
Erõs gyökerek és küzdelmes
sikerek: 5. oldal

Már Zagora felsõruházat
is kapható,

34-46-os méretig!

Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig

szombaton: 10–13-ig

Õszinte párbeszéd a
megoldásokról: 11. oldal

Épülõ, szépülõ
Jászszentlászló: 8. oldal

9 771789 189200 30090

Gépjármûátírás
teljes körû ügyintézéssel

– forgalomba helyezés – gépjármûátírás – kötelezõ biztosítás  
– okmányok pótlása – hitelügyintézés 
– személyes okmányok ügyintézése

www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94, 76/327-884

� Ultrahangvizsgálatok: csecsemõk-és kisgyer-
mekek agyi és csípõízületi, hasi, reflux
betegség, nyaki, lágyrész; felnõttek teljes körû
hasi, emlõ, ízületi, végtagi és nyaki erek color
Doppler áramlásvizsgálata.

� Röntgenvizsgálatok, fogászati panoráma-felvétel.
� Mammográfia – emlõ-röntgenvizsgálatok

Rövid határidõ, várakozás nélkül!

MH Kecskeméti Repülőkórház Röntgen Osztálya
Időpont−egyeztetés: 06−30/278−0081

Dr. Kiss Katalin radiológus főorvos
magánorvosi rendelése

A Három Basszus néven ismert
formáció ad hangversenyt ápri-
lis 4-én, este fél 8-kor a kecske-
méti Katona József Színházban.

A magyar operaénekesekbõl
alakult trió tagjai szólistaként
már bizonyítottak, sikeres elõ-
adások fémjelzik nevüket a vi-
lág minden pontján, Svájctól Ja-
pánig. Most együtt állnak kö-

zönségük elé, megmutatva,
hogy a három mélyhangú em-
ber együtt is képes elvarázsolni
a publikumot. Programjuk rend-

kívül változatos, repertoárjuk-
ban megtalálhatók az operairo-
dalom gyöngyszemei éppúgy,
mint ismert musical-részletek,
spirituálék, és népek-nemzetek
ismert dalai is. 

Operashow
Világszerte óriási probléma a vi-
zek szennyezése, a természetes
élõhelyek átalakítása és a túlha-
lászat. Ezért is döntött úgy az
ENSZ 1994-ben, hogy március
22-ét a Víz világnapjává nyilvá-
nítja. A Porta Egyesület évek óta
kirándulásokkal, elõadásokkal,
szakmai konferenciákkal ünnepli
meg ezt a napot, és hívja fel a fi-
gyelmet a vízre, mint életünk fon-
tos elemére.

A kirándulás a Duna érsek-
csanádi részére irányult, ahol ki-
váló és elhivatott szakember vár-
ta a résztvevõket. Hajóra szállva
Felsõ Barnabás, a Duna-Dráva
Nemzeti Park természetõre mu-
tatta be a Porta aktivistáinak leg-
nagyobb folyónk sükösdi szaka-
szát. Beszédében utalt õseink ál-
dásos munkájára, hogy miként
óvták, védték életük alapelemét,
hogyan segítette a víz minden-
napi életüket, ami számukra a
megélhetést jelentette. 

Kirándulás

HA MAGYAR TERMÉKET SZERETNE!

Csak magyar gyártók termékei
kedvező áron!
�� nõi fehérnemûk (FENA, A-VONAL, 

SARIANA, FELINA)
�� férfi fehérnemûk (J.PRESS, GOLDEN LAND)
�� KO-GO Hálóruházat stb.
Kecskemét, Rákóczi u. 2. 
beadivat@pr.hu � Tel.: 20/359−7900

Kecskemét, Március 15. u. 2.
(a Fodor Cukrászdával szemben – belsõ udvar)
Tel./fax: 76/44-33-77  Mobil: 06-30/435-2526

e-mail: fortuna.muszaki@t-online
webáruház: www.fortuna-muszaki.hu

Nyitva tartás: H–P: 8–17 Sz.: 9–12

Immár hagyományos ese-
ménynek számít március idu-
sán, a régi kecskeméti Kos-
suth-barát, polgári emléke-
ket felelevenítõ baráti ebéd.
A szervezõk régi századfor-
dulós cikkek alapján re-

konstruálták a forgatóköny-
vet. Idén a mizsei Tanyacsár-
da adott otthont az ünnep-
ségnek. A résztvevõ közön-
ség - a kecskeméti civil kö-
zösség vezetõi, a civil akadé-
mia elõadói, mûvészek, vál-

lalkozók, a szponzori kör je-
lesei - 48-as nóták éneklésé-
vel, a hõsi események, csa-
ták felidézésével teremtettek
hiteles hangulatot. Emelte a
találkozó színvonalát, hogy
együtt dalolhatott a közösség

Erdei Zsolttal (Madárral), a
világbajnok bokszolóval, ál-
domást mondott az ünnepre
Jiri Suhajek és Andrej Né-
meth Endre, a Cseh Köztár-
saság jeles képzõmûvészei,
de a legnagyobb sikere azért

a Garaczi-féle gulyásleves-
nek, halászlének, a Dimen-
zió Borászat pincéjébõl ho-
zott zamatos rosénak, a Fo-
dor Cukrászat házi krémesé-
nek, illetve a Fornetti sokféle
finomságának volt.

Kecskemét, Korona u. 2. Tel.: 76/418-072
e-mail: malom@attilaviragszalon.hu

Hallgassa Ön is
a Charitas Rádió

internetes mûsorát!

Naponta friss interjúk
érdekes emberekkel,

érdekes témákról.

Kattintson a www.civilnaplo.hu oldalra! 
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– A minap itt volt a VOSZ fõ-
titkára egy elõadást tartani, és
annyi minden rosszról beszélt,
hogy a végén már én kértem,
mondjon valami jót is. De nem
igazán tudott. Nagyon nehéz
most a vállalkozók sorsa. Tu-
dom, mindig ezt mondjuk, de a
mostani valóban krízishelyzet. A
VOSZ, Demján Sándor vezény-
letével, a Reformszövetségen
keresztül megpróbált egyfajta
programot adni a kormánynak,
hogy mégis milyen lehetõségek
állnak elõttük a feladatok meg-
oldására. De nem érzem azt,
hogy a kormány látná a kiutat,
illetve azt, hogy mi itt lent, a vé-
geken csak küzdünk, mint szú-
nyog a széllel, mégis egyre re-
ménytelenebb helyzetbe sodró-
dunk. Talán majd az áprilisban
hatalomra lépõ új kormány tud
nyújtani stabilabb kapaszkodó-
kat a talpon maradáshoz.

Mi a titka?
––  ÖÖnn  vviisszzoonntt  mmiinnddiigg  vváállllaalljjaa  aa

hhaarrccoott,,  jjóó  iirráánnyybbaa  nnaavviiggáállvvaa
aammbbíícciióóiitt..  MMiinntthhaa  ttuuddnnaa  vvaallaammii
ttiittkkoott,,  mmiikköözzbbeenn  aazztt  ssuuggaalllljjaa,,
hhooggyy  aa  vviisssszzaavvoonnuullááss  mmeegg  aa  ddee--
pprreesssszziióó,,  nneemm  aa  hheellyyeess  úútt  aa  ggoonn--
ddookk  mmeeggoollddáássáárraa..

– Igyekeztem mindig a cég
stabilitására figyelni, és ebben a
válsághelyzetben a túlélés egyik
alapja az, hogy stabil legyen

egy vállalkozás. Talán szeren-
csém is volt bizonyos szempont-
ból, hogy olyankor nyúltam fej-
lesztésekhez, amikor más ép-
pen félt, hogy összeomlik a vál-
lalata. Most is 110 millióért vá-
sároltunk egy nagyszerû, beton
finiser nevû gépet, amivel a Fe-
rihegy T2 termináljánál dolgo-
zunk. Érdekes, hogy egyre több
olyan pályázat jelenik meg a pi-
acon, ahol erre a gépre írják ki
a teendõket. Mert amíg a ha-
gyományos aszfalt utakat há-
rom-négyévente fel kell újítani,
addig a mi új berendezésünkkel
készült bazaltbeton útjaink 30-
40 évig bírják jelentõsebb javí-
tások nélkül. Persze, nem min-
dig az ilyesmi a mérvadó, mert
a politikai hátterekkel mûködõ
lobbik is alapvetõen meghatá-
rozhatják a pályázatok, meg-

rendelések sorsát. Mindentõl
függetlenül egyébként, én ter-
mészetemnél fogva is örök opti-
mista vagyok, és talán ennek is
köszönhetõ, hogy 24 éve, mint
vállalkozó, a piacon tudok ma-
radni. Máig azt vallom, hogy
mindig elõre, mindig maga-
sabbra! 

Fantasztikus
és siralmas

––  SSookkaatt  eemmlleeggeettiikk  aa  nneevvéétt  aa
llaabbddaarrúúggááss  bbeerrkkeeiibbeenn  iiss,,  hhiisszzeenn
ééll--hhaall  aa  ffoocciiéérrtt..  AA  KKTTEE  aazz  öönn
ssppoorrtt--mmeecceennaattúúrráájjáánnaakk  kköösszzöönn--
hheettõõeenn  kkeerrüülltt  aazz  ééllvvoonnaallbbaa..

– Bevallom, nem gondoltam
én, hogy ilyen hamar feljutunk
az NB I-be, de egy nagyon fan-
tasztikus érzés volt részese lenni
ennek a történetnek. Azonban
hamar megtapasztalhattam,
hogy a magyar futball erkölcsi-
anyagi helyzete változatlanul si-
ralmas, és ez a gazdasági vál-
sággal csak tovább romlik. Azt
gondolom, hogy ez a 16 NB I-es
focicsapat sem biztos, hogy
megéri a végét ennek a bajnok-
ságnak. Az egyéb sportágakról
meg nem is beszélve. Én szíve-
sen támogatom egyébként a fut-
ballt, bár tapasztalhatóak olyan
jelek, amik nagyon dühítenek.

––  CCssaakk  nneemm  aarrrraa  ggoonnddooll,,
hhooggyy  mmiinnddiigg  ttööbbbb  ppéénnzztt  kkéérrnneekk
aa  jjááttéékkoossookk,,  mmiinntt  aammeennnnyyiitt  aa
tteelljjeessííttmméénnyyüükk  iinnddookkooll??

– De igen. A követelések erõ-
södnek, ugyanakkor a Vasassal
vívott meccsünk óta azt érzem,
kifulladt az a lendület, ami az
elsõ néhány NB I-es mérkõzé-

sen még jellemezte a csapatot.
Kutatom én is ennek az okát, a
tulajdonostársammal együtt. 

––  EEggyy  ggyyeennggéébbbb  sszzeerreeppllééss
eesseettéénn  aa  mmeeccéénnááss,,  vvaaggyy  aa  kköö--
zzöönnsséégg  ffüüttyyüüll  eellõõbbbb??

– A közönség, hiszen az egész
róla szól, érte van. Semmi értel-
me nem lenne futballt csinálni
Kecskeméten, ha a város lakóit
nem érdekelné ez a sportág.
Minket ez motivál. De amilyen
játékot például Gyõrben produ-
káltak a fiúk, megmondom
õszintén, szégyelltem, hogy a
Ver-Bau felirat a hátukon volt. 

––  NNeemm    ffééll  aattttóóll,,  hhooggyy  hhaa  eeggyy--
sszzeerr  ssoorroozzaattoossaakk  lleesszznneekk  aa  kkuu--
ddaarrccookk,,  öönntt  ookkoolljjaa  aa  kköözzöönnsséégg??

– Erre nagyon sok példa van
a múltból Kecskeméten is. Sok
mecénást megköpködtek, aki a
rengeteg áldozat után beleunt a
szélmalomharcba, és hátat for-
dított a focinak. Lehetséges,
hogy valamikor majd rám is ez
vár. Leginkább megingatni az
optimizmusomat az tudja, ami-
kor azt látom, hogy a bér, a jut-
tatás köszönõ viszonyban sincs
a teljesítménnyel. Legyen szó fo-
ciról, cégem építkezéseirõl,
vagy bármirõl.

Nincs megállás
––  ÖÖnn  sszziinnttee  mmiinnddeenn  tteekkiinntteett--

bbeenn  ssiikkeerreess,,  ccééggccssooppoorrttjjaa  bbeehháá--
llóózzzzaa  KKöözzéépp--EEuurróóppáátt..  MMiiéérrtt  mmaa--
rraaddtt  iitttt,,  KKeeccsskkeemméétteenn??  MMii  mmoottii--
vváálljjaa  aa  llookkáállppaattrriioottiizzmmuussáátt??

– A családi gyökerek. Itt küz-
döttek, dolgoztak az õseim, itt
születtem, nem is tudnám elkép-
zelni, hogy máshol éljek. Akkor

pedig, nyilván tennem kell ezért
a városért, a közösségeiért, ha
lehetõséget ad rá a sors. Adó-
zási szempontból több ország is
sokkal kedvezõbb feltételeket kí-
nál. De az nem minden. A fa
csemeteként, még szinte bárhol
megragad. Idõvel viszont, egyre
erõsebb gyökerek éltetik, amit
ha kitépnek, abba belepusztul. 

––  AA  PPaannnnoonn--BBaauu  ttuullaajjddoonnoossaa
nnaaggyyoonn  ssookk  ppéénnzztt  iinnvveesszzttáálltt  nnéé--
hháánnyy  éévvee  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ffoocciibbaa..
AAmmiikkoorr  eellmmeenntt,,  aazztt  mmoonnddttaa,,
hhooggyy  eezz  aa  vváárrooss  nneemm  éérrddeemmeellttee
mmeegg  aazz  áállddoozzaattaaiitt,,  mmeerrtt  aazz  aakk--
kkoorrii  vveezzeettéésséénneekk  eesszzéébbee  sseemm  jjuu--
ttootttt,,  hhooggyy  vviisszzoonnzzáásskkéénntt  mmeeggkkee--
rreessssee  eeggyy--eeggyy  kkeeccsskkeemmééttii  bbeerruu--
hháázzááss  aallkkaallmmáávvaall..  ÖÖnn  ttaappaasszzttaall
hhaassoonnllóókkaatt??

– Nevezzük nevén: Jámbor
úrról beszélünk. S én azon rit-
ka emberek közé sorolom,
akikrõl még rosszat soha sehol
nem hallottam. Valóban száz-
milliókat ölt itt a futballba, de
nem találta meg a megfelelõ
társakat, segítõket a csapat-
építéshez. Hozzá hasonlóan,
az én cégem sem kapott a vá-
rostól vagy a megyétõl viszon-
zásként megbízásokat. De
nem is ezért áldoz a sportra az
ember, viszont titokban reméli,
hogy köszönetként kap ilyen
gesztusokat is. A cégemnek
most megvannak a lekötött

munkái, de a második félévet
tekintve, még sok a bizonyta-
lanság.   Bizakodom, hogy ta-
lán a Mercedesnél, a kórházi
beruházásnál, az új uszoda
építésénél, vagy a megyei in-
tézmények felújításainál szá-
mítanak ránk is. Hiszen alig-
alig van megrendelés a ma-
gánszférában. Persze, minden-
hol közbeszerzési pályázatok
vannak, lesznek, és nem is
számítok extra elbírálásra, ar-
ra viszont igen, hogy a hazai
cégeket részesítik elõnyben a
külföldiekkel szemben. Mert
más uniós országokhoz ha-
sonlóan, itt az ideje, hogy mi is
patrióta gazdaságban, vállal-
kozásban gondolkodjunk. 

––  AA  VVeerr--BBaauu  nnéévv  llaassssaann
eeggyyeett  jjeelleenntt  aazz  iinnnnoovváácciióó  ffoo--
ggaallmmáávvaall..  HHiisszzeenn  öörröökköösseenn
bbeeffeekktteettnneekk,,  ffeejjlleesszztteenneekk,,
úújjaabbbbnnááll  úújjaabbbb  mmóóddsszzeerreekkeett,,
tteecchhnnoollóóggiiáákkaatt  hhoonnoossííttoottttaakk
mmeegg..  EEzz  aa  jjöövvõõ??

– Ez, mert fejlesztés nélkül
nincs fejlõdés. Jó néhány kollé-
gám sokszor csitítgatott, hogy
álljunk meg egy szinten, miért
nem elég öt-hatszázmilliós ár-
bevétel.És most látom, öt-tíz év
távlatából, hogy akik megáll-
tak, mind kikoptak a piacról.
Semmi más nem garantálja a
biztos jövõt, mint az innováció,
az újra való törekvés. 

Beszélgetés Versegi Jánossal

Erõs gyökerek és küzdelmes sikerek
VVeerrsseeggii  JJáánnooss,,  aa  VVáállllaallkkoozzóókk  OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettssééggee  ((VVOOSSZZ))  kkeeccsskkee--
mmééttii  sszzeerrvveezzeettéénneekk  eellnnöökkeekkéénntt,,  aa  VVeerr--BBaauu  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa--
kkéénntt,,  aa  KKTTEE  ffoocciiccssaappaatt  mmeeccéénnáássaakkéénntt  eeggyyaarráánntt  kköözziissmmeerrtt  aa  hhíírrööss  vváá--
rroossbbaann..  LLaappuunnkknnaakk  aaddootttt  iinntteerrjjúújjáábbóóll  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann  ssookk  oollyyaann
rréésszzlleett  iiss  mmeeggvviilláággííttáásstt  kkaapp,,  aammii  aallaappvveettõõeenn  mmeegghhaattáárroozzttaa  ssiikkeerreeiitt  aazz
eemmllíítteetttt  tteerrüülleetteekkeenn..  

