
www.wojtyla.hu

www.szenteste.hu

www.portaegyesulet.hu

KKeeddvveess  VVeennddééggeeiinnkk!!

Õszinte izsáki barátsággal in-
vitálom Önöket szeptember
utolsó hétvégéjére Izsákra, a
XXVII. Izsáki Sárfehér Napok
rendezvényeire. 1936 óta ün-
nepeljük szõlõnket, a vele dol-
gozókat, és éltetjük ezzel is a
reményt, hogy van jövõje az
izsáki szõlõnek és a belõle
megélni kívánóknak. Így gon-
doljuk ezt akkor is, ha látnunk
kell, hogy sajnos nem könnyû
a helyzetük a gazdálkodók-
nak. Elég, ha csak az elmúlt
évek, de különösen a tavalyi
szõlõ-gyümölcs felvásárlási
árakra gondolunk.

Ám az izsákiak mindig,
minden helyzetben kitartóak
voltak, s e kitartásnak elõbb-
utóbb meg is lett az eredmé-
nye. Ezt a reménykedést tük-
rözte az elsõ Sárfehér Napok,
s ezt tükrözik az azóta meg-
rendezettek is. E bizakodáshoz
jó okot ad az a fejlõdés, me-
lyen városunk átment az el-
múlt években. Hagyománya-
ink szerint ilyenkor, a Sárfehér
Napok keretében adjuk át az
év vagy az idõszak egy-egy
beruházását. Jeles és fontos

városfejlesztési események so-
rát kapcsolhattuk már eddig is
az izsáki ünnephez. Egyebek
mellett nagyberuházásaink át-
adását, avatását, vagy 1997-
ben azt az ünnepséget, ahol
átvehettük a várossá nyilvání-
tó oklevelet és a díszkulcsot. E
jeles esemény nyitánya volt
annak a fejlõdésnek, melynek

eredményeként ma már jelen-
tõs térségi szerepet tölthet be
településünk.

Idén, a nehéz gazdasági
körülmények ellenére is van
mit átadnunk ünnepünk alkal-
mából. A városközpont és
négy utca megújításának örül-
hetünk. A Sárfehér Napok
szombati programjában kerül

sor ezek ünnepélyes átadásá-
ra. E beruházások önerõbõl és
uniós támogatásokkal valósul-
tak meg, tovább növelve Izsák
városias komfortját, az izsáki-
ak kényelmét.

Örömmel tölt el, hogy több
évtizedes tapasztalatunk sze-
rint a Sárfehér Napok nem-
csak Izsákon, hanem térsé-

günk szinte valamennyi tele-
pülésén szívesen várt ese-
mény. Jó látni, hogy izsákiak
és vidékiek ezrei látogatják e
napokon a kiállításokat, a
fõtéri programokat és a fo-
gathajtó pálya versenyeit,
mûsorait.

Én úgy gondolom, hogy
mindegyik program, amely az

idei három napon várja az ér-
deklõdõket, garancia arra,
hogy jól érezzék magukat a
hozzánk látogatók. Szép na-
pokat kívánok minden kedves
vendégünknek Izsákon, a Sár-
fehér Napok alkalmából!

MMoonnddookk  JJóózzsseeff
polgármester

Az elsõ ütemben megelevene-
dik a nándorfehérvári csata, a
honfoglalás és az államalapí-
tás. A késõbbiek során bemu-
tatják Nagy Lajos korát, majd a
Rákóczi vagy az 1848-as sza-
badságharcot. Egy-egy törté-
nelmi helyszínt több ezer férõ-
helyes nézõtérrõl tekinthetnek
meg a látogatók.

A projekt szellemi alapkõleté-
telén Bányai Gábor hangsúlyoz-

ta, az alapítók célja, hogy ki-
használják az idegenforgalom
által kínált lehetõségeket és egy
vonzó attrakcióval Bács-Kiskun
megyébe invitálják a hazai és a
külföldi turistákat. A francia ta-
pasztalatok alapján megtízsze-
rezheti a látogatók számát a be-
ruházás. Már az indulásnál négy
szabadtéri rendezvény lesz, és
egy fedett színház, ahol napi
négy elõadást tartanak. Két-

évente újabb attrakciókat tervez-
nek, és a késõbbiek során elké-
szül az esti szabadtéri szuper-
produkció, mely Bács-Kiskun
történetét mutatja be. 

A legjobb francia szakembe-
reket hívták meg, akik segítenek
a megvalósításban. A történelmi
tematikus emlékparkot magyar-
francia közös gazdasági társa-
ság fogja hazai befektetõk bevo-
násával felépíteni, valamint üze-
meltetni. A jövõ nyáron induló
kecskeméti helyszínû beruházás
elsõ üteme 83 millió euróba ke-
rül majd. A négy év alatt elké-
szülõ parkban várhatóan 500
fõt alkalmaznak, mely egész na-
pos programot biztosít az érdek-
lõdõknek. A vendéglátás ma-
gyar termékekbõl áll majd, amit
a megyében mûködõ vállalko-
zások állítanak elõ.

Történelmi csodaparkot
csinálnak Kecskeméten

EEzz  aa  pprroojjeekktt  kköözzéépp--eeuurróóppaaii  ccssooddaa  lleehheett,,  mmeellyy  mmeegg  ffooggjjaa  rráázznnii  aa  mmaa--
ggyyaarr  ttuurriizzmmuusstt  --  mmoonnddttaa  aa  mmiinnaapp  BBáánnyyaaii  GGáábboorr  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMee--
ggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  eellnnöökkee  aazzoonn  aa  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn,,  aammeellyyeenn  bbeejjee--
lleenntteettttéékk,,  hhooggyy  ttöörrttéénneellmmii  ttéémmaappaarrkk  ééppüüll  KKeeccsskkeemméétteenn..  AAzz  eesseemméé--
nnyyeenn  rréésszztt  vveetttt  ddrr  ZZoommbboorr  GGáábboorr,,  KKeeccsskkeemméétt  ppoollggáárrmmeesstteerree,,
PPhhiilliippppee  ddee  VViilllleerrss,,  aa  VVeennddéééé  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkee,,  aa  ffrraanncciiaa  ééll--
mméénnyyppaarrkk  sszzeelllleemmii  aattyyjjaa,,  vvaallaammiinntt  NNiiccoollaass  ddee  VViilllleerrss,,  aa  ffrraanncciiaa  PPuuyy
dduu  FFoouu  vveezzeettõõjjee  iiss..  UUggyyaanniiss  aa  vviilláágghhíírrûû  PPuuyy  dduu  FFoouu  ttöörrttéénneellmmii  ppaarrkk
mmiinnttáájjáárraa  ééss  sszzaakkmmaaii  sseeggííttssééggéévveell  22001133  nnyyaarráánn  sszzeerreettnnéékk  mmeeggnnyyiitt--
nnii  aa  mmaaggyyaarr  ttöörrttéénneelleemm  ddiiccssõõ  kkoorrsszzaakkaaiitt  kkoorrhhûû  jjeellmmeezzeekkbbeenn,,  mmûûvvéé--
sszzii  eellõõaaddáássbbaann  bbeemmuuttaattóó  ééllmméénnyyppaarrkkoott..

Adózási tudnivalók
A közismert kecskeméti
Global Tax-Office Kft.
ügyvezetõje, NNaaggyy  NNoorr--
bbeerrtt okleveles nemzetközi
és forgalmi adószakértõ
segítségével ismét hasz-
nos, idõszerû adózási ta-
nácsokat kínálunk olva-
sóinknak  lapunk 2. ol-
dalán.

A Pusker lányokról készült film-
nek köszönhetõen nem csak
lenyûgözõ zenei élményben le-
het részünk, de betekinthetünk
saját külön kis világukba is,
amiben a zene és egy családi
titok mellett a különleges test-

véri kapcsolat játssza a fõsze-
repet.

Szeptember 26-án (vasár-
nap) 21:45-kor láthatjuk a Lát-
hatatlan húrok – A tehetséges
Pusker nõvérek címû filmet a
magyar HBO csatornán. A film

a tehetséges kecske-
méti testvérpárról,
Pusker Júliáról és Ág-
nesrõl szól. Mindket-
ten remekül hegedül-
nek. Ezt több nemzet-
közi és hazai sikerük
bizonyítja. 

A film a komolyze-
ne jegyében készült,
de mindenekelõtt egy
különleges testvéri
kapcsolat játssza a fõ-
szerepet. A lányok sa-
ját külön kis világát
mutatja be, ahogy azt
Sós Ágnes rendezõ

látta/látja. A hetven perces do-
kumentumfilmbõl kiderül, hogy
a hegedûs testvérpár mennyire
elválaszthatatlan egymástól, il-
letve az is, hogy bár két külön
személyiségrõl van szó, mégis
mennyire egyformák.

Láthatatlan húrok 

Izsáki Sárfehér Napok
4−5. oldal

Izsáki Sárfehér Napok
4−5. oldal

VViikkiinngg--sshhooww  aa  ffrraanncciiaa  ééllmméénnyyppaarrkkbbaann
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Amikor több mint tíz évvel ezelõtt
a fogyasztóvédelmi törvény létre-
hozta a békéltetõ testületek Ma-
gyarországon addig ismeretlen
intézményét, Európa-szerte már
komoly tapasztalatokra építve
alkalmazták a fogyasztói pana-
szok és viták rendezésének e
módját. A Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
mellett mûködõ, 26 tagú békél-
tetõ testület munkájáról és ta-
pasztalatairól ezúttal PPuusskkáássnnéé
ddrr..  CCssoorrbbaa  ÉÉvvaa  titkárt kérdeztük.

