnéélleettéétt  iiss  ééllnnii??

– Tény, hogy a cégépítés, a
beruházások koordinálása el-
veszi szinte minden idõmet. De
próbálok kitûnõ top felsõveze-
tõket és menedzsereket magam
mellé gyûjteni, akik leveszik a
terhek egy részét a mindennap-
jaimról. Az ötlet szintig kell el-
mennem, és utána olyan végre-
hajtó emberekkel lehet és kell
dolgoznom, akik az álmokat
valósággá változtatják.  

Somogyi József a Zwack
Kecskeméti Pálinka Manufak-
túra vezetõje több funkciót is
betölt a gyár életében. A cég
igazgatása mellett az õ
leleményességéreés gazdag
fantáziájára van bízva a leg-
újabb termékek elõállítása is.
30éves tapasztalattal rendel-
kezik munkájában és a válla-
lat élén eltöltött idõ alatt nyert
170 nemzetközi díj is jelzi,
hogy hasonló magas színvo-
nalat képvisel szakmájában,
mint amit a Zwack prémium
italok reprezentálnak Európá-
ban.

Néhány éve ,kollégáinkkal
belevágtunk egy „lehetetlen
küldetésbe” :igyekeztünk
megváltoztatni az évszázados-
fogyasztói kultúrát Magyaror-
szágon. Az óriási és korszerû

beruházásunknak valamint
széleskörû marketing-tevé-
kenységünknek is köszönhe-
tõen mára sikerült visszaállíta-
ni a pálinka megtépázott nim-
buszát.  Ezért is forgalmaz-
zunk a Zwack Nemes pálin-

kacsaládot limitált szériaszá-
mú ,egyedi sorszámozott pa-
lackokban.

Szerencsére ma már egyre
inkább igénylik a magas mi-
nõséget belföldön is. Jelsza-

vunk, pedig: Zwack minõsé-
get, de mértékkel!

A csúcstechnológia mellett
még mindig az ember szerepe
a legfontosabb. Magam is
nap mint nap gyakorlom ezt a
szerepkört. Szívesen foglalko-

zom újabb és újabb italok fej-
lesztésével, bár ez valahol
munkaköri kötelezettség is, ez
számomra az igazi szakmai
kihívást jelenti. Büszke vagyok
a legújabb, 2008 elején piac-

ra dobott 3 szûrt ágyas pálin-
kánkra, amelyeket hamar
megkedveltek vásárlóink és
örömmel újságolhatom vevõ-
inknek kedvezve, hogy janu-
ártól egy új egyedi termékcsa-
ládot fogunk forgalomba
hozni. Remélem hasonló sike-
re lesz, mint a korábbi termé-
keinknek. Ha már a sikerek-
nél tartunk, megemlíteném a
gyorsan népszerûvé vált ipar-
történeti múzeumunkat is.
Évente 4-5 ezer vendég kere-
si fel, melynek fele külföldrõl
érkezik, így jó hírünket tudják
továbbítani Európa-szerte. A

Múzeumok Éjszakáján pe-
dig alig gyõzzük fogadni az
idelátogatókat, ez is csak azt
bizonyítja, hogy a csúcsminõ-
ség iránt óriási a kereslet. 

ZZwwaacckk  KKeeccsskkeemmééttii  PPáálliinnkkaa
MMaannuuffaakkttúúrraa

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  
MMaattkkóóii  úútt  22..

A magyar Alföld
csillogó kincse

Zwack – minőség

BBááccss--KKiisskkuunn  uuttóóbbbbii  éévvttiizzeeddéénneekk  lleeggllááttvváánnyyoossaabbbb  ssiikkeerrttöörrttéénneettee
aa  SSzzeennttkkiirráállyyii  ÁÁssvváánnyyvvíízz  kkaarrrriieerrjjee..  AA  BBaalloogghh  ccssaalláádd  ccssooddáátt  kkrree--
áálltt,,  aa  mmaaggyyaarr  AAllfföölldd  ccssiillllooggóó,,  ttiisszzttaa  kkiinnccsséétt  mmeesstteerrii  mmaarrkkeettiinngg--
ggeell  eemmeellttee  aazz  ööttccssiillllaaggooss  sszzáállllooddáákk  aasszzttaalláárraa..  AArrrraa  iiss  kkééppeess
vvoolltt,,  hhooggyy  aazz  eelliitteekk  iittaalláátt  eelléérrhheettõõvvéé  tteeggyyee  aa  sszzéélleesseebbbb  ffooggyyaasszz--
ttóóii  kköörr  sszzáámmáárraa..  MMiinnddeezztt  aa  vviilláágg  lleeggkkeemméénnyyeebbbb  ppiiaaccáánn  ssiikkeerrüüll
kkiihhaarrccoollnniiuukk..  