NYENYI ADATSZOLGÁLTATÁS
A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a foglalkoztatók,

egyéni vállalkozók, õstermelõk figyelmét, hogy a 2008. évi nyugdíjbiztosítási
adatszolgáltatás teljesítésének határideje 2009. április 30.

ELEKTRONIKUS ÚTON történõ teljesítéssel az adatszolgáltatás egyszerûbb és
gyorsabb.   Közös érdekünk, hogy a nyugdíj megállapításhoz minden adat 

rendelkezésünkre álljon. Bõvebb információ az ONYF honlapján található (www.onyf.hu).

2009. március 29. (vasárnap)

Ezen a napon GOMBÁBÓL készült
ételeink közül válogathatnak.

Amit kínálunk:

Erdõjáró gombalevese erdõ- mezõ gombáival tejfölösen,
kakukkfüves aprógaluskával

Gombapörkölt császárszalonna, kéregben sült 
túrós csuszával

Rókagombával rakott báránygerincfilé, 
zöldséges árpakásával

Harcsafilé roston vargánya gombamártással, 
parajos rakott burgonyával 

Asztalfoglalás: Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/ 356- 010 Fax: 76/ 356- 576

tanyacsarda@tanyacsarda.hu www.tanyacsarda.hu

Gasztronómiai kisokosA gombák legfontosabb alkotóeleme a víz (88-92%). Legfontosabb 
tápanyagaik a fehérjék, amelyek nagyon hasonlítanak az állati

fehérjékhez.  Az ásványi anyagok közül leginkább kalcium, foszfor és

szelén, a vitaminok közül az A-, B- és D-vitaminok fordulnak elõ bennük. A

gombák elõ-, illetve elkészítésénél érdemes bizonyos szempontokat

figyelembe venni: 
– A gombák esetében különös figyelmet kell szentelnünk annak, honnan

származik.
– A gombát csak akkor pucoljuk meg, ha a recept ezt kifejezetten elõír-

ja, illetve speciális, erõs héjú gombafajtáknál, mert az aroma- és tápanyagok

legnagyobb része a felbõrben található. A gombát minél rövidebb ideig hõkezeljük, mert értékes tápanyagai a

vízzel együtt könnyen eltávoznak. – A gomba, illetve gombaételek magas víztartalmuk miatt könnyen rom-

lanak, így amilyen gyorsan használjuk fel a nyers gombát, illetve fogyasszuk

el a kész ételt. 
– A felhasználásig, illetve elfogyasztásig pedig mindenképpen tároljuk

hûtõszekrényben.

Szeretettel várjuk!
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Mottó: „A tények az õket körülvevõ hallgatás ellenére is jelt adnak magukról…” (Sophokles)

Rovatunk megjelenését támogatja: a kecskeméti BALANSZ Baráti Kör

A közelmúltban kapott egy le-
velet szerkesztõségünk, amely-
ben jogász által arra szólított fel
bennünket dr. Zombor Gábor, az
alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, hogy igazítsunk helyre né-
hány dolgot, ami korábbi írása-
inkban tévesen jelent meg. Min-
denek elõtt azt a tényt, miszerint
nem eladni akarják a Rudolf lak-
tanyának csaknem a felét, ha-
nem bérbe adni, hogy annak be-
vételébõl fel tudják újítani az
egykori tiszti és legénységi ka-
szárnyák egyre romosabb álla-
potban lévõ, mûemléki épületeit.
Erre lehetõséget ad az alapító

okirat, ezzel magyarázható,
hogy az alapítvány korábbi kura-
tóriuma már adott bérbe terüle-
teket (McDonalds' és burkolóház
építésére). Arra is felhívja a fi-
gyelmet ez a levél, hogy megál-
lapodást kötött az alapítvány ku-
ratóriuma tavaly a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem rektorával,
miszerint egy nemzetközi kísérle-
ti mûhelyt létesítenek a jövõben a
laktanya területén, s ez – ha
nagyságát tekintve nem is, de
jellegében mindenképpen – il-
leszkedik az eredeti oktatási el-
képzelésekhez. Az igaz, hogy
tartanak jelenleg vizsgálatot az
alapítványnál, de (idézet a levél-
bõl): „Az ügyészség a rá vonat-
kozó ügyészségi törvény szerint
általános vizsgálatot folytat.” To-
vábbá tévesen neveztük szuper-
marketnek a laktanya területére
tervezett új létesítményt, mert az
elképzelések szerint, különbözõ
szolgáltatásokat és szabadidõ te-
vékenységeket is felvállaló üzlet-

ház emelkedik majd itt, ha Isten
is úgy akarja.

Köszönjük a levélben leírt pon-
tosításokat, és elnézést kérünk
minden tévedésünkért! Bennün-
ket ugyanúgy a városunk iránti
féltõ szeretet vezérel, miközben a
munkánkat végezzük, mint min-
den közügyekért dolgozó, aggó-
dó polgártársunkat.

A minap még többet tudhat-
tunk meg a Rudolf laktanyával
kapcsolatban, ugyanis a Kecske-
méti Városszépítõk Egyesületé-
nek összejövetelére meghívták a
KENE Alapítvány elnökét, dr.
Zombor Gábort, és a város fõ-

építészét, Öveges Lászlót is.
Utóbbi vetített képekkel illusztrált,
átfogó beszámolót tartott arról,
milyen tervek vannak az Izsáki út
környékének fejlesztésérõl, nem
feledkezve meg a Rudolf lakta-
nyát érintõ elképzelésekrõl sem.
Dr. Zombor Gábor elmondta a
fórum szép számú érdeklõdõi-
nek, milyen erõfeszítéseket tett az
utóbbi években a KENE Alapít-
vány kuratóriuma azért, hogy
megvalósulhasson a laktanya te-
rületén a felsõoktatás, de egyik
fõiskola vagy egyetem sem akart
katedrát állítani, mondván, hogy
nincs pénzük az épületek felújítá-
sára. A leginkább járható útnak
változatlanul az látszik, ha a bér-
leti díjakból származó bevételek-
bõl az alapítvány oldja meg a re-
konstrukciót. Ráadásul a beruhá-
zók ígéretet tettek az Izsáki út
négysávosításának folytatására,
illetve a laktanya erõsen szeny-
nyezett talajának cseréjére is.

Szerkesztõség

Levél és fórum
a Rudolf laktanyáról

TTööbbbbsszzöörr  iiss  ffeellvveetteettttüükk  aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõbbeenn  llaappuunnkk  hhaassáábbjjaaiinn  aa  kkéérrddéésstt::
MMii  lleesszz  aa  RRuuddoollff  llaakkttaannyyaa  ssoorrssaa??  MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  aa  KKöözzéépp--eeuurróóppaaii
NNeemmzzeettkköözzii  EEggyyeetteemm  AAllaappííttvváánnyyáánnaakk  ttuullaajjddoonnáábbaa  kkeerrüülltt  ccssaakknneemm
hhúússzz  éévvee  eezz  aa  1111,,55  hheekkttáárrooss  bbeellvváárroossii  tteerrüülleetteett,,  ddee  aa  kkeezzddeettii  sszzéépp  eell--
kkééppzzeelléésseekkeett  mmááiigg  sseemm  ssiikkeerrüülltt  mmeeggvvaallóóssííttaannii..  UUggyyaannaakkkkoorr  ffeellrrööpp--
ppeenntt  aa  hhíírr,,  hhooggyy  bbeevváássáárrllóó  kköözzppoonntt  ééppííttéésséétt  tteerrvveezziikk  aa  llaakkttaannyyaa  nnyyuu--
ggaattii  rréésszzéénn.. Ám megtorpant a beruházás,

amikor a közgyûlés – a területi
önkormányzati képviselõk kezde-
ményezésére – a város Területren-
dezési Tervében Felsõ-és
Alsószéktót lakóövezetté nyilvání-
totta. Ennek okán a városnak
Rendezési Tervet kellett készítenie,
aminek elfogadásáig leállították
a vízvezeték rendszerek további
kiépítését. Arra hivatkozva, hogy
amíg a tervek nem készülnek el,
nem adhatja ki az építéshatósági
osztály a szükséges szakhatósági
engedélyeket. Így két éve több
mint kétszáz érintett lakó kétség-
beesetten tapasztalhatja, hogy
bár kifizette, vagy becsületesen
törleszti azóta is az önerõként ki-
szabott hozzájárulást, vezetékes
víznek nyoma sincs portájukon.
Pedig fúrt kútjaik vize valóban
annyira szennyezett, hogy még
mosásra sem alkalmas, nemhogy
fogyasztásra.

A lakosok a Kecskeméti
Víziközmû Társulaton keresztül in-
tézték anyagi ügyeiket, a vízháló-
zat kiépítésének folytatása elé vi-
szont, egy önkormányzati döntés
gördített akadályt. Nyilatkozatok,
dokumentumok sora igazolja: dr.
Fekete László, a társulat elnöke
minden lehetséges követ meg-
mozgatott, hogy „továbblökje az
elakadt szekeret.” Még bírósági
eljárást is fontolgatott, mondván:
– Nem packázhatnak a város ve-
zetõi tovább, több mint kétszáz
kecskeméti polgárral.

Dr. Fekete László a Bácsvíz Zrt.
szakembereire hivatkozva máig
állítja, hogy a rendezési terv kivi-
telezése nélkül is egyszerûen
megoldhatók a bekötések. Hiszen
teljesen mindegy, hogy a késõbbi-

ekben útburkolat, járda vagy csak
gyep alatt húzódnak a vezetékek,
nincs ez másként Kecskemét
egyéb területein, a belvárosban
sem.                

Ilyen elõzmények után tartottak
lakossági fórumot a közelmúlt-
ban a felsõszéktóiaknak, melyen
részt vettek a város illetékes veze-
tõi. De az ügyben érintett Kecske-
méti Víziközmû Társulatot épp
úgy nem hívták meg erre az ese-
ményre, mint a témával többször
foglalkozó Alföldi Civil Naplót.
Lapunk késõbb úgy értesült a fó-
rumon elhangzottakról, hogy fel-
keresett bennünket néhány ott
élõ, az összejövetelen részt vett
polgártársunk. Tõlük tudjuk, hogy
állítólag már készült a várva várt
Rendezési Terv. Eszerint tömbösí-
teni kell az egész környéket. Az
utak, a szennyvízcsatorna kiépíté-

se, a meglévõ közmûvek áthelye-
zése, és a közterületek kialakítá-
sához szükséges területátadások
az ingatlantulajdonosok feladata
és költsége, ami családonként
igen jelentõs költséget jelenthet,
függetlenül attól, hogy valaki
akar-e beruházni, vagy sem.  

– Van, akinek csak egy-két mé-
ter széles mezsgyével kurtítódna
meg a tulajdona, de olyan is
akad, aki elveszítené a portájá-
nak jelentõs részét - magyarázta
Laci bácsi, az érintettek egyike. –

És kiderült, hogy az önkormány-
zat nem tud fizetni az elvett terüle-
tekért. Errõl nem beszéltek, ami-
kor az aláírást gyûjtötték, hogy le-
gyünk lakóövezet. Csak arról,
hogy mennyivel többet ér majd a
portánk, kapunk szilárd burkolatú
utakat, s még buszjáratunk is lesz.

– Persze, ha mindent megfize-
tünk – szólt közbe dühösen a
szomszéd. – És addig nem adnak
ki építési engedélyt, de még elad-
ni is lehetetlen az ingatlanunkat,
mert csak az veheti meg, aki eleve
vállalja azokat a kiadásokat, ál-
dozatokat, amikbe most bele
akarnak erõltetni bennünket.
Tényleg azt hittük, hogy jól járunk,
ha lakóövezetbe kerül a portánk,
ehelyett csapdába kerültünk. Én
ismerem a többieket, jórészük
egyszerû, szerény jövedelmû em-
ber, aki nem tud fizetni. Egy-egy

tömb 20-30 családot érint, de ha
csak egy nem járul hozzá ahhoz,
hogy ingyen megkurtítsák a portá-
ját, akkor nincs tömbösítés, nincs
út, nincs semmi, csak tilalom min-
denre.

– Az érintett lakótársaink az
iránt érdeklõdtek ezen a fórumon,
hogy miért nem építik tovább a
vízvezetéket, amit régen kifizettek.
Erre az egyik nagyokos nyeglén
azt válaszolta, hogy errõl Fekete
Lászlót kérdezzék, nála a pénzük,
a Víziközmû Társulat felel a köz-
mûvek kialakításáért. Az itt élõk
többségével ellentétben, én tu-
dom, hogy Fekete úr mennyit har-
colt ennek a beruházásnak a foly-
tatásáért. S most azok mutogat-
nak vissza rá, akik valójában
megakadályozták rendeleteikkel,
hogy tovább épüljenek a közmû-
vezetékek? Mi ez, ha nem arcát-
lanság, uraim? 

Úgy tûnik tehát, jelenleg egyre
több alsó- és felsõszéktói ember
érzi azt, hogy rászedték õket,
amikor az aláírásukat kérték,
hogy legyen lakóövezi besorolá-
sú a külterületük. Hiszen az ön-
kormányzatnak nincs pénze sem-
mire, ha pedig az itt élõk bõrére
megy minden fejlesztés, azzal
csak azok a képviselõk járhatnak
jól, akik az egyre hangosabb
szóbeszéd szerint, korábban je-
lentõs területeket vásároltak fel a
környéken. Lapunk véleménye vi-
szont az, hogy – ha tényleg van-
nak ilyen politikusaink, amit mi
kétlünk –, jól még õk sem járhat-
nak. Mert ha megmakacsolják
magukat az érintett ingatlanok
tulajdonosai, és sem területtel,
sem kevéske forintjaikkal nem
hajlandók nagy áldozatokra, ak-
kor akár száz évig is maradhat
ez az áldatlan állapot.

Forrongó indulatok Felsõszéktón
LLaappuunnkk  ttööbbbbsszzöörr  iiss  ffooggllaallkkoozzootttt  aazzzzaall  aa  pprroobblléémmáávvaall  aazz  eellmmúúlltt  hhóónnaa--
ppookkbbaann,,  hhooggyy  eeggyyrree  iinnkkáábbbb  eellsszzaabbaadduullnnaakk  aazz  iinndduullaattookk  AAllssóó--  ééss  FFeell--
ssõõsszzéékkttóónn..  DDiióóhhééjjbbaann  aarrrróóll  vvaann  sszzóó,,  hhooggyy  aa  ttéérrssééggbbeenn  aa  vvíízzbbeekkööttééssee--
kkeett  mmeeggsszzaavvaazzttaa  22000055--bbeenn  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt..  AA  KKeeccsskkeemmééttii
VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  aa  sszzookkáássooss  mmóóddoonn  mmeeggsszzeerrvveezzttee  aa  llaakkoossssáággii  öönn--
eerrõõ  bbiizzttoossííttáássáátt..  AAzz  éérriinntteetttt  ppoollggáárrookk  bbeeffiizzeettttéékk,,  vvaaggyy  ttöörrlleesszztteennii  kkeezzdd--
ttéékk  aa  rráájjuukk  eessõõ  öösssszzeeggeett,,  ss  mmiinnddeennkkii  tteettttee  aa  ddoollggáátt,,  lleennddüülleettbbõõll  mmeegg--
ttöörrttéénntt  mmiinntteeggyy  hhaattsszzáázz  bbeekkööttééss  aa  ttéérrssééggbbeenn..

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  EEllnnöö--
kkee  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáággii
ÉÉrrddeemmrreenndd  LLoovvaaggkkeesszzttjjee  kkii--
ttüünntteettéésstt  aaddoommáánnyyoozzttaa  MMoonn--
ddookk  JJóózzsseeff  iizzssáákkii  ppoollggáárr--
mmeesstteerrnneekk,,  aa  tteelleeppüüllééss  ééss  aa
mmaaggyyaarr  lloovvaassssppoorrtt  ffeejjllõõddééssee
éérrddeekkéébbeenn  vvééggzzeetttt  mmuunnkkáájjáá--
éérrtt  ééss  ddrr..  BBrrúússzzeell  LLáásszzllóó
kkeeccsskkeemmééttii  üüggyyvvééddnneekk,,  aa
hheellyyii  kkiisskköözzöössssééggeekk  öönnsszzeerr--
vveezzõõddééssee  ééss  aa  cciivviill  ttáárrssaaddaa--
lloomm  mmûûkkööddééssee  éérrddeekkéébbeenn
vvééggzzeetttt  tteevvéékkeennyyssééggee  eelliiss--
mmeerréésseekkéénntt..  AA  kkiittüünntteettéésstt
GGyyeenneesseeii  IIssttvváánn  mmiinniisszztteerr
aaddttaa  áátt  aa  kkiittüünntteetteetttteekknneekk
mmáárrcciiuuss  1155--ee  aallkkaallmmáábbóóll,,  aa
DDuunnaa  PPaalloottáábbaann..