––  KKiikk  aallkkoottjjáákk  aa  tteessttüülleetteett??
– A vállalkozói érdekek képvi-

seletét a kamara által delegált
vállalkozások képviselõi biztosít-
ják, a fennmaradó 50 százalé-
kot pedig a civil szervezetek ad-
ják. Ez utóbbi a gyakorlatban a
Fogyasztóvédelmi Egyesület me-
gyei szervezetét jelenti.

––  MMii  aa  bbéékkéélltteettééss  vveezzéérrggoonnddoo--
llaattaa??

– A viták kölcsönös kompro-
misszumokon alapuló, békés
tisztázása. Ez természetesen
szakmai alapon, mindkét fél be-
vonásával történik. E szemlélet
egyre erõteljesebben jelenik
meg a társadalomban, ami az
ügyek számának folyamatos
emelkedésében mérhetõ le. A
békéltetés fõ erényei közé sorol-
ható továbbá a gyorsaság és az
ingyenesség.

––  MMiillyyeenn  mmuunnkkaakkaappccssoollaattbbaann
vvaann  aa  tteessttüülleett  ééss  aa  mmeeggyyeeii  kkaa--
mmaarraa??  

– Helyileg és költségvetés
szempontjából Bács-Kiskunban
is a kereskedelmi és iparkama-

rához tartozik a békéltetõ testü-
let. Ez a háttér gyakorlatilag
zökkenõmentessé teszi a mun-
kát, mert a kamara megelõlege-
zi a költségeket, valamint bizto-
sítja a technikai és pénzügyi fel-
tételeket.

––  MMiillyyeenn  jjeelllleeggûû  pprroobblléémmáákk,,
ppaannaasszzookk  ttaarrttoozznnaakk  aa  bbéékkéélltteettõõ
tteessttüülleett  hhaattáásskköörréébbee??

– A fogyasztó és a vállalkozás
közötti, a termék minõségével,
biztonságosságával, a szolgálta-
tás minõségével, a szerzõdések
teljesítésével kapcsolatos jogvita
bírósági eljáráson kívüli rende-
zése a békéltetõ testület kompe-
tenciája. Az ügyeket háromtagú
tanács tárgyalja. A szolgáltatá-
sok körében gyakran merül fel
probléma az építõ- és szakipari,
pénz-, hitel- és biztosításügyi,
mobiltelefon- és internetszolgál-
tatásokkal összefüggésben. A
termékügyek között különösen
gyakoriak a cipõkkel, háztartási
gépekkel és elektronikai készülé-
kekkel kapcsolatos meghibáso-
dási, jótállási, szavatossági pa-
naszok. Fontos tudni, hogy a bé-
kéltetõ testület nem hatóság és
nem is bíróság. Ez abban mutat-
kozik meg elsõsorban, hogy mi a
vitázók közötti egyezségre törek-
szünk. A legnagyobb sikernek
azt tekintjük, amikor ez az egyez-
ség mindkét fél megelégedésére

megszületik, és az ügy megnyug-
tatóan rendezõdik. Ehhez azon-
ban az érintettek kompromisz-
szum készségére is szükség van.
Amennyiben az álláspontok
mégsem közelednek, akkor a
szakemberek véleménye dönt,
ami a körülmények rendkívül

alapos vizsgálatán nyugszik. Az
egyezséget és a kötelezést tartal-
mazó határozatot már bírósági
végrehajtási záradékkal is el le-
het látni, amennyiben a pana-
szolt nem tejesíti a megadott ha-
táridõn belül a határozatban
foglaltakat. 

––  EEllõõffoorrdduull,,  hhooggyy  aazz  eeggyyüütttt--
mmûûkkööddééss  tteelljjeess  hhiiáánnyyáátt  ttaappaasszz--
ttaalljjáákk??

– Sajnos erre is van példa.
Ilyenkor csak ajánlás jellegû ha-
tározatot tud hozni a békéltetõ
testület, s végsõ soron nyilvános-
ságra hozható az adott vállalko-
zás neve, és a vele szemben fel-
merült kifogások. Ebben az eset-
ben az igazát keresõ panaszos-

nak nincs más lehetõsége, mint
bírósághoz fordulni. A békéltetõ
testületek mögött álló tíz év ta-
pasztalata azt mutatja, hogy ilyen-
kor a bíróságok kíváncsiak a ná-
lunk lefolytatott szakértõi vizsgálat
tapasztalataira.  

––  AAzz  oorrsszzáággbbaann  eeggyyeeddüülláállllóó
mmóóddoonn,,  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  vviittááss  üüggyyeekk
mmeeggeellõõzzéésséérree  iiss  ffiiggyyeellmmeett  ffoorrddííttaa--
nnaakk..  BBeevváálltt  eezz  aa  kkeezzddeemméénnyyeezzééss??

– A törvény lehetõséget ad ar-
ra, hogy a kereskedõ, a vállalko-
zó elõzetesen úgynevezett aláve-
tési nyilatkozatot tegyen, amivel
kifejezi, hogy fogyasztói panasz
esetén a békéltetõ testület dönté-
sét magára nézve kötelezõnek
tartja. A Fogyasztóvédelmi Egye-
sület Bács-Kiskun megyei és
kecskeméti szervezete megkü-
lönböztetõ embléma használatá-
val jelzi ezt a vásárlóknak. A kü-
lön e célra tervezett logóval ed-
dig 31 vállalkozás rendelkezik,
és számuk folyamatosan nõ.

A Bács-Kiskun Megyei Békélte-
tõ Testülethez 2010-ben (szep-
tember 7-éig) 193 megkeresés
érkezett. Ebbõl 86 esetben meg-
szüntették az eljárást, 24 eset-
ben egyezség, 79 ügyben aján-
lás, 4-ben pedig kötelezés szüle-
tett.

Az ügyek közül 23 az építõ-
ipari kivitelezést, 1 a vendéglá-
tást, 5 a személy- és teherszállí-
tást, 12 az utazásszervezést, 29
a posta és távközlést, 11 a ban-
ki szolgáltatást, 10 a biztosítás,
nyugdíj- és egészségbiztosítást,
egy a befektetést, 11 a közüzemi

szolgáltatásokat, 9 a javítás,
karbantartást, 4 az egyéb szol-
gáltatást, 3 ruhanemût, 25 láb-
beliket, 1 építõanyagot, 3 szá-
mítástechnikai és irodai gépe-
ket, 8 híradástechnikát, 15 ház-
tartási és kerti gépeket, 1 optikai
eszközöket, 6 egészségügyi,
gyógyászati termékeket, 10 jár-
mûalkatrészt, 2 bútort, és 4
egyéb terméket érintett. 

Ügyek tárgy szerinti megosz-
lása: építõipari kivitelezés: 23,
szálláshely-szolgáltatás, ven-
déglátás: 1, személy és teher-
szállítás, parkolás: 5, utazás-
szervezés: 12, posta és távköz-
lés: 29, bank: 11, biztosítás,
nyugdíj és egészségbiztosítás:
10, befektetés: 1, ingatlanügy-
letek: 0, közüzemi szolgáltatá-
sok: 11, javítás, karbantartás:
9, egyéb szolgáltatás: 4, textil,
ruhanemû: 3, lábbelik: 25, épí-
tõanyagok, burkolatok, nyílás-
zárók: 1, számítástechnika és
irodai gépek, eszközök, adattá-
rolók: 3, híradástechnika: 8,
háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek: 15, látszerészet,
fényképészet, optikai eszközök,
mûszerek: 1, egészségügyi,
gyógyászati termékek, eszkö-
zök: 6, közúti és egyéb jármû-
vek, alkatrészeik: 10, bútor,
sportszer, hangszer, óra, ék-
szer: 2, egyéb termékek: 4

Kamarai békéltetõ testület

Gyors, ingyenes, hatékony
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Az elõzõ lapszámunkban érin-
tettünk néhány, a gazdálkodó
szervezetek és a magánszemé-
lyek szempontjából fontos adó-
változást. A módosítások gya-
korlati alkalmazásával kapcso-
latban számos kérdés merülhet
fel, amelyeket az APEH által
közzétett tájékoztatók alapján az
alábbiakban mutatunk be.

A Társasági adót érintõ válto-
zás lényege, hogy 2010. július
1-jétõl 500 millió forint adóala-
pig az adókulcs 10 százalék, az
e feletti részre pedig az általá-
nos 19 százalékos kulcs alkal-
mazandó. Az adóalap megál-
lapításánál naptári napok sze-
rinti megosztást kell alkalmaz-
ni, viszont ezzel a lehetõséggel
csak a naptári év szerint mûkö-
dõ adózók élhetnek. A naptári
évtõl eltérõ üzleti évet választó
adózóknak adókötelezettségü-
ket az adóévük elsõ napján ha-
tályos elõírások szerint kell tel-
jesíteniük, ezért az új szabályo-
zás alkalmazása a törvény ha-
tálybalépésének napjához kö-
tõdik. Ennek megfelelõen,

amennyiben az adóévük 2010.
január elseje és 2010. augusz-
tus 15-e közötti napon kezdõ-
dött meg, akkor még az év elsõ
napján hatályos rendelkezések
az irányadók, amennyiben ezt
követõen, akkor már az új sza-
bályokat kell alkalmazniuk.

A kizárólag ingatlan bérbe-
adást folytató magánszemélyek
adószám kiváltásához kapcso-
lódó szabályok változásáról jó
tudni: Csak azon természetes
személyek folytathatják adó-
szám nélkül a bérbeadási tevé-
kenységüket, akik nem egyéni
vállalkozók, tevékenységük kizá-
rólag az ÁFA tv. 86 paragrafusa
szerint adómentes ingatlan bér-
beadás, és ezzel kapcsolatban
nem éltek az adókötelessé tétel
választásával, illetve, akik nem
létesítenek kereskedelmi kap-
csolatot más EU tagállamban il-
letõséggel bíró adóalannyal. 

