Interjú Bányai Gábor
megyei elnökkel – 2. oldal

Beszélgetés
Szarka Balázzsal, az
Univer vezérigazgatójával

Országzászlót avattak
Kecskeméten
Bár szomorú emlékû ünnep volt
pénteken, az mégis örömmel töltötte el a Porta Közösségek Szövetsége tagjainak lelkét, hogy
megvalósult végre a régóta dé-

delgetett álmuk: elkészült Kecskeméten a Trianoni Emlékmû,
amelynek megépítését a civil
szervezet is kezdeményezte. A
dr. Zombor Gábor vezette város

minden korábbi álmot felülmúló
beruházást vállalt ezzel a Lestár
téri Országzászlóval, amelynek
költsége meghaladta az 50 millió forintot. Amihez a portások, a

hagyományaiknak megfelelõen,
jelentõs pénzadománnyal járulnak hozzá. A Porta és a Karol
Wojtyla Ház trianoni napjára dr.
Holló József altábornagyot, a

A magyar jövõ és az atomenergia
A kecskeméti Porta Egyesület díszterme adott otthont a napokban az
évek óta oly nagy sikernek örvendõ Ferences Akadémiának. A hagyományos sorozat most társszervezõket is kapott: a Kecskeméti Fõiskola
GAMF Karát - a házigazda szerepére dr. Danyi József rektor vállalkozott -, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarát és a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulást. A meghívott elõadó Süli János, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója volt, aki A magyar jövõ és az atomenergia címmel tartott nagyon érdekes elõadást a népes publikumnak.

Az 1976-ban alapított Duna-parti erõmû jelenleg az
ország energia felhasználásának több mint a 40 százalékát biztosítja. A cég rövid
történeti áttekintése után a
vezérigazgatótól megtudtuk,
hogy az erõmû mûködésé-

nek optimális feltételeit a következõ húsz évben még biztosan meg kell teremteni.
A hatalmas létesítmény
mûszaki adottságainak, fejlesztéseinek titkaiba is betekintést engedett az elõadó.
Elmondta, hogy létesítmé-

Adózási tudnivalók
A közismert kecskeméti Global
Tax-Office Kft. ügyvezetõje, Nagy
Norbert okleveles nemzetközi és
forgalmi adószakértõ segítségével ismét hasznos, idõszerû adózási tanácsokat kínálunk olvasóinknak lapunk 2. oldalán.

nyükben speciális és nagyon
precíz biztonsági rendszerek
garantálják a környezetszennyezés elkerülését. A
termelés során keletkezett
hulladékok biztonságos tárolása érdekében folyamatosan hajtanak végre jelen-

tõs fejlesztéseket. Az urán és
az egyéb alapanyagok beszerzése nem okoz gondot
az erõmûnél, jelenleg két
esztendõre elég készlettel
rendelkeznek.
A mûszaki megoldások
gazdag tárházát bemutató,

de a laikus hallgatók számára is érthetõ elõadás során kiderült, hogy a meghasadással nyert energia
messze a legolcsóbb hazánkban. Leegyszerûsítve elmondható, hogy amíg a
paksiak 10 forintért adják a
villamos áramot, addig a
szénnel mûködõ hõerõmû
15-ért, az olajjal vagy gázzal üzemelõk pedig a duplájáért tudják csak értékesíteni
terméküket.
Az elmúlt fél évszádban
sok atomerõmû épült szerte
a világban, s közben rengeteget tökéletesedett az energiatermelésnek ez a formája. Ahogy átfogó kecskeméti
elõadásában Süli János is
hangsúlyozta, ma már minden szakember számára
egyértelmû, hogy a növekvõ
igények mellett a magyar jövõ sem képzelhetõ el – az
energia egyre növekvõ világpiaci ára miatt különösen
– a Paksi Atomerõmû nélkül.

Lefejezik a megyei labdarúgó
szövetséget? – 6. oldal

Hadtörténeti Múzeum fõigazgatóját hívták vendégül, aki „A lengyel-magyar barátság a katonatörténész szemével” címmel tartott elõadást óriási sikerrel.

Barátkozás
a Barátoknál

Mit vár a VOSZ az új
kormánytól? – 3.oldal

Az ING Csoport, a világ
8. legnagyobb vállalata,
Magyarországon is vezetõ
pénzügyi szolgáltató

humánpolitikai vezetőt,
értékesítési vezetõt és
3 fõ értékesítõt.
keres.

Remeknek ígérkezõ programot
szervez a Porta Egyesület június
19-én, a múzeumok éjszakáján
Kecskeméten, a Barátok templomának udvarán. Részletek a
4. oldalon.

Kecskemét
nagy.istvan3@ing.hu
mobil: 30/944-7731
Kiadó Kecskeméten
70 nm−es üzlet
a Skála Áruház közelében, a Nagykõrösi
utcán. A két helyiségbõl álló, egyedi fûtéses
üzlet földszinti, forgalmas utcáról
megközelíthetõ. Tel.: 06/30/9788−480
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Beszélgetés Bányai Gábor megyei elnökkel

Jó élni Bács-Kiskunban?
Az idei országgyûlési választások elsõ fordulójában a szavazatok
csaknem 65 százalékát megszerezve parlamenti mandátumhoz jutott az országgyûlési választások elsõ körében Bányai Gábor, a Fidesz-KDNP színeiben. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökeként azonban elõtte még a finis és a megmérettetés. A következõ interjúban egyebek mellett arról kérdeztük, hogy miként értékeli az elmúlt négy évet és hogyan látja a megye jövõjét.
– Az új kormánypárt tervei
szerint a következõ idõszakban
megerõsödik a megyék pozíciója. Mit jelenthet ez?
– A mi megyénk a regionalizáció egyik vesztese volt. Az Államkincstár kivételével az összes
dekoncentrált megyei intézményt
elvitték Szegedre, illetve Békéscsabára. Reményeink szerint
ezek a regionálissá fejlesztett ál- államban nem állami vállalatok,
lami intézmények visszakerülhet- hanem a megyék feladata. Megnek megyei szintre. Súlyosan gyõzõdésem, hogy lényegesen
érintett bennünket illetékbevéte- olcsóbban és jobb minõségben
leink jelentõs csökkentése, amit tudnánk fenntartani, mint a
ugyancsak szeretnénk visszakap- mostani tömegközlekedési vállani. Igazi nagy vágyunk azonban, latok.
– Mi a helyzet a gazdaságfejhogy követve az elterjedt nyugateurópai gyakorlatot, konkrét lesztés terén?
– Bár 2013-ig nem lehet elvinkompetenciákat delegáljon a
megyékre a kormányzat. Fran- ni a régióktól a fejlesztési forráciaországban például a közútfej- sokat, azt mindenképpen el kell
lesztés, az állami utak egy részé- érni, hogy gazdasági súlyának
nek fenntartása is megyei keze- megfelelõ arányban jusson
lésben van. A másik fontos kom- Bács-Kiskunba forrás. Amíg
petencia lehetne az egészség- ugyanis az adóbevétel fele innen
ügyi alapellátás, vagy akár a származik, addig a pénzeknek
kórházak fenntartása. De ha- mindössze 20-30 százalék kösonló a helyzet a tömegközleke- zötti aránya jut ide vissza a fordéssel is, ami a legtöbb európai rások elosztásakor.

– Milyen tartalékokat mozgósíthat Bács-Kiskunban?
– Például a turizmust. Magyarországon azonban ennek a nagyon fontos területnek tulajdonképpen nincs gazdája: nem létezik megyei szinteken szervezett
turizmusfejlesztés, illetve turisztikai összefogás. Márpedig jól látható, hogy azokon a helyeken –
államokban, tartományokban,
megyékben – ahol ez jól mûködik, van egy központi, gazdaságilag is önálló lábon álló szervezet, amely összefogja az érintett
vállalkozásokat, önkormányzatokat és más közremûködõket.
Például Ausztriában Karintia így
érte el, hogy 1987 óta, amikor a
turizmus szervezését egy kézbe
tették, megtizenháromszorozták
a vendégforgalmat és a vendégéjszakák számát.
– Milyen módon lehet erõsíteni a térség integritását?
– Olyan beruházásokat kell
indukálunk és támogatunk,
amelyek nemcsak egy adott településnek, hanem egy nagyobb
tájegységnek vagy akár az egész
megyének elõnyt szereznek.
Ezért mindenütt, ahol a megyének felelõsségi szintje, intézménye vagy vagyona van, értékmentésbe kezdtünk. Komoly terveink vannak a turizmus területén, jelentõs fejlesztések történ-

Baján is szól a Gong

nyén a kecskeméti adót hallgathatja, aki a FM 88.7 MHz-re
állítja készülékét. Tõzsér Judit
ügyvezetõ igazgató elmondta,
hogy a rádió nemrégiben egységesítette a mûsorrendjét,
ezért az összes frekvenciáján a
Kecskemétrõl sugárzott mûsor
hallható 0-tól 24 óráig. A bajai frekvencia sorrendben a
hetedik, és immár hat megyében hallható a térségünk
hangja.

Az Országos Rádió és Televízió
Testület döntése értelmében
újabb frekvenciával bõvül a
Gong-hálózat.
Kecskemét,
Csongrád, Nagykõrös, Gyömrõ, Kecel és Solt térségén kívül
Baján is fogható lesz a Gong
Rádió. Remélhetõleg a Dunaparti város híres halászléfõzõ
fesztiváljának idei rendezvé-

GARÁZS
hosszú távra
KIADÓ
a belvárosban.
Tel.:
20/9626−279

Kecskeméten,
a piaccsarnok területén

Kecskemét belvárosában

a Házi Pékség
kibõvített
áruválasztékkal

a Gyenes térre nézõ,
második emeleti,
64 négyzetméteres

várja minden kedves
régi és új vevõit.

Érdeklõdni a 06-20/3267-405
telefonszámon lehet.

kiadó

lakás.

nek az egészségügyben (igaz,
hogy ennek helyszíne Kecskemét, de ez a megye lakosságának háromnegyedét érinteni
fogja). Az identitásunkat leginkább úgy tudjuk erõsíteni, ha elmondjuk sokszor, és bizonyítjuk
tettekkel is, hogy Bács-Kiskun
megyében jó élni.
– Mit tart az elmúlt négy év
legnagyobb eredményének, és
milyen tervei vannak a folyta tásra?
– Szeretném, ha szakítani tudnék megyei elnök elõdeim hagyományával, akik nem tudták
befejezni az elkezdett dolgaikat,
mert a következõ ciklusra már
nem kapták meg a lehetõséget.
Még egy ciklust mindenképpen
szeretnék végigvinni. A megyei
közgyûlés munkájában az elmúlt
négy év egyik legjelentõsebb
eredményének azt tartom, hogy
az esetek döntõ többségében
mindvégig emberi hang uralkodott. Tudtunk összefogni, ha kellett, a költségvetésünket rendszerint az ellenzék is megszavazta,
sõt, a személyemre is minden
képviselõtársam igennel voksolt.
Azt szeretném, ha a következõ
ciklus után visszatérnénk erre a
kérdésre, és akkor már megõrzött munkahelyekrõl, lebetonozott utakról, megszépült településekrõl is beszámolhatnék.