– Meglepett és természete-
sen nagyon jólesett, amikor
hírét vettem, hogy a köztár-
sasági elnök úr ilyen magas
kitüntetésben részesít - nyi-
latkozta lapunknak Mondok
József. - Az odaítélés indo-
kaként a város fejlesztésé-
ben és a lovassportban vég-

zett mun-
kám szere-
pel, vagyis
k ö z é l e t i ,
közös ség i
m û k ö d é -
sem két
l e g f o n t o -
sabb területe. Nagyon örü-
lök annak, hogy ilyen ma-
gas szinten is értékeleik azt
a fejlõdést, melyet az izsáki-
akkal közösen sikerült elér-
ni. Korszerû, 16 települést
érintõ szilárdhulladék-lera-
kó, szennyvízelvezetõ- és
tisztítórendszer, szélessávú
internet hálózat, térségi ha-
tókörrel mûködõ okmány-
iroda, idõsotthon és rendõr-
õrs, a város keleti felének
csapadékvíz elvezetése -
ezek a fõbb lépések, melyek

komfo r to -
sabbá tet-
ték az el-
múlt évti-
z e d b e n
Izsákot. A
fogathaj tó
s p o r t b a n
szakági elnökként a vezetõ-
séggel együtt a szabályok
módosításával megteremtet-
tük a versenytisztaságot, ki-
alakítottuk az utánpótlás
versenyzési feltételeit, s a
médiafigyelmet is jobban a
sportág felé fordítottuk.

- A kitüntetés váratlanul
ért, de nagyon örülök neki,
mert ez a civil társadalom
elismerése is. Hiszek az ön-
szervezõdõ csoportok, egye-
sületek erejében, jelentõsé-
gében - mondta el lapunk

munkatársának dr. Búszel
László. - Ügyvédként és ma-
gánemberként is nagy akti-
vitással, kedvvel veszek részt
a helyi egyesületek mûködé-
sének segítésében. Így egyik
alapítója voltam az európai
hírû Európa Jövõjéért Egye-
sületnek, a Kecskemét-Szé-
chenyivárosi Közösségépítõ
Egyesületnek, a Deus
Providebit Alapítvány életre
hívásával pedig, a
marosvásáhelyi magyar
nyelvû oktatás lehetõségei-
nek fejlesztését segítettük. A
mai napig sok civilszervezet
keres meg a megyébõl, ha
jogi-szervezési nehézségbe
ütközik, vagy éppen tanács-
ra szorul. Azt gondolom,
hogy a civil társadalom, a
helyi kisközösségek léte a
polgári demokrácia fokmé-
rõje is Magyarországon, te-
vékenységük legalább any-
nyira fontos, mint a demok-
ratikus politikai pártoké.

Lovagok lettek

KKéétt  éévvee  mmeeggttoorrppaanntt  aa  vvíízzvveezzeettéékk  kkiiééppííttééssee  

Minden, ami papír,
minden, ami író− és irodaszer!

Díjtalan házhoz−
szállítással!
Tel.: 30/978−4508 

Tel./fax: 76/320−806
Tisztelettel várjuk Önt üzletünkben

Kecskeméten, a Horváth Döme krt.
2. szám alatt.

Telefonon vagy faxon történõ
rendelését rövid idõn belül díjtalanul

házhozszállítjuk!
Árukészletünket kedvezõ árakkal és
díjtalan házhozszálíltással kínáljuk!

�� Nyomtatványok teljes körû
választéka 

��  festékpatronok, tonerek, 
�� leporellók, másolópapírok, 
��    az irodai munkához szükséges

eszközök széles
választéka,

��    kisdiákoktól az
egyetemisták
igényei szerinti
iskolaszerek.

FFeellúújjííttáássrraa  vváárrnnaakk  aa  llaakkttaannyyaa  rroommoossooddóó  ééppüülleetteeii
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– Ezeket az összevonásokat, is-
kolai-óvodai társulásokat a
gazdasági kényszer szülte, de
mára megállapítható, hogy két-
ségtelenül vannak elõnyös hatá-
sai is – nyilatkozta lapunknak
Lóczi László. – Az, hogy a Cor-
vinához tartozó négy általános
iskola (a katonatelepi, a mûker-
ti, a Hunyadi és a Mátyás), illet-
ve a három egységbe tömörült
kilenc óvoda egy gazdasági irá-
nyítás alá került, jelentõs lét-
számcsökkenést, s ezzel együtt
bérmegtakarítást eredménye-
zett. Ugyanakkor korábban el-
képzelhetetlen volt, hogy egy
szaktanár több iskolában is ta-
nítson, illetve helyettesítsen, ha
a szükség úgy kívánja. Ebben a
konstrukcióban ez is természe-
tes, ahogy az is, hogy összevont
munkaközösségekben cserél-
hessenek tapasztalatokat a
négy iskola pedagógusai. 

––  VVáállttoozzaattllaannuull  ffoonnttooss  aazz  ookkttaa--
ttáássii  iinnttéézzmméénnyyeekknneekk,,  hhooggyy  aallaa--
ppííttvváánnyyaaiikk  ppéénnzzüüggyyii  ffeeddeezzeetteett  ttee--
rreemmttsseenneekk  ffeejjlleesszzttéésseekkeett  sszzoollggáá--
llóó  kkiiaaddáássaaiikkhhoozz??

– Igen, éppen ezért iskoláink
az idén is megtartották alapítvá-
nyi báljukat. A Mátyásban a be-
vétel egy részét – a Bács Kiskun
Megye Közoktatásáért Közala-
pítvány pályázati támogatását

kiegészítve – egy biztonsági ka-
merarendszer kiépítésére fordí-
tottuk. De a különbözõ verse-
nyek, táboroztatások kiadásait,
vagy például a hátrányos hely-
zetû diákjaink megsegítését
ugyancsak az alapítványunk jó-
voltából tudjuk fedezni. Népsze-
rûek a szakköreink, sportköre-
ink, a környezetvédelemmel
kapcsolatos rajzpályázataink. A
megyei számítástechnikai verse-
nyeket harmadik éve Mátyás-is-
kolás diákok nyerik. A tantárgyi
megmérettetések országos dön-
tõiben ugyancsak rendszeresen
szép sikereket könyvelhetünk el
– különösen angol nyelvbõl -, de
említhetném az Értelem Odüsz-
szeiája elnevezésû kreatív cso-
portunkat is, mely legutóbb Eu-
rópa Bajnokságot nyert Berlin-
ben. Ezek a sikerek azonban,
mind kiadásokkal járnak, éppen
ezért köszönettel fogadja alapít-
ványunk most is az 1%-os fel-
ajánlásokat.

––  SSzzeepptteemmbbeerrttõõll,,  aazz  áállttaalláánnooss
iisskkoolláákkaatt  tteekkiinnttvvee,,  KKeeccsskkeemméétteenn
eellssõõkkéénntt  aa  MMááttyyáássbbaann  lleesszz  kkéétt  ttaa--
nnííttáássii  nnyyeellvvûû  ookkttaattááss..      

– Itt az angol nyelvet már ed-
dig is emelt szinten oktattuk. A
megszerzett tapasztalatok, illetve
a meglévõ személyi és technikai
feltételek birtokában, most fellé-
pünk egy még magasabb lépcsõ-
fokra. Õsszel induló három elsõ
osztályunkban, egyfajta elõkészí-
tõ-felmérõ jelleggel, heti három
órában tanítunk angolt, és a test-
nevelés órák is ezen a nyelven
folynak majd. Egy év alatt ki lehet
szûrni azokat a diákokat, akik ol-
vasási vagy írási zavarokkal küz-
denek, és a legjobbaknak indí-
tunk két tanítási nyelvû osztályt
másodikban. Eleinte a készség
tárgyakat oktatják angolul ennek
az osztálynak, késõbb pedig,

mindig egyre több óra zajlik
majd ezen a nyelven, Amerikából
érkezõ tanárok irányításával.

––  MMiittõõll  jjóó,,  ssiikkeerreess  ééss  nnééppsszzeerrûû
mmaa  eeggyy  iisskkoollaa??

– Szerintem attól, ha falain
belül a gyerekek kellemesen,
biztonságban érzik magukat, s
ettõl a könnyen motiválhatóság
sokkal inkább jellemzõ rájuk,
mint a frusztráltság. Az ilyen lég-
kör kialakulásához szakmailag
és emberileg egyaránt kiváló
pedagógusok jelentik a garanci-
át. Másrészt a Corvina, mint ok-
tatási társulás akkor lehet sike-
res véleményem szerint, ha
mindegyik egysége meg tudja
tartani sajátos arculatát, szak-
mai önállóságát. Ezáltal lesz
sokszínû, s ezáltal kínálja a leg-
nagyobb választási lehetõséget
az oktatás palettáján.

Interjú Lóczi László fõigazgatóval

A két tannyelvû oktatás

MMeeggsszzaavvaazzttáákk
Beindulhat a két tannyelvû oktatás a Corvina Óvoda és Általános Is-
kola Mátyás Király Általános Iskolájában. Többek között ennek
anyagi támogatásáról is döntött a legutóbbi kecskeméti Közgyûlés.
Dr. Sárközy István alpolgármester felszólalásában elmondta, hogy
az iskola már régóta készül a két tanítási nyelvû oktatás beindításá-
ra, és maximálisan készen áll az intézmény arra, hogy a lehetõ leg-
jobb teljesítményt nyújtsák, és igazán színvonalas oktatást. Dr. Zom-
bor Gábor polgármester büszkeségének adott hangot, amiért a vál-
ság közepette is lehet Kecskeméten remek fejlesztéseket végrehajta-
ni az oktatási intézményekben.

További információk: 
83/540-139, 83/540-290, 

83/340-450
Fax: 83/343 218

e-mail: agnespanzio@t-online.hu
www.agnespanzio.inf.hu l

www.confhotel.hu

Kedvezményes hétköznapok
az ***Ágnes Hotelben!

(hétfõtõl péntekig)
Az ajánlat tartalmazza:

� Min. 2 éjszaka szállás – kontinentális reggeli � fürdõköpeny-használat
� Korlátlan szauna, pezsgõfürdõ, sókamra, fedettmedence-használat

� Internethozzáférési lehetõség � Ingyenes parkolás (zárt parkoló)
� Ping-pong – rex-asztal
Ár: 6775 Ft/fõ/éj 

Az idegenforgalmi adó: 380 Ft/fõ/éj (18-70 év között a helyszínen fizetendõ)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!

Érvényes: 2009. 04.30-ig!

„Hétvégi felfrissülés” az ***Ágnes Hotelben!
(péntek–vasárnap)

Az ajánlat tartalmazza:
� 2 éjszaka szállás � kontinentális reggeli � a Hotel wellness részlegének 

� finn szauna � sókamra � pezsgõfürdõ � fedett medence használata
� fürdõköpeny használat � Internet hozzáférési lehetõség

� Ping-pong � rex-asztal � 1x gyógymasszázs (30 perc)
� 1x kozmetikai kezelés (kaviáros revitalizáló kiskezelés, vagy csokoládés

masszázs, vagy intenzív hidratáló kezelés)
Ár: 19.990 Ft/fõ/2 éj

Idegenforgalmi adó: 380 Ft / fõ / éj (18-70 év között a helyszínen fizetendõ)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!

Érvényes: 2009. 04. 30-ig! (kivéve: Húsvét)

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0337-04
Intézmény-akkrediteciós lajstromszám: AL-0010

KERESKEDELMI ÉS 
IDEGENFORGALMI TOVÁBBKÉPZÕ

A KIT BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉPVISELETE
az alábbi képzéseket indítja: 

– kereskedõ, boltvezetõ (régi OKJ kereskedõ 
vállalkozó), étkezdés (régi OKJ vendéglátó vállalkozó), frissítõ
masszõr, pénztárgépkezelõ, takarító, pincér, szakács, cukrász,
élelmezésvezetõ, vendéglátó eladó, élelmiszer- és vegyi áru

eladó, ruházati eladó, virágkötõ, pénzügyi-számviteli
ügyintézõ, kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ, ECDL, diétás szakács. 

Jelentkezni lehet: ÁFEOSZ Iskolában található
KIT irodában. 

Horváth Lajosné képviseletvezetõnél
Kecskemét, Bibó u. 1. Tel./fax: 06/76-416-695

A kecskeméti Szent Miklós Templomigazgatósága – Barátok temploma – rekon-
strukciós munkálatai során mûvészi színvonalon kialakította és 2008-ban meg-
nyitotta  a Szent Mihály altemplom urnatemetõjét. Közel 600 urnafülke került
kialakításra, melyek 1,2,3,4,5 személyesek, 15, 30 és 90 évre köthetõk le. 
Az urnatemetõ nyitott, az urnahely bérlés nincs vallási felekezethez kötve. A bér-
leti szerzõdés részletes feltételei a templomigazgatóságon tekinthetõk meg. 

H-V: 9.00–12.00, 13.00–16.00 
Plébánia tel.: 76/497-025 Iroda tel.: 76/506-752

Milyen tapasztalatokkal gazda-
godtak a nemrég zajlott Utazási ki-
állításon? – kérdeztük Vörös Tibor-
tól, a Piroska Tours igazgatójától.

– Az érdeklõdés ugyanak-
kora volt, mint máskor. Még
mindig a közelebbi, olcsóbb,
középkategóriás utak a nép-
szerûek, például Horvátor-
szág, Görögország, Olaszor-
szág, amelyek autóval vagy
busszal elérhetõ közelségben
vannak.

– A horvátok rossz pénzügyi
helyzete mennyire befolyásolja az
utakat?

– Semennyire. Aki elhatározta,
hogy menni akar, és megvan rá
a félretett pénze, az el fog utaz-
ni. Akinek van munkája, az ren-
geteget dolgozik manapság, s
fokozottan szüksége van a ki-
kapcsolódásra, a pihenésre.

– Az apartman, vagy a szállo-
da a jobb választás?

– Mindkettõnek megvan az
elõnye és a hátrá-
nya is. Ha kisgye-
rekkel utaznak,
akkor meggyõzõ-
désem, hogy az
apartman a jobb
választás, hiszen

az jóval olcsóbb. Viszont, ami-
kor már nagyobb gyerekkel uta-
zunk, akkor a szálloda tanácso-

sabb, allinclusive,
hiszen a sok üdí-
tõ, étel, gyümölcs,
stb. megemelheti
az árat, ha a pia-
con próbáljuk be-
szerezni.

– Ön milyen utakat ajánla-
na?

– A Piroska Toursnak Horvát-
országban, Bulgáriában saját
apartmanjai vannak. Én is a
közelebbi országokat, és az ol-
csóbb kategóriát javaslom, hisz
azt gondolom, hogy a család-
nak össze kell tartania, és közö-
sen kell utaznia. Üdülési csek-

ket elfogadunk, tehát a belföldi
utakat is tudjuk ajánlani.
Egyébként most nyitottunk egy
új utazási irodát Kiskõrösön, ez-
zel is azt mutatva, hogy ha a
valami gond van, akkor nem
befelé kell fordulni, hanem elõ-
re nézni.

KKeeccsskkeemméétt  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  22..  
TTeell..::  0066--7766//332288--663366  
FFaaxx::  0066--7766//332288--886633  

EE--mmaaiill::iinnffoo@@ppiirroosskkaa--ttoouurrss..hhuu  
wwwwww..ppiirroosskkaa--ttoouurrss..hhuu

A közeli országok a legnépszerûbbek
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– 1997-ben alakult meg az
IKO Magyarország Kft., a bel-
ga zsindelygyártó cég leány-
vállalataként – tudtuk meg
Nagy Péter Bálinttól, a kft.
ügyvezetõ igazgatójától. –
Fontos megemlítenem, hogy
mi csak kis- és nagykereske-
delemben forgalmazzuk a ter-
mékeket, a gyártásban nem
veszünk részt. Egy bérelt rak-
tárból indultunk, mára pedig
elmondhatjuk, hogy több száz
viszonteladó és vevõ tartozik
az ügyfeleink közé. Az ország
egész területérõl jönnek hoz-
zánk a termékekért, és ma
már egy igényesen kialakított,
ezer négyzetméteres raktár-
csarnokban, 120 ezer négy-
zetméternyi raktárkészlettel
rendelkezünk, ahol azonnal
kiszolgáljuk vevõinket. Folya-
matos fejlõdésen ment keresz-

tül a cég, amely mára piacve-
zetõvé nõtte ki magát az or-
szágban. Gazdaságilag haté-
konyan mûködõ vállalat va-
gyunk, sikerként könyveljük el,
hogy az építõiparban tapasz-
talható nehezebb periódus el-
lenére, azonos forgalmat tud-
tuk tartani az elmúlt évben. A
pozíciószerzés szempontjából
rendkívül sikeres évet zártunk,
meg tudtunk erõsödni, képe-
sek voltunk a növekedésre.

– Fõleg családi házak, lakó-
parkok, az utóbbi idõben pe-
dig, sor-és társasházak fedé-
sénél is keresik termékeinket.
Amit kevesen tudnak, hogy a
„platina-idõszak” keretében –
ami 10-15 év is lehet – teljes
csere garanciát vállalunk az
általunk forgalmazott árura.
Amennyiben gyártási hiba tör-

tént a terméknél, a leszedés,
újraépítés költsége bennünket
terhel.