Azon adózóknak, akik koráb-
ban adószám birtokában végez-
ték az ingatlan bérbeadást, nem
szükséges kijelentkezniük az
adóalanyi körbõl, õk továbbra

is az adószámukat feltüntetve
folytathatják a tevékenységet. 

Az adószám hiánya miatt az
adózó az ÁFA tv. szerinti bizony-
lat kiállítási kötelezettségének
nem számla kibocsátásával, ha-
nem számviteli bizonylat kiállítá-
sával (pl. bérleti szerzõdés)  tesz
eleget. 

Egy másik, sokak által meg-
kérdõjelezett törvényi rendelke-
zés alkalmazhatóságára tett
pontot az Alkotmánybíróság az-
zal, hogy  szeptember 6-án el-
utasította a tevékenységre jel-
lemzõ kereset alkotmányelle-
nességével kapcsolatos indítvá-
nyokat, így megerõsítette azt a
már 2010. január 1-jétõl érvé-
nyes szabályt, miszerint az egyé-
ni vállalkozóknak és a társas
vállalkozások személyesen köz-
remûködõ tagjainak az adó- és
járulékfizetésük alapjául szolgá-
ló jövedelmük megállapításánál
a tevékenységre jellemzõ kere-
setet kell figyelembe venniük. 

A szabályozás jelentõs jogbi-
zonytalanságot teremt, hiszen
egy olyan vélelmezett jövede-

lemre alapoz, amelyet az adó-
zónak saját magának kell meg-
határoznia különféle bonyolult
számítási módszerek alapján.
Ezen módszerek – munkavi-
szonyból származó jövedelmek
alapulvétele, a maradékelv
módszere, vélelmezett haszon
elve  – alkalmazása még gya-
korlott szakemberek számára is
meglehetõsen nehézkes és bi-
zonytalan, így teljesen érthetet-
len az Alkotmánybíróság állás-
pontja, miszerint a jövedelem
megállapításához a rendelkezés
szabályai elegendõ támpontot
adnak.

Várjuk a folytatást, hiszen a
fentiekkel kapcsolatban már egy
újabb törvényjavaslat került be-
nyújtásra, amely kezdeményezi
a fenti szabályozás hatályon kí-
vül helyezését. 

GGlloobbaall  TTaaxx--OOffffiiccee  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  TTiinnóóddii  uu..  1144..  AA..  11//33..

TTeell..//ffaaxx::  ++3366--7766//332288--773311
MMoobbiill::  ++3366--2200//448899--99997722,,

++3366--2200//666699--00339911
ee--mmaaiill::  ggttoo@@ggttoo..hhuu,,
nnaaggyy..nnoorrbbeerrtt@@ggttoo..hhuu

HHoonnllaapp::
wwwwww..gglloobbaallttaaxxooffffiiccee..hhuu,,

wwwwww..ggttoo..hhuu

Szüret
az Új Tanya−

csárdában
2010. szeptember 26. (vasárnap)

Programjaink 11 órától:
Szõlõdarálás, préselés, mustkészítés, 

mustivó verseny, mustkóstoló
11–15 óra között: 

Kézmûves foglalkozás
kocsikázás, lovaglás

12 órától ünnepi ebéd, cigányzenével fûszerezve
Menü:

� Szüretnapi tejszínes csirkeraguleves
� Sültes tálon: Kemencében sütött tûzdelt bárány

grillezett õszi zöldségekkel, párolt káposztával
Borjúsült színes paprikaraguval, fûszeres mogyoró-
burgonyával

� Rácsos almás-diós lepény karamellöntettel
Délután:

Kocsikázás, lovaglás, méneshajtás, lovasbemutató
A szüreti ebédmenü ára: 4.950 Ft/felnõtt, 3.300 Ft/gyerek 
(4-14 éves kor között) 
+ajándék: a programokon való részvétel

Tanyacsárda Étterem – 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: 76/356-010, Fax: 76/356-576 

tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu

Adózási tudnivalók
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– Pénteken hajnaltól este nyol-
cig nyomasztó áztató esõ volt
Kunszálláson, ezért sok mindent
át kellett szerveznünk, esõprog-
ramokat rögtönözve – mondja a
polgármester, miután részletezte
a megpróbáltatásaikat. – A ke-
rékpárút alapkõ letételi ünnep-
séget a szeptember 22-i autó-
mentes napra tettük át, a sza-
badtéri nagyszínpadra tervezett
esti Besh o droM koncertet pedig
a faluház nagytermében tartottuk
meg. Így az esõ ellenére egy fre-
netikus, teltházas klubkoncert ré-

szese lehetett a mintegy 350 em-
ber. Ezt követõen táltos dobos kí-
sérettel mindenki kivonult a ren-
dezvényre, ahol addigra elállt az

esõ. Több mint ezer
érdeklõdõre számítot-
tunk pénteken, de a
rossz idõ miatt csak
harmadnyian jöttek
el. Ám olyan áhítattal
ütöttük szombat haj-
nalig a táltos dobo-
kat, hogy egész hét-
végén egyetlen esõ-
csepp sem hullott
ránk. Így szombaton
már 1000-1500

résztvevõt számoltunk.
Felvidékrõl és a Vajdaságból
több busszal érkeztek vendégek.
A szombat estére meghirdetett
Sebestyén Márta koncerten kívül

minden programot meg tudtunk
tartani. Az így felszabadult idõ-
ben a Regélõ Fehér Táltos dob-
csapat „ugrott
be”, és táltos do-
bokkal kísért hon-
foglalás kori éne-
kekkel szórakoz-
tatták a közönsé-
get. Ezt követte a
Félegyházi Tánc-
színház és a Felvi-
déki Rockszínház
frenetikus mûsora,
illetve egy éjszakai tûzzsonglõr
lovas-íjász show zárta az estét.
Itt már mindenki annak a no-
mád gondûzõ vigasságnak volt
a részese, amit megálmodtunk. 

– A pénteken elmaradt no-
mád felvonulást a kilátogató
spontán ötletét követve, a va-
sárnapi ünnepi istentiszteletet
után mégis megrendeztük. Fritz
Péter atya felszentelte a rovással
elkészült Kunszállás helységtáb-
lát, és ezt – keresztülhúzva a
forgatókönyvet – egy látványos
nomád felvonulás kíséretében
kivittük a rendezvény helyszíné-
re. A tavalyihoz képest sokkal
több népviseletbe öltözött kísé-
rõvel, látványos dobos és hon-
foglalás kori népviseletbe öltö-
zött katonával, és azokkal a he-
lyiekkel, akik magukra öltötték
a tavaly megvarrt kun népvise-
letüket, egy pompás ünnepi fel-
vonulást rögtönöztünk a falu ut-

cáin. Ezt követõen egy kedves
meglepetésben volt részünk:
székely testvérfalunk, Agyagfal-

va megajándékozott bennünket
egy gyönyörû székely zászlóval,
a rendezvény magyar lobogója
alá pedig eredeti székely földet
és székely követ hoztak. Több
helyi civil szervezet, termelõ is
bemutatkozott nagy sikerrel. Va-
sárnap is mintegy 1500 ember
érezte jól magát Kunszálláson. 

– Magasra tettük a lécet, hi-
szen nagy odafigyelést igényelt
a hagyományõrzõ rendezvény
és a falunap is. Volt múzeum-
avatás, vasárnap ünnepi testü-

leti ülés, ahol díszpolgári kitün-
tetést kapott Kertész Károly, és
három Kunszállásért Emlékér-
met is átadtunk. Emellett 50
éves volt a temetõ, ami kap-
csán lélekharangot avattunk.
Ez Polyák Mátyás anyagi támo-
gatásával vált lehetõvé, és
Gombos Miklós nagyhírû
õrbottyáni harangöntõ mester
munkáját dicséri. Szombaton
dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter köszöntötte a
rendezvényt, vasárnap pedig
Lezsák Sándor, az Országgyû-

lés alelnöke mondott beszédet
a lélekharang avatásán. Min-
den szervezõnek és résztvevõ-
nek ezúton is szívbõl jövõ kö-
szönetemet tolmácsolom a de-
rekas helytállásért. 

Mindenki szeretné, ha jövõ-
re is lenne Kun-szállás fogla-
lás, de én inkább 2012-re, a

Kun Világtalálkozó évére tarta-
lékolnám ezt a lehetõséget. Ha
alulról szervezõdõ módon még-
is létrejön jövõre, akkor itt a he-
lyem, de vendégként.