Október 20-án ünnepelte
a 10. születésnapját az évek
óta méltán népszerû Gody
Papa pizzéria. Godó László,
a kecskeméti étterem tulaj-
donosa büszke a kerek jubi-
leumra, s örömmel számolt
be a jól sikerült ünnepi ak-
ciójukról.

- Minden
tizedik 28
centis piz-
zánkat fél áron ad-
tuk a kedves betérõ
vagy telefonon rende-
lõ vendégeink részé-
re egyaránt,  az igé-
nyesen kialakított pince-
helyiségünkben fogyasz-
tóknak pedig, lehetõsé-
get biztosítottunk egy
kis „szerencsejáték-
ra” is. Aki két do-
bókocka segítségével kidobta
a 10-et, az e jeles esemény

alkalmával ingyen falatozha-
tott. 

– Az esztendõ többi
napján is folyama-
tos akciókkal
igyekszünk ked-
vében járni ven-
dégeinknek. 11
és 16 óra között

20% kedvez-
ménnyel
várjuk a

diákokat,
v a l a m i n t

vasárnapon-
ként az idelá-
togató csalá-

dok fél áron
lakhatnak jól. Szin-
tén elõnyt jelent a
gyermekkel érke-
zõknek, hogy a
televízión rajzfil-

meket nézhetnek a várakozás
közben, máskor pedig, igény

szerint akár meccset is meg-
tekinthetnek rajta baráti tár-
saságok. Újdonság a
hotspot, ami laptop haszná-
latra ad alkalmat. Különter-
münkben 25 fõig rendezvé-
nyek lebonyolítását is vállal-
juk. Étlapunkon széles a vá-
laszték: 76 féle pizza mellett
tésztákat, spagettit, rizses
húst, házi palacsintát, salátát,
kétféle sültet, pizzaburgert is
lehet rendelni. Az egyik ked-
venc a parasztos pizza: (pa-
radicsomszósz, tarja, kolbász,
szalonna, hagyma, tojás,
sajt, pepperóni).

GGooddyy  PPaappaa  ppiizzzzéérriiaa
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  

AArraannyy  JJ..  uu..  33..  
TTeell..::  7766//  441155--551155

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::
HH--CCss..::  1111::2233,,

PP--SSzzoo..::1111--  2244;;  VV..::  1122--2222

10 éves a Gody Papa pizzéria

Sutus Endre három évtize-
des múltra tekinthet vissza a
vendéglátás terén, s a renge-
teg összegyûjtött tapasztalatot
kamatoztatva nyitotta meg az
általa bérelt Szõlõfürt Foga-
dót. A közel fél éves mûködés
alatt, hamar népszerûvé vált
az étterem. Nemcsak a közel-
ben lévõ gyárakból járnak ide
étkezni az emberek, hanem a
város központjába is eljutott a
vendéglõ jó híre.

Itt minden olyan szolgálta-
tást megkap a betérõ vendég,
ami egy kellemes étkeztetés-
hez elengedhetetlenül szüksé-
ges: udvarias kiszolgálást, fi-
nom magyaros ételek bõ vá-
lasztékát, mindezt emberbarát
árakon. Pénteken és vasár-
nap pedig, még igényes zenét
is hallgathatnak az étel elfo-
gyasztása közben. A magya-
ros konyha ínyenc kedvelõi is
biztosan megtalálják a ked-
venc ételüket, a gazdag kíná-

latot prezentáló „a la carte”
étlapon. Sok embert csábít be
11-15 óra között a vendéglõ-

be a rendkívül színvonalasan
elkészített és gyorsan a teríték-
re kerülõ, naponta megújuló
háromfogásos ajánlat: 4-féle
kitûnõ menübõl dönthetnek a
kevesebb idõvel rendelkezõ,
de azért finom ízekre is vágyó
vendégek, mindössze 750 fo-
rintért.

Pénteken élõzenés tánces-
tével egybekötött szórakozást
is kínál a fogadó, az elfo-

gyasztott ételekhez aláfestés-
ként. A gasztronómia szerel-
meseinek ajánlják vasárna-

ponként a svédasztalt: 1700
forintért korlátlan mennyiség-
ben nyílik mód fogyasztani a
pompás választékból. Aki pe-
dig még aznap délután visz-
szatér, annak id. Farkas Béla
és nótaköre nyújt feledhetet-
len élményt.