– A 150 éve feltalált zsin-

dely, a cserép kerámiák után,
a legszélesebb körben hasz-
nált tetõfedõ anyag. Az IKO a
korábbi években, évtizedek-
ben több alkalommal hozott
létre világújdonságnak számí-
tó fejlesztéseket, és az Európa-

szabvány kidolgozásában is
részt vett. A cégünk alapelve,
hogy a hosszú távú célok a
fontosak, kitüntetett figyelem-
mel a termék várható élettar-
tamára, a biztonságra, a kör-
nyezetvédelemre.

– A zsindelytetõ a természe-
tes szépsége mellett sok elõnyt

kínál a felhasználónak. Álla-
gánál fogva vízzáró, ellenáll
az idõjárás extrém viszontag-
ságainak. Rugalmas, kis súlya
miatt pedig, alkalmas a köny-
nyített tetõszerkezetek építésé-
re, így jelentõs megtakarítást
eredményezhet a felhasználá-
sa. Külsõ körülményekre nem
érzékeny, és elnyeli az esõ
vagy jég által keltett zajt. A
tervezõk és építészek nagyon
kedvelik, mert verhetetlen a
kreatív felhasználás terén.
Széles szín- és formaválaszték-
ban kapható, ami lehetõvé te-
szi, hogy beolvadjon a környe-
zetébe és harmonizáljon min-
den épület stílusával. Folya-
matosan újítjuk a termékcsalá-
dunkat, jelenleg mintegy 150-
féle zsindelybõl lehet nálunk
választani. A szellõzõink lehe-
tõvé teszik a pára és a hõ ki-
áramlását a tetõszerkezetbõl,

megakadályozzák, hogy a
nedvesség károsítsa a tetõ-
szerkezetet. Lehûtik a tetõt és
növelik a szerkezet élettarta-
mát is. A tartozékok – fa-
háncslemezek, gerincek, alá-
tétek, vápák – és más tetõfe-
déshez szükséges anyagok
széles skálája szintén szerepel
a kínálatunkban, csakúgy,
mint a belga ereszcsatorna-
rendszer. 

– Ahogyan a piac megkí-
vánja, komoly kutatómunkával
figyeljük a trend változásait.
Idén is részt veszünk a Con-
struma nemzetközi építészeti
kiállításon, ahonnan mindig
érdekes tapasztalatokkal gaz-
dagodva térünk haza.

– Minden kedves vásárlón-
kat várunk az áruházunkban!

IIKKOO  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKfftt..
22004455  TTöörröökkbbáálliinntt,,
TToorrbbáággyy  uu..  1100//cc

TTeell::  2233//  333322--338888
FFaaxx::  2233//  333322--338899

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@zzssiinnddeellyy..hhuu
HHoonnllaapp::  wwwwww..iikkoo--sshhiinngglleess..hhuu

IKO Magyarország Kft.

Európa zsindelyszakértõje
AAzz  IIKKOO  vviilláággsszzeerrttee  vveezzeettõõ  sszzeerreeppeett  jjááttsszziikk  aa  bbiittuummeenneess  vvíízzsszziiggeetteellõõ  llee--
mmeezzeekk  ééss  llaakkóóiinnggaattllaannookk  tteettõõffeeddõõ  aannyyaaggaaiinnaakk  ggyyáárrttáássáábbaann  ééss  ffoorr--
ggaallmmaazzáássáábbaann..  AA  ttööbbbb  kkoonnttiinneennsseenn  mmeeggttaalláállhhaattóó  ccéégg  ffõõ  tteevvéékkeennyysséé--
ggee  aa  bbiittuummeenneess  tteettõõzzssiinnddeellyy  ggyyáárrttáássaa..  AA  ssookk  éévvttiizzeeddeess,,  zzssiinnddeellyykkéésszzíí--
ttééssbbeenn  ééss  ffoorrggaallmmaazzáássbbaann  eellttööllttöötttt  tteevvéékkeennyysséégg  aallaatttt,,  iiggaazzii  sszzaakkéérrttõõ--
jjéénneekk  vvaallllhhaattjjaa  mmaaggáátt  aa  ccéégg  aazzáállttaall,,  hhooggyy  vviilláággsszzeerrttee  mmiinnõõssééggeett  ééss
ssookksszzíínnûûssééggeett  kkíínnááll  aa  vváássáárrllóókknnaakk..  EEggyyrree  nnaaggyyoobbbb  sszzáámmbbaann  ttaappaasszz--
ttaalljjáákk  mmeegg  aa  tteerrmméékkeett  ffeellhhaasszznnáállóókk,,  hhooggyy  aa  zzssiinnddeellyy  ccssooddáállaattooss  tteettõõ--
ffeeddõõ  aannyyaagg,,  iiddeeáálliiss  tteettõõffeellúújjííttáásshhoozz  ééss  úújj  ééppüülleett  ééppííttééssééhheezz  eeggyyaarráánntt..  

Színvonalas szakmai konferencián
vettek részt a napokban az ország
építészei. A Kalocsa melletti
Bakodpusztán rendezett fórumon
neves elõadók, érdekes
elõadásait hallhatták a
jelenlévõk, különösen iz-
galmas témákban. A tel-
jesség igénye nélkül szó
esett a környezettudatos
számítógépes tervezés-
rõl, az energiatakarékos
tetõszerkezetrõl, és a
környezettudatos esõvíz hasznosí-
tásról is. 

– Évente két nagyobb konferen-
ciát rendezünk, mindig olyan té-

ma köré csoportosítva az elõadá-
sokat, ami a szakmát leginkább
érdekli – nyilatkozta lapunknak
Borbély Lajos, a Bács-Kiskun Me-

gyei Építészkamara elnöke, Kós
Károly-díjas építész. – Ezt igazolta,
hogy a kamarai tagság döntõ
többsége reprezentálta magát a

rangos eseményre. Színesítette a
konferenciát, hogy az idén a leg-
magasabb szakmai elismeréssel,
az Ybl-díjjal kitüntetettek alkotásai

is bemutatásra kerül-
tek.

Több építési anya-
got gyártó cég is kiál-
lította új termékeit a
találkozón. Érezhetõ
volt a gyártók verse-
nye, a termékfejlesz-
tõ csapatok környe-

zettudatos gondolkodása. Ösz-
szességében hasznos, jó han-
gulatú építész találkozó része-
sei lehettünk. 

Építész konferencia

A kecskeméti Kápolna utcában
található Mr. Senator Ital és
Édesség Szaküzlet népszerû az
igényes ajándékokat kedvelõ
és a különleges italokat elõny-
ben részesítõ, ínyenc vásárlók
körében. A több mint 20 éve
mûködõ üzletben az évek eltel-
tével folyamatosan szélesedett
a termékek palettája, ma már
az italkülönlegességek mellett,
édességeket és ajándékokat is
forgalmaznak.

Igényes környezetben, kibõ-
vített árukészlettel és új szol-
gáltatásokkal várják kedves
vásárlóikat. Márkás italaik kö-
zött mindenki találhat az egyé-
ni ízlésének megfelelõt,
ugyanis csak whiskybõl 30 fé-
lét árusít az üzlet, melyek kö-
zül a malátából készült ital
igazi csemege az ínyencek

számára. Különleges, minõsé-
gi boraikat ezúttal akciós áron
kínálják. Valódi pálinkát is
árusítanak, melyek közül a
Szicsek márkanevû egyenesen
kuriózumnak számít. Húsvét
közeledtével érdemes bepil-

lantani a külföldrõl származó,
kiváló minõségû csokoládé-
kért - amit elõtte meg is kós-
tolhatnak - az üzletbe.

Nemcsak gasztronómiai él-
ményt nyújtó termék kapható,
hanem különféle ajándéktár-
gyakat – köztük gyönyörû kris-
tálypoharakat – is megvételre
kínálnak. Egyedi kívánságokat
is teljesítve, bármit meghoznak
vásárlóik számára. Az ünnep
közeledtével fontos megemlíte-
ni, hogy igény szerinti ízléses
ajándékkosarakat is készíte-
nek, és kérésre házhoz szállít-
ják azokat.

KKeeccsskkeemméétt  KKááppoollnnaa  uu..  99..
TTeell..::  7766//  448833--225522

MMoobbiill::  3300//  885533--6699--7722
WWeebb::  wwwwww..mmrrsseennaattoorr..hhuu

ee--mmaaiill::
mmrrsseennaattoorr@@mmrrsseennaattoorr..hhuu

Húsvéti akciók a Senatornál

KALOCSA
KORONA TOURS

KALOCSA, SZENT ISTVÁN U. 5.
(megközelíthetõ az 51-es

számú fõúton és a Dunán!)

Tel.: 78/461-819
Fax: 78/ 461-676

Mobil: 30/ 945-9771
kalocsa@koronatours.hu

www.koronatours.hu
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– A képviselõ-testületünk el-
fogadta az idei költségvetést és
megállapította, hogy forráshi-
ány miatt, készenléti hitel felvé-
telére szorulunk – mondta el az
Alföldi Napló munkatársának a
polgármester úr. – Az idei ter-
vek között, amennyiben kedve-
zõen bírálják el a pályázatot, a
legnagyobb volumenû beruhá-
zásnak a Soltvadkertselymest,
valamint a Pirtót és Halast ösz-
szekötõ kerékpárút megépítése
ígérkezik. Az óriási balesetve-
szély miatt, nagyon nagy szük-
ség lenne erre az útra. Megem-
líteném továbbá, hogy pályázat
útján nyertünk egy 16 szemé-
lyes buszt, amit reményeink
szerint, már áprilisban átvehe-
tünk. 

– Egy falunkhoz közel talál-
ható, gyönyörû környezetben
elhelyezkedõ tanyát szeretnénk
még az idén tájházzá alakítani,
ami a késõbbiekben a lakosság
szabadidõs tevékenységét segí-
tené elõ. A temetõi ravatalozó

felújítására is pályázunk, a jövõ
évig pedig meg kell oldanunk
az iskola és óvoda akadály-
mentesítését. A tervek között
szerepel még a két belterületi út
teljes felújítása, mert eléggé el-
használódott állapotban talál-
ható a mostani. Nagyot lép-
nénk elõre, ha ezek az elképze-
lések megvalósulnának. Továb-
bi vállalkozásokat várunk a te-
lepülésre, s örülnénk, ha a két

bezárt benzinkút közül mûköd-
ne az egyik, s nem kellene min-
dig Halason tankolniuk az itt
élõknek.

– Sajnos a mostani tanévben,

létszámhiány miatt, az ötödi-
kets tanulóink már Kiskunha-
lasra járnak iskolába, majd kö-
veti õket a többi felsõ tagozatos
osztály is. A 7-esek és 8-osok
még végigjárják itt az iskolát,
de utána csak az alsó tagozat
marad a faluban. Mi persze
szeretnénk, ha továbbra is itt
történne az oktatás, amennyi-
ben a Kormány elõterjesztése
nyomán, az Országgyûlés ezt

törvénymódosítással lehetõvé
teszi. A szülõknek is ez jelente-
ne megnyugvást.

– Ha tudnánk tartani az elõírt
költségvetést, 2010-re kerülhet-
ne egyensúlyba az önkormány-
zat büdzséje (az új törvény miatt
alacsonyabb normatívát kaptak
az iskolák). Örömmel közölhe-
tem, hogy csak egy százalék
körül van Pirtón a munkanélkü-
liség aránya, ami biztató a jö-
võre nézve. Falunkban jó a köz-
biztonság, jó a légkör, s olyan
infrastruktúrával rendelkezünk
(kivéve a csatornát), mint egy
város. A tanyán élõ emberek
biztonságát is szem elõtt tart-
juk, a helyi rendõr rájuk is fi-
gyel, valamint a házi gondozói
jelzõrendszernek köszönhetõ-
en, pár perc alatt a helyszínre
ér igény esetén a segítség.

– Rendezvényeink közül ki-
emelném a májusi traktoros
buckajárással egybekötött fesz-
tivált, ahol sárkányrepülõrõl
szórják a cukrot a gyerekek
örömére. Minden kedves ven-
dégünket szívesen látjuk nem-
csak jeles alkalmainkon, ha-
nem az év minden további
napján.

Folyamatosan fejlõdõ, fiatal falu
BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyee  eeggyyiikk  lleeggffiiaattaallaabbbb  tteelleeppüüllééssee  aa  mmiinnddöösssszzee  6611
éévveess  PPiirrttóó,,  aahhooll  NNaaggyy  FFeerreenncc  mmáárr  hhoosssszzúú  éévveekk  óóttaa  llááttjjaa  eell  kköözzmmeegg--
eellééggeeddééssrree  aa  mmeeggttiisszztteellõõ  ppoollggáárrmmeesstteerrii  ffeellaaddaattookkaatt..  BBüüsszzkkee  aarrrraa,,
hhooggyy  iitttt  tteevvéékkeennyykkeeddiikk,,  ppeeddiigg  ssookksszzoorr  nneemm  kköönnnnyyûû  aazz  éélleett  eeggyy  aalliigg
ttööbbbb  mmiinntt  11000000  lléélleekksszzáámmúú  kköözzssééggbbeenn..  

AA  mmûûaannyyaagg  ttaarrttáállyyookk  ééss  mmûû--
aannyyaagg  bbeerreennddeezzéésseekk  ggyyáárrttáássáá--
vvaall,,  vvaallaammiinntt  uuttóóllaaggooss  mmûûaannyyaagg
bbeevvoonnaattookk,,  sszziiggeetteelléésseekk  kkéésszzííttéé--
sséévveell  ffooggllaallkkoozziikk  PPiirrttóónn  aa  RRiitt--PPoollyy
KKfftt..  EEggyyeeddii  iiggéénnyyeekk  aallaappjjáánn,,  mmaa--
ggaass  tteecchhnnoollóóggiiaaii  sszzíínnvvoonnaallllaall  áállllíítt--
jjáákk  eellõõ  aa  kküüllöönnbböözzõõ  tteerrüülleetteekkeenn
hhaasszznnáállhhaattóó  tteerrmméékkeeiikkeett..  AAzz
eeggéésszz  oorrsszzáágg  tteerrüülleettéérrõõll  --  ssõõtt  aall--
kkaallmmaannkkéénntt  kküüllffööllddrrõõll  iiss  --  kkaappnnaakk
mmeeggrreennddeelléésseekkeett..  RRiitttteerr  JJáánnooss,,  aa
ccéégg  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa  sszzáámmoolltt
bbee  llaappuunnkknnaakk  aa  vváállllaallaatt  mmûûkkööddéé--
sséérrõõll..  

– A cégünk alapítása óta eltelt
13 esztendõben folyamatosan
fejlõdtünk és fejlesztettünk, így a
dolgozóink létszáma is növeke-
dett, jelenleg 23 embernek tu-
dunk munkát adni. Alapelvünk,

hogy elégedett ügyfélkörrel ren-
delkezzünk, ezért rugalmasságot
gyakorlunk mind a kiszolgálás,
mind a gyártás terén. Az általunk
alkalmazott mûszaki mûanyagok
számos elõnyös tulajdonsága,
valamint az azokhoz tartozó igen
fejlett gyártástechnológia teszi le-
hetõvé, hogy a hagyományos
megoldásokat kiváltva, az ipar
számos területén mind komo-
lyabb igényeket kielégíthessünk.
Termékeinket egyedileg gyártott
mûanyag tartályok és berendezé-
sek alkotják, amelyek ipar és la-
kossági területen is széles körben

alkalmazhatóak. A cégünk által
készített eszközök egyaránt meg-
találhatóak a környezetvédelem-
nél, az élelmiszeriparban, a me-

zõgazdaságban, a gép-, a jármû-,
a gyógyszer- és a vegyiparban is.
Henger, kúp vagy akár szögletes
terméket is gyártunk, ha a partner

úgy kívánja, és 200 tonnányi áru
befogadására alkalmas raktá-
runk biztosítja a megfelelõ táro-
lást. A teljesség igénye nélkül
megemlítenék néhányat a válla-
latunknál gyártott produktumból:
mûanyag kád, gázmosó, oltó- és
termálvíz tartály, víztoronybélelés,
olajleválasztó, bortároló, erjesztõ,
ételszállító doboz, élõ hal nevelõ
tartály, labortálca… Medencék-
hez, tározókhoz pedig, az utóla-
gos bevonatot és szigetelést is el-
készítjük.

– A tavalyi évünk sikeresnek
mondható, de az elõttünk álló

idõszak nehezebbnek ígérkezik,
ezért új dolgokkal is próbálko-
zunk, új területeket vonva be a
rendszerünkbe. A fejlesztésekkel
egyelõre várunk, megnézzük, ho-
gyan alakul a következõ perió-
dus. Amennyiben visszaesés kö-
vetkezik be, pótolnunk kell az el-
veszett piacot, de azért optimistán
tekintünk a jövõbe.

– Szeretek Pirtón élni, itt min-
denki ismeri a másik embert, s az
önkormányzattal is jó a kapcso-
lat, egyszerûbb a kontakt, mint
egy nagyvárosban lenne.