2010. június

Jesolói nyár
Autóbuszos üdülés kecskeméti indulással
2010. június 26–július 3. között Lido di Jesolón,
tengerparthoz közeli 3 csillagos szállodákban,
svédasztalos félpanzióval, a vacsorához itallal.
Hotel Miniheronban: 114.900 Ft/fõ helyett 99.900 Ft/fõ
Hotel Maxiheronban (légkondicionált szobákban)
124.900 Ft/fõ helyett 109.900 Ft/fõ
Egyágyas felár: 24.990 Ft
Fakultatív programlehetõségek (Velence stb.),
magyar idegenvezetés

Részletes felvilágosítás, jelentkezés:
Lido Nemzetközi Utazásszervezõ
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 75/B. (Eng.szám: 1511/1995)
Tel./fax: 76/448-638, 548-060, 548-061
www.lidoutazas.hu,
e-mail: lidoinfo@lidoutazas.hu

ZENETANULÁS ANGOLUL
ANYANYELVI TANÁROKKAL
A KODÁLY INTÉZETBEN
8-10 éves gyerekeknek
heti 2 alkalommal
45 perc nyelvóra és 45 perc angol nyelvû zenei foglalkozás
Jelentkezési határidõ: 2010. június 15.
Részvételi díj: 12.000 Ft/hónap
Helyszín: Kodály Intézet
6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
Érdeklõdni: 06-76/481-518
e-mail: office@kodaly.hu
Jelentkezési lap a www.kodaly.hu oldalon letölthetõ.

Hasznos adózási tudnivalók
A könyvelési szakmában dolgozók egyik legfontosabb határidején
vagyunk túl, hiszen az elõzõ üzleti év zárásához kapcsolódó feladatok nagy részével végeztünk, így már teljes energiánkkal a 2010-es
évre koncentrálhatunk. A beszámolók benyújtását követõen azonban még két fontos teendõre hívnám fel a kedves olvasók, szakmabeliek figyelmét.
A 2006. évi IV. törvény a gaz- szemben az elektronikus beszádasági társaságokról (további- molók alkalmasak lehetnek egy
akban Gt.) a hitelezõk védelmé- hatékonyabb hatósági fellépésben megfogalmaz egy nagyon re, így valószínû, hogy megszafontos szabályt, amely – ugyan porodnak ezen törvényességi
a korábbi években is hatályos felügyeleti eljárások. Célszerû
volt –, a megfelelõ cégbírósági ezeket megelõzve – elkerülve a
kontroll hiányában mind a ha- bírságokat és egyéb szankciókat
tóságok, mind a cégek oldalá- –, a szükséges lépéseket megról feledésbe merült. A szabály tenni.
röviden így szól: amennyiben a
Másik fontos feladat az oszgazdasági társaság két egymást talékfizetés bejelentése a cégbíkövetõ évben nem rendelkezik a róságnak. A Gt. kizárólag Kft.társasági formájára kötelezõen k részére írja elõ (zrt.-k esetéelõírt jegyzett tõkének megfelelõ ben csak akkor, ha az alapszasaját tõkével, a tagoknak a má- bály ezt rögzíti), hogy az osztasodik év beszámolójának elfo- lékfizetés elõtt nyilatkoznia kell
gadásától számítva 3 hónapon az ügyvezetõnek a társaság fibelül rendezniük kell a szüksé- zetõképességérõl. A nyilatkozages saját tõkét. Ha ezt nem te- tot elektronikus úton az osztaszik meg, akkor a határidõt kö- lék kifizetését követõ 30 napon
vetõ hatvan napon belül hatá- belül kell a cégbíróságnak berozniuk kell arról, hogy átala- nyújtani.
kulnak egy olyan gazdasági forA Gt. 131.§ (1)-(2) bekezdémában, ahol nincs elõírt jegy- sek az osztalékfizetés szabályait
zett tõke minimum, vagy az tartalmazza, a nyilatkozatra voolyan mértékû, amelynek a gaz- natkozó szabályokat a (3)-(4)
dasági társaság az átalakulás- bekezdések tartalmazzák:
sal eleget tud tenni, vagy ren131.§ (3) Az ügyvezetõnek
delkezniük kell a jogutód nélkü- írásban nyilatkoznia kell a tagli megszûnésrõl. A papír alapú gyûlésnek arról, hogy a kifizetés
beszámolók
benyújtásával nem veszélyezteti a társaság fi-

zetõképességét, illetve a hitelezõk érdekeinek érvényesülését.
A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történõ kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat
tételével okozott károkért az
ügyvezetõ a vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel. Az ügyvezetõ köteles a nyilatkozatot 30
napon belül a cégbírósághoz
elektronikus úton benyújtani. A
bejelentés nem jár illetékfizetési
és közzétételi kötelezettséggel.
(4) Azokat a kifizetéseket, melyeket az (1) és (3) bekezdés
rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza
kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a tag rosszhiszemûségét.
Az osztalékfizetésre vonatkozó nyilatkozattétel egy általános, a törvényi elõírások figyelembevételével elkészített mintája a honlapunkról, bejelentkezés után letölthetõ.
Global Tax-Office Kft.
Kecskemét,
Tinódi u. 14. A. 1/3.
Tel./fax: +36-76/328-731
Mobil: +36-20/489-9972,
+36-20/669-0391
e-mail: gto@gto.hu,
nagy.norbert@gto.hu
Honlap:
www.globaltaxoffice.hu,
www.gto.hu
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Magyar cégcsoport
– a magyar vidékért
Megközelíti a kétmilliárd forintot a kecskeméti székhelyû, száz százalékos magyar tulajdonban lévõ Univer 2009-es adózás elõtti
konszolidált eredménye. A cégcsoport 3,8 milliárd forint adót fizetett, amibõl 234 millió helyi adó volt – összegezte az elmúlt év sarokszámait Szarka Balázs, az Univer cégcsoport vezérigazgatója.
– Változott-e az alkalma zotti létszám az elmúlt év ben?
– Romániában megszüntettük a feldolgozó üzemünket, így ott mintegy 60 fõ elveszítette sajnos a munkahelyét. Idehaza azonban
nem csak megõriztük, de bõvítettük is a létszámot: mintegy 25 fõvel többen dolgozSzarka Balázs
nak az üzemnél. Összesen
– Ezekkel az eredmények - 1350 embernek adunk munkel milyen pozíciót foglal el a kát, ami nem kis érték a mai
2009-es év az utóbbi idõszak körülmények között. Külötendenciának figyelembevé - nösképpen, ha hozzáteszem,
telével?
hogy a havi átlagjövedelem
– Ismételten egy eredmé- nálunk 200 ezer forint. A
nyes, folytonosságot biztosító konkrét alkalmazottakon kíévet hagytunk magunk mö- vül további több ezer emgött. Nyolc önálló jogi vállal- bert: beszállítókat, termelõkozást koordinálunk, és vala- ket segítünk a megélhetésmennyi túlteljesítéssel zárta ben. Az Univer magyar válaz évet. Ennek tükrében azt lalkozásként, a magyar fölhiszem, bátran kijelenthetem, dön, a magyar vidéken élõ
hogy az Univernél töretlen a embereknek ad életteret.
– Tartja még elkötelezett fejlõdés. Ez persze nem jelenti azt, hogy bennünket ne séget az Univer a kiskereske érintenének a negatív mak- delem terén?
– Igen. Úgy vélem, hogy
rogazdasági hatások. Erre
oda kell figyelnünk, mert a Kecskeméten az öt meghatáfejlõdés egyik záloga a folya- rozó Univer kiskereskedelmi
matok idõben való felismeré- egységgel minden tekintetse, és ennek megfelelõen a ben versenyképesek vaszükséges korrekciós dönté- gyunk. Megtaláltuk a helyünket a piacon, mert idõben
sek meghozatala.
– Hogyan készülnek fel az felismertük, hogy nekünk
esetleg megjelenõ váratlan nem mosószert kell árulhelyzetekre?
nunk, hanem a bérházban,
– Összeállítottunk tavaly egy vagy a környéken lakó emválságtervet. S bár drasztikus bernek a napi élelmiszert.
intézkedéseket szerencsére Mégpedig választékban, minem kellett megtennünk, bizo- nõségben, árban és fõleg a
nyos átcsoportosításokat vég- kiszolgálás körülményeiben
rehajtottunk. A megváltozott a legtöbbet nyújtva. Az Univadózási szabályozók miatt er kiskereskedelmi üzletek
megszüntettük a természetbe- legnagyobb értéke és vonzeni juttatásokat, és a korábban reje a személyesség, az emerre fordított összeget konkrét beri kapcsolatok és a kényeérdekeltségi rendszerbe vittük lem. E tekintetben jó pozícibe. Így tudtunk a múlt évben is ónk van Kecskeméten és vi4,5 százalékos bérfejlesztést déken egyaránt. Hiszen míg
realizálni. Erre az évre 5 szá- a 2000 fõs és az alatti telezalékos bérfejlesztést tûztünk pülések a multi számára
célul, miközben megmaradt a nem jelentenek vonzerõt, ad13. havi fizetés és a kétheti dig a volt ÁFÉSZ boltokat mi
üdülési hozzájárulás. Emellett megpróbáljuk szisztematikuévrõl évre javulnak a munka- san átvenni. Épp a közelkörülmények is: tavaly adtuk múltban vásároltuk meg
át például az új élelmiszeripa- Tompán és Kisszálláson a két
ri gyárat, ahol lényegesen legnagyobb kiskereskedelmi
jobb körülmények között folyik egységet, amelyeket augusza munka, mint elõtte az elap- tusban veszünk át. Ezzel
rózott
üzemekben.
Igaz újabb húsz embernek teremugyan, hogy a korszerûbb tünk munkalehetõségét, a
technikát mûködtetni sokkal helyi lakosságnak pedig kulnagyobb szakértelmet és oda- turált, színvonalas ellátást
nyújtunk.
figyelést is kíván.
A Nyíri úti
nyugdíjasházban

KIADÓ

kiadó
egy másfél szobás,

Kecskemét belvárosában
egyedi fûtéses, földszinti, utcai

részben bútorozott,

földszinti lakás,
kis elõkerttel.
Csak nyugdíjasnak.
Érdeklõdni
a 06-20/3267-405-ös
telefonszámon lehet.
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iroda-,
üzlethelyiség.
A 40 nm-es két helyiség
kiépített telefonrendszerrel
és riasztórendszerrel ellátott.
Érdeklõdni: 06-30/9788-480