Az igényesen kialakított ét-
teremben, ahol 150 fõ is ké-
nyelmesen elfér, több sikeres
hangulatú lakodalmat és

egyéb családi, céges rendez-
vényt is lebonyolítottak már az
év során. A konyhafõnök,
Porvan Zoltán mesterszakács
gondoskodik arról, hogy aki
egyszer itt fogyasztotta el az
ebédjét, az törzsvendégként
térjen vissza. Az éjjel-nappal
nyitva tartó panzió is állandó-
an a pihenésre vágyó vendé-
gek rendelkezésére áll. Ele-
gánsan berendezett kétágyas
szobákban és nagyobb apart-
manokban is eltölthetik estéi-
ket. Minden kedves vendégét
szeretettel várja a Szõlõfürt
Fogadó.  

SSzzõõllõõffüürrtt  FFooggaaddóó

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  kkrrtt..  2233..

PPaannzziióó  tteelleeffoonnsszzáámmaa::  

0066--7766--448811--662255

ÉÉtttteerreemm  tteelleeffoonnsszzáámmaa::

0066--7766--550055--449900

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  HH--CCss::  1100--2222  óórrááiigg

PP--SSzzoo..::  1100--2233  óórrááiigg,,  VV::  1111--2222  óórrááiigg..

eetttteerreemm@@sszzoollooffuurrttffooggaaddoo..hhuu

wwwwww..sszzoollooffuurrttffooggaaddoo..hhuu

Mindenkit vár a Szőlőfürt Fogadó
PP iiaaccookkaatt   hhóóddíí tt vvaa

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.
VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::  6000 Kecskemét,

Végh Mihály tér 5.
TTeell..:: 76/ 505-041, 
ffaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss::

Közlönynyomda, Lajosmizse 
FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  

Burján Norbert igazgató
IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  
MMeeggjjeelleenniikk  

3300..000000  ppééllddáánnyybbaann!!
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Szembetûnõen sok hatósági
megállapítás alapját képezi az a
tény, hogy az adózó az adófize-
tési kötelezettség alól kivont, eltit-
kolni kívánt jövedelmét oly mó-
don akarja igazolni, hogy kiadá-
sainak fedezeteként a részére
más személy által nyújtott köl-
csönre hivatkozik. Ez a külsõ
anyagi forrás a vizsgált esetek
80-90%-ban merült fel indok-
ként.

Az ellenõrzési tapasztalatok
szerint e kölcsönügyletek jelentõs
része a valóságban nem történt
meg, tényleges jogügylet nem áll
a háttérben, az utólag kreált
megállapodás célja az adójogi
következmények kijátszása.

Ezekben az esetekben nem
csak arról van szó, hogy a köl-
csönszerzõdések jogi hiányossá-
gokban szenvednek, de – kirí-

vóbb példaként – gyakran ta-
pasztalható probléma, hogy a
szerzõdésben szereplõ partner
nem is ismeri az adózót, esetleg
nem létezõ vagy cselekvõképte-
len személy, de olyan is elõfor-
dult, hogy a kölcsönadó a kér-
déses idõpontban már elhalálo-
zott.  

Fontos leszögezni, hogy
mind az adózóknak, mind a
szerzõdést esetleg szívességbõl
aláíró másik félnek, fel kell
mérnie a jogügylet, illetve a
vizsgálat során tett nyilatkoza-

tának súlyát és következmé-
nyeit. A tényállás tisztázása ér-
dekében ugyanis, az adóható-
ságnak széles körû eljárási le-
hetõségei, sõt kötelességei  is
vannak. Ennek keretében a re-
vízió megvizsgálja a kölcsönt
nyújtó fél bevallásait is és

amennyiben azok nem tá-
masztják alá a szerzõdésben
szereplõ adatokat, az érintett
személlyel kapcsolatban hala-
déktalanul ellenõrzést rendel
el. A revízió vélelmezhetõen
magába foglalja a kölcsön-
adó vagyongyarapodási vizs-
gálatát is. 

A vizsgálatok során több
esetben kiderült, hogy a köl-
csönadó az érintett idõpontban
nem rendelkezett a jogügylet
tárgyának megfelelõ összegû
jövedelemmel, a szerzõdésen
szereplõ aláírás nem egyezett
meg a felek tényleges aláírá-
sával, vagy a hivatalból ren-
delkezésre álló adatok, illetve
egyéb hatósági nyilvántartások
az elõadottakat nem támasz-
tották alá. 

Ezek az esetek nemcsak
adójogi, de büntetõjogi követ-
kezményekkel is járhatnak.
Bûncselekmény – többek kö-
zött okirat-amisítás – alapos
gyanújának észlelése esetén
ugyanis, az adóhatóság köte-
les büntetõ feljelentést tenni.