RRIITT--PPOOLLYY  
MMûûaannyyaaggffeellddoollggoozzóó  KKfftt..

66441144  PPiirrttóó,,  ZZssoommbboossttóó  dd..  4499..
7777//444400--003355  FFaaxx::  7777//444400--002200

wwwwww..rriitt--ppoollyy..hhuu

Pirtói Rit-Poly Kft.

A mûanyag termékek mesterei

Csipak Tibor 1992-ben vette
meg a pirtói szeszfõzdét, s az-
óta egyéni vállalkozóként mû-
ködteti az üzemet.

– A környékbeli gazdák a
megtermelt gyümölcsüket ösz-
szeszedik, lecefrézik, s elhozzák
a szeszfõzdébe, ahol kisüsti
bérfõzés keretében ízletes pá-
linkát készítünk belõle - tudtuk
meg a tulajdonostól. - A zama-
tos alapanyagnak széles a ská-
lája, hiszen barackból, körté-
bõl, szilvából és meggybõl egy-
aránt fõzzük a finom nedût.
Havonta átlagosan 300 liter
pálinka készül az üzemben. Ko-
rábban a tízszeresével is meg-
birkóztunk, de a szigorú szabá-
lyok, drákói adórendeletek sok
kistermelõt elriasztanak a meg-
bízástól.

– Az évek folyamán fokoza-
tosan alakítottuk át az üzemet,

szeretnénk még a késõbbiek-
ben beruházni, de sajnos sem-
miféle támogatást nem igényel-
hetünk. Régebben jobban
megbecsülték ezt az iparágat
is, nagyobb értéke volt a mun-
kánknak. A visszajelzések alap-
ján azonban kijelenthetem,

hogy jó minõségû italt állítunk
elõ, de a még színvonalasabb
szolgáltatáshoz több pénzre
lenne szükség. Örülök, hogy
Pirtón van a szeszfõzde, mert itt
családias a légkör, szorgalmas
emberek lakják a települést,
akikkel jó a viszonyunk.

Minõségi pálinkák fõzdéje
Egybehangzó a vélemény, hogy Pirtón kifo-
gástalan a víz minõsége, s ez a tény az uni-
ós minõsítésû vizet szolgáltató technológiá-
nak köszönhetõ - állítja Farkas István, aki
már 37 éve dolgozik a Halasvíz Kft.-nél, il-
letve annak jogelõdjénél, és három éve lát-
ja el az igazgatói teendõket a vállalkozás-
nál. – Az EU szigorú rendeletben írta elõ,
hogy mely kémiai komponenseket kell eltá-
volítani a vízbõl, hogy teljesen egészséges
ivóvizet tudjunk szolgáltatni. Ez a Pirtón is
alkalmazott technológia képes arra, hogy
eltávolítsa a vasat, a mangánt, valamint az
arzént a termelt vízbõl. A település saját,
önálló kúttal és vízellátó rendszerrel rendel-
kezik. 

– Az uniós vízminõségi határértékek biz-
tosítása okán az Alföld északi részén már
több településen folyamatban van az ivó-
vízminõség-javító program, míg a Dél-
Alföldön most készítik elõ ezt a nagyfor-
mátumú beruházást ahol a projekt költsé-
ge több milliárd forintra tehetõ. Kétségte-
len, hogy a komoly víztisztító technológi-

áknak köszönhetõen egészségesebb az
ivóvíz, de a kissé túlzó uniós elõírások
rendkívüli módon meg fogják növelni a
szolgáltatási díjakat. 

– Pirtó község víziközmû rendszerének
karbantartási-felújítási tervében az ideén
fontos feladatok szerepelnek. Például a kor-
rodált csõszakaszok cseréje, az új vízmûkút
tervezése-engedélyeztetése, stb. Szeretnénk
nagypontosságú, távleolvasásos vízmérõ
rendszert telepíteni a bekötésekre, ami több
szempontból jelentene hasznos megoldást.
Ez a korszerû technika lehetõvé teszi a
gyors, pontos leolvasást és a hibátlan adat-
rögzítést. Emellett a fogyasztói hálózaton je-
lentkezõ csõtörés gyanúját is meg lehet álla-
pítani, mert minden rendellenességet azon-
nal jelez a mûszer. Szintén még az év során
kerülne sor a GPRS-rendszer kiépítésére,
amely segítségével nyomon követhetjük,
hogy mi történik a víziközmû rendszerekben,
s ez biztonságot és költségmegtakarítást je-
lent majd számunkra, amit a díjak mérsék-
lésében érezhet meg a fogyasztó.

Kitûnõ a pirtói víz

Sok éves óvónõi tapasztalatá-
nak köszönhetõen, tavaly óta
Demeter Józsefné vezeti a Pirtói
Vackor Óvodát.

– Ezt a nevet akkor vettük fel,
amikor sajnálatos okok miatt
különváltunk az iskolától – tud-

tuk meg a vezetõ óvónõtõl. –
Jelenleg egy nagy létszámú ve-
gyes csoporttal mûködünk, kü-
lönbözõ témák köré – ünnepek,
évszakok – rendezve az óvoda
programját. Családias légkör-
ben zajlik a mindennapos ne-
velés, jó kapcsolatot ápolunk a
szülõkkel. A gyerekek nagyon
szeretik, mikor kisétálunk a kö-
zeli tóhoz, vagy a Pirtó körüli,

esztétikai élményt nyújtó buc-
kákhoz. Egyébként is fontos
szerepet játszik a természet kö-
zelsége a kicsik életében, virá-
gokat ültettünk, kiskertet hoz-
tunk létre, ahol folyamatosan
figyeljük a növények fejlõdését. 

– Sikeres jótékonysági bálon
vagyunk túl, amit a szülõkkel
együtt szerveztünk, s a befolyt
összeget a foglalkozásokhoz
szükséges eszközök beszerzé-
sére, az udvari játékok felújítá-
sára, valamint a várva várt ki-
rándulásra fordítjuk. Május
elején ugyanis, a Fõvárosi Ál-
latkertet látogatjuk meg a gye-
rekekkel.

Kiránduló ovisok
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– Kiskõrösön tanultam vin-
cellérnek, a technikusi vizsgára
készített vizsgaboromat, a Cse-
reszegi Fûszerest pedig, elindí-
tottam a keceli versenyen, s ott
elnyerte a Város bora kitüntetõ
címet – nyilatkozta lapunknak
Dubai Éva. – Érdekességként
említem, hogy Schindler János-
tól vehettem át a díjat. Késõbb
a Corvinus Egyetemre jártam, s
otthon folyamatosan készítet-
tem borokat, kitartóan kísérle-
teztem az ízekkel. Több meg-
mérettetésre is beneveztem, és
mindig sikerült jó eredményt
elérnem. Mint utólag kiderült,
Schindler János figyelemmel

kísérte a pályafutásomat, meg-
keresett, vázolta a borászat
létrehozásáról szóló elképzelé-
seit. Nagyon meglepõdtem,
váratlanul ért a hatalmas meg-
tiszteltetést jelentõ, de ugyan-

akkor óriási felelõsséggel járó
feladat. Félév is eltelt, mire
igent mondtam. A februárban
kezdõdõ beruházásnál már vé-
gig követtem a technológiát.
Ez egy olyan szakma, amit
csak a gyakorlatban lehet iga-
zán elsajátítani, ezért is voltak
olyan hangok, amelyek a ta-
pasztalatot hiányolták a mun-
kámból. Szerencsére két nagy

borászati múlttal rendelkezõ,
kitûnõ szakember segít meg-
birkóznom a feladatokkal.

– Sok összetevõje van a fõ-
borász munkájának, az elejé-
tõl a végéig követnie kell a fo-

lyamatot. Elkészítettem a szü-
reti idõszak munkáinak üteme-
zését, ellátom a beérkezõ szõ-
lõk ellenõrzését, de részt ve-
szek a pincészeti munkafolya-
matban is. A saját elképzelé-
sem szerint alakítom a készülõ
bor ízének világát, és rám van
bízva, hogy milyen fajta boro-
kat készítsünk. Ebben a sze-
zonban 45 ezer mázsa szõlõt
dolgoztunk fel, amibõl 34 ezer
hektoliter bor készült. Néhány
héten belül forgalomba kerül
az általunk készített 15-féle
bor, melyek közül megemlíte-
nék néhányat. Teljesen új fajta
a Kunleány, melynek különö-
sen kíváncsi vagyok a fogadta-
tására. Érdemes lesz megkós-
tolni kiváló minõségû boraink
közül a Cserszegi Fûszerest, a
Rizlingszilvánit, a Zweigelt
rozét, a Kékfrankost és a
Cabarnet Sauvignont. Hosszú
távon inkább a fehér borok
elõállítását részesítjük majd
elõnyben, de megnyugtatom a
vörös nedûk ínyenc kedvelõit,
hogy azért róluk sem feledke-
zünk meg.

– Izgalommal várjuk, milyen
visszhangra találnak a vásár-
lók körében a boraink, és biz-
tató, hogy eddig mindenkinek
jó véleménye volt róluk. Nem
titkolt célunk, hogy a hazai és
külföldi piacon egyaránt meg-
határozó tényezõvé váljunk,
valamint szeretnénk az alföldi
borok presztízsét is visszaállí-
tani.

Összefogtak Kecelen a gazdák

Az Öreghegy borászat elsõ termékei
KKeecceell  kkoorráábbbbii  lleeggeennddááss  ppoollggáárrmmeesstteerree,,  SScchhiinnddlleerr  JJáánnooss  nnééhháánnyy  éévvee
kkeezzddeemméénnyyeezzttee  eeggyy  sszzõõllõõ--ééss  bboorrtteerrmmeellõõii  ccssooppoorrtt  mmeeggaallaakkííttáássáátt,,
hhooggyy  aa  kkeerreesskkeeddeelleemm  iiss  aa  ggaazzddáákk  kkeezzéébbee  kkeerrüülljjöönn,,  ííggyy  kköözzvveettlleennüüll
õõkk  jjuuttttaatthhaassssáákk  aa  ppiiaaccrraa  aa  tteerrmméékkeeiikkeett..  VVééggüüll  111144  ggaazzddaa  ffooggootttt  öösszz--
sszzee,,  aakkiikk  mmaa  mmáárr  ttööbbbb  mmiinntt  550000  hheekkttáárroonn  tteerrmmeesszztteenneekk  sszzõõllõõtt,,  ééss
ÖÖrreegghheeggyy--bboorr  KKfftt..  nnéévveenn  llééttrreehhoozzttáákk  kköözzööss  vváállllaallkkoozzáássuukkaatt..  UUnniióóss
ffoorrrráássbbóóll,,  iilllleettvvee  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáávvaall,,  eeggyymmiilllliiáárrdd  ffoo--
rriinnttbbóóll  ffeellééppíítteettttéékk  aazz  oorrsszzáágg  eeggyyiikk  lleeggmmooddeerrnneebbbb,,  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb
ppiinnccéésszzeettéétt..  AAzz  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóó,,  SScchhiinnddlleerr  JJáánnooss  vváárraattllaann,,  ddee  kkii--
ttûûnnõõ  ddöönnttééssee  kköövveettkkeezzttéébbeenn,,  eeggyy  2222  éévveess,,  tteehheettssééggeess  iiffjjúú  hhööllggyyeett,,
DDuubbaaii  ÉÉvváátt  nneevveezzeetttt  kkii  ffõõbboorráásszznnaakk..

KKiittûûnnõõ  mmuunnkkáátt  vvééggzzeetttt  aa  ppiinnccéésszzeett  kkiivviitteelleezzõõjjee,,  aa  MMoodduuss  VViivveennddii  KKfftt..

AAzz  11999911--bbeenn  aallaappííttootttt,,  kkeecceellii
sszzéékkhheellyyûû  MMoodduuss  VViivveennddii  KKfftt..,,
aa  ccéégg  aallaappeellvveeiinneekk  ––  mmeeggbbíízz--
hhaattóóssáágg,,  ggyyoorrss,,  ppoonnttooss,,  öösszz--
sszzeehhaannggoolltt  mmuunnkkaa  ––  iiss  kköö--
sszzöönnhheettõõeenn,,  jjóó  hhíírrnnéévvrree  tteetttt
sszzeerrtt  aazz  oorrsszzáágg  eeggéésszz  tteerrüüllee--
ttéénn..  AA  kkoorráábbbbii  eellééggeeddeetttt
mmeeggrreennddeellõõkk  úújjaabbbb  mmeeggbbíí--
zzáássaaii  ppeeddiigg,,  sszziinnttéénn  hhoozzzzáájjáá--
rruullttaakk  aahhhhoozz,,  hhooggyy  mmáárr  1188..
éévvee  kkiittûûnnõõ  rreeffeerreenncciiáákkkkaall
rreennddeellkkeezziikk  aa  vváállllaallaatt..

Közintézmények, önkor-
mányzatok, különbözõ nagy-
ságú vállalkozások és a lakos-
ság is elõszeretettel bízza meg
munkával a kft.-t, amely ma-
gasépítéssel, ipari épületek
szerkezetének kialakításával,
csarnoképítéssel, családi há-
zak kivitelezésével, belsõépí-
tészettel, valamint mûemlék-

védelemmel egyaránt foglal-
kozik. Egészségügyi épülettõl
kezdve, postákon át, oktatási
intézményekig, lakóparkig
széles a skálája a cég által
felépített vagy felújított létesít-
ményeknek. A siker másik pil-
lére a magasan kvalifikált
szakembergárda, valamint a
korszerû technológia, ami ál-
landó minõségfejlesztéssel öt-
vözõdik. 

–– A cégünk 18 éves fennál-
lásának a tavalyi bizonyult a
legsikeresebb esztendejének –
mondta el lapunknak Lakatos
Gábor, a Modus Vivendi Kft. ügyvezetõ igazgatója. – A leg-

nagyobb volumenû kivitelezé-
sünket szintén 2008-ban haj-
tottuk végre, mikor Budapesten
öt hónap leforgása alatt felépí-
tettük a több mint 19 ezer
négyzetméteres Vajda Papír-
gyárat. Az építési projekt ma-
gába foglalta az irodaházat, a
gyártóüzemet és a raktárt is. A
teljes beruházás mintegy 1,4
milliárd forintból valósult meg,
s büszkén említhetem, hogy ki-
vétel nélkül Bács-Kiskun me-
gyébõl való vállalkozások vet-
tek részt a munkálatokban. A
közelmúlt másik jelentõs kihí-

vásának a keceli Öreghegy
borászat pincészetének meg-
építése ígérkezett, s a visszajel-
zések alapján egybehangzó a
vélemény, hogy az ország
egyik legmodernebb és leg-
szebb pincészetét sikerült létre-
hozni. A nagyobb építkezések
mellett csarnokok, családi há-
zak teljes kivitelezésén is pár-
huzamosan dolgoztunk. 

–– Az év utolsó hónapjaiban
már érezhetõ volt nálunk is a
válság hatása, ezért néhány
fontos kérdésben el kell gon-
dolkodnunk a kft. jövõjét illetõ-
en. Egyelõre 4-5 hónapra ele-

gendõ megbízásunk van, ezért
csökkenteni kell a dolgozóink
munkaidejét, vagy más módon
kell összehúzni magunkat. Je-

lenleg 50 embernek biztosít
megélhetést a cég, szeretnénk,
ha megmaradhatna ez a lét-
szám. Egyre katasztrofálisabb
a pénzügyi helyzet, még a leg-
megbízhatóbb partnereink is
csak 3-4 hét csúszással utalják
át a munkáért járó összeget.
Legfõbb profilunk a hagyomá-
nyos magasépítési munkálatok
elvégzése: a kõmûves, ács, il-
letve lakatos szakmunkákat a
saját állományunk látja el, a
speciális épületgépészetet, vil-
lanyszerelést, festést, asztalos
munkákat a cég tulajdonosi
körébe tartozó szakipari alvál-
lalkozók végzik. Az idei mun-
káink közül kiemelném a kecs-
keméti sajtóház felújítását és a
császártöltési üzletházat, me-
lyeknek már javában zajlanak
a munkálatai. Remélem, hogy
a nehéz gazdasági helyzet el-
lenére is sikeres esztendõ elé
tekint a vállalatunk.

Legsikeresebb évét zárta a Modus Vivendi Kft.

Gyors, pontos kivitelezések

AA  1199  eezzeerr  nnééggyyzzeettmméétteerreess  VVaajjddaa  PPaappíírrggyyáárr

AA  KKoocchh  BBoorráásszzaatt  sszzéépp  ééppüülleettee

TTeettsszzeettõõss  ppaallaacckkoozzóó

Április elsejétõl újabb akciókkal
igyekszik kedvében járni vendé-
geinek a kecskeméti Gody Papa
Pizzéria. Mindennap, a dátum-
mal megegyezõ sorszámú spa-
gettik, rizses ételek és pizzaburg-
erek, fél áron lesznek fogyaszt-
hatóak, és a kedvezmény ter-
mészetesen a házhoz
rendelt ételekre is ér-
vényes. Húsvét elõtti
szombaton a tormás pizza
490 forintért kapható, az
ünnepnapokon viszont, zár-
va tart az étterem.
Örömteli hír, hogy más párhu-
zamosan futó akciókkal is ked-
veznek a betérõ vendégeknek.
Naponta 11 és 16 óra között
20% árengedménnyel várják a

diákokat, valamint vasárna-
ponként az idelátogató csalá-
dok fél áron lakhatnak jól. Az
étlapon széles a választék: a
pizzák mellett tésztákat, spaget-

tit, rizses húst, házi palacsin-
tát, salátát, kétféle sültet,
pizzaburgert is lehet rendel-

ni. Az egyik kedvenc a
parasztos pizza: (para-
dicsomszósz, tarja, kol-

bász, szalonna, hagyma,
tojás, sajt, pepperóni). 