Történelmi Kun-szállás Foglalás

Konok kun akarat is kellett a sikerhez
AA  sszzóó  jjóó  éérrtteellmméébbeenn  vveetttt  kkoonnookk  kkuunn  aakkaarraattnnaakk  ééss  aa  sszzeerrvveezzééssbbeenn
kköözzrreemmûûkkööddõõ  113377  kkuunnsszzáálllláássii  eemmbbeerrnneekk  kköösszzöönnhheettõõ,,  hhooggyy  aazz  iiddõõjjáá--
rrááss  vviisszzoonnttaaggssáággaaii  eelllleennéérree  iiss  jjóó  hhaanngguullaattúú,,  kkiivváállóó  pprrooggrraammookkbbaann
ggaazzddaagg,,  jjóóll  ssiikkeerrüülltt  rreennddeezzvvéénnyykkéénntt  mmaarraadd  mmeegg  aa  rréésszzttvveevvõõkk  eemmlléé--
kkeezzeettéébbeenn  aa  IIII..  TTöörrttéénneellmmii  KKuunn--sszzáállllááss  FFooggllaallááss,,  ééss  aa  vveellee  ppáárrhhuuzzaa--
mmoossaann  mmeeggrreennddeezzeetttt  VVIIII..  KKuunnsszzáálllláássii  FFaalluunnaappookk..  EEzztt  iiggaazzoolljjáákk  aa  rreenn--
ddeezzvvéénnyy  hhiivvaattaallooss  vveennddééggoollddaalláánn  ((wwwwww..iiddoouuttaazzaass..kkuunnsszzaallllaass..hhuu))  aa
kkeeddvveess  bbeejjeeggyyzzéésseekk,,  ééss  ííggyy  vvééllii  aa  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  KKoovvááccss  IImmrree  iiss,,  aakkii
sszziimmbboolliikkuussaann  mmeeggvváállaasszzttootttt  kkuunn  ffeejjeeddeelleemmkkéénntt  mmaa  mmáárr  jjooggoossuulltt  nnee--
vvee  eellõõtttt  aa  KKuunn  jjeellzzõõ  hhaasszznnáállaattáárraa..  

FFeellsszzeenntteellttéékk  aazz  úújj  lléélleekkhhaarraannggoott

HHaajjnnaalliigg  sszzóóllttaakk  aa  ssáámmáánnddoobbookk

KKiittüünntteetteetttteekk

MMúúzzeeuummoott  aavvaattttaakk

EEggyy  lloovvaass  nneemmzzeett  uuttóóddaaii

FFeellvvoonnuullááss

fizetett politikai hirdetés

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), 
Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), 

Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT! 

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT! 
A Takarékszövetkezet kiemelt ajánlataiból

Szerzõdéses számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek

A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, 
jelenleg     6,0%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft

Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese, 
jelenleg éves     6,5% 
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese, 
jelenleg éves      6,1% 
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft

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

Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél 
Tartós Befektetési Betétszámlán legalább 500.000 Ft elhelyezésével
A betét 5 év után kamatadó-mentes.  
Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja. 
Jelenlegi betéti kamatok éves 5,3 - 6,1%.    

Kiemelt kínálat tagjainknak
Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret

Vállalkozói számlákhoz Széchenyi-kártya hitel
Kis-diák-hitel szeptember végéig

Netbank vagy Elektra – Lakossági és üzleti bankkártya

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:
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SSzzeepptteemmbbeerr  2244..  ppéénntteekk
9 óra  Fogathajtó pálya: díjhajtás
10 óra Kiállítások megnyitása
14.30 Sportpálya: Sárfehér Utánpótlás Labdarúgó Kupa
16 óra Rovásírásos helynévtábla avató
18 óra Református templom: jótékonysági tárogató hangverseny 
18 óra Városháza: a nyári izsáki alkotótábor festményeibõl rende-

zett kiállítás megnyitója
19 óra Katolikus templom: a Városi Vegyeskar és az Izsáki

Reneszánsz Furulyaegyüttes hangversenye
19 óra Szabadtéri színpad: a Mastrojanni együttes koncertje
20 óra Szabadtéri színpad: a Dokk együttes koncertje 
21 óra  Vino Pinceklub: Jhonny and Bosco, Trend Killers koncert
22 óra Fogathajtó pálya: Adrenalin-party

SSzzeepptteemmbbeerr  2255..  sszzoommbbaatt
8 óra Fogathajtó pálya: maratonhajtás
9 óra  Vasútállomás: országos motoros találkozó
9 óra Sportpálya: Sárfehér Nõi és Leány Futball Kupa
9-17-ig Dózsa tér: az ökumenikus sátor programja
11 óra Katolikus templom: elszármazott izsákiak találkozója
14.30 Országos motoros felvonulás
15.30 Szabadtéri színpad: az iskola modern táncosainak 

bemutatója

16 óra Sportpálya: Izsáki öregfiúk-Solti öregfiúk labdarúgó mér-
kõzés

16 óra Szabadtéri színpad: Mága Zoltán mûsora, közremûködik
Csengery Ottilia

17 óra  Szabadtéri színpad: ünnepköszöntõ, városi kitüntetõ cí-
mek átadása, a felújított városközponti tér átadása. Be-
szédet mond Czerván György, a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium államtitkára.

19 óra Szabadtéri színpad: folk-est (néptánc, népzene)
19.30 Fogathajtó pálya: „Lóerõk éjszakája”, benne show-hajtás

és big-foot  
20.30 Szabadtéri színpad: Balázs Pali és Magyar Rózsa – Ma-

gyar Slágerfesztivál 
22 óra Fogathajtó pálya: Szuperbuli Galambos Lajossal -

közremûködnek: Bangó Margit, Aradszky László és
MCDC

22 óra  Vino Pinceklub: Ismerõs arcok, Klippers koncert

SSzzeepptteemmbbeerr  2266..  vvaassáárrnnaapp
9 óra  Fogathajtó pálya: akadályhajtás
10 óra Katolikus templom: búcsúi terményhálaadó szentmise
10 óra Református templom: ünnepi istentisztelet, utána torony-

óra szentelés
16 óra Kossuth és Rákoczi út: szüreti felvonulás (indulás a vasút-

állomásról 15.30-kor)
16.30 Szabadtéri színpad: a Városi Mazsorett Csoport, a Flash

Tánccsoport, a DLC7 Tánccsoport mûsora és Ladányi Alíz
tánciskolájának (Kecskemét) bemutatója

18 óra Fogathajtó pálya: az Irigy Hónaljmirigy koncertje
20 óra  Szabadtéri színpad: a Fõnix együttes Máté Péter emlék-

koncertje 
21.30 Kossuth tér: tûzijáték

Mindhárom nap borutca, kirakodóvásár, gyermekjátékok
a fõtéren és a fogathajtó pályán. 

Vasárnap 10-tõl 15.30-ig véradóbusz várja a segíteni 
szándékozókat.

A szüreti fesztivál és országos fogathajtó bajnokság 

Az Izsáki Sárfehér Napok programja

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT 
ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁS

TÜZELÕ- ÉS ÉPÍTÕANYAG
KERESKEDELEM

Telephely: Izsák, Sárfehér Major 

Tel./fax: 76/569-119,  30/9381-109

Egészen néhány hónappal
ezelõttig, amikor Frankó János
helyi vállalkozó eldöntötte, hogy
órát készíttet a templomtorony-

nak. A szervezést a hasonló pro-
jektekben nagy tapasztalattal
rendelkezõ Porta Egyesület Óra-
körére bízta, õ maga pedig a

helyi vállalkozók összefogását
igyekezett koordinálni. Hívó sza-
vára akadtak, akik saját munká-
jukkal járultak hozzá a sikerhez,
vagy önköltségi áron adták a
szükséges alapanyagokat. Végül
a legapróbb részlet is összeállt. 

A toronyóra számlapjaira –
mind a négy égtáj irányában –
az idõvel kapcsolatos idézetek
kerültek. Úgy, mint „Bölcsen

éljetek, kihasználva az alkal-
mas idõt!”, „Az Úr irgalma
minden reggel megújul”, „A
gólya tudja költözése idejét”,
vagy „Amíg idõnk van, te-
gyünk jót!” Így a toronyóra –
amit az idei Sárfehér Napo-
kon avatnak fel – nem csak az
izsákiak idõben való tájékozó-
dását szolgálja, de bölccsé
válásukat is segíti. 

Toronyórát avatnak 
AAzz  iizzssáákkii  rreeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloomm  aazz  11770000--aass  éévveekk  vvééggéénn  ééppüülltt,,  nnééppii  bbaa--
rrookkkk  ssttíílluussbbaann,,  mmaajjdd  aazz  11880000--aass  éévveekk  eelleejjéénn  kkéésszzüülltt  eell  aa  hhoozzzzáá  ttaarr--
ttoozzóó  ttoorroonnyy..  SS  bbáárr  hhaarraannggbbóóll  hháárroomm  iiss  jjuuttootttt,,  óórráárraa  vviisszzoonntt  ssookkááiigg
ggoonnddoollnnii  sseemm  mmeerrtt  aa  ggyyüülleekkeezzeett..

Prikkelné Rácz Csilla
Izsák, Kecskeméti út 43.

Tel./fax: 76/374-702

Az iroda több mint 15 éve áll ügyfelei rendelkezésére
szakmailag igényes szolgáltatásokkal. Arra törekszünk,
hogy tudásunkat átadva hatékonyan segítsük a hoz-
zánk forduló vállalkozásokat és optimalizáljuk adózá-
sukat. Vállaljuk könyvelési, bér- és munkaügyi felada-
tok teljes körû ellátását, mérlegek, bevallások, kötelezõ
szabályzatok készítését, adótanácsadást, egyéni adó-
tervezést és adóoptimalizálást. 

�� könyvelés

�� adótanácsadás 

�� bérszámfejtés 

�� adózás 

�� adóbevallás

KÖNYVELÕ ÉS ADÓSZAKÉRTÕ IRODA

Vino Étterem, Panzió és Pinceklub
Az  élõzene varázsa, a neves énekesek és együttesek koncertjei évek óta sok érdeklõdõt vonzanak
az Izsák központjában található Vinó Étterem Pinceklubjába. A hagyományoknak megfelelõen, min-
den esztendõben zenés programokkal csatlakozik a népszerû vendégváró hely az Izsáki Sárfehér
Napok rendezvénysorozathoz is. Ez alkalommal szeptember 24-én, pénteken 21 órakor  Jhonny and
Bosco, Trend Killers ad koncertet a Vino Étterem Pinceklubjában. Másnap, szombaton 22 órakor  az
Ismerõs arcok nevû együttes és a Clippers rock zenekar zenéjét élvezhetik az érdeklõdõk.