Interjú Dávid Ferenccel, a VOSZ fõtitkárával

Mit várnak az új kormánytól?
Mindenekelõtt folyamatos adó- és járulékcsökkentést vár a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az új kormánytól - szögezte le Dávid Ferenc lapunk kérdésére. A VOSZ fõtitkára a Bács-Kiskun megyei szervezet éves rendes közgyûlésére jött Kecskemétre a
napokban, s arról faggattuk, hogyan látja a VOSZ pozícióit a választási eredmények tükrében.
– Adva van egy jól kiépült
országos és megyei szervezeti rendszer, egy remek elnök,
Demján Sándor személyében, emellett megbízható
szakértõi hátterünk és befolyásunk van. Ezért nem nagyon érdemes és nem is lehet
megkerülni bennünket. Jó
üzenet volt Orbán Viktor
márciusban megfogalmazott
Dávid Ferenc
véleménye, miszerint a vállalkozások adó- és járulékterhe- mint minden nyugat-európai
it, elsõsorban pedig az élõ- országban – hazánkban is
munkára rakodó terheket súlyponti szerepe van. Vannégy év alatt a régiós ver- nak közös ügyeink, mint pélsenytársak szintjére kell csök- dául a szakképzés, egyébként
kenteni. Egy gazdasági irány- pedig nem kell beavatkozunk
váltásban és nem a szociális egymás ügyeibe: a kamara
osztogatásban szeretnénk nem érdekképviseleti szervepartnerek lenni.
zet, nem vesz részt a szociális
– Együttmûködnek az ér - párbeszédben. A szakszervedekérvényesítésben a kama - zetek esetében azonban tiszrákkal?
tázni kell, hogy kik a partne– Kifejezetten jó a kapcso- reink a munkavállalói oldalatunk a Magyar Kereskedel- lon. Az elmúlt nyolc évben
mi és Iparkamarával, elvégre ugyanis megnehezítette a tárvan egy közös „gyerme- sadalmi párbeszédet, hogy
künk”: a Széchenyi-kártya. A olyan szakszervezetek ültek
köztestületi kamarának – velünk szemben, amelyek

többségében nem a versenyszféra munkavállalóit képviselik. Minimálbérrõl, sztrájkjogról, munkatörvénykönyvrõl, adókérdésekrõl a versenyszféra munkáltatói a
költségvetési szakszervezetekkel vitatkoztak. Holott
könnyen belátható, hogy
egészen más problémák foglalkoztatnak bennünket és
egész más a költségvetési
szférában dolgozó munkavállalókat.
– Mit vár a VOSZ az új kor mánytól?
– Mindenekelõtt azt, hogy
hatékony intézkedéseket tesz
a hazai kis- és középvállalkozások talpra állításáért, és az
üzleti szféra érdekeinek figyelembe vételével cselekszik. Intézkedéseivel a termelést, a
munkahelyek gyarapítását, a
hazai kis- és középvállalkozások fellendítését kell szolgálnia. Július 1-jétõl már látni lehet, hogy megtörténnek-e bizonyos szimbolikus lépések,
januártól pedig a vállalkozók
számára is érzékelhetõ hatásokat várunk az adminisztrációs- és az adóterhek csökkentése terén. Az adó- és járuléktörvény, illetve a költségvetési törvény megalkotásá-

nál már egyértelmûen látni
fogjuk, hogy melyik irányt választotta a kormány: a semmibõl való osztogatást vagy a
gazdaság támogatását. Egy
sor intézkedés még csak
pénzbe sem kerül, viszont
gesztus értékû, és mutatja az
irányt. Ilyen lehet az adminisztratív terhek csökkentése,
az illetékek, engedélyeztetések egyszerûsítése, az uniós
pénzek elosztása vagy a hitelezési gyakorlat könnyítése.
– Bács-Kiskunban – különö sen Kecskeméten – szilárd bá zist jelent a vállalkozói kör
akkor is, amikor karitatív
ügyet, értékmegõrzést kell tá mogatni. Tapasztalatai szerint
így van ez más megyékben
is?
– A VOSZ két dologban tér
el minden más érdekképviselettõl. Az egyik, hogy a kultúra, a sport, a hagyományõrzés támogatója, másrészt
konkrét szolgáltatása a Széchenyi-kártya. Demján elnök
úr is rengeteg ügyet felkarol,
és a jó példa – úgy tûnik – ragadós. Elég a Príma-díjakra
gondolni, ami évente 750
ezer euró támogatást jelent a
kultúra, a sport, a közélet kiemelkedõ képviselõinek.

Pék Matyi-díjas mûvészek

A színházrajongó mecénás
Egy évvel ezelõtt meglepõ ötlete támadt az egyik színházrajongó
kecskeméti üzletembernek: elhatározta, hogy saját díjat alapít, amit
azok a mûvészek kapnak meg, akiknek az alakítása a legnagyobb
hatást tették rá az évadban. A Pék Matyi-díjjal Polyák Mátyás hagyományt teremtett. Idén már második alkalommal, hét színész: Csémy
Balázs, Trokán Nóra, Magyar Éva, Fazakas Géza, Sára Bernadett,
Réti Erika és Pál Attila vehette át az üzletembertõl és feleségétõl az
oklevelet, a hozzá járó ezüst érmét, valamint a kétszemélyes egyiptomi utazásra szóló utalványt.

tõle, hogy pontosan mit is kap
ezért a szép sikerért. Megdöbbentett és felháborított, amikor
megtudtam, hogy a plakettet.
Hiszen nem kevés összeggel
támogattam azt a díjat. Nem
hagyott a dolog nyugodni.
Amikor hajnali háromkor hazaértem, felkeltettem a felesé-

díjról, az alapítás okáról és körülményeirõl kérdeztük.
– Korábban is számos
színházzal kapcsolatos díjat
és eseményt támogatott, hi szen közismerten rajong a
kecskeméti teátrumért. Miért
döntött úgy, hogy alapít egy
saját díjat?
– Egy évvel ezelõtt volt egy
díjkiosztó gála, aminek történetesen a fõszponzora voltam,
így megválaszthattam, hogy
melyik elismerést szeretném
személyesen átadni. A legjobb
színésznek járó díj volt az,
amit Kõszegi Ákos kapott. Az
ünnepség után megkérdeztem

gemet, és azt mondtam neki:
én valami kézzelfogható dologgal szeretném viszonozni a
mûvészeknek azt a maradandó élményt, amit kapok tõlük.
Reggel összeírtuk a díjazottak
nevét, elkészíttettük a plaketteket, este pedig mindenki meglepetésére kiosztottuk az elismeréseket. Nagy volt az öröm.
Kicsit sajnálom is, hogy idén
már nem jár akkora meglepetéssel a díjátadó.
– Milyen szerepet tölt be az
életében a színház?
– Életem elsõ részében rengeteget dolgoztam, és sok
mindenre nem tudtam idõt

A támogató gesztust Cseke
Péter színházigazgató köszönte meg a mûvészek nevében,
és az irodalompártoló tevékenysége miatt elhíresült Maecenas-sal vont párhuzamot. A
kései követõ példaértékû vállalkozói magatartása elõtt a
színház társulata egy emlékplakettel fejezte ki fõhajtását.
Így történt, hogy a díjalapító is
díjjal térhetett haza, amit
Réczei Tamás mûvészeti vezetõ
adott át a „Leghûségesebb nézõnek”. Járt mellé egy videofelvétel is Polyák Mátyás szeretett elõadásáról, a Három nõvérrõl. A kitüntetett mecénást a

szakítani. Tanyán nõttem fel,
gyerekkoromban édesanyám
és apám esténként lámpafénynél olvastak fel nekünk regényeket. Talán innen származik az irodalom iránti szeretetem, ami végigkísérte az életemet. Azokban az években,
amikor nem tudtam ezzel foglalkozni, éreztem, hogy valami
hiányzik.
– Manapság azonban több ször is megnéz egy darabot.
– Amikor már megtehettem,
elkezdtem színházba járni.
Megismerkedtem Sirkó Lacival, akit azóta is a barátomnak tudhatok. Hatalmas öröm
volt számomra, hogy elfogadtak itt az emberek, és boldog
voltam, ha szóba állt velem
egy-egy színész. Ez a színház,
ez a társulat segített nekem
bepótolni azt, ami kimaradt az
életembõl. Nem számít ritkaságnak, hogy többször is megnézek egy darabot, hétszer láttam például Bodolay Géza
rendezésében a Danton halálát. Egy színházi elõadás után
jókedvvel, feltöltekezve megyek haza, és ez hatással van
az életemre, a cégemre is.
Szeretném, ha minél többen
megtapasztalnák ezt az érzést,
ezért sokakat ajándékozok
meg színházjeggyel a barátaim, a dolgozóim közül. Ennek
viszonzására tartom meg a
Pék Matyi-díjat mindaddig,
amíg csak tehetem.
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Barátkozás a Barátok templománál – a múzeumok éjszakáján

Három új Porta-kötet
tött csokorba Íme, az ember
címû új kötetében.
A harmadik könyvet lapunk vezetõ szerkesztõje,
Koloh Elek jegyzi. „Szépírói
tudományának remek példája az a vallomás, amit – e
kötet elsõ részében – a költészet ürügyén saját magáról
és a világról elmond. Ugyanakkor töredék csupán, hiszen
gazdag életútjának teljes bemutatása helyett itt csak
Az idei ünnepi könyvhétre
három új kötetet jelentetett
meg a kecskeméti Porta Egyesület kiadója: A Szórakaténusz
Játékmúzeum korábbi igazgatójának, Kriston Vízi Józsefnek
a válogatásában A furfangos
komák históriái és más mesék
címmel került a fiatalabb korosztály polcaira egy szép
könyv. Dékány Rafael középiskolai igazgató az 1870-es
években gyûjtötte össze a tréfás, hangulatos meséket,
amikbõl a neves muzeológus
válogatott.
A közismert kecskeméti tudós-tanár, Ujlaky István szép
és/vagy bölcs idézeteket kö-

Egyéjszakás kaland a múzsákkal
A helyszínek többsége 18 és 24 óra között látogatható, az ettõl eltérõ idõpontokat az intézmények külön jelölik. A belépés a helyszínekre ingyenes, a különbözõ szolgáltatások díja helyszínenként eltérõ. A helyszínek közti közlekedést múzeumi buszjáratok segítik: kiinduló és végállomásuk a Piszekút tér. A járatok 30 percenként követik egymást. Az elsõ járat 17 óra 30 perckor, az utolsó járat 23 órakor indul.

Kecskeméti Mûvésztelep
18-tól 24 óráig. 100 éves a mûvésztelep. Emléklap sajátkezû nyomtatása, szalagkép készítése és ennek animálása,
virtuális arcfestés, látványos kerámiaégetés, óriás pecsételõ
henger faragása farönkbõl, pecsételés homokba, animálása, rönkökbõl épített plasztika égetése 20-24 óra között.
Látványetetés a Vadaskertben 20-tól 24 óráig.

Bács-Kiskun Megyei Levéltár
A könyvek megvásárolhatók Kecskeméten az
Arany János utca 4. szám
alatti Porta irodában.
Tel.: 76/506-752
Kriston Vízi József:
A FURFANGOS KOMÁK
HISTÓRIÁI
Ára: 1800 Ft

annyit árul el önmagáról,
amennyit a költészethez köthetõnek érez” – írja Farkas P.
József, a Porta Könyvek sorozat fõszerkesztõje, Koloh
Elek Hõingadozás címû új
könyvének ajánló soraiban.

Kecskeméti programok június 19-én

Ujlaky István:
IME, AZ EMBER
Ára: 1800 Ft
Koloh Elek:
HÕINGADOZÁS
(verses vallomás)
Ára: 2400 Ft

Az „éjszaka virágai” Kecskeméten a levéltári iratok tükrében címû kiállítás. A témával kapcsolatos történeti dokumentumokat mutatja be. A látogatók egyéb, a levéltárral
kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphatnak.