Tú l  sok a  f ikt ív  kö l csön
AAzz  AAPPEEHH  DDééll--AAllffööllddii  RReeggiioonnáálliiss  IIggaazzggaattóóssáággaa  aazz  iiddéénn  iiss  ffoollyyttaattttaa  aazz
aaddóózzóókk  vvaaggyyoonnggyyaarraappooddáássáánnaakk  vviizzssggáállaattáátt..  AAuugguusszzttuuss  vvééggééiigg  mmiinntt--
eeggyy  550000  eelllleennõõrrzzéésstt  ffeejjeezzeetttt  bbee,,  mmeellyyeekk  7711%%--aa  mmeeggáállllaappííttáássssaall  zzáárruulltt..
AA  mmeeggáállllaappííttootttt  aaddóóhhiiáánnyy  mmeeggkköözzeellííttii  aa  33  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott..  AA  vviizzssggáállaa--
ttii  ttaappaasszzttaallaattookk  sszzeerriinntt  aazz  aaddóózzóókk  ggyyaakkrraann  ttéévveesseenn  mméérriikk  ffeell  kkööll--
ccssöönneeiikk  bbiizzoonnyyííttáássii  sszzeerreeppéétt,,  iilllleettvvee  ssúúllyyáátt..

AAkkii  iillyyeenn  kkéégglliitt  ééppíítt  mmaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  mmiinniimmáállbbéérrbbõõll,,  aannnnaakk  nneehhéézz
eellhhiinnnnii,,  hhooggyy  aa  nnaaggyymmaammaa  kkööllccssöönnéébbõõll  ppóóttoollttáákk  aa  hhiiáánnyyzzóó  ffoorriinnttookkaatt

VVaaggyyoonnoossooddááss ii   vv ii zz ssggáállaa ttookk   

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA

Kérje árajánlatunkat!

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470

weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu

titkarsag@hknyomda.hu

Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,

regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.

Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött

kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!

Közlemények

IINNGGYYEENNEESS  hháázzhhoozz  sszzáállllííttááss
ISOVER 10 cm-es szigetelõanyag 

660000  FFtt//mm22  

OSB-lap 10-es 22999900  FFtt//  ddbb..
BBOOGGÉÉPPFFAA  KKFFTT  KKeeccsskkeemméétt
7766//440022--116688,,  3300//222244--11998855

A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek!

MMAAGGVVEETTÕÕSS  KKÖÖSSZZÖÖNNEETT A Magvetõ Alapítvány (Adóazonosító
szám.: 19045566-1-03. Székhely,: Kecskemét, Margaréta u. 3/a.)
a 2007 évi 1% személyi jövedelemadó felajánlásokból  396 ezer fo-
rintban részesült. Ezt az összeget az alapítvány által támogatott
Kecskeméti Baptista Gyülekezet részére, az egyházi alkalmak inter-
netes közvetítéséhez szükséges  számítógépre, valamint a gyüleke-
zet közüzemi számláinak törlesztésére  használtuk fel, melynek ösz-
szege: 405 ezer forint volt. Köszönjük támogatóink segítségét!

VVAARRÁÁZZSSHHEEGGYYII  KKÖÖSSZZÖÖNNEETT  A Varázshegy Alapítvány tisztelettel
megköszöni a részére felajánlott 2007. évi személyi jövedelemadó
1%-át, amely 628 ezer forint volt. Ezúton tájékoztatjuk támogatóin-
kat, hogy az összeget az intézmény berendezési tárgyainak felújítá-
sára, játékok vásárlására fordítja. Kérjük, támogassanak továbbra
is bennünket! Adószámunk: 18351239-1-03

NNAAPPSSUUGGAARRAASS  KKÖÖSSZZÖÖNNEETT  Köszönjük mindazoknak, akik a
„Napsugár” Mátis Kálmán  utcai Napköziotthonos Óvoda Alapít-
vány / adószáma: 18349180-01-03/ javára rendelkeztek a 2007.
évben befizetett személyi jövedelemadójuk 1%áról. Ez az összeg
290 ezer forint volt, amelyet szakkönyvekre, fejlesztõ játékokra, ud-
vari játékok javítására, internet bekötésre, DVD-lejátszó vásárlásá-
ra, valamint továbbképzésre fordított az alapítvány. Kérjük, hogy tá-
mogassanak bennünket a jövõben is, akár személyi jövedelemadó-
juk 1%-ával, akár pénzadományaik befizetésével.

Alapítványunk számlaszáma: 52400078-10058097
Napköziotthonos Óvoda 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 4. 