Vino Étterem, Panzió 
és Pinceklub Izsák, 

Dózsa Gy. tér 4.
Tel.: 76/569-135 

Mobil: 30/388-24-60 
e-mail: vino@vitae.hu,

www.vinoetterem.hu
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Egy régi mondás szerint
nemcsak a tokaji bor, ha-
nem a pezsgõ is a királyok
itala. Az izsáki Royalsekt
Részvénytársaság neve is
királyi pezsgõt jelent, ám ez
inkább a minõségre, s nem
annyira a fogyasztói réteg-
re utal. 

Muscat de Luxe, Arany
Sárfehér, Madame Dubarry,
Szovetszkoje Igrisztoje, és
persze a Szent István azok
a pezsgõmárkák, melyek
nemcsak a koronás fõk,
hanem minden pezsgõt
kedvelõ asztalán okkal-jog-
gal ott lehetnek.

Az izsákiak több száz éve
kerültek barátságba a szõ-
lõvel és annak termesztési
kultúrájával. Igazán méllyé
azonban az 1800-as évek
utolsó harmadában vált e
kapcsolat, amikor megszü-
letett a speciális helyi szõlõ-
fajta, a Sárfehér. Erre épí-
tették fel a helyi borkultú-
rát, melynek 1972-tõl a
pezsgõgyártás is részévé
vált.

E hagyomány mentén
építkezett az izsáki Roy-
alsekt Részvénytársaságot,
s vele Európa második leg-
nagyobb borászati üzemét
mûködtetõ Ungor család is.

Idõsebb Ungor Pál 1985-

ben indította el családi vál-
lalkozását, melynek kereté-
ben a saját birtokukon
megtermelt szõlõbõl elõál-
lított bort forgalmazták. Egy
évtizeddel késõbb, két fiát
is bevonva a családi vállal-
kozásba, már mint Ungor
Borház Kft., a térség egyik
jelentõs szõlõfelvásárlója és
feldolgozójaként mûköd-
tek. 2000-ben kezdtek üdí-
tõitalokat gyártani és for-
galmazni, s így tesznek az-
óta is. Kiugró márkájuk a
közkedvelt és közismert Ad-
renalin energiaital. De
emellett számos más üdítõt
is gyártanak, köztük a kizá-
rólag izsáki szõlõbõl elõál-
lított, százszázalékos gyü-
mölcstartalmú mustot.
Utóbbival igen nagy sikert
arattak nemrégiben az afri-
kai Gambiában, ahol a jú-
lius 22-ei állami ünnep hi-
vatalos itala a Royalsekt
mustja volt. A muzulmán
országban a bor, mint alko-
holos ital nem elfogadott,
de mustként igen szívesen

fogyasztották az izsáki szõ-
lõ levét. Olyannyira, hogy
újabb szállítmányt kértek
belõle.

A családi vállalkozás leg-
nagyobb dobására tavaly
került sor, amikor megvásá-
rolták a Royalsekt Zrt-t a
hozzátartozó borkombinát-
tal. Az akkor 60 fõvel mûkö-
dõ üzemben ma már 215-
en dolgoznak, s állítják elõ
azt a 60 millió
p a l a c k n y i
italt (pezs-
gõt, bort,
üdítõt), me-
lyet a hazai
piac mellett

S z lovák iába ,
Romániába, Hollandiába,
Csehországba, Vietnámba,
Koreába és Németország-
ba szállítanak. Egy év alatt
pezsgõforgalmukat meg-

háromszoroz-
ták, s bor- és
ü d í t õ f o r g a l -
muk is folya-
matosan nõ.

Mint Ungor
Erik, a cég
egyik tulaj-
donosa el-
m o n d t a ,
õk báty-

jával valójában nem bo-
rászok. Õ maga a ke-
reskedelmi vonalat vi-
szi, míg testvére, Pál a
termékfejlesztési munkát
végzi. 

A cég kiváló borász-
szakemberei által elõ-
állított italaik mellett

más cégek termé-
keinek forgal-

mazását is végzik.
Saját termelésük
70 százalékát bel-
földi nagykereske-
delmi láncokon ke-
resztül értékesítik.
Gyõrben, Nyír-
egyházán és
Izsákon saját

nagykereske-
désük is mû-

ködik. A budapestit de-
cemberben nyitják.

Ahhoz, hogy mindig le-
gyen mit eladni, igen fon-
tos a termékfejlesztés. Az
elmúlt idõszakban bõví-
tették a Szent István pezs-
gõcsaládot rozé, musko-
tályos és vörös fajtával,
valamint létrehozták a Vi-
ola névre hallgató, gyü-

mölcsízesítésû bor-
alapú koktélju-
kat.

Az Ungor
testvérek távlati
célja a jelenhez
hasonló: Olyan
elérhetõ áruval,

jó minõsé-
gû termékekkel piacon
lenni, melyek minél széle-
sebb hazai és külföldi fo-
gyasztóközönséghez eljut-
tathatók.

Pezsgõ élet az Izsáki Sárfehér Napok fõ támogatóinál

Royalsekt Zrt., 
Izsák, Agárdy Telep

Tel.: 76/568-040 Fax: 76/374-555
e-mail: vevoszolgalat@royalsekt.hu

web: www.royalsekt.hu
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Felháborították az MSZP választási óriásplakátjai
a kecskeméti fideszes városvezetést. Ugyanis
egyebek mellett 100 milliós titkos tanácsadói
szerzõdéseket és 20 milliárdos adósságot emle-
getnek ezek a transzparensek. Ezért az alpolgár-
mester, Szemereyné Pataki Klaudia sajtótájékozta-
tót hívott össze a napokban, amelyen elmondta,
hogy az elmúlt négy évben 73 milliárd forint pá-
lyázati támogatást nyert Kecskemét, aminek a 0,4
százalékát (292 millió forint) költötték pályázati
elõkészítésre, szakértõi, tanácsadói szerzõdések-
re. Majd Hetényi István bizottsági elnökkel közö-
sen kijelentette, hogy  „csak” 11,5 milliárdnyira
tehetõ a város adóssága. Egyébként az önkor-
mányzat szerzõdései nem titkosak, különben is az
MSZP frakcióvezetõje, dr. Brúszel László (a párt
nemrég leköszönt városi elnöke), mint az önkor-
mányzat közbeszerzési és városüzemeltetési ta-
nácsnoka, valamennyi hivatalos – pályázati,
pénzügyi, beruházási – aktába bármikor betekint-
hetett. Ezt az érintett már másnap cáfolta.
És cáfolt az MSZP Király József irányította városi
szervezete is, miután szintén sajtótájékoztatóra
hívta az újságírókat. 

– Az alpolgármester asszony 11,5 milliárdos
adósságot emleget? Akkor a figyelmébe ajánlom
a polgármester által 2010. augusztus 31-én alá-
írt dokumentumot, amely szerint 13 milliárd 657
millió Kecskemét kötelezettsége. Ha ehhez hozzá-
adjuk a 7 milliárd 770 millió kézfizetõ kezesség-
vállalást, amit úgyis a város fizet majd ki, hiszen
100 százalékban városi tulajdonú cégen keresztül
megy, akkor a végeredmény 21 milliárd 428 mil-
lió forint. Ennyi Kecskemét ismert adósságállomá-
nya – mondta el Király József. – A kötvényeknek
jelenleg csak egyre növekvõ kamatait nyögi a vá-
ros, hamarosan azonban súlyos részletekben kell

törleszteni. Ami a svájci frank ilyen rohamos erõ-
södése mellett tragikus nagyságrendekre duzzad-
hat. Ez a fájó igazság! És elgondolkodtató, hogy a
város illetékes vezetõi más-más összegeket mon-
danak, amikor a hitelállományról kérdezik õket.

– Mi nem számháborúzni akarunk, de jelezni kí-
vánjuk azt, hogy a négy évvel ezelõtti ígéretek nem
teljesültek, s a gond sokkal nagyobb, mint aho-
gyan azt bárki gondolná Kecskeméten. A Fidesz a
legutóbbi választásokon arról harsogott, hogy vá-
rosunknak felelõs, elszámoltatható vezetésre van
szüksége, amely õszintén beszél a város pénz-
ügyeirõl. És nem fordulhat elõ a jövõben, hogy
olyan vezetése legyen Kecskemétnek, amely el-

adósítja, válságos helyzetbe sodorja, és közben el-
hallgatja az adófizetõ polgárok elõl a megdöb-
bentõ tényeket. – Hát most teljesen jogosan mi is
ezt harsogjuk! Mert ahhoz képest, ahogy négy éve
átvették a város vezetését, a sokszorosára duzzadt
az adósságállomány. És a helyzet súlyosságát mu-
tatja, hogy a szeptember 16-án tartott közgyûlésen
további hitelfelvételi lehetõségekrõl tárgyaltak, mi-
közben a tervezett bevételek idõarányosan nem
teljesültek. 

Király József szólt az eltitkolt tanácsadói szerzõ-
désekrõl is, amelyek szerinte több százmillió fo-
rintba kerültek az elmúlt években. Egy példát ki-
ragadva elmondta, hogy a kötvénykibocsátás so-

rán egy pénzügyekkel foglalkozó kecskeméti
képviselõ 1 forintért vállalta volna a tanácsadást,
de nem tartottak igényt a szolgálatára. Inkább
70 millióért megbíztak egy külsõst, aki olyan „jó”
tanácsot adott, hogy végül svájci frankban bo-
csátották ki a kötvényt, amibõl az árfolyamválto-
zás miatt óriási kára keletkezett Kecskemétnek. 