Bozsó Gyûjtemény
100 éves a Kecskeméti Mûvésztelep – Perlrott Csaba Vilmos
kiállítása. Boldog békeidõk. Úri muri – vásár. Zene és tánc.
Vendégek: Bohém Trió, Ciróka Bábszínház, Forrás Szerkesztõsége

Leskowsky Hangszergyûjtemény
Különleges zenei program Szilágyi Áronnal. Farkas Antal
Jama 50 éves. A Kiss Fotó különleges fényképezõgépei. Az
udvarban: Romkocsma

Cifrapalota
Trianon emlékkiállítás. Történelmi arcképcsarnok. Plakátkiállítás. Fejezetek a Katona József Múzeum történetébõl (történeti-néprajzi-régészeti kiállítás). Kunbábony – egy avar
fejedelem kincsei. Muraközy emlékszoba. Képzõmûvészeti
állandó kiállítás – Kecskeméti Mûvésztelep. Folyamatos
filmvetítés. Játszóház: plakátkészítés, agyagmintázás

Porta Egyesület
18-tól 24 óráig Barátkozás a barátoknál, a város legrégebbi közösségi pontján, a Barátok temploma udvarán és a Porta dísztermében (Kecskemét, Kossuth tér
5.) A Porta Kiadó könyvei és szerzõi – estétõl éjfélig.
Résztvevõk: Bábel Balázs, Koloh Elek, Kriston Vízi József, Szabó Attila, Turóczi Tiborc, Ujlaky István. Kedvezményes könyvárak, dedikálás, ankétok
19 órától Kecskemét zamata, íze, híre: a Kecskeméti Barackpálinka Somogyi József pálinka-nagymester szerzõi
estje. Kísérõrendezvény: pálinkaminõsítés, kóstoló,
ízverseny. Korreferátum: Pajor Jenõ, a Kecskeméti Likõripari Kft. tulajdonosa. Egész éjjel: Barátok Bisztró: Barátfüle kóstoló, Szeremlei-guba, Püspökkenyér. „Mozaikok
40 km belül” – Dr. Hamar Sándor, a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület elnöke és Turóczi Tiborc fotográfus
közös fotókiállítása. Énektanítás, közremûködik a
H.A.N.G. Duó. Cukrászunk és pékünk a múzsák estéjén: P&P Pékség

Ciróka Bábszínház
19-tõl 24 óráig Festjük a földet, ahol lábunk jár, lessük az
eget hová a lelkünk száll - fiatal képzõmûvészek performansza a Budai u. 15. elõtt. A Vákuum csoport kiállításának megnyitója. 22 órakor Farkas és Piroska, 23 órától
koncert a bábszínház udvarán

Dán Kulturális Intézet
15-tõl 20 óráig Kerámiák a dániai Bornholm szigetrõl. 19
órakor A reneszánsztól a jazzig – a Classic Chamber Brass
rézfúvós kvintett koncertje.

Katona József Emlékház
Állandó kiállítás: Katona József 1791-1830. Idõszaki kiállítás: Tari István vajdasági író, költõ, festõmûvész tárlata

Katona József Könyvtár
17-tõl 24 óráig Irodalmi mazsolák. A Történeti Gyûjtemény
kincsei – muzeális értékek a Katona József Könyvtár gyûjteményében. Híres-neves kecskeméti családok – Heltai Nándor múltidézõ elõadása. Zseblámpamesék – mesehallgatás, memóriapróba gyerekeknek és játékos kedvû felnõtteknek. Retró mozi – Kecskemét 1960-as, 70-es arca dokumentumfilmeken.

Katona József Színház
18-tól 23 óráig Kulisszajárás – színészek vezetésével a színháznak olyan területeire, ahová máskor nem juthatnak el a
nézõk. Ezt mindenkinek látnia kell! - „Így készül A nyomorultak” – filmvetítés a próbákról.

Kecskemétfilm Kft.
21-tõl 24 óráig Kecskeméti rajzfilmcsemegék

Kecskeméti Ifjúsági Otthon
19-tõl 24 óráig Tûzön, vízen át – éjszakai játszóház. Hagyományos népi ügyességi játékok, tánc és daltanulás, valamint lángosevõ és pogácsasütõ verseny. Óránként: Régi
idõk mozija – az Otthon moziban

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
17 órától Zsolnay remekmûvek, óriás kirakó, Tóth István
fotómûvész gyûjteményes kiállítása. Betül Aytepe török
keramikusmûvésznõ minitárlata.

Kecskeméti Planetárium
14-tõl 24 óráig folyamatos távcsöves bemutatás a Planetárium elõtt. Csillagmese kicsiknek (játékos gyermekmûsor).
A Naptevékenység és hatásai.

KNP Természet Háza
18-tól 22 óráig Amit a baglyokról tudni illik: a hazai bagolyfajok bemutatása, bagolyköpet vizsgálatok, baglyok
papírból. Esti hangok a Hankovszky-ligetben, családi
hangvadászat, játékos foglalkozás. Természetismereti
filmek és elõadások a Kiskunsági Nemzeti Parkról. A
„Levegõ” címû interaktív kiállítás megtekintése.

Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
18-tól 24 óráig Kortárs magyar, finn és grúz mûvészek
munkái. A Budapesten mûködõ Ari Kupsus Galéria kiállítása. Kodály emlékkiállítás – fotók, dokumentumok Kodály Zoltán életérõl és munkásságáról. Az intézet archívumának külön gyûjteményei.

Magyar Fotográfiai Múzeum
17-tõl 24 óráig Válogatás a Magyar Fotográfiai Múzeum külföldi gyûjteményébõl. Technikatörténeti látványtár, magyar vonatkozású és különleges fotográfiai eszközökkel. Zalka Imre vándorfotográfus kollódiumos
nedves eljárással fényképez és ambrotípiát készít az
üvegnegatívból. 20 órától a Kecskeméti Planetárium
programjai a Magyar Fotográfiai Múzeumnál.

Magyar Naiv Mûvészek Múzeuma
18-tól 24 óráig a Pápai Kékfestõ Múzeum vendégkiállítása. A modern mûvészet forrásvidékén.

Malom Art Kortárs Galéria
20-24 óráig Figurális életkép festése modellekkel az
1910-es évek jellegzetes ruháiban és enteriõrjében kecskeméti képzõmûvészek közremûködésével. Walter Gábor
festõmûvész kamara kiállítása „Tájtöredékek” címmel.

Mûvész Kávézó-Art Cafe
16-tól 24-ig aszfaltrajz verseny a kávézó elõtt (témája:
Kecskemét nevezetességei). Kiállítás a Mûvész Kávézó
saját gyûjteményébõl, a mûtárgyak a helyszínen kedvezményes áron megvásárolhatók.

Nemzetközi Kerámia Stúdió
20-tól 24 óráig A titokzatos füst, a raku kemence berakása.
Moldvai csángó hagyományokon alapuló vidám, táncos
zenével közremûködik a Flótás együttes (fúvosok, tapan,
brácsa, hegedû, koboz). Domonkos László korongvirtuóz
bemutatója (a korongozást ki is lehet próbálni!) A Museion
galériában: Továbbélõ hagyomány a kortárs japán kerámiamûvészetben címû idõszaki kiállításunk látható.

Népi Iparmûvészeti Gyûjtemény
18-tól 24 óráig A kivételes tehetségû Gazdáné Olosz Ella textilmûvész szövött alkotásai. Szakemberek vezetésével ki is próbálható a szövés mestersége. A gyerekek
18-tól 20 óráig megismerkedhetnek a körmönfonással,
a kötélveréssel és a szalagszövéssel. 18 órától hangulatos, közös tûzgyújtás, szalonnasütés.

Orvos-és Gyógyszerészettörténeti Múzeum
19-24 óráig Bottyán Szeli Sára: A táltos dobok regéje I.
címû könyvét bemutatja a szerzõ. A könyvbemutató
után õsi magyar étellel kínáljuk vendégeinket (Ács Imre
fõztjével). Varga Zoltán kiállítás megnyitó tárlatvezetése:
a Haida indiánok mûvészete.

Ráday Múzeum és a Református Könyvtár
18-tól 24 óráig Essen le az állatok! Múzeumunk vendégei az állatok. Állatsimogató, állatok a Bibliában (gyermekfoglalkozás). Vár rád a Bárka! Forgó Marianna
Carmen Bernos de Gasztold népszerû könyve (Imák a
bárkáról) alapján válogatott, állatokat bemutató képeslap kiállításának megnyitója. Állatmesék, bábelõadás.
Állatok a reneszánsz zenében.

Szórakaténusz Játékmúzeum és Mûhely
18–24 óráig Játékok: Titkok, Csodák, Örömök címmel
látható állandó kiállításában és azokhoz hasonlók készítése a mûhelyben. Játékszerek a 19. és 20. század fordulójának évtizedeiben. UdvarMozi – 100 éve történt…
Szoboszlay Péter Életmû-díjas animációs rendezõ filmjének vetítése, melynek epizódjai egy éjszakára visszahozzák a 19-20. század fordulójának hangulatát. Beszélgetés a rendezõvel. 23-24 óráig: A tízes évek zenéje és tánca. Közremûködik a Hírös Versenytánc Egyesület.

Tiszti Klub
18-tól 24 óráig Modell és makett kiállítás, valamint „látvány-foglalkozás”.

Tormási Szalon Mûterem
18-tól 24 óráig AKTuális modellek. Alkotók: Bazán Vladimír, Kõ Ferenc, Szappanos István, Walter Gábor. Zenei aláfestés: játszik a Penge Benge Jazz Band.