GGooddyy  PPaappaa  PPiizzzzéérriiaa
KKeeccsskkeemméétt,,  AArraannyy  JJ..  uu..  33..            

TTeell..::  7766//  441155--551155                      
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  

HH––CCss::  1111––2233;;  PP––SSzz::  1111––2244;;  
VV::  1122––2222

Húsvéti akció
Gody Papánál

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  
MMeeggjjeelleenniikk    3300..000000  ppééllddáánnyybbaann

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
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Egy ilyen kisebb településen
elsõ számú feladat, hogy az in-
tézményeinket mûködtetni tud-
juk – nyilatkozta lapunknak. –
Fejleszteni mindig azt a területet
tudjuk, amire pályázatot írnak
ki. Az elmúlt idõszakban az
óvoda mosdóját újítottuk fel,
pályázat útján nyertünk egy ta-
nyabuszt, valamint egy második
világháborús emlékmûvet is fel-
avattunk. A Kiskunmajsával és
Móricgáttal közös kerékpár-
utunk – ha minden kedvezõen
alakul – június végére elkészül,
s ezáltal a majsai termálfürdõ
össze lesz kötve a bugaci, ide-
genforgalmi szempontból jelen-
tõs pusztával.

– A kétfordulós pályázat ke-
retében nyert pénzbõl szeret-
nénk az iskolát bõvíteni, illetve
renoválni, jelenleg elõkészítés
alatt áll ez a beruházás, remé-
lem, hogy még az idén hozzá-
foghatunk a megvalósításához.
Ugyancsak ez évi terveink kö-
zött szerepel egy új, az EU-s kö-
vetelményeknek megfelelõ ját-
szótér megépítése, valamint fel-
újítjuk a már meglévõk eszköz-
állományát is. A park sétáló út-
ját új díszkõ burkolattal látnánk
el, és egy történelmi emlékmû-
vet is állítanánk a 48 -as és 56-
os szabadságharcosok elõtt
tisztelegve.

– Tervezzük négy új buszváró

építését, valamint a
mûvelõdési ház és
a piac csarnok fel-
újítása is idõszerû
lenne az esztendõ
során. Hét éve aktí-
van részt veszünk a
szelektív hulladékgyûjtésben,
az idei évtõl még a tanyákról is
elszállítjuk a szemetet. Itt emlí-
teném meg, hogy a szemétte-
lep rekultivációjára is sor kerül
még ebben az évben. Ameny-
nyiben futja a keretbõl, szeret-
nénk a sportpályánk felújítását
és bõvítését is megvalósítani. 

– Tavaly óta a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás
tagjai vagyunk, s ez szintén
plusz bevételt jelent Jász-
szentlászló számára. A válság

ellenére, folyama-
tosan fejlõdik a te-
lepülés, az elmúlt
tíz évben átlagosan
mintegy 65 millió
forintnyi beruhá-
zást sikerült itt vég-

rehajtani. Igyekeztünk városi
komfortot biztosítani a lakos-
ságnak, mindezt úgy, hogy ne
terheljük meg õket az anyagiak
tekintetében

Kitûnõ testvértelepülési kap-
csolatot ápolunk több határon
túli helységgel, az erdélyi Gyer-
gyószárheggyel, a vajdasági
Tóthfaluval és a német Eggol-
sheimmel. Szeretek itt élni, re-
mélem, hogy még sokáig tevé-
kenykedhetek Jászszentlászló
fejlõdéséért.

Épülõ-szépülõ Jászszentlászló
PPaapppp  JJóózzsseeff  mmáárr  ttööbbbb  mmiinntt  3300  eesszztteennddeejjee  iirráánnyyííttjjaa  aa  jjáásszzookk  iirráánnttii
ttiisszztteelleettbbõõll  ffeellvveetttt,,  ééss  aa  sszziikklláábbóóll  ffoorrrráássvviizzeett  ffaakkaasszzttóó  kkiirráállyyuunnkkrróóll  eell--
nneevveezzeetttt  tteelleeppüülléésstt,,  JJáásszzsszzeennttlláásszzllóótt..  AA  ppoollggáárrmmeesstteerr  ssoohhaa  nneemm  hháátt--
rráálltt  mmeegg  aa  nneehhéézzssééggeekk  eellõõtttt,,  aa  tteetttteekk  eemmbbeerréénneekk  vvaalllljjaa  mmaaggáátt,,  aakkii
aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  vveezzeettõõjjeekkéénntt  nneemm  eennggeeddhheettii  mmeegg,,  hhooggyy  ffoollyyttoonn
ppaannaasszzkkooddjjoonn..

AAzz  oollddaall  mmeeggjjeelleennéésséétt  ttáámmooggaattttaa::  VVaassttaagg  ZZoollttáánn

– Jelenleg 94 óvodás és
16 bölcsõdés kisgyerek jár
hozzánk. Az óvodánk speci-
alitása, hogy néphagyo-
mányõrzõ, valamint kör-
nyezetvédõ intézmény is
egyben, ezért a nevelési
programot is erre a két do-
logra hegyeztük ki. Gyakor-
latban ez úgy valósul meg,
hogy a néphagyomány jeles
napjait projektszerûen dol-
gozzuk fel, s a további tevé-
kenységi formákat pedig,
ehhez igazítjuk. A gyerekek

különbözõ játszóházi fog-
lalkozások keretében isme-
rik meg a régi mestersége-
ket. Tagjai vagyunk az Or-
szágos Néphagyományõrzõ
Egyesületnek, s büszkén
említhetem meg, hogy
megkaptuk a „Mester óvo-
da” kitüntetõ címet.

– A környezetvédelemet
ugyancsak a szívügyünknek
tekintjük. A Föld napját pél-
dául úgy ünnepeljük, hogy
a mese kereteibe ágyazva
falutúrán vesznek részt a
gyerekek, akikkel körbejár-
juk a település nevezetessé-
geit, az adott helyszíneken
pedig, virágot ültetünk, és
összeszedjük a szemetet.
Testvéri kapcsolatot ápo-
lunk több határon túli ovi-
val, egymás rendezvényeit
elõszeretettel látogatjuk,
nyílt napokkal, bemutatók-
kal segítjük a másik munká-
ját. Sikeres március 15-i
megemlékezésen vagyunk
túl, zászlókat helyeztek el a
gyerekek a parkban lévõ
szobornál, majd az iskolá-
ban a nagycsoportosok el-
szavalták nekünk az ünnep-
hez kapcsolódó verseket.

Hagyományõrzõ és 
környezetvédõ ovisok

CCssúúrrii  FFeerreennccnnéé  mmáárr  1155  éévvee  vveezzeettii  aa  hheellyyii  nnaappkköözziiootttthhoonnooss  óóvvooddáátt  ééss
bbööllccssööddéétt  JJáásszzsszzeennttlláásszzllóónn,,  ss  öörröömmmmeell  ttáájjéékkoozzttaattttaa  llaappuunnkkaatt  aa  ggyyeerree--
kkeekk  nneevveelléésséétt,,  tteessttii--lleellkkii  ééppüülléésséétt  mmeegghhaattáárroozzóó  ffoonnttooss  iinnttéézzmméénnyy  mmiinn--
ddeennnnaappjjaaiirróóll..

Háromkilós a pékség specialitása 
– Két éve vettük át a péksé-

get, az ABC - t pedig, egy esz-
tendeje üzemeltetjük. Örömmel
mondhatom, hogy sikerült talp-
ra állítani mindkettõt - mondta
el Sallai János, a Malom ABC
és a Majsa Pite Pékség tulajdo-
nosa. - A sütõüzemünk specia-
litása a három kilogrammos
kenyér, amit nem sok helyen
gyártanak az országban, de
nagyon népszerû a vásárlóink

körében. Mivel az ízvilága más,
finomabb, mint a hagyomá-
nyos kenyéré, ezért szeretik az
emberek. Tulajdonképpen az
augusztus 20-ai ünnepi kenye-
ret kell elképzelni, mikor erre a
termékre gondolunk.

– Süteményeink közül a több-
féle ízben kapható, kézzel gyár-
tott pitéinket emelném ki. Büsz-
ke vagyok arra, hogy a környék
szinte összes településére szállí-

tunk a termékeinkbõl. Kiskun-
félegyházán március 23-án
nyitjottuk meg a legújabb szak-
üzletünket, ami már a hatodik
a saját boltjaink sorában. A fi-
lozófiánk egyébként is az, hogy
elõre menekülünk. Vagyis, ha
lehetõség nyílik, bõvíteni kell az
üzlethálózatunkat, optimistán
tekintve a jövõ elé. Annak külön
örülök, hogy mintegy 60 em-
bert tudunk foglalkoztatni a

pékségben, valamint a boltja-
inkban. 

– Szeretek itt élni, mert folya-
matosan fejlõdik a falu, szinte
városi körülmények vannak, és
úgy vélem, az emberekkel is jó
a kapcsolatunk. Ezúton is sze-
retném megköszönni a falu la-
kosainak, hogy megtisztelnek
bizalmukkal, és a vásárlásaik
alkalmával a mi termékeinket
részesítik elõnyben.

- A legutóbbi munkánkat a
jászszentlászlói templom héjaza-
tának cseréje jelentette - tudtuk
meg a jeles vállalkozótól. - Új
palával láttuk el az épület tetejét.
Két hónapig tartott a munka, a
mûszaki átadásra épp tegnap

került sor. A teljesség igénye nél-
kül megemlíteném néhány fonto-
sabb referenciánkat: Bácsalmá-
son új tornyot készítettünk a
templomnak, de Mélykúton, Fel-
sõszentivánon, Kiskunhalason,
Kiskunmajsán is végeztük már a
templomok tetõszerkezetének ja-
vítását vagy felújítását.  Érdekes
élményt jelentett továbbá a

pálosszentkúti kolostor teljes te-
tõcseréje és örülök, hogy a kö-
zelmúltban másik egyházmegyé-
be is meghívtak dolgozni: A do-
rozsmai templom tetõfelújítását
végeztük el. Ügyfeleink eddig
mindig elégetten nyugtázták az

átadott munkáinkat, s ennél na-
gyobb elismerésre nem is vá-
gyunk a kollégáimmal. Remé-
lem, még sok templomtorony
rendbetétele vár ránk a közeljö-
võben.

KKiiss  LLáásszzllóó  ááccssmmeesstteerr
KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzaa,,  SSzzõõllõõ  uu..  33..

TTeell::7766  //  446666--666699
MMoobbiill::  0066--7700--333322--3355--5555

Templomtornyok
ácsmestere 

KKiiss  LLáásszzllóó  mmáárr  ttööbbbb  éévvttiizzeeddeess  ttaappaasszzttaallaattttaall  rreennddeellkkeezziikk  aazz  ááccss,,  tteettõõ--
ffeeddõõ  ééss  áállllvváánnyyoozzóó  mmeesstteerrsséégg  tteerréénn..  CCssaappaattáávvaall  aazz  eeggyyhháázzii  ééppüülleetteekk--
kkeell  kkaappccssoollaattooss  ffaammuunnkkáákkrraa  sszzaakkoossooddootttt,,  ddee  vveetttteekk  mmáárr  rréésszztt  kköözzééppüü--
lleetteekk  tteettõõsszzeerrkkeezzeettéénneekk  aa  jjaavvííttáássáánn  iiss..  

Eördögh András, családi vállalkozás
keretében egy hatalmas farmon
lótenyésztéssel, mangalica tartásával
foglalkozik Jászszentlászló mellett. Az
a vágya, hogy egy önfenntartó gaz-
daságot hozzon létre, aminek egy
része  megvalósult: már most is õk
végzik a magvetéstõl a sütésig minden
fázisát a kenyér elõállításának. Aki a
mai gazdasági körülmények között, a
mindennapi kenyeret – vagy ahogyan
a székelyek hívták, az életet – elõ tudja
teremteni, azt már nagy baj nem
érheti.

AA  sszzeennnnyyvvíízzttiisszzttííttóótt  aa  KKÖÖZZMMÛÛ  KKFFTT  üüzzeemmeelltteettii



– Egy köztiszteletnek örven-
dõ, hithû helyi vállalkozó,
Nagy László és felesége ta-
valy 20 millió forintot utalt át
alapítványunknak, s ez döntõ
lendületet adott a templom-
építéshez –– nyilatkoz-
ta lapunknak Csor-
dás László. –– Azon-
nal egyeztetni kezd-
tünk Süveges atyával,
és dr. Bábel Balázs
érseknek beszámoltunk az
elképzeléseinkrõl, aki az elsõ
pillanattól a támogatásáról
biztosított bennünket.

––  HHaa  jjóóll  ttuuddjjuukk,,  aa  nneevveess  ffõõ--
ppáásszzttoorr  aajjáánnlloottttaa,,  hhooggyy  SSzzeenntt
LLáásszzllóórróóll  nneevveezzzzéékk  eell  IIsstteenn  úújj
hháázzáátt..    

– Így igaz. Településünk ne-
vébõl következõen, elõször
az tûnhet logikusnak, hogy
Szent Lajos legyen az új
templom oltalmazója, csak-

hogy a szomszédos Lajos-
mizse ebben is jócskán meg-
elõzött bennünket. És éppen
a mizsei plébánostól, Süve-
ges István atyától tudjuk,
hogy a

papok úgy
tudnak legjobban híveik segít-
ségére lenni, ha más-más ne-
vet viselnek a környezõ tele-
pülések templomai, s így a
védõszentek tiszteletére ren-
dezett búcsúk eltérõ napokra
esnek. Fontos érv volt az is,
hogy Szent László királysága
a magyarság szempontjából
sorsdöntõ volt, és szikla hite

ma is hordoz üzeneteket hon-
fitársainknak. De az érsek úr
nem titkolta: az sem volt mel-
lékes a névválasztásnál, hogy
templomunk építésének fõ
mecénását Nagy Lászlónak
hívják.    

– KKiinneekk  aa  tteerrvveeii  aallaappjjáánn
eemmeellkkeeddiikk  mmaa  eezz  aazz  úújj  lléétteessíítt--
mméénnyy??

– Szintén felajánlásként, va-
gyis ingyen vállalta a Gomép
Kft. a tervezést és az összes
papírmunkát, ami az engedé-
lyeztetésekkel jár. Az alapítvá-
nyunk kuratóriuma az egyházi

vezetés egyetértésével úgy
döntött, hogy ezt a

mizsei céget bízza meg a kivi-
telezéssel is. 

––  AA  hheellyyii  llaakkoossookk  kköözzüüll  ssookkaann
jjeelleezzttéékk  sseeggííttõõ  sszzáánnddéékkuukkaatt??

– Hála Istennek, egyre töb-
ben kopogtatnak be hozzánk
ilyen szándékkal. Többnyire
azok ajánlják fel két kezük
munkáját, akik pénzzel nem
tudják támogatni ügyünket. 

A Gomép Kft. egyébként
garantálta, hogy a lakosok
temp lomép í t é -
sen végzett
t á r s a -
dalmi

munkájának az értékét le-
vonja a kivitelezés költsége-
ibõl. Vagyis pénzzel mérhe-
tõ mindenkinek mindenfajta
segítsége. A nevüket egyéb-
ként, márványtábla õrzi majd
templomunk bejáratánál.  

–– Jeles esemény színhelye
lesz március 29-én Felsõla-
jos.

– Valóban, hiszen dr. Bábel
Balázs érsek –– miután Lajos-

mizsén megnyitotta az
egyházmegyei missziót ––
délelõtt 10 órakor részt
vesz a templomunk
alapkõletételére rende-
zendõ ünnepségünkön.
Ahogy ez ilyenkor szo-
kás, egy hengert rej-
tünk mi is az utókor
számára az alapkõ

alá, benne az alapító
okirattal, a támogatók
névsorával, illetve a na-
pilapokkal. S ha min-
den a terv szerint ha-
lad, akkor 2010. június
27-én, Szent László

napján, birtokukba ve-
hetik a hívek új templo-
munkat. Lakosaink 90
százaléka római katoli-
kus,  úgyhogy el lehet
képzelni, mekkora vá-
rakozás elõzi meg Isten
felsõlajosi házának
megvalósulását.