Számon kérték a plakátjaikon szereplõ titkos
szót, amire Király azt mondta, hogy szerinte az a
titkos, amihez egy kecskeméti polgár nem fér hoz-
zá. A zárt üléseken – igen sok volt belõlük az el-
múlt négy évben – hozott döntésekrõl a képvise-
lõk nem nyilatkozhatnak, a közzétett dokumentu-
mokból pedig nem ismerhetõ meg teljes mérték-
ben, hogy mire költik a köz pénzét. Elmondta,
hogy az új uszoda beruházása kapcsán õ maga
próbálta megismerni a szerzõdéseket, de csak ját-
szadoznak vele az illetékesek hetek óta, és egy-
elõre nem is reméli, hogy megismerheti a szerzõ-
désekben lévõ kötelezettségvállalásokat. A sajtó
képviselõit is megkérdezte, hogy a kecskemétiek
pénzén épülõ új uszoda kapcsán valakinek van-e
olyan információja, hogy mennyibe fog kerülni
egy belépõ.

Király József sokat sejtetõen azt is megjegyezte,
hogy egyes városi képviselõk vállalkozásai alvál-
lalkozóként érdekeltek városi szolgáltatásokban
és kivitelezésekben, ami szerinte kimeríti az össze-
férhetetlenség fogalmát. (Nem válaszolt arra a
kérdésre, hogy kik érintettek, de ha erre kijelentik,
hogy hazudik, akkor részletesen a sajtó elé fogja
tárni az adatokat.) Elmondta, hogy a kecskeméti
szocialisták a fiatal csapatukkal ezen az egészen
változtatni kívánnak, és egy átlátható gazdálko-
dás, közbeszerzés megvalósítása a cél. Reméli,
hogy mindehhez megfelelõ számú felhatalmazást
kapnak október 3-án a kecskeméti választóktól.

Kifogásolt választási plakátok

Ki mond igazat?

LLoossssóó  AAiiddaa
((22..  sszz..  vvkk..::  HHeettéénnyyeeggyyhháázzaa))..
24 éves

végzõs jog-
hallgató a
Szegedi Tu-
d o m á n y -
egyetemen.
Az MSZP
Kecskeméti
Szervezetének ifjúsági alelnöke,
a Societas Kecskeméti Szerveze-
tének elnöke.

– Nálunk családi hagyomány
a baloldaliság, édesapám is en-
nek a pártnak a tagja. S mivel
könnyen azonosulni tudtam
mindig a baloldali értékekkel,
egy pillanatig sem volt kétséges,
hogy milyen zászló alatt vállal-
kozzak közéleti szerepre – nyi-
latkozta lapunknak. – Hetény-
egyházán élek, jól ismerem az
ott lakók minden gondját-baját.
A városrész közvilágításának
megoldása, az utcák szilárd út-
burkolattal való ellátása, a ke-
rékpárutak kiépítése, a csator-
názási munkálatok befejezése,
a szelektív hulladékgyûjtés le-
hetõségének megteremtése
csak néhány gond a sok közül,
amelyek megoldásáért szívesen
és elszántan küzdenék a városi
közgyûlésben, ha bizalmat kap-
nék az itt élõ polgároktól. Het-
ényegyháza az utóbbi években
az egyik elhanyagolt külsõ vá-
rosrésze lett Kecskemétnek, mi-
közben 7500 ember otthona.

Kevés a munkahely, az intéz-
mény, és az ellátás sem méltó a
hetényiekhez. 

RRiicczzuu  PPéétteerr  
((11..  sszz..  vvkk..::  PPeettõõffiivváárrooss  ééss  

FFeellssõõsszzéékkttóó))  
29 éves

fiatalember,
a GAMF
m û s z a k i
menedzser
szakán szer-
zett diplo-
mát.

– A politika iránt akkor kezd-
tem érdeklõdni, amikor a fõis-
kola után munkába álltam
Kecskeméten, egy telekommu-
nikációs és informatikai cégnél
– mondta magáról. – Ügyfelek-
kel, ismerõsökkel, barátokkal
való beszélgetések terelgettek a
baloldal felé, s egy új kihívás-
nak tekintem képviselõi jelölé-
semet. Igyekszem nyitottan és
kritikus szemmel tájékozódni a
választókerületben. A Petõ-
fiváros mellé települt bevásárló-
központok – pozitív szerepük
mellett – sok gondot is jelente-
nek, leginkább a közlekedés-
ben. A városrész útjainak hely-
reállítása, az Izsáki út négysá-
vosítása, a fiatalok szabadidõs
tevékenységéhez megfelelõ te-
rek, területek biztosítása eltökélt
célom, megválasztásom esetén.
A Felsõszéktón megtorpant köz-
mûfejlesztések sem tûrnek to-
vábbi halogatást. Ezen felül a

buszjáratok sûrítésének, illetve
a szelektív hulladékgyûjtésre al-
kalmas tárolók kihelyezésének
szorgalmazásával szeretném
jobbítani az itt élõk helyzetét.

AArraannyyoossii  SSzzaannddrraa  
((77..  sszz..  vvkk..::  VVaaccssii--hheeggyy))  

22 éves,
a Kandó
K á l m á n
Szakközép-
és Szakisko-
lában vég-
zett elektro-
nika sza-
kon, jelenleg pénzügyi és szám-
viteli ügyintézõnek tanul. Õsszel
kezdi meg tanulmányait a Kecs-
keméti Fõiskola Tanítóképzõ
Karán, ifjúságsegítõ szakon.

– Szerintem az én korosztá-
lyom sokkal toleránsabban fi-
gyeli a pártok politikáját, mint
az idõsebbek, akik megkesere-
dettebbek, több bennük az
elõítélet. De a változásokat
sürgetõ problémákat ugyan-
úgy tapasztaljuk. Családom-
mal a választókerületemben
élve azt látom, hogy ennek a
térségnek nincs „gazdája” az
utóbbi idõben, az itt lakók nem
tudnak kihez fordulni gondja-
ikkal – nyilatkozta a fiatal poli-
tikus. – A Vacsi-hegy földes út-
jainak szilárd burkolása, a
csapadékcsatornák kiépítése,
az északi elkerülõ út megépíté-
se, a Ceglédi út négysávossá
tétele nagyon idõszerû feladat.
A körzetben található játszóte-
rek és parkok karbantartása és
felújítása érdekében is sokat
akarok tenni, ha megválaszta-
nak, ahogy a közbiztonság ja-
vításának elõsegítése is szív-
ügyem.

Eltökélt fiatal szocialisták
AAzz  MMSSZZPP  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroossii  SSzzeerrvveezzeettee  kkoommoollyyaann  vveettttee  aazztt  aazz  eellvváárráásstt,,
aammii  aa  ttaavvaasszzii  oorrsszzáággggyyûûllééssii  vváállaasszzttáássookkoonn  eellsszzeennvveeddeetttt  vveerreesséégg  uuttáánn
ttööbbbbsszzöörr  mmeeggffooggaallmmaazzóóddootttt::  aa  ppáárrtt  mmeeggéérreetttt  aa  mmeeggúújjuulláássrraa,,  mmeeggffiiaa--
ttaallooddáássrraa..  JJúúnniiuussbbaann  úújj  eellnnöökköött  vváállaasszzttoottttaakk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  sszzoocciiaalliissttáákk,,
KKiirráállyy  JJóózzsseeff  sszzeemmééllyyéébbeenn..  SS  aa  hheellyyii  vváállaasszzttáássookkoonn  eeggyy  jjeelleennttõõsseenn
mmeeggffiiaattaallííttootttt  ccssaappaattttaall  iinndduullnnaakk..  NNééhháánnyyaatt  mmeeggsszzóóllaallttaattuunnkk  aazz  iiffjjúú
jjeellöölltteekk  kköözzüüll  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann..  

Mesterházi Attila, az MSZP or-
szágos elnöke Király Józsefnek,
a párt kecskeméti polgármester-
jelöltjének a kampányrendezvé-
nyére érkezett  városunkba a
napokban.

A szocialisták fórumán a
pártelnök hangsúlyozta, hogy a
helyi jelöltjeik programjaira

építve próbálják a választók bi-
zalmát elnyerni. Arra biztatatta
a kampányban résztvevõket,
hogy mindig egyenesen, õszin-
tén szóljanak választóikhoz,
olyan programpontokat képvi-
selve, amelyek megvalósítható-
ak a helyi és az országos feltéte-
lek mellett.

A pártelnök az országos poli-
tikát illetõen kijelentette, hogy
az elmúlt száz napban a kor-
mány nem foglalkozott az em-
berek problémáival. Különösen,
ami a devizahitelesek tarthatat-
lan helyzetét illeti, amire az
MSZP naponta felhívja a kor-
mányzat figyelmét. 

Pártelnöki látogatás

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ppoollggáárrmmeesstteerrjjeellöölltt,,  aazz  MMSSZZPP  kkeeccsskkee--
mmééttii  eellnnöökkee  lleevveelleett  íírrtt  aa  nnaappookkbbaann  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáá--
bboorr  ééss  ddrr..  HHoorrvváátthh  ZZssoolltt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviissee--
llõõkknneekk,,  aammii  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann  oollvvaasshhaattóó::

„Tisztelt Országgyûlési Képviselõ Urak! Az MSZP
Kecskemét Városi Szervezete ezúton hívja fel az
Önök figyelmét arra, hogy a megszûnõ Kiskunfél-
egyházi Kórház hatvanezer fõs betegellátását egy
rapid megoldással a Kecskeméten lévõ Megyei Kór-
házba irányította át a Fidesz vezette megyei köz-
gyûlés. Tették ezt úgy, hogy az egyébként is terhelt

kecskeméti betegellátás hosszú várólistákkal és tu-
multust okozó, nagy tömegekkel bír. Ezzel még na-
gyobb hátrány éri a kecskemétieket, hiszen még
hosszabb lesz a várakozási idõ. Nem beszélve azok-
ról a dolgozókról, akik a kórházban már így is em-
berfeletti munkát végeznek. Ilyen körülmények kö-
zött hogyan tudnak majd megfelelõ ellátást biztosí-
tani? 