2010. június
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A szegedi halászlé titka
Anélkül, hogy el akarnánk dönteni a halászlé fõzés és fogyasztás híveinek legnagyobb dilemmáját, és letennénk a voksunkat a bajai
vagy a szegedi változat mellett, most az utóbbi kulisszatitkait kutattuk a névadó városban. A két legnépszerûbb halászléfajta elkészítése között a legalapvetõbb különbség, hogy míg Baja környékén fél
óra alatt „összerottyantják” a halat, majd házi gyufatésztával tálalják, addig a szegedi halászlé lelkét a passzírozással elkészített, tartalmas alaplé adja meg. Ez utóbbit tészta nélkül, magában illik fogyasztani, hogy alaposan kiélvezhessük a jófajta halak zamatát.
– Külön kifõzzük az apróra meghatározó szerepe van abvágott hagymát és a kis hala- ban, hogy az egykori kocsma
kat, továbbá a halfejeket és mára a régió egyik legismerfarkakat. Miután átpasszíroztuk tebb és legkedveltebb halászés megpaprikáztuk, a leszûrt csárdájává vált. A vezetõ ételek
hallében fõzzük puhára az elõ- között szerepel többféle halászzetesen felvágott halszeleteket, lé is. Közkedvelt persze a filézett
s csak a legvégén tesszük hozzá pontypaprikás túrós csuszával,
a tejet, ikrát – foglalja össze a a fokhagymás szögedi sült hal,
tradicionális szegedi halászlé és természetesen a haltepertõ
receptjét Oláh Dezsõ, aki több is, amelyet teljes értékû ponty-

mint 25 éve vezeti a halételeirõl
méltán híres Kiskõrössy Halászcsárdát. Mint azt a tõsgyökeres
szegedi csárdagazdától megtudtuk, egész nap folyamatosan
fõzik a friss halászlét. Az egyéb
halételek közül a tépett túrós
csuszával tálalt paprikás ponty,
illetve harcsa a legnépszerûbb
a vendégek körében.
Az eredeti, autentikus szegedi
halételek tették közkedveltté az
Algyõi Halászcsárdát is, amely
a Tisza-hídnál, Szeged és Hódmezõvásárhely között félúton
várja a vendégeket. A csárda
vezetõjének, Barta László nak

húsból sütnek ropogósra. Az étlapon szerepelnek még harcsából, süllõbõl, kecsegébõl és
pisztrángból készült ételek is.
Mindkét csárdában fenséges
halászlét kaptunk. A titkokat kutatva Oláh Dezsõ és Barta László egyaránt a minõségi alapanyagra esküszik. Bevált helyrõl
hozzák a paprikát, a hagymát
és a halat is. És ez az, ami közös mindkét csárdában: a kiváló minõségû hal alapanyag a
Szegedfish Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Kft.-tõl
származik.
A Kiskörössy Halászcsárdába

felpucolva, filézve, mindig frissen érkezik a fehér tavi uszonyos. Az Algyõi Halászcsárdába
18 éve heti két-három alkalommal élve szállítják a kitûnõ, kifogástalan minõségû halat.
Ahogy Barta László fogalmaz:
itt sohasem fordulhat elõ, hogy
pocsolya-ízû alapanyag teszi
tönkre az ételt.
Mint azt Sztanó János ügyvezetõ igazgató elmondta, a
Szegedfish Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Kft. tógazdasági haltermeléssel foglalkozik. A tógazdaság építése – a
Szegedtõl északkeleti irányban
elhelyezkedõ szikes legelõkön
– 1930-ban, Hatolykai Pap István tervei alapján kezdõdött el,
és az elmúlt évtizedekben történt fejlesztések eredményeként
csaknem 2100 hektáros halastórendszerré fejlõdött. A különleges földrajzi adottságoknak
és a halászati szakemberek
munkájának köszönhetõen halaik kiváló tulajdonságokkal
rendelkeznek. Különösen kedvelt az itt kitenyésztett, zsírszegény, tiszta ízû és kiváló minõségû tükrös ponty. Ezen kívül
termelnek még étkezéshez,
horgászáshoz szürke harcsát,
fehér busát, amurt, csukát, kárászt és törpeharcsát is. A társaság halszaküzletében kedvezõ áron mindig kapható friss,
filézett hal.
Ami a tökéletes szegedi halászlé receptjét illeti, a hozzávalókon és az arányokon túl van
valami más, ennél sokkal több,
ami ezúttal is titokban maradt.
És nem azért, mintha a csárdagazdák féltékenyen megõriznék
maguknak, hanem mert lényegesen többrõl van szó, mint
halról, hagymáról, vízrõl és
paprikáról.

– belvárosi minõség
Kecskemét patinás fõterén tradicionális múlttal rendelkezõ étterem és kávézó a Liberté Étterem. Teraszán ilyenkor, a nyári
idõszakban kellemes órákat
tudnak eltölteni kedves vendégeink egy-egy kiváló étel, illetve
frissítõ ital mellett.
Mindennap baráti áron kínálunk színvonalasan elkészített
napi menüt, és hétvégenként

szabadszedéses svédasztal keretében mindössze 1990 forintért választhatnak a kínálatból.

Június elsõ hétvégéjétõl ízléses programokkal kedveskedünk vendégeinknek, amik-

rõl bõvebb információt honlapunkon (www.liberteetterem.hu)
olvashatnak.
Éttermünk kiválóan alkalmas családi, baráti és céges rendezvények lebonyolítására.
Különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat
az étterem mellett kávézóként
és bárként mûködõ Zanzibárba, ahol egzotikus ételeket,
sushit és további ínyencségeket kóstolhat meg.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
A Takarékszövetkezet kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, jelenleg
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft

6,0%

6,5%
6,1%

Egyéves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, jelenleg éves
7,0%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +1,35% kamat együttese, jelenleg éves
6,6%
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
További versenyképes hozamú könyves és számlabetét kamatok
További kiemelt kínálat:
G Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret G Vállalkozói számlákhoz Széchenyi-kártya hitel
G Személyi kölcsön G Lakáscélú kölcsön
G
Netbank vagy Elektra G Lakossági és üzleti bankkártya
AJÁNLJUK TOVÁBBI TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSUNKAT!
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150), Ágasegyháza
(76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL! SZÁMOLJON VELÜNK!

Alföldi Civil Napló
Megjelenik
30.000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét,
Arany János u. 4.
Tel.: 76/506-753
Fax: 76/506-752
Nyomtatás:
Közlönynyomda,
Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

TB által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmanok, kemping
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

Telefon: 76/441-363, e-mail:
thermal@thermaltiszapart.hu

Nyitva: mindennap 9–20 óráig
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Felszentelt Kálvária
Lakossági bejelentés után, példás összefogást követõen megújult a kecskeméti Szentháromság Temetõ Kálváriája és az
alatta lévõ kripta, ahol a hajdani plébános, Bogyó Pál földi maradványai pihennek.
A június 4-i ünnepségen Király József, a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület elnöke megköszönte mindazok segítségét, akik
felvállalták ezt a nemes ügyet. A
felújítást a városszépítõk és a
Római Katolikus Fõplébánia koordinálta. Kiemelt támogatást
nyújtott a munkálatokhoz Kecskemét Önkormányzata, a Városgazdasági Kft., a Free Line
Kft., a Porta Egyesület, valamint
több vállalkozó és a hívek.
A Kálváriát dr. Bábel Balázs, a

Lefejezhetik a megyei
labdarúgó szövetségeket
A napokban az Izsáki Vino étteremben tartotta rendkívüli ülését a
Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség elnöksége. A fõ téma nem
is lehetett más, mint az MLSZ vezetõségében hamarosan bekövetkezõ személyi és strukturális változások, amelyek alapjában reformálják meg eddigi mûködésüket. Az elhangzottakról Orell Zsolt, a megyei szövetség elnöke tájékoztatta az Alföldi Civil Naplót.

Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érseke szentelte fel,
hangsúlyozva: – Ez az idõpont
kétszeresen is kiemelt fontosságú. A péntek három óra Krisztus
keresztre feszítésének az ideje.
Ugyanakkor a mai nap történelmünk legtragikusabb idõpontjához is kapcsolódik, hiszen 90
éve volt a trianoni békediktátum

aláírása, ami szörnyû csapás
volt nemzetünkre. Éppen ezért
ezt a fájdalmat hozzákapcsoljuk
Krisztus keresztjéhez és fájdalmához, amikor itt imádkozunk.
Ezt követõen a magyarság
sorsával kapcsolatos keresztúti
ájtatossággal folytatódott a
közös fohász a Kálvária tér
stációinál.

FELHÍVÁS!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tér Ifjúságsegítõ Egyesület
munkatársai a kecskeméti Gyermekjóléti Központtal közösen sok
szeretettel meghívja Önt és családját egy programokban gazdag,
örömteli együttlétre Bugacra, a
képen látható Bucka Szállóba.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyûlésének Mezõgazdasági és Környezetgazdálkodási Bizottsága pályázatot ír
ki a 2010. évi Környezetvédelmi Alap terhére nyújtható
támogatások elnyerésére.

A táborról:
Az „Élmény a család” elnevezésû programunk a család minden tagja
számára egy tematikus programot ajánl.
A szülõk és a kamasz fiatalok részére önismereti tréninget, az alsó tagozatos gyermekek számára játékos foglalkozásokat ajánlunk. A
korcsoportonkénti foglalkozások a négy nap alatt párhuzamosan futnak egymás mellett, melyeket 2 fõ tréner vezet csoportonként. A délutáni és esti órákban közös játékokat, beszélgetéseket tervezünk.
Turnusonként 48 fõ részére tudjuk ajánlani ezt a lehetõséget. Nagyon fontos a jelentkezési sorrend a korlátozott létszám miatt!
Két idõpont közül választhatnak a jelentkezõk:
1. csoport: 2010. június 26-27-28-29 (szombat, vasárnap, hétfõ, kedd)
2. csoport: 2010. július 17-18-19-20. (szombat, vasárnap, hétfõ, kedd)
A szállás és étkezések költségét, mely résztvevõnként 28.000 Ft, a
Tér Ifjúságsegítõ Egyesület által megnyert Norvég Civil Támogatási
Alapból finanszírozzuk, így a résztvevõk számára ingyenes a részvétel.
Jelentkezni lehet a következõ telefonszámon: 76/507-780
Személyesen: Kecskemét, Fecske u. 20. Gyermekjóléti Központ
(Nagy Dóra)
Jelentkezési határidõ a táborra: 2010. június 18.
VÁRJUK SZERETETTEL A CSALÁDOKAT!

I. számú pályázat címe:
„Komposztáló projekt Kecskeméten”
1. Pályázat célja: Kertekben keletkezõ szerves hulladék újrahasznosítása
2. Pályázatot benyújthatnak: Kecskeméten lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyek, valamint kecskeméti székhelyû
civil szervezetek, oktatási intézmények, társasházközösségek és lakásszövetkezetek
II. számú pályázat címe:
„A környezet- és természetvédelmi civil szervezetek, oktatási intézmények részére környezetvédelmi pályázat
keretében támogatás nyújtása, környezetvédelmi célú tudatformálást és tájékoztatást segítõ programokhoz”
1. Pályázatot benyújthatnak: kecskeméti székhelyû civil
szervezetek és oktatási intézmények
2. Pályázni lehet:
Kecskeméti diákok környezeti nevelésével kapcsolatos tevékenységek támogatására (elõadások, rendhagyó órák,
környezet- és természetismereti kirándulások szervezése)
– Városi szintû környezet- és természetvédelmi tárgyú rendezvények, konferenciák szervezésére
A Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. július 31.
A pályázati felhívás részletei, illetve a pályázati adatlap letölthetõ a www.kecskemet.hu honlapon, valamint további információ a 06-76/513-581 telefonszámon.