A Felsõlajosi Temp-
lomért Alapítvány kuratóriu-
mának tagjai: Csorba
Istvánné (elnök), Zsikla
Istvánné, Terenyi Zoltánné,
Szigetvári Antal, Majoros
István, Nagy Lászlóné, Ju-
hász Gyula.
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Azzal a filozófiával jött létre a
központ, hogy a természetes
gyógymódokkal kiegészített, kon-
vencionális orvoslást sokan egy
helyen, egyszerre szeretnék meg-
kapni. Az intézményünk ezt a
komplexitást tudja nyújtani, külön-
bözõ szakorvosaink kivizsgálják a
hozzánk forduló embereket és a
gyógyszeres kezelések mellett ter-
mészetes gyógymódokkal – dié-
ták, salaktalanító kezelésekkel,
gyógynövényekkel és más mód-
szerekkel – kiegészítik azokat. Há-
rom év után kijelenthetem, hogy a
létesítmény kiállta az idõ próbáját,
folyamatosan növekedett a paci-
entúránk, azon belül is az elége-
dett emberek száma. Sokan a
törzsvendégeinkké váltak, egy-
másnak adva a jó hírt intézmé-
nyünkrõl. Az emberekben még él
az a beidegzõdés, hogy csak utol-
jára jöjjön a mûtét vagy gyógysze-
res beavatkozás, ha lehet termé-
szetes módszerekkel, tanácsokkal
oldódjon meg az egészségügyi
problémájuk. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk a prevencióra, fontos, hogy
megelõzzük a kialakuló betegsé-
get akkor is, ha már beteg valaki
(hiszen gyakran jön a következõ
betegség) és akkor is, ha még
nem érzi magát betegnek. Olyan

vizsgálati mód-
szereket alkal-
mazunk, hogy
a betegség
megjelenése
elõtti tendenci-
át ismerjük fel,
s olyan infor-
mációt kap-
junk, amibõl
következtetni

tudunk a páciens állapotára.
Nemcsak az idõsebb vagy közép-
korosztály körében népszerûek a
legkorszerûbb mûszerekkel vég-
rehajtott állapotfelméréseink, ha-
nem már a fiatalok közül is sokan
igénybe veszik ezeket a szolgálta-

tásokat, kíváncsiak a szervezetük
állapotára. Sok cég igényli a dol-
gozóik egészségének felmérését,
s a megelõzõ vizsgálatokból sok
mindenre fény derül. Elõfordult
már, hogy reménytelennek tûnõ
helyzetben lévõ embereken is se-
gített a természetes gyógymód,
amely nem ellentéte a szokásos
egészségügyi eljárásnak, hanem
ha kifogy az eszközeibõl a kon-
vencionális orvoslás, hatékonyan
kiegészíti azokat.  Magas techni-
kai színvonalú gépek, fejlett hát-
tér áll rendelkezésre, mint például
a 3 dimenziós UH, vagy a ter-
movíziós kamera, vagy a BETA di-
agnosztika. Legnépszerûbb szol-
gáltatásaink mégis a különbözõ
masszázsok, amelyek folyamatos
teltházzal mûködnek. A jövõbeni
terveink között szerepel, hogy
újabb orvosok alkalmazásával –
kardiológus, gyerekgyógyász –
szeretnénk bõvíteni a szolgáltatá-
saink körét. 

Bio-Spa: természetes gyógymódok egy központban
DDrr..  TTaammaassii  JJóózzsseeff,,  aa  BBiioo--SSppaa  MMeelliissssaa  EEggéésszzsséégg--  ééss  WWeellllnneesssskköözzppoonntt
iiggaazzggaattóó  ffõõoorrvvoossaa  11998855  óóttaa  aallkkaallmmaazz  pprraaxxiissáábbaann  kkoommpplleemmeenntteerr  mmóódd--
sszzeerreekkeett..  AA  bbeellggyyóóggyyáásszzaatt  ééss  aa  ttáárrssaaddaalloomm--oorrvvoossttaann  sszzaakkoorrvvoossaa..  SSookk
mmááss  vviizzssggáávvaall,,  mmiinntt  nneeuurráálltteerraappeeuuttaa,,  rreefflleexxoollóógguuss,,  aakkuuppuunnkkttõõrr,,  ffiittootteerr--
aappeeuuttaa,,  áájjuurrvvééddiikkuuss  kkééppeessííttéésssseell  rreennddeellkkeezzõõ  oorrvvooss  iiggaazzggaattóó  nnéémmee--
ttoorrsszzáággii  kklliinniikkáákkoonn  ffoollyyttaattttaa  ttaannuullmmáánnyyaaiitt  ééss  aa  TTáávvooll  --  KKeelleetteenn  sszziinnttéénn
rréésszztt  vveetttt  kkééppzzéésseekkeenn..  HHáárroomm  éévvee  ddöönnttöötttt  úúggyy,,  hhooggyy  mmeeggaallaappííttjjaa  vváárroo--
ssuunnkkbbaann  iiss  aa  ggyyoorrssaann  nnééppsszzeerrûûvvéé  vváállóó  BBiioo--SSppaa  eeggéésszzssééggkköözzppoonnttoott..  

DDrr..  TTaammaassii  JJóózzsseeff
iiggaazzggaattóó  ffõõoorrvvooss

Áprilisi akciós ajánlatunkból:
Délelõtti akciók (hétköznap 8-12 óráig):

Vércseppanalízis+ov. 15.600 Ft helyett 7.800 Ft
Minden délelõtt ingyenes szájárammérés

További akciók: Ultrahangvizsgálat 20% engedménnyel
Hõtérkép + konz. 14.380 Ft helyett 9.990 Ft

5 alkalmas kolon hidroterápia bérlet 
30.100 Ft helyett 19.900 Ft

További akcióink: www.biospa.hu

BBiioo--SSppaa  MMeelliissssaa  EEggéésszzsséégg--  ééss  
WWeellllnneesssskköözzppoonntt

KKeeccsskkeemméétt  PPiiaarriissttáákk  tteerree  77..
��7766//332222--888844;;  7766//332222--997799;;  2200//997711--22777722

wwwwww..bbiioossppaa..hhuu  
ee--mmaaiill::  bbiioossppaa@@bbiioossppaa..hhuu

RReennddeezzeetttt,,  sszzééppeenn  ffeejjllõõddõõ  kkiisskköözzsséégg  FFeellssõõllaajjooss,,  aahhooll  aazz  eemmbbeerreekkbbeenn
mméégg  mmuunnkkááll  aa  kköözzöössssééggéérrtt  vvaallóó  ggoonnddoollkkooddááss,,  aazz  eeggyymmááss  iirráánnttii
ttiisszztteelleett  ééss  aa  sseeggííttõõkkéésszzsséégg..  MMáárr  11998866--bbaann,,  aa  tteelleeppüüllééss  öönnáállllóóvváá
vváálláássaakkoorr  mmeeggffooggaallmmaazzóóddootttt  aazz  iitttt  ééllõõ  ppoollggáárrookkbbaann  eeggyy  tteemmpplloomm
ééppííttéésséénneekk  iiggéénnyyee,,  ss  aa  hheellyyéétt  iiss  kkiijjeellööllttéékk,,  kköözzvveettlleennüüll  aa  ffaalluuhháázz  sszzoomm--
sszzééddssáággáábbaann..  EEzz  aa  tteerrüülleett  22000066--bbaann  kkeerrüülltt  aazz  eeggyyhháázz  ttuullaajjddoonnáábbaa
eeggyy  ffeellaajjáánnllááss  jjóóvvoollttáábbóóll::  AA  lleeeennddõõ  tteemmpplloommkkeerrtt  eeggyyhhaarrmmaaddáátt  ZZssiikkllaa
BBéélláánnéé  aaddoommáánnyyoozzttaa  aa  nneemmeess  ccééllrraa,,  ccssaallááddii  bbiirrttookkáábbóóll,,  vvaallaammiinntt  aa
FFeellssõõllaajjoossii  TTeemmpplloomméérrtt  AAllaappííttvváánnyy  ééss  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  sseeggíítt--
ssééggéévveell  kkeerrüülltt  aa  tteelleekk  vvéégglleeggeess  kkiiaallaakkííttáássrraa..  EEzztt  mmeeggeellõõzzõõeenn  22000033--
bbaann,,  CCssoorrddááss  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr  aallaappííttóó  kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree,,  éélleettrree
hhíívvttáákk  aa  FFeellssõõllaajjoossii  TTeemmpplloomméérrtt  AAllaappííttvváánnyytt,,  ss  aa  tteerrvveekk  sszzeerriinntt,,  aa  mmáárr--
cciiuuss  2299--eeii  aallaappkkõõlleettéétteelltt  kköövveettõõeenn,,  mméégg  eezzeenn  aa  nnyyáárroonn  eellkkeezzddõõddhheett--
nneekk  aa  kkiivviitteelleezzééssii  mmuunnkkáákk..

Templom épül Felsõlajoson

Egy kis település nagy álma teljesül

Felsõlajosi  Templomért Alapítvány számlaszáma:
65500130-30038573-54000013

A cikk megjelenését támogatta
Suta Géza és családja
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AA  nneemmzzeettkköözzii  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg
hhaattáássaaii  MMaaggyyaarroorrsszzáággoott  ééss  aa  hhaa--
zzaaii  vváállllaallkkoozzáássookkaatt  iiss  rreennddkkíívvüüll
éérrzzéékkeennyyeenn  éérriinnttiikk..  KKüüllöönnöösseenn
ffoonnttooss,,  hhooggyy  aazzookk  aa  vváállllaallkkoozzáá--
ssookk,,  aammeellyyeekk  aakkáárr  ffiinnaannsszzíírroozzáássii
ffoorrrráássaaiikk  bbeesszzûûkküüllééssee,,  aakkáárr  ppiiaa--
ccuukk  ááttrreennddeezzõõddééssee  mmiiaatttt  nneehhéézz
hheellyyzzeettbbee  kkeerrüülltteekk,,  ttiisszzttáábbaann  llee--
ggyyeenneekk  aa  MMaaggyyaarr  KKoorrmmáánnyy  ééss  aazz
EEuurróóppaaii  UUnniióó  áállttaall  aa  vváállssáágg  llee--
kküüzzddéésséérree  sszzáámmuukkrraa  bbiizzttoossííttootttt  llee--
hheettõõssééggeekkkkeell..  EEzztt  aa  ttiisszzttáánnllááttáásstt
sseeggíítteettttee  aa  nnaappookkbbaann  KKeeccsskkeemméé--
tteenn  iiss  aazz  aa  ttáájjéékkoozzttaattóó  rreennddeezz--
vvéénnyyssoorroozzaatt,,  aammeellyynneekk  kkeerreettéébbeenn
vváállllaallkkoozzóóii  ffóórruummoonn  aa  kkoonnkkrréétt  ttáá--
mmooggaattáássookkaatt  ééss  aazz  eeggyyéébb,,  vvááll--
ssáággeennyyhhííttõõ  eesszzkköözzöökkeett  mmuuttaattootttt
bbee  aa  NNeemmzzeettii  FFeejjlleesszzttééssii  ééss  GGaazz--
ddaassáággii  MMiinniisszzttéérriiuumm..

Megnevezett okok
Rövid, lényegre törõ elõadások
mellett tanácsadók és konzultá-
ciós pultok várták az érdeklõdõ-
ket, amelyeknél az uniós vállal-
kozói pályázatokról, a Magyar
Fejlesztési Bank hiteleirõl, a Ma-
gyar Befektetési és Kereskede-
lemfejlesztési Ügynökség és a
Regionális Munkaügyi Központ
szolgáltatásairól kaphattak sze-
mélyre szóló tájékoztatást.
Emellett az EU-s hiteltermékeket
forgalmazó kereskedelmi ban-
kok és a Kistérségi Koordinációs
Hálózat munkatársai is rendel-
kezésére álltak, hogy részlete-
sen bemutassák ezeket a kedve-
zõ, és a válság során egyre fon-

tosabbá váló termékeket, szol-
gáltatásokat.

Dr. Balogh László kecskeméti
országgyûlési képviselõ köszön-
tötte a a fórumon résztvevõ több
száz fõnyi érdeklõdõt, majd Baj-
nai Gordon, Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági miniszternek adta
át a szót. A miniszter nyitásként
az 1929-33-ig tartó válsággal
vont párhuzamot, s reményének
adott hangot, hogy a világ kor-
mányaiban lesz annyi bölcsesség
és erõ, hogy nem követik el a 80
évvel ezelõtti hibákat. Beszédé-
ben kiemelte, hogy a korábban
meglévõ pénz 20 százaléka tel-
jesen eltûnt, a megmaradt 80
százalékot pedig, nehezen ad-
ják kölcsön egymásnak a szer-
vezetek. Bajnai Gordon három

jelen lévõ válságot nevezett
meg: 

– pénzügyit: eltûnt a bizalom
a gazdaságból, 

– munkaadói-munkavállaló-
it: melynek a kereslethiány az
oka,

– 10 éve nem hajtott végre
érdemi fejlesztést az ország.

Eszközeink
a válságkezelésben

11..  PPéénnzzeesszzkköözz  
A gazdasági miniszter hang-

súlyozta, hogy 1400 milliárd fo-
rint közvetlen forrás áll a vállal-
kozások rendelkezésére, melybõl

már 560 milliárd elérhetõ for-
mában van jelen. A bankok for-
rást nyújtanak a kis- és középvál-
lalkozásoknak, amire az állam
garanciát kínál. 80 milliárd visz-
sza nem térítendõ támogatás pe-
dig, EU-forrásból származik. Or-

vosolni kell azt a problémát,
hogy a bankok lassabban juttat-
ják el a forrásokat azokhoz, aki-
ket megillet.

22..  AA  mmuunnkkaahheellyyeekk  vvééddeellmmee  
Október óta, mintegy 30 ezer

munkahely szûnt meg. Az új esz-
köz ennek kezelésére, hogy segít-
séget nyújt a kormány a vállalko-
zásoknak: Négy munkanap mel-

lett, egy nap képzés lenne a dol-
gozók részére, amit a kormány fi-
nanszírozna a munkáltatók felé.
Új feltétel az uniós pályázatoknál,
hogy nem kell növekednie a vál-
lalatnak, hanem elég a munka-
helyek megtartása.

33..  BBeerruuhháázzááss  éélléénnkkííttééss  
Brüsszel már 2 nagyobb volu-

menû beruházást jóváhagyott, to-
vábbi 16 pedig még vár a kedve-
zõ elbírálásra. Bajnai Gordon az
épülõ Mercedes Gyárra kitérve
megerõsítette azt az információt,
hogy 2500 munkahely fog terem-
tõdni Kecskeméten, országos szin-
ten pedig, a beszállítók miatt ez 10
ezer embernek igér munkát ez a
beruházás. Megnyugtatott min-
denkit, hogy a kósza híresztelések
ellenére, felépül a gyár. Amit keve-
sebben tudnak, hogy 10 ezer új
munkahely is létre jött október óta.
A kormány a válsággal szembe-
menõ programot folytat, külön
szerencse, hogy ezt uniós pénzek-
bõl teheti.

Bács-Kiskun megyérõl szólva a
miniszter megemlítette, hogy a be-
érkezett 1160 pályázat közül, 510
kedvezõ elbírálásban részesült, s
ez az arány jobb, mint az országos
átlag. A legnagyobb támogatást a
Kreatív Innovációs Központ kapta.

Tíz éve nem volt alapvetõ mo-
dernizációs lépés, a „megalkuvó
realizmus” miatt, mert a nagy po-

litikai pártok az egymással való
csatározások közepette feláldoz-
ták az ország fejlesztési érdekeit.
Súlyos probléma, hogy a felnõtt
lakosság csupán 57 százaléka
dolgozik legálisan, ez mindössze
2 millió adófizetõt jelent, szavazni
viszont 80 százalék is elmegy. Ar-
ra felé haladunk, hogy egyre job-
ban megéri otthon maradni.
Amennyiben egy külföldi cég be-
fektetni akar, a hozzánk hasonló
kvalitású országokban – Csehor-
szág, Lengyelország – olcsóbban
megteheti, a kedvezõbb adórend-
szer miatt. 

Ami orvoslást jelenthet
Abba kell hagyni az önámítást,
csökkenteni kell a kiadást, a vál-
lalkozók válláról levenni a terhe-
ket. Két százalékkal gyorsabban
növekedni az európai átlagnál,
elérni, hogy 65 százalékra emel-
kedjen a legálisan dolgozók szá-
ma. Minél gyorsabban bejutni az
EU-zónába és bevezetni az eurót.
Munkabarát adórendszert kell ki-
alakítani, magasabb technikai
fejlettséggel rendelkezni a szom-
szédos országoknál. Egyedül az
oktatási kiadásokon nem kell
spórolni, mert hosszú távon meg-
térül. Bajnai Gordon mindenki-
nek azt javasolta, hogy figyelje a
Németországban zajló esemé-
nyeket, mert az exportunk jelen-
tõs része oda irányul, s ha ott el-
indul felfelé a gazdasági mutató,
elõbb-utóbb nálunk is rendbe jö-
het a válság okozta helyzet.

Bajnai Gordon miniszter fóruma városunkban

Õszinte párbeszéd a megoldásokról

Válságkezelés Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében

– A legfontosabb az, hogy ké-
pesek legyünk helyzetünket objek-
tív módon értékelni. Mások hibáz-
tatása és a külsõ körülményekre
történõ hivatkozás helyett gyako-
roljunk inkább önkritikát! Vajon
szolgáltatunk-e olyan színvonalon,
hogy piacunkat meg tudjuk tarta-
ni? Koncentráljunk a nyereséges
területekre és ügyfélkapcsolatokra!