Kérjük, hogy szíveskedjenek azonnal lépéseket
tenni a várható probléma megelõzésére. Együttmû-
ködésüket elõre is köszönöm!”

Levél kórház ügyben

MMSSZZPP  IIrrooddaa  --  KKeeccsskkeemméétt,,  KKõõhhíídd  uuttccaa  88..    TTeell..::  7766//332222--779900
TTáámmppoonntt  IIrrooddaa::    KKeeccsskkeemméétt,,  KKeeccsskkeemmééttii  VVéégghh  MMiihháállyy  ttéérr  55..  TTeell..::  2200//  224422--88443322

SSzzéécchheennyyiivváárroossii  IIrrooddaa::  KKeeccsskkeemméétt,,  MMáárrcciiuuss  1155..  uuttccaa  1155..
HHoonnllaapp::  wwwwww..kkeeccsskkeemmeett--mmsszzpp..hhuu

AA  sszzoocciiaalliissttaa  kkééppvviisseellõõjjeellöölltteekk  eelléérrhheettõõssééggeeii::

(fizetett politikai hirdetések)
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– Olyan a mi településünk,
mint egy nagycsalád – mond-
ja KKaarrddooss  AAttttiillaa polgármester,
aki négy éve lett Ladánybene
elsõ embere, s most újra elin-
dul az októberi választáson. –
A közösség összefogásának
kitûnõ példája a számos itt
mûködõ civil szervezet, me-
lyek a helyi vállalkozók és az
önkormányzat támogatását
egyaránt élvezik. Bár telepü-
lésünk fejlõdése nem gyors
ütemû, de stabil és élhetõ jö-
võt biztosít. Az itteni lakosok
áldozatos munkájának, illet-
ve a szép számú vállalkozói
kör tevékenységének köszön-
hetõen tudjuk a múlt értékeit
megõrizni a jövõ nemzedéke
számára. Kiválóan szemlélteti

ezt minden esztendõben a fa-
lunapi rendezvényünk, mely-
nek során együtt ünnepelünk
testvértelepüléseinkkel.

––  VVaannnnaakk  jjeelleennlleegg  nnaaggyyoobbbb
bbeerruuhháázzáássaaiikk??

– Az említett közösségi
összefogást szolgálja leg-
utóbbi nyertes pályázatunk,
ami Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér néven ismert.
Ennek a beruházási értéke
25, a fenntartási pedig mint-
egy 18 millió forint értékû. A
könyvtárunk átalakítására,
korszerûsítésére fordítjuk ezt
a támogatást, s így lehetõvé
válik, hogy kisebb civil szer-
vezetek, mûkedvelõ csopor-
tok is otthonra leljenek az in-
tézmény falai között.

––  AA  mmûûvveellõõddééssii  hháázzuukkaatt  kkii--
nnõõttttéékk??

– Ellenkezõleg, ott túl na-
gyok a terek, amelyek felfûté-
se költséges. Csak 100-150,
vagy ennél is népesebb ven-
dégsereget vonzó rendezvé-
nyek alkalmával érdemes ki-
tárni a kapukat.

––  TTeelleeppüüllééssffeejjlleesszzttééss  tteekkiinn--
tteettéébbeenn  mmeennnnyyiitt  ttuudd  sseeggíítteennii
eeggyy  iillyyeenn  öösssszzeettaarrttóó  ffaalluukköö--
zzöösssséégg??

– Aktuális példa erre az új
óvoda. Még 2001-ben, pá-
lyázati pénzbõl kezdte el az
elõdöm építtetni, de különbö-
zõ problémák miatt megtor-
pant a kivitelezés. A legutóbbi
választáson megígértem, be-
fejezzük ezt a létesítményt is.
Sajnos pénz nemigen maradt
erre a célra, de társadalmi
összefogással sikerült folytatni
a munkálatokat. Jelenleg ott
tartunk, hogy szeptember vé-
gére valószínûleg birtokukba
vehetik a gyerekek szép, új
óvodájukat. De említhetném a
templomkertben nemrég fel-

szentelt Mária-kegyhelyet is,
amelynek kialakítása ugyan-

csak a közös akaratnak és tá-
mogatásnak köszönhetõ.   

––  AAzz  iiddeeii  ffaalluunnaappjjuukkoonn  kkéétt--
sszzeerr  aannnnyyii  rréésszzttvveevvõõtt  sszzáámmllááll--
hhaattttaakk,,  mmiinntt  aammeennnnyyii  LLaaddáánnyy--
bbeennee  öösssszzllaakkoossssáággaa..  EEzztt  hhooggyy
ccssiinnáállttáákk??

– A motoros klubunk ren-
dezvényei épp olyan sok ér-
deklõdõt vonzanak, mint a lo-
vasaink parádés produkciói.
Ugyanakkor igyekszünk min-
den évben sokszínû, vala-
mennyi korosztályt érintõ
programokat kínálni, amik
családostól vonzzák hozzánk
a vendégeket. Talán monda-

nom sem kell, hogy a telepü-
lésünkön mûködõ cégek, vál-
lalkozások jelentõs segítséget
nyújtanak a falunapok sikeres
megrendezéséhez is.  

–– MMiikkoorr  lleesszz  ccssaattoorrnnaahháállóó--
zzaattuukk??

– Erre a célra szervezõdött
úgy 10-12 évvel ezelõtt egy
triumvirátus (Lajosmizse-Fel-
sõlajos-Ladánybene), amibõl
községünk korábbi vezetése
sajnos kilépett. Késõbb pedig
már rendelet akadályozta,
hogy kétezer lélekszám alatti
falu ilyen projekhez csatla-
kozhasson. Így csak remény-

kedni tudunk, hogy ha a vá-
rosokban már megvalósult az
ISPA program, a hozzánk ha-
sonló kisebb települések is
sorra kerülhetnek. Mert az
infrastruktúrának jelentõs
szerepe van abban, hogy
mekkora egy falu megtartóe-
reje. Megkönnyíti az itt élõk
életét, hogy jó az orvosi ellá-
tásunk, van patikánk, pos-
tánk, óvodánk, takarékszö-
vetkezetünk, népszerû ven-
déglátóhelyeink, üzleteink, és
szerencsére sikerült elérnünk
néhány éve, hogy nyolcosztá-
lyos maradjon az iskolánk. 

–– MMiillyyeenn  ffeejjlleesszzttéésseekkeett  ííggéérr
aa  jjöövvõõtt  iilllleettõõeenn,,  hhaa  iissmméétt
mmeeggvváállaasszzttjjáákk  ppoollggáárrmmeesstteerr--
nneekk??

– Mindenképpen szeret-
ném folytatni – pályázati tá-
mogatással – az önkormány-
zati intézményeink felújítá-
sát, szigetelését, fûtésük kor-
szerûsítését. Így némi megta-

karítást remélek, a folyama-
tosan emelkedõ energiaárak
ellenére is. Tervezzük egy új
sportcsarnok felépítését az
iskolánk mellé, ugyancsak
pályázati pénzbõl, és az itt
élõk összefogásával. Az út-
és járdaépítésekhez ugyan-
csak meg kell találnunk az
anyagi forrásokat. Hosszú
lenne mindent felsorolni, el-
képzelésekbõl, tennivalókból
soha nincs hiány, csak
pénzt, erõt és egészséget
adjon a Teremtõ, a ladány-
beneiek kitartó összefogása
mellé.

Ladánybene – az összefogás kitûnõ példája
BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyee  éésszzaakkii  hhaattáárráánn,,  aa  DDuunnaa--TTiisszzaa  kköözzee  ééss  aa
kkiisskkuunnssáággii  hhoommookkhhááttssáágg  ttéérrssééggéébbeenn,,  KKeeccsskkeemmééttttõõll  2244  kkiilloomméé--
tteerrrree  ffeekksszziikk  LLaaddáánnyybbeennee..  AAzz  11770000  lleellkkeett  sszzáámmlláállóó  tteelleeppüüllééss
sszzééppeenn  rreennddeezzeetttt  bbeelltteerrüülleetttteell,,  iiggeenn  nnaaggyy  ttaannyyááss  ttéérrssééggggeell  ééss
õõssbboorróókkáássssaall  rreennddeellkkeezziikk..  AA  llaakkoossssáágg  ttööbbbbssééggee  rróómmaaii  kkaattoollii--
kkuuss  vvaalllláássúú,,  aakkiikk  aazz  11994488--bbaann  ééppüülltt,,  ggyyöönnyyöörrûû  tteemmpplloommuukkbbaann
ddiiccsséérrhheettiikk  aazz  IIsstteenntt..  AA  kköözzsséégg  kköözzppoonnttjjáábbaann  ttaalláállhhaattóó  aa  MMiillllee--
nniiuummii  eemmlléékkmmûû,,  aa  TTeemmpplloomm  ddûûllõõbbeenn  ppeeddiigg  aazz  ÁÁrrppáádd--kkoorrii
tteemmpplloommrroomm..  