2010. június

– Az összejövetelünk fõ
témája a 2011/12-es bajnokság versenykiírása volt,
amiben sok változtatás nem
lesz a most véget ért szezonhoz képest. Ám az MLSZ
közelgõ elnökségi választása miatt rengeteg kérdõjel
alakult ki a megyei szövetségek vezetõiben. Csányi
Sándor (az MLSZ leendõ új
elnöke – a szerk.) a június
14-i testületi ülésen olyan
alapszabály módosításokat
kíván megszavaztatni, amivel lefejezné a megyei labdarúgó szövetségeket. A tervek szerint ugyanis ezek az
eddig kiválóan bevált szervezetek elvesztenék önálló
jogi státuszukat. Megmaradnak ugyan, de csupán véleményezési joguk marad,
végrehajtási már nem, felülrõl kinevezett versenyigazgatók hajtanák végre az MLSZvezetés utasításait. Véleményünk szerint viszont Budapestrõl nem biztos, hogy valaki jobban látja a megyék
problémáit, mint az itteni vezetõk.
– Kósza hírek szólnak arról, hogy cserébe eltörölnék
a játékvezetõ díjakat, és
drasztikusan csökkenne a

Orell Zsolt
nevezési díj. Ha ez igaz, akkor mindenképp fejet kell
hajtani a döntés elõtt, hiszen
ez olyan komoly anyagi terhet venne le az egyesületekrõl, melyet a megyei szövetségek nem tudtak eddig felvállalni. Kíváncsian várjuk a
folytatást, de addig is –
ugyanúgy, mint a tavalyi évben – mi az idén is 10
százalékkal csökkentettük a
játékvezetõi díjakat.
– Hogyan néznének ki a
szövetségek, amennyiben
módosítják az alapszabályt?
– Az új felállásban sok a
kérdés, hiszen azt sem tudni
még, kik alkotnák a bizottságok tagjait. A szervezetben ugyanis létfontosságúak ezek a döntéshozó grémiumok – fegyelmi, átiga-

zolási, technikai és kispályás bizottság -, melyek tagjai eddig nem fizetést kaptak munkájukért, hanem a
hétvégi ellenõri munkáért
kapott pénzzel honoráltuk
õket. Kérdés, hogy ezt követõen hogyan akarják ösztönözni ezeket a szakembereket. Érzésem szerint központilag akarják irányítani
a labdarúgást, és elsõ lépésként azt rombolják le,
ami eddig a legjobban mûködött. Nem biztos, hogy
ezáltal indul el a labdarúgás a fejlõdés útján hazánkban. Azt még mindenképp
hozzátenném, hogy a BácsKiskun Megyei Labdarúgó
Szövetség vezetõit áprilisban
öt évre választották meg, így
nem éppen demokratikus
döntés egy húzással szétverni a szervezetet.
– Melyek a lassan befeje zõdõ szezon tapasztalatai a
megyei bajnokságokban?
– Nagy öröm, hogy a megye II-es bajnok Nagybaracska vállalja a megye I-es indulást, és erre jó esély van a
északi csoportban küzdõ
Városföldnél is. Nagyon
fontos lenne, hogy a megyei
bajnokok el tudják vállalni
az indulást a magasabb
osztályban. A másik jellemzõ sajnos a rengeteg fegyelmi ügy. A fegyelmetlenségek
visszaszorításához szükségünk lesz a csapatok segítségére is.

Interjú dr. Németh Tibor tanszékvezetõvel

Az állatvédelemtõl az ivartalanításig
A Kecskeméten meghirdetett ivartalanítási akció sikerére való tekintettel országos akciót kezdeményezett Tõzsér Judit, a Gong Rádió
ügyvezetõje, a Mentsvár az Állatokért Alapítvány elnöke. Az akció lebonyolításában – a Magyar Állatorvosi Kamara mellett – alapvetõ
szerepet vállalt a fõvárosi Szent István Egyetem Állatorvostudományi
Kara, ahol a következõ hónapokban a hallgatók bevonásával végzik a kutyák számára szükséges vizsgálatokat, kezeléseket, beleértve
az ivartalanító mûtétet is. A szakmai fõszerepre dr. Németh Tibor, az
egyetem sebészeti tanszékvezetõ docense vállalkozott.
– A világ több országában helyett inkább azt kellene
járt tanulmányúton, tanított hangsúlyozni, hogy minden
külföldi egyetemeken is, tagja országban meghatározó, miaz Európai Állatorvos-sebész lyen erõs és következetes a
Szakkollégiumnak. Ilyen kite - társadalom véleményét tükrökintéssel milyennek ítéli az ál - zõ állatvédelmi törvény. Ami
latvédelmet jelenleg hazánk - annál progresszívabb, minél
ban? – kérdeztük a neves inkább elvonatkoztat attól,
hogy az állat elleni bûncselekszakembert.
– Egy társadalom állatvéde- ményt „csak” egy nem emberi
lemi színvonalát alapvetõen élõlény szenvedte el. Ilyen témeghatározza, hogy az em- ren jómagam a lehetõ legsziberek többségének mit jelent gorúbb állatvédelmi törvények
egy családba kerülõ élõlényrõl bevezetését és alkalmazását
való gondoskodás, hányan támogatom. A civil kezdemétudják átérezni egy gazdátlan- nyezések pedig ebben a tekinná vált állat sorsát – nyilatkozta tetben is nagyon sokat tehetlapunknak dr. Németh Tibor. – nek hazánkban, hiszen egyEz múlhat a velünk született részt a törvényalkotás társatulajdonságokon, a nevelteté- dalmi kontrollját, másrészt a
sünkön, de sajnos az aktuális bûncselekmények felderítését
anyagi helyzetünkön is. A kü- segíthetik.
– Az egyesületi, alapítványi
lönbözõ összehasonlítások

szinten mûködõ menhelyek ket, de állatkórházakat és renesetében mit lát legnagyobb delõintézeteket is tartanak fent
problémának?
jórészt magánszemélyek ado– Jóllehet ezen a területen mányaiból, ahol ingyen vagy
nem vagyok szakértõ, a mun- nagyon csekély áron kínálnak
kánk során azonban számos orvosi szolgáltatásokat az armenhellyel vagyunk kapcso- ra igazoltan rászoruló emberlatban. Többségük sajnos társaink állatainak.
– Gondolom, ott is felve borzasztóan nehéz anyagi körülmények között, gyakran tel- t õ d i k a z i v a r t a l a n í t á s f o n t o s sága.
jesen magára
– Persze,
hagyatva – incsakhogy nátézményes
lunk az állavagy egyéni
tok szaporoadományok
dásának korhiányában –
látozása
vegetál, szinte
nincs intézmáról holnapményesítve,
ra. Túlélésüket
szabályozva,
csak az önami részben
kéntes alapon
Dr. Németh Tibor
törvényhozási,
dolgozó, állatszeretõ munkatársaiknak kö- részben állatorvosi, vagyis
szönhetik, akik néhány újság- szakmai kérdés. Nincs ma
cikk vagy riport adta nyilvá- annyi pénz a világon, amely
nosságon túl senkitõl semmi- elegendõ lenne a korlátlanul
lyen megérdemelt elismerést szaporodó, gazdátlan macska
nem kapnak. Különösen nagy vagy kutya populáció igényes
(elhelyezésére,
bajnak látom az egyéni támo- ellátására
gatás elenyészõ hajlandósá- gondozásra, táplálására). Egy
gát hazánkban. Angliában gazdátlan állat abban a pillapéldául nem csak menhelye- natban elveszti „eszmei érté-

kének” legnagyobb részét,
amint az utcára kidobják, hiszen csak családtagként tekintve, szeretõ társakkal körülvéve van értelme a társállatok
tartásának. Sajnos gyakran az
emberek is meggondolatlanul, felkészületlenül vállalkoznak állattartásra, és amint rádöbbennek az ezzel járó erkölcsi és anyagi következményekre, már késõ. Nos, ezeknek a kivetett állatoknak kell
méltó életet biztosítani, ami
hosszabb távon ismét csak
egy új családba való integrációval képzelhetõ el. Ebben az
átmeneti idõszakban létfontosságúak a menhelyek.
– A kecskeméti Mentsvár
immár országos ivartalanítási
akcióját szakmailag, állatvé delmi szempontból ígéretes nek érzi?
– A Mentsvár munkatársaival az egyetemi kar vezetése
által szervezett állategészségügyi programban való részvételünk kapcsán kerültem elõször kapcsolatba. Ez a program abból a kölcsönös elõnyök rendszerébõl táplálkozik,

hogy az egyetemi klinikákon
folyó oktatási tevékenység elválaszthatatlan a betegellátástól, amely minél több és
minél szerteágazóbb gyógyítást feltételez. A menhelyi kutyák kivizsgálása, röntgenezése révén, fogkõ eltávolításban
és ivartalanításban való részesítésével az egyetemi hallgatók még több esettel találkoznak, így ez emeli az oktatás
színvonalát. A programban
csaknem valamennyi egyetemi klinikai egység részt vesz. A
finanszírozást a kar saját bevételei fedezik, ehhez közvetlen állami alap nem áll rendelkezésre. Sajnos az egyetemi klinika mindennapi mûködtetése is teljes egészében
saját (tehát nem állami kvótajellegû vagy utófinanszírozási)
bevételekbõl történik, ellentétben a nyugat-európai és tengerentúli országokkal. Ettõl
függetlenül, mi a jövõben folyamatosan tervezünk – az oktatási idõszakokkal is harmonizáló – akciókat a Mentsvárral és persze más menhelyekkel együttmûködve.
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Beszélgetés Nemes Jánossal

Ragaszkodás és kalandvágy
Nemes János olyan kecskeméti, aki kalocsainak vallja magát, miközben évek óta Budapesten él és dolgozik. Egészségügyi pályafutása
1971-ben, az érseki város kórházában kezdõdött, ahonnan 1982ben Kecskemétre csábították, így lett a megyei kórház gazdasági vezetõje, majd fõigazgatója. Az utóbbi évtizedben viszont nem sokat
hallottunk felõle. Hogyan alakult a sorsa? – Ez is kiderül az alábbi beszélgetésbõl.

Elsõként az országban
– A kilencvenes évek köze pén ön volt az elsõ kis hazánk ban, akit közgazdászként ne veztek ki egy egészségügyi in tézmény élére. A szakmán belül
sokan fel is kapták akkoriban a
fejüket.
– Valóban az volt a gyakorlat
sokáig, hogy a kórházak élére
csak orvos végzettségû szakembert lehetett kinevezni. A
rendszerváltást követõen is
éveknek kellett eltelniük, míg a
nyugati államokra jellemzõ
menedzseri szemlélettel megbarátkoztak az illetékesek. Velem kezdték a sort, de közvetlenül utána még három másik
hazai kórház is menedzser fõigazgatót kapott – nyilatkozta
lapunknak Nemes János. – Ma
már törvényesítve van, hogy orvos vagy közgazdász lehet kórházi fõigazgató.
– Az egészségügy tekinteté be n mit jelent a menedzser
szemlélet?
– Azt, hogy nem feltétlenül a
gyógyításhoz kell értenie egy
intézményvezetõnek, hanem
az egészségpolitikához, az informatikához, a közgazdasághoz, a humánpolitikához és
sok minden máshoz is. Legyen
vezetés- és szervezetelméleti
jártassága és gyakorlata. Én
akkor már az Egészségügyi
Gazdasági Igazgatók Egyesületének magyarországi elnöke,
illetve a Magyar Kórház Szövetség elnökségi tagja is voltam, vagyis jól ismertem e
szakterület helyzetét, az összes
problémáival együtt. Ezt segítette a nemzetközi kapcsolatrendszerem is, hiszen 1992. és
1999. között én képviseltem
Magyarországot a Kórházigazgatói Európai Egyesületének
vezetõségében. Valószínûleg
ezért esett rám az illetékesek
választása. Máig az a véleményem, hogy csak az lehet jó fõigazgatója egy kórháznak, akiben van elég empátia a betegek és az orvosok, illetve e

Nemes János
gyönyörû hivatás iránt. Ugyanakkor rendelkeznie kell kiváló
kapcsolatépítõ és -megtartó
képességekkel is, a politikai és
a piaci élet szerteágazó területein. Magyarul: a gyógyítást a
legjobb orvosokra bízza, és
mindent megtesz azért, hogy
ehhez a lehetõ legjobb feltételeket megteremtse. Büszkén elmondhatom, hogy sikerült is
egy nagyon jó szakmai stábot
kiépítenem, hiszen többségében máig ez a gárda irányítja
a megyei kórházat nagyon sikeresen. Ezzel is magyarázható, hogy nagyon nehéz szívvel
hagytam el õket.