––  EEzz  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  aa  vváállllaallkkoo--
zzáássookk  áálllljjaannaakk  llee  ffeejjlleesszzttééssii  eellkkéépp--
zzeelléésseeiikkkkeell??

–  A válság a kényszer mellett
egyben lehetõséget is jelent a
megújulásra, ugyanis ilyen idõ-
szakban jelentõs piaci átrendezõ-
dések történnek. A kezdeményezõ-
készséget, mint elõnyt használjuk
ki. Az ECC-Consulting Zrt.-nél azt
tapasztaljuk, hogy ebben az idõ-
szakban több cégtõl kapunk piac-
kutatási és vállalati stratégia elké-
szítésére szóló megbízást, melynek
birtokában a cégek új piacokra is
léphetnek. 

––  HHooggyyaann
ttuuddjjáákk  aa  ttööbbbb--
lleetteett  éérrttéékkeessííttee--
nnii  aa  vváállllaallkkoo--
zzáássookk,,  hhaa
ccssöökkkkeenn  aa  ffoo--
ggyyaasszzttááss??

– Az új pia-
cok meghódítását nemcsak taná-
csokkal tudjuk segíteni, hanem tet-
tekel is. Sikeresen mûködik az
ECC-Consulting Baltic Részvény-
társaságunk Vilniusban. Hazai kkv-
kat és nagyvállalatokat képviselünk
a régió piacán. Közremûködésünk-
kel eddig is jelentõs export realizá-
lódott a balti országokba. 

––  MMiillyyeenn  mmóóddoonn  lleehheett  ffeejjlleesszztteennii
sszzûûkkööss  ppéénnzzüüggyyii  ffoorrrráássookk  mmeelllleetttt??

– A vállalatok már most is élnek
a kedvezõbb feltételekkel igénybe

vehetõ, magasabb támogatástar-
talmú pályázati lehetõségekkel.
Nagyon keresettek a „Munkahe-
lyek megõrzéséért” és a „Vállalati
innováció támogatása” címû pá-
lyázatok. A beruházás indítását
azonban a pályázat pozitív elbírá-
lásához kötik. A gépbeszerzéshez
kötõdõ fejlesztések lízing alapú fi-
nanszírozása gyorsabb és egysze-
rûbb megoldást jelenthenekt. En-
nek érdekében együttmûködünk
hazai bankokkal és lízingcégekkel.
Idén újabb kamattámogatott hitel-
konstrukciók jelentek meg, és ex-
port tevékenység finanszírozásához
is lehet kedvezõ forrást igényelni.

––  AA  kköörrbbeettaarrttoozzááss  pprroobblléémmáájjáárraa
mmii  aa  mmeeggoollddááss??

– A vállalatvezetõk megtapasz-
talták, hogy nem elég eladni, az el-
lenértéket is realizálni kell. Erre
nyújtunk megoldást a vállalatok-
nak a pénzintézettel történõ fak-
torálással és követelésállományuk
lebiztosíttatásával.

Piaci átrendezõdések
Mit segíthet egy nemzetközi tanácsadó?

AA  nneehhéézz  ggaazzddaassáággii  hheellyyzzeett  mmeeggoollddáássaaii  lleehheettõõssééggeeiitt  kkuuttaattvvaa,,  BBááccss--KKiiss--
kkuunnbbaann  iiss  eeggyyrree  ttööbbbb  jjáárrhhaattóó  úúttrraa  bbuukkkkaannhhaattuunnkk..  IIrráánnyymmuuttaattóóaakk  lleehheett--
nneekk  KKoovvááccss  TTaammáássnnaakk,,  aazz  EECCCC--CCoonnssuullttiinngg  ZZrrtt..  vveezzéérriiggaazzggaattóójjáánnaakk  sszzaa--
vvaaii,,  aakkiitt  aarrrróóll  kkéérrddeezzttüünnkk,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  ttaannááccssookkaatt  ttuudd  aaddnnii  aa  ccééggeekk  sszzáá--
mmáárraa    ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  iiddeejjéénn..

Kecskemét, Kölcsey u. 7/A II. em.
Tel.: 76/508-750

www.eccconsulting.hu

– Amennyiben egy cég lét-
szám leépítési bejelentést tett
felénk, nagyon rövid idõn belül
megszervezzük a munkaválla-
lók részére a megfelelõ tájé-
koztatást a központunk szol-
gáltatásairól, akár az adott
munkahelyen is adunk felvilá-
gosítást, és felkészítjük a dol-
gozókat, hogy milyen ellátásra,
támogatásra van jogosultsá-
guk - magyarázta az igazgató.
– Egyéni és csoportos formá-
ban is tájékoztatjuk õket. Infor-
mációkkal szolgálunk az aktu-
ális állásokról, képzési lehetõ-
ségekrõl. Tanácsot adunk az
önéletrajz készítéséhez, ho-
gyan kell az állásinterjún visel-
kedni, illetve milyen formában
kereshet munkát az ügyfél. 

– Akinek megszûnt a munka-
viszonya szinte, aznap regiszt-
ráltassa magát nálunk, mert
így nõ az esélye, s ha nem tu-

dunk a számára munkát kínál-
ni, jogosult az álláskeresési el-
látásra. Ha négy évig folyama-
tos munkaviszonnyal rendelke-
zett az ügyfél, kilenc hónapig
jogosult ellátásra, azon túl pe-
dig három hónapig álláskere-
sési segélyre. A meglévõ vég-
zettség alapvetõen meghatá-
rozza, hogy ki milyen gyorsan
tud elhelyezkedni. Akinek nincs
piacképes szakmája, próbáljon
olyat szerezni, amivel hosszú
távon versenyképes lehet.
Nem mindenki indul egyenlõ
eséllyel, minél magasabban
kvalifikált valaki, annál köny-
nyebben jut munkához. A re-
gisztrált munkanélküliek közül
a felének nincs szakmája, és
õket küldik el legkorábban a
cégek.

Nem túl kedvezõ a helyzet,
mert jelenleg 100 munkanél-
küli emberre mindössze 10

munkahely jut. Az idei évre
szóló stratégiánk között szere-
pel, hogy a még így is meglévõ
hiányszakmákra próbálunk ké-
pezni. A tavaszi idõszakban
jobb az esély munkát találni,
mert a szezonális munkák –
mezõgazdaság, építkezés, ven-
déglátás - ilyenkor lendül bele.

– Örömteli hír, hogy minden
olyan képzést tudunk finanszí-
rozni, amely mögött várható-
an lesz munkalehetõség. Álta-
lában csoportos képzéseket
indítunk 15-20 fõvel, amit tel-
jes mértékben finanszírozzuk,
s ennek ideje alatt biztosítjuk
a járandóságot is. Aki viszont
nem jogosult erre, keresetpót-
ló juttatást - a minimálbér 60
százalékát - kapja. Ha valaki
egyedi szakmát szeretne és a
munkaadó garanciát vállal az
illetõ alkalmazására, számára
is elindítjuk a képzést. Min-
denkit megnyugtatok, hogy
belátható idõn belül rendelke-
zünk elegendõ forrással, meg-
oldott a támogatás, tudunk a
továbbiakban képzéseket indí-
tani.

A képzések jelentõsége
Munkaügyi helyzetjelentés

AA  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  hhaattáássáárraa  ttööbbbb  eezzeerr  eemmbbeerr  mmuunnkkaavviisszzoonnyyaa  sszzûûnntt
mmeegg,,  ss  aa  kköözzeelljjöövvõõbbeenn  eezz  aa  sszzáámm  ccssaakk  nnöövveekkeeddnnii  ffoogg  ––  nnyyiillaattkkoozzttaa  llaa--
ppuunnkknnaakk  BBáálliinntt  IIssttvváánn,,  aa  DDééll--aallffööllddii  RReeggiioonnáálliiss  MMuunnkkaaüüggyyii  KKöözzppoonntt
KKeeccsskkeemmééttii  KKiirreennddeellttssééggéénneekk  iiggaazzggaattóójjaa..  NNeemm  áálllltt  mmeegg  mméégg  aa  vviisssszzaa--
eessééss,,  hhaabbáárr  jjóó  hhíírr,,  hhooggyy  jjeelleennttõõsseenn  mmeeggnnõõtttt  aazz  éérrddeekkllõõddééss  aa  mmuunnkkááll--
ttaattóókk  rréésszzéérrõõll,,  aa  mmuunnkkaahheellyyeekk  mmeeggõõrrzzéésséérree  iirráánnyyuullóó  ppáállyyáázzaattookkrraa..
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––  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  kköö--
zzééppffookkúú  CC  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteetttt,,  rrááaaddáássuull  eeggyyéénnii  ttaannuu--
lláássssaall,,  ttaannáárrii  sseeggííttsséégg  nnééllkküüll,,  eeggyy  eeggyyeeddii  nnyyeellvvttaannuu--
lláássii  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  mmóóddsszzeerr??  
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tan-

anyag segítségével folyamatosan ellenõrizni 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 minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga köve-
telményeit 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, 22000099..  áápprriilliiss  11--jjéénn  ((sszzeerrddáánn))  ééss  22000099..  áápprriilliiss  88--áánn  ((sszzeerrddáánn))  1177--1199  óórrááiigg.. a
MMûûvveellõõddééssii  hháázz  3322--eess  tteerrmméébbeenn  a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom
tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel
várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!

––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa  ééss  GGiinnaa,,  ssookk  ssiikkeerrtt  aa  ttoovváábbbbii  nnyyeellvvttaannuulláásshhoozz!!
BBeehhrriinngg  BBaalláázzss,,  wwwwww..kkrreeaattiivvnnyyeellvv..hhuu

Kecskemét, Erdei Ferenc MK, 2009. április 1. (szerda) 17-19 óráig és
2009. április 8. (szerda) 17-19 óráig 

6078 Dunavecse, Fõ út 106.
Telefon: 06-30/9380-720

06-78/437-201

TTTTOOOOTTTTYYYYAAAA    TTTTRRRRAAAANNNNSSSS
2222000000000000    KKKKFFFFTTTT....

GYÓGYVÍZ – USZODA  

– JACUZZI – SZAUNA

– INFRASZAUNA

SPORTOLJ!

GYÓGYULJ!  PIHENJ!

Telefon: 76/441-363,

www.thermaltiszapart.hu

Nyitva: 

mindennap 

9-22 óráig! 

Egészségpénztá-

rakkal szerzõdött

szolgáltató. 

Használja ki Ön is!

Tavaly nyílt meg a volt SZMT
székház oldalában ez az im-
pozáns üzlet, s gyorsan nép-
szerû lett, hiszen a napszem-
üvegeket, optikai kereteket és
kontaktlencséket tekintve, a vi-
lágmárkák teljes skáláját kí-
nálják, a különbözõ kiegészí-
tõk, ápolószerek széles vá-
lasztéka mellett. De ami a leg-
fontosabb, hogy egy korszerû
eszközökkel, berendezésekkel
felszerelt rendelõ is tartozik az
üzlethez, ahol dr. Ács Tamás
szemész szakorvos várja a pá-
cienseket. A látásélesség pon-
tos felmérésétõl a szembeteg-
ségek diagnosztizálásáig,
gyógyításáig, teljes körû sze-
mészeti szakvizsgálaton vehet
részt, aki ide betér. Az új
szemüvegek elkészítését, illet-
ve a régiek javítását, ultrahan-
gos tisztítását, beállítását két
szakképzett optikus végzi.  

– Jelenleg szezon elõtti ak-
ciónk, hogy az optikai kerete-
inknek 50, a napszemüvege-
inknek pedig a 90 százalékát
fél áron kínáljuk, március vé-

géig – mondta az üzlet ügyve-
zetõje, dr. Ácsné Szepes Krisz-
tina. – Ezerféle fazon van vá-
lasztékunkban, s a márkásab-
bakból nincs két egyforma.
Legnépszerûbbek a Prada,
Versace, Dolce Gabbana,
Vanni emblémákkal védett
szemüvegeink, de említhet-
ném a Bvlgarit is, amelynek
egyedüli forgalmazói vagyunk
Kecskeméten. Most egyébként
20 százalék kedvezményt
adunk a fényre sötétedõ Tran-

sitions és a prémium kategóri-
ás Hoyalux ID multifokális
lencsékbõl is. Ráadásul, aki
megtisztel bennünket azzal,
hogy nálunk készítteti el az or-
vos által itt felírt szemüvegét,

annak a keret árából levonjuk
a vizsgálat költségét.

DDrr..  ÁÁccss  OOppttiikkaa  ééss
SSzzeemméésszzeettii  RReennddeellõõ

KKeeccsskkeemméétt,,  KKiissffaalluuddyy  uu..  66--88..
TTeell..::  7766//440011--115522,,  2200//220099--5577--8877  

ee--mmaaiill::
ddrr..aaccssooppttiikkaa@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::
HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg::    

99--ttõõll  1188  óórrááiigg
SSzzoommbbaattoonn::  99--ttõõll  1133  óórrááiigg

OOrrvvoossii  sszzaakkrreennddeellééss::  
sszzeerrddaa,,  1166--ttóóll  1188  óórrááiigg

Világmárkák fél áron

Minden egy helyen 
– ami a jó látáshoz kell!

BBeettéérrvvee  aa  DDrr..  ÁÁccss  OOppttiikkaa  nnéévveenn  iissmmeerrtt  kkeeccsskkeemmééttii  sszzaakküüzzlleettbbee,,  AAddyy
sszzéépp  ssoorraaii  jjuuttoottttaakk  eesszzeemmbbee::  „„aa  kkeezzeeddeett  ffooggoomm,,  ss  õõrriizzeemm  aa  sszzeemmee--
ddeett..””  ––  MMeerrtt  iitttt  vvaallóóbbaann  sszziinnttee  kkéézzeenn  ffooggvvaa  kkaallaauuzzoolljjáákk  vvééggiigg  aa  vveenn--
ddééggeett,,  hhooggyy  kkiivváállaasszztthhaassssaa  aa  ggaazzddaagg  kkíínnáállaattbbóóll  aa  sszzáámmáárraa  lleeggiinn--
kkáábbbb  mmeeggffeelleellõõ  sszzeemmüüvveeggeett,,  ééss  ffeellkkéésszzüülltt  sszzaakkeemmbbeerreekkrree  bbíízzhhaattjjaa
sszzeemmee  eeggéésszzssééggéénneekk  mmeeggõõrrzzéésséétt,,  llááttáássáánnaakk  jjaavvííttáássáátt..

Koszorú Andrásné
vezérképviselõ

ügynökségi irodája

Biztosítások kötése
� Lakásbiztosítás
� Társasház-biztosítás
� Mûtárgybiztosítás
� Kötelezõ- és cascobiztosítás
� Betegségbiztosítás
� Élet- és nyugdíjbiztosítás
� Baleset-, sí-, golf-, búvár-biztosítás
� Extrém sport -, kerékpár-biztosítás
� Utazási biztosítás
� Vállalkozói vagyonbiztosítás
� Szállítmány-fuvarozói biztosítás
� Felelõsségbiztosítás (tervezõi,
könyvelõi, építés – szerelés)

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4. 
Tel.:  76/504-111 Fax: 76/504-421

Mobil: 70/511-0703
e-mail: koszorune@microsystem.hu

A Kecskeméti Regionális Képző Központ 
az alábbi képzéseit ajánlja 

álláskeresők részére  
Kecskeméten 2009. márciusától:

A képzések támogatásáról a területileg illetékes
munkaügyi kirendeltségen érdeklõdhet.

Az „Új pálya” program támogatásával indítjuk
az „EU pályázatíró és projektmenedzser,

angol nyelvi képzéssel
és ECDL Start vizsgára felkészítéssel”

képzésünket.

�� Multimédia-fejlesztõ
�� Számítógépes dekoratõr
�� Kereskedõ, boltvezetõ

�� ECDL vizsgára felkészítõ
�� ECDL Start vizsgára

felkészítõ 

Egyéni térítéssel az alábbi képzéseinket ajánljuk:

A könyvviteli szolgáltatást végzõk 2009. évi továbbképzését 
VÁLLALKOZÁSI és ÁLLAMHÁZTARTÁSI

szakon indítjuk.
Egyéb képzési igényével is keresse intézményünket!

Kecskeméti Regionális
Képzõ Központ

Kecskemét, Szolnoki út 20.

Kõmûves � Építményzsaluzat-szerelõ

LEGYEN ÖN IS A HALLGATÓNK!
Jelentkezés és információ: 76/502-261, illetve

informacio@krmkk.hu � www.krmkk.hu
Nyilvántartási szám: 03-0153-05 

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0002

KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont  üzemeltetéséhez

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

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

A PATAKY
FODRÁSZ SZALON

megújult külsõvel
várja régi és
új vendégeit

a PASSAGE ÜZLETHÁZ
elsõ emeletén.

TAVASZRA VÁLTOZÁST
SZERETNÉL? 

KKeezzdddd  aa  hhaajjaaddddaall!!
A haj mindig tükrözi

az egyéniséged.
WELLA termékekkel és

magas szakmai tudással
segítünk megtalálni

a neked való frizurát.
Míg te szépülsz, addig

gyermekedre vigyázunk.

Telefonszám: 

30/289-6301