Csábítás
– Politikai okok miatt távo zott?
– Nem. A kinevezésem határozatlan idõre szólt, és a mindenkori megyei vezetéssel jól
együtt tudtam dolgozni. Egyszerûen erõsebbnek bizonyult a
ragaszkodásomnál a kalandvágyam. Elõször 1997-ben kerestek meg az Euromedic vezetõi, hogy szegõdjek hozzájuk,
de akkor még nemet mondtam. Pedig ez a cégcsoport akkor már a magyarországi kórházak egyik legnagyobb partnere volt, jelentõs képalkotó diagnosztikai hálózatot mûködtetve, gyógyszer és orvosi mûszerek
nagykereskedésével
foglalkozott, amely mára már
kibõvült logisztikai szolgáltatásokkal, a vényforgalmú patikák

ellátásával, stb. Lényegében innen eredt az ismeretségünk.
Két évvel késõbb újra megkerestek, s végül igent mondtam,
mert addigra a kecskeméti kórház gazdasági helyzetét már sikerült a munkatársaimmal
egyenesbe hozni, és csábítottak
az új kihívások, a versenyszféra
megismerésének lehetõsége.
Hiszen addig az egész szakmai
pályám állami intézményekben
zajlott (28 év kórházban).
– Mekkora volt a csábítás,
vagyis milyen beosztást kínál tak?
– A cég illetékesei 1999. kilencedik hónap 9-én jelentették
be egy fõvárosi konferencián,
hogy én lettem az Euromedic
International Hungary vezérigazgatója.

Hová haza?
– Azóta eltelt egy bõ évtized.
Jól döntött?
– Jól. Hiszen egy rendkívül
dinamikusan fejlõdõ cégcsoport egyik vezetõje lehetek,
amely ma már behálózza
kontinensünk szinte minden
országát. Rengeteg mindent
tapasztaltam és tanultam, különösen a piaci szemléletet illetõen. Vagyis a szakmai kihívásokat illetõen nincs okom
panaszra, sõt hasonlókat kívánok minden közgazdásznak. Persze az is kiderült,
hogy ha a kalandvágyam erõsebb a ragaszkodásomnál, az
még nem jelenti azt, hogy
végleg legyõzheti. Hiszen
olyan nehéz volt eltávolodni
Kecskeméttõl, hogy öt éven át
minden nap ingáztam inkább,
csak itt hajthassam álomra a
fejem. Ahogy Kalocsához is
változatlanul erõs baráti és
rokoni szálak kötnek engem
és a családomat, hiszen ott
vannak a gyökerek. Úgyhogy,
amikor pesti otthonunkban
ma felvetõdik a kérdés, hogy
hazamenjünk-e
hétvégén,
elõször csak kérdõn nézünk
egymásra a feleségemmel:
Jó, jó, de most hová haza? –
Mindenkinek csak azt tudom
mondani, hogy bárhová veti
a sors, soha ne feledje el,
honnan jött, mert minden
életpálya indult valahonnan,
és az elsõ lépések a meghatározóak, azok adják az alapot a jövõ sikereihez.

Barátsággal szolgálni
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érsekének zarándoklevelével
járt a Vatikánban a nemzetközi rendõr szövetség, az IPA (International Police Association) kecskeméti szervezetének küldöttsége a napokban. A rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott tagjait tömörítõ civil közösség a formális, szakmai kereteken túlmutató, személyes kapcsolatok kialakítását, ápolását és a nemzetközi együttmûködés elõsegítését tûzte zászlajára.

tábornoka, aki elragadtatással számolt be a római élményekrõl.
– Jártunk a Vatikánban, és
látogatásunkkal egy idõben
rendezték meg az olasz rendõrnapot. A 23 fõs delegációnk

A határokon átnyúló barátság, szolidaritás gondolata
utazások, személyes ismeretségek és barátságok révén telítõdik tartalommal. Mint
ahogy ez legutóbb, Rómában
is történt - tudtuk meg dr. Rá kosi Mihály alezredestõl, az
IPA kecskeméti szervezetének
titkárától. Azt is elmondta,
hogy jelmondatuk, a „Servo
per Amikeco”, azaz: „Barátsággal szolgálni” és ennek jegyében 61 országban több
mint 372 ezer tagjuk tevékenykedik.
A 134 fõs kecskeméti szer-

vezetõje Dávid Károly dandártábornok, megyei rendõrfõkapitány volt. Leírhatatlan az a
nagy szeretet és kiváló vendéglátás, ami szálláshelyünkön, az Al Casaletto zarándokházban, a Szeretet Szolgálóleányainak nevezett szerzetesközösségben fogadott bennünket. A nõvérektõl rengeteg
törõdést kaptunk, csakúgy,
mint a magyar származású
idegenvezetõnktõl, Világos
Beától. Ezúton is szeretném kifejezni mindannyiunk nevében
hálánkat és köszönetünket a
csodálatos élményekért.

vezet képviselõi megfordultak
már többek között Montenegróban, Görögországban, Bulgáriában, Ausztriában és Romániában, néhány héttel ezelõtt pedig Rómában töltöttek
el öt napot. A titkár szerint e
látogatások legfõbb hozadékát a személyes ismeretségek
és élmények adják, amelyek
azután a hétköznapi munkában is kamatoznak.
A delegációval utazott Polyák József, a Wojtyla-ház
pártfogójaként is komoly érdemeket szerzett Magyar
Nemzetõr Szövetség dandár-

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Támadások kereszttüzében
A Kecskeméti Víziközmû Társulat a napokban tartotta éves küldöttgyûlését. Egyebek mellett döntöttek arról, hogy amennyiben a társulaton keresztül kérik a lakók a vezetékes ivóvízellátást, akkor ingatlanonként 200 ezer forintban határozzák meg az érdekeltségi egységet 2010-ben és 2011-ben. Ugyanis az inflációval jelentõsen növekedtek az elmúlt években a kivitelezési költségek, de sok esetben
ez még így sem éri el a kivitelezési végösszeg 50%-át.
– Az úgynevezett kis-ISPÁ-ból,
a hírek szerint kimaradt az önök
harcedzett civil közössége. Az
alpolgármester asszony a minap egy lakossági fórumon bejelentette, hogy egy új víziközmû
társulatot hoznak létre erre a
feladatra. Errõl mi a véleménye? – kérdeztük a küldöttgyûlést követõen dr. Fekete Lászlótól, a Kecskeméti Víziközmû Társulat elnökétõl.
Dr. Fekete László
– Sajnos azt kell mondanom, hogy már mindenkit tájé- lajdonos csak egy ilyen társukoztatnak az illetékesek az új latnak lehet tagja a jelenlegi
elképzeléseikrõl, csak bennün- jogszabályok szerint. Persze, a
ket nem. Mivel más forrásból is magyar törvények csûrhetõhasonló információkat kap- csavarható rendszerében valótunk, már megkerestem a tár- színûleg itt is megtalálják a kissulat jogi képviselõjét, dr. Erdei kapukat. Ám legyen! Egy viAttila ügyvédet, és felkértem, szont biztos, hogy a másik tárhogy írásban kérjen válaszokat sulatot néhány politikus és hiaz önkormányzattól az ügy tisz- vatalnok szorgalmazza, és
tázása érdekében. Részünkrõl nem a lakók találták ki.
– Kikre gondol?
ugyanis aggályos, hogy egy
közigazgatási területen ugyan– Úgy tûnik, olyan világban
arra a feladatra egyáltalán lét- élünk, ahol az uralkodó párt
re lehet-e hozni két társulatot. nem hajlandó senki mást elisMásrészt a társulatot nem az merni és vele együtt dolgozni.
önkormányzat alapítja, hanem Én több éven át egy másik párt
a belépésüket kérõ tagok. Kö- színeiben voltam helyi képvisezülük viszont sokan lehetnek lõ, s azóta mindenhol támadmajd, akik már hozzánk tartoz- nak, ahol dolgoztam, dolgonak. Viszont egy adott ingatlan zom: Mûvésztelep, Vadaskert,
esetén, tudtommal minden tu- Assisi Szent Ferenc Kápolna,

Víziközmû Társulat. Szerencsére nem sok sikerrel ugranak
nekem újra meg újra, mert aki
becsülettel teszi a dolgát, azon
nehéz fogást találni. Csak elkeserítenek a rosszindulatú híresztelések, a rágalmazó hadjáratok, meg az, hogy ezekhez
az önkormányzat is hajlandó
statisztálni.
– Miért mondja mindezt? Fel
akarja adni a küzdelmet?
– Dehogyis! A lakosság érdekeit képviselve mindig azért
küzdöttünk, hogy minél olcsóbbak és gyorsabbak legyenek a közmûfejlesztések. Az elmúlt években 18 ezer kecskeméti családhoz jutott el a
szennyvízcsatorna, a víz, az
áram, a gáz társulatunk hathatós közremûködésével, az útstabilizációkat nem is említve.
Vagyis városunk összlakosságának több mint a felén segíthettünk eddig. Tavaly például
256 ingatlantulajdonos jutott
egészséges vezetékes ivóvízhez, az idén pedig megindultak a kivitelezések Alsó- és Felsõszéktóban. Itt eredetileg 212
bekötés lett volna, ebbõl örülünk, ha 140-150 sikerül, mert
az önkormányzat rendezési
terve egy-két közösséget érdektelenné tett, ugyanakkor a
lakósság anyagi helyzete is katasztrofálisan alakult. De amíg
a lakók bizalommal fordulnak
hozzánk, mi továbbra is igyekszünk elõre, lehetõleg kikerülve
a gáncsoskodó lábakat.
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Tanítóképzõ Fõiskolai Kar

Új módszertani központot avattak
A Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Karán új természettudományi oktatás-módszertani központot avattak június 3-án. A fejlesztés része a Mûszaki-természettudományi tudásbázis infrastruktúrájának fejlesztése a Kecskeméti Fõiskolán elnevezésû projektnek,
amelyre az intézmény az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
– a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból – mintegy 2,4
milliárd forint támogatást nyert. A fõiskola ehhez az összeghez 139
millió forint saját erõvel járult hozzá. Földesi Gabriella projektvezetõ az ünnepségen hangsúlyozta: ehhez hasonló átfogó fejlesztés
még soha nem valósult meg a kecskeméti felsõoktatásban.
Az új, háromszintes, 650 négyzetméteres oktatás-módszertani
központ 285 millió forint ráfordítással készült el. Az épület számos funkcióval áll a tanítóképzõ
hallgatóinak és oktatóinak a rendelkezésére. Helyet kapott itt többek között egy digitális, egy termék- és formatervezõ mûhely,
egy természettudományi, egy
technikai és egy multifunkcionális
prezentációs terem, illetve három
tanári szoba.
A leendõ tanítók természettudományos szemléletformálásá- dekében pelenkázó asztal és
nak fontosságát dr. Danyi József etetõszék is került a kulturált
rektor is kiemelte köszöntõjében. szoptatószobába.
Földesi Gabriella projektmeVéleménye szerint ez a módszertani központ sokat segíthet ab- nedzser a tervek szerint 2011
ban, hogy a változás elinduljon, novemberében záruló programés a természettudományos tan- ról elmondta, hogy a megvalósítárgyak az ismeretszerzés ked- tás két éve alatt az intézmény
olyan infrastrukturális és technovelt területévé váljanak.
A fõiskola még arra is figyel- lógiai fejlesztéseket hajt végre –
met fordított, hogy a levelezõs elsõsorban mûszaki területen –,
és felnõttképzési programok- amelyek révén a legkorszerûbb
ban részt vevõ anyukák kényelmes körülmények között láthassák el csecsemõiket. Ennek ér-

kihívásoknak is képes lesz megfelelni. A projekt részeként elkészült már a GAMF Kar új infotere
és hegesztõmûhelye, megtörtént
a központi rendszerhelyiség felújítása, és folyamatban van több
laborfejlesztés. A projekt legnagyobb eleme, a Tudósház kialakítása a tervek szerint õsszel indul. A Homokbánya területén, az

egykori legénységi épület felújításával épül meg a kutatást, innovációt, mûszaki-természettudományos ismeretterjesztést szolgáló, mintegy 1,2 milliárd forintból megvalósuló fejlesztés.
Az átadási ünnepségen dr.
Iványosi-Szabó András alpolgármester képviselte a várost,
aki a fejlesztések kapcsán nyomatékosította: ami gazdagítja a
fõiskolát, az gazdagítja a várost
is. Ezért az önkormányzat örömmel figyeli a projekt megvalósulását.

FormaZona Sportközpont

Különleges nyári bérletakciók
Egész nyáron meglepetésekkel, bérletakciókkal várja a sportot és az
aktív életmódot kedvelõ vendégeit a FormaZona. A sportközpont kínálata nemcsak a rendszeresen járó vendégeknek szól, hanem azoknak
is, akik most határozták el magukat a sportolásra. A diákok részére
speciális bérletet ajánlunk, a gyermekeket pedig többféle tábor várja.

ismerkedhetnek meg, majd õsztõl bekapcsolódhatnak a FormaZona Sportközpontban mûködõ
hastánc-csoport munkájába.
Tovább folytatódik a senior

hatnak meglepetés ajándékokra
a sportközpont vendégei.
A gyermekekre is gondolt a
FormaZona Sportközpont, hiszen
itt a szünidõ. Tánc- és squashtábor várja a 8-14 éves fiatalokat
több turnusban. A játékos oktatás keretében megismerkednek
az alapokkal, és szeptembertõl
már akár rendszeresen járhatnak
majd edzésekre is. A foglalkozásokat a FormaZona szakképzett
oktatói tartják, valamint egész
napos felügyeletet és háromszori
étkezést is biztosítanak a gyermekeknek. Aki pedig nem igényel
napi elfoglaltságot, annak a
squash kezdõ tanfolyamot ajánljuk, amely egy héten háromszor
egy órás edzést jelent.
Valószínû, hogy a felnõtt hölgyek körében nagyon népszerû
lesz a kezdõ hastánc tanfolyam,
ahol az orientális tánc alapjaival

program is, az 55 éven felülieket
egész évben kedvezményes bérlettel várjuk. Érdemes tehát a FormaZona Sportközpontba járni,
mert minden korosztály megtalálhatja azt a sportágat, amelyet
leginkább kedvel. Megéri most
bérletet vásárolni, mert így sokkal kedvezõbb áron sportolhatnak. További részletes információ
és az akcióról bõvebb tájékoztatás a www.formazona.hu honlapon található.

A FormaZona Sportközpont
népszerûsége azért töretlen, mert
széles körû szolgáltatásai közül
mindenki megtalálja a számára
megfelelõ mozgásformát, és a
rendszeres akcióknak köszönhetõen mindezt rendkívül kedvezõ
áron. Júliustól a nyári akció keretében ismét többféle bérlet mellé
kapnak értékes ajándékot a vendégek. Ajándékkupon 5.000,
vagy akár 20 ezer forint értékben, 10 alkalmas teniszbérlet,
ajándék mozijegyek – ezek választhatók a fitnesz, aerobik,
spinning vagy a kombinált bérletek mellé. A rendkívüli diákbérletakció június 15-éig tart, és
Nadine sportruházat kupon, mozi belépõ, gokart futam, wakeboard oktatás vagy 1 alkalom
squash az ajándék a bérletet vásárlóknak. Természetesen júliusban és augusztusban is számít-
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Készülõdõ csiperósok
Július 4-tõl 11-ig, egy héten át újra Kecskemét
lesz öreg kontinensünk gyermekeinek fõvárosa.
A XI. Európa Jövõje Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozóra 25 országból csaknem kétezer
fiatal érkezik.
– Csoportjaink tavalyi viszontlátogatásai különösebb gond nélkül lezajlottak, s mint annyi
éven át, most is elmondhattuk, hogy remek barátságok szövõdtek a kecskeméti fiatalok és az
õket vendégül látó, más országok gyermekei,
családjai között – nyilatkozta lapunknak Farkas
Gábor, az Európa Jövõje Egyesület elnöke. –
Egyedül Lettország nem tudta fogadni a fiataljainkat, mert megdöbbentõ módon a gazdasági
krízis miatt olyan helyzetbe kerültek az érintett
kinti családok, hogy még a villanyt is kikapcsolták otthonaikban. Úgy kárpótoltuk ezt a kecskeméti csoportunkat, hogy egy hetet az olasz tengerparton tölthettek.
– Most fordult elõ elõször, hogy amikor májusban elosztottuk az érkezõ 37 külföldi csoportot,
öt olyan kecskeméti közösség maradt, akiknek
nem jutottak vendégek. Ugyanis több külföldi
csapat mondta le az érkezését, keleti és nyugati
egyaránt, anyagi gondokra hivatkozva.
– A programok 90 százaléka már összeállt. Ismét remek produkciókat láthatnak az érdeklõdõk a fõtéri színpadon. Érdekességként említeném, hogy ez alkalommal a fiatalok és a környezet kapcsolata kerül fókuszba a közös foglalkozásokon. Például mûanyag palackokból készíthetnek – egy új eljárás segítségével – kerti díszeket, ülõkéket, köztéri hasznos alkotásokat a ta-

lálkozó résztvevõi, amiben ötletes egyetemisták
lesznek segítségükre. Ez egy szédületes találmány, aminek titkait nem részletezhetem. Az
esélyegyenlõségi napon szellemi fogyatékos zenekar is fellép, s lesznek olyan játékaink, amelyen megismerhetik a fiatalok, milyen lehet a vak
ember élete.
– Rengeteg kézmûves foglalkozás és egészségügyi program társul a fesztivál rendezvényeihez. Török fotókiállítás, japán dobparádé, magyar csengettyûzene és megannyi érdekesség részesei lehetnek külföldi vendégeink és a kecskeméti érdeklõdõk. A záró koncertet – a foci vb.
miatt – július 10-én rendezzük, Rúzsa Magdi közremûködésével,
aki
hajdanán
szintén
csiperósként járt elõször Kecskeméten.

Minõség = Izsáki Házitészta
A Juhász család életével elválaszthatatlanul összefonódik az Izsáki
Házitészta sikere. Nevüket a termékeiken keresztül ma már egy ország ismeri, remek tésztáik pedig a határokon túl is öregbítik a magyar gasztronómia jó hírét. A családi vállalkozás 1990-ben alakult,
ma két telephelyen négy üzemrészben folyik a munka. A technológia, a minõségbiztosítás a legmagasabb uniós elvárásoknak megfelelõ. Ötven különbözõ termékbõl naponta mintegy 15-20 tonnát készítenek.
– Amikor összekerültünk, keségünk az, hogy dolgozódönteni kellett, hogy melyi- ink 70 százaléka a kezdetekkünk munkáját visszük to- tõl velünk van.
– Mi a jó tészta titka?
vább, és a tésztagyártás mel– Sok múlik az alapanyalett döntöttünk, ami ma már
az egész családnak munkát gon. Számos malommal dolad – idézi fel a kezdeteket Ju - goztunk már együtt, de a kunhász Sándorné. – Amikor szállási Júlia malom mellett
1990-ben elkezdtük a terme- köteleztük el magunkat, mert
lést, már csaknem 30 éves minõségi alapanyagot kagyakorlat volt mögöttem. Lé- punk. A tojást Kerekegyházápésrõl lépésre fejlesztettünk, ról szállítjuk, és nagyon elénagy elszántság és jövõbe ve- gedettek vagyunk a minõségtett hit kellett például ahhoz, gel. Gondosan ügyelünk arhogy egy csaknem 500 millió ra, hogy vásárlóink pontosan
forintos üzem megépítésébe azt a minõséget találják a
és 300 milliós gépesítésbe csomagolásban, amit várnak.
vágjunk bele. Végül elkészült Nálunk nincs helye színezõaa beruházás, amiben az eu- nyagnak, tojáspornak. Kirópai elvárásoknak és minõ- mondottan friss tojással dolségbiztosítási rendszereknek gozunk, édesanyáink, nagymegfelelve folyik a termelés. anyáink receptje szerint. SzáA minõségbõl soha nem en- munkra fontos a hagyomány.
– Mégis helyet találtak az új
gedtünk. Ennek köszönhetõ,
hogy úgy a hazai, mint a kül- trendeknek is.
– Termékeink között megtaföldi piacon keresett a termékünk. De a legnagyobb büsz- lálható a hagyományos ma-

gyaros tészták mellett a tojás
nélküli, a rozslisztbõl, tönkölylisztbõl, tökmagolajjal készült
termékek, a színes és az olasz
tészták is. Alapvetõen azonban azt látjuk, hogy a magyar
szájíz nagyon nehezen fogadja be ezeket az újításokat. Bevallom: én is a hagyományos
konyha híve vagyok. Ha öszszejön a család, akkor a tyúkhúsleves lúdgégével készül.
– Vannak további fejlesztési
terveik?
– Mindenekelõtt a 120 dolgozónk munkahelyét szeretnénk hosszú távon megõrizni.
Ez érzelmi kérdés is, hiszen jó
részük már akkor is velünk
volt, amikor kézzel gyúrtuk és
vágtuk a tésztát, a csigatésztát pedig pördítettük. Bár
nyögjük még a három éve átadott csarnok hitelét, egy
nagy raktár megépítését fontolgatjuk, mert a régit már kinõttük. És hosszú távú terveink közé tartozik termékeink
jó hírének megõrzése. Büszkék vagyunk arra, hogy egyre
több étteremben feltüntetik az
étlapon a márkanevünket. Ez
is mutatja, hogy az Izsáki
Házitészta egyet jelent a minõséggel.