– Fogalmam sem volt, me-
lyik pénzintézetben tartja a
pénzét, arról meg pláne, hogy
a Postabanknál akkora bot-
rány lesz. Úgy látszik, nem
csak elszánt, sokrétû munka,
de véletlen szerencse is kellett
ezekhez a szervezõi felada-
tokhoz. Én hajdanán önként
vállalkoztam arra, hogy kézbe
veszem a Mûkertváros közmû-
veinek fejlesztését, mert tud-
tam, hogy ha senki sem szor-
galmazza az összefogás meg-
teremtését, akkor ez a város-
rész egyfajta gettó negyede
lesz Kecskemétnek – emléke-
zik a kezdetekre ddrr..  FFeekkeettee
LLáásszzllóó. – Azután a térség ön-
kormányzati képviselõjének

választottak háromszor is, és
11 éve megalakítottuk a Kecs-
keméti Víziközmû Társulatot,
aminek elnöki teendõit máig
én látom el a tagság bizalmá-
nak köszönhetõen.

– Az önkormányzat és a
Bácsvíz egyaránt segítette en-
nek a társulatnak a megala-
kulását, hiszen hatalmas szer-
vezési munkát vállaltunk át a
lakosságot szolgálva, ügyei-
ket intézve. Szekeres Imre, a
Bácsvíz Rt. akkori vezérigaz-
gatója hozott össze banki
szakemberekkel, majd  elõké-
szítettük a jogi hátterek meg-
alkotását. Az ezt követõ évek
során társulati szervezésben
6800 víz- és csatornabekötés

valósult meg. Azután jött az
ISPA program, amelynek ke-
retében további 7900 csator-
na- és útszerzõdést kötöttünk.
Eddig mintegy 15 ezer csalá-
dot érintettek az általunk szer-
vezett közmûfejlesztések Kecs-
keméten. Ugyanis a város
közgyûlése egy idõ után tár-
sulatunkat bízta meg az egyéb

közmûvek szervezésével is,
melynek könyvelését az iro-
dánk végezte külön megbízás
alapján. Így valósult meg a
külterületen 1650 gáz- és 80
villanybekötés, illetve 750 in-
gatlant érintõ úthálózat kiépí-
tése.

– Óriási munka volt ez, de
a korábbi polgármesterek –

Katona László és dr. Szécsi
Gábor – még nem a kerékkö-
tõink voltak, hanem aktív se-
gítõink. Ahogy az akkori jegy-
zõ, dr. Peredi Katalin is. Õ fel-
készülve a társulati tevékeny-
ségbõl, tájékoztatást adott a
megyei jogú városok vezetõi-
nek, akik követendõnek minõ-
sítették az ISPA program meg-
valósításának kecskeméti pél-
dáját.

– Mára a város több mint
90 százaléka rendelkezik kor-
szerû közmûvekkel. Jelenleg
az úgynevezett Kis-ISPA korát
éljük, ami a fel nem használt
uniós támogatásra épül. En-
nek is részt vettem a szervezé-
sében korábban, de a politi-
kai változások jelentõs gáta-
kat emeltek. A jelenlegi városi
vezetés úgy döntött, hogy az
elõdöket félreállítja, emlékü-
ket és érdemeiket elferdíti. Re-
méljük, hogy hasonló jövõ elé
néznek. A társulatunkat a
23/2010.(VI.15.) KR számú
rendelettel iktatták ki, de
módszerét, szervezetét szeren-
csére tovább vitték, átvállal-
ták. A továbbiakban is az
érintett ingatlantulajdonosok
havi részletekben (Ltp. szerzõ-

déssel) törleszthetik a lakossá-
gi önrészt. Egyebek mellett ez
volt a társulatunk legnagyobb
vívmánya – állítja dr. Fekete
László. Aki a személyét ért
méltatlan támadások, sunyi
rágalmazások ellenére – ala-
pítványok,  egyesületek vezetõ
tagjaként – felemelt fejjel ma
is arra összpontosít, hogy hol
tudja szolgálni szeretett váro-
sát. Nem csoda, hogy a kecs-
kemétiek messzirõl megsüve-
gelik.  

Lapunk éveken át figyelem-
mel kísérte a város felemelke-
déséért élet-halál harcot vívó
víziközmû társulat tevékenysé-
gét. Önálló és feledhetetlen
vállalkozás volt, sokat segített
a város lakóinak. Fekete Lász-
ló pedig egy különleges sze-
mélyiség. A Mûkertvárosban
felújítatta a Vadaskertet, fel-
számoltatta a barakklakáso-
kat, megszervezte a kisebbség
munkavállalására az Oktatási
és Foglalkoztatási Kht-t, és
oroszlánrészt vállalt abban,
hogy felépülhessen az Assisi
Szent Ferenc kápolna. A je-
lenlegi közgyûlésnek nem
tagja, vagyis a Mûkertváros-
nak már négy éve hiányzik. Jó
hír viszont, hogy az októberi
helyi választásokon újra elin-
dul a legendás városatya.
Akinek közéleti küzdelmeihez
lapunk további kitartást és jó
egészséget kíván!   

A Kecskeméti Víziközmû Társulat elnöke

Akit a Mûkertváros visszavár
––  MMiinneekk  iiddee  ccssaattoorrnnaa,,  ggáázzvveezzeettéékk  vvaaggyy  bbeettoonnúútt??  CCssaakk  aazzéérrtt,,  hhooggyy  eell--
sszzeeddjjéékk  aa  ppéénnzzüünnkkeett??  ––  rriikkááccssoollttaa  hhaajjddaannáánn  aazz  iiddõõss  aasssszzoonnyy  eeggyyffoollyy--
ttáábbaann,,  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii  ffóórruummoonn..  DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó  hhiiáábbaa  pprróóbbáállttaa
mmeeggggyyõõzznnii  oollccssóóbbbb,,  kkéénnyyeellmmeesseebbbb  sszzoollggáállttaattáássookkrróóll,,  aazz  iinnggaattllaannookk
éérrttéékkéénneekk  nnöövveekkeeddéésséérrõõll  bbeesszzééllvvee,,  aa  hhaarrccooss  aammaazzoonn  ttoovváábbbb  hheerrggeell--
ttee  aa  nnééppeett..  VVééggüüll  kkiiffooggyyvvaa  aazz  éérrvveekkbbõõll,,  aa  sszzóónnookk  ddüühhöösseenn  aazztt  mmoonndd--
ttaa  aa  nnéénniikkéénneekk,,  hhooggyy  eezz  aa  ffeejjlleesszzttééss  bbeeffeekktteettééssnneekk  sseemm  rroosssszz,,  mmeerrtt
lleehheett,,  hhooggyy  hhoollnnaapp  ccssõõddöött  jjeelleenntt  aa  bbaannkk,,  aahhooll  aa  mmeeggttaakkaarrííttootttt  ffoorriinntt--
jjaaiitt  ttaarrttjjaa,,  ss  aakkkkoorr  ffuutthhaatt  aa  ppéénnzzee  uuttáánn..  PPáárr  nnaapp  mmúúllvvaa  iissmméétt  llaakkooss--
ssáággii  ggyyûûllééssrree  sseerreegglleetttteekk  öösssszzee  aa  kköörrnnyyéékk  ppoollggáárraaii,,  ss  aazz  aaddddiigg  ffoollyy--
ttoonn  ttiillttaakkoozzóó  aasssszzoonnyyssáágg  vvoolltt  aazz  eellssõõ,,  aakkii  bbaannkkóókkaatt  lloobbooggttaattvvaa  bbeeffii--
zzeettttee  aazz  öönnrréésszzéétt..  MMiinntt  kkiiddeerrüülltt,,  mmeeggrréémmüülltt  aa  nnéénniikkee  ddrr..  FFeekkeettee  jjóóss--
llaattááttóóll,,  ss  aazzoonnnnaall  kkiivveettttee  aa  ppéénnzzéétt  aa  PPoossttaabbaannkkbbóóll,,  aammeellyy  mmáássnnaapp  ––
oorrsszzáággooss  bboottrráánnyytt  ookkoozzvvaa  ––  vvaallóóbbaann  ccssõõddöött  jjeelleenntteetttt..    
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Kecskemét patinás fõterén
tradicionális múlttal rendelke-
zõ étterem és kávézó a Li-
berté Étterem. 
Mindennap baráti áron kíná-
lunk színvonalasan elkészített
napi menüt, és hétvégenként
szabadszedéses svédasztal
keretében mindössze 1990
forintért választhatnak a kíná-
latból.

Június elsõ hétvégéjétõl íz-
léses programokkal kedves-

kedünk vendégeinknek,
amikrõl bõvebb információt

honlapunkon (www.liberteet-
terem.hu) olvashatnak.

Éttermünk kiválóan al-
kalmas családi, baráti és
céges rendezvények lebo-
nyolítására. 

Különleges élményben le-
het része annak, aki elláto-
gat az étterem mellett kávé-
zóként és bárként mûködõ
Zanzibárba, ahol egzotikus
ételeket, sushit és további
ínyencségeket kóstolhat
meg. 8 órától reggelivel is
várjuk vendégeinket.

– belvárosi minõség

– Programom részletezésének
itt terjedelmi akadályai vannak,
ezért csak címszavakban emlí-
tek néhányat az orvoslást
igénylõ gondok közül – nyilat-
kozta lapunknak Frankó Barna-
bás. – Az óvoda és az iskola
épületei nemcsak elavultak, ha-
nem balesetveszélyesek is. A
mûvelõdési ház már csupán fo-
galom az izsákiak emlékeiben,
tarthatatlan, hogy nincs a vá-
rosban a kultúra számára hely.
A jelenlegi orvosi rendelõink
immáron évtizedek óta felújí-
tásra szorulnak, mind az épüle-
teket, mind az eszközeiket ille-
tõen. A sportcsarnok nem tud
befogadni nagyobb számú
szurkolótábort, ezért meg kell
vizsgálni, milyen módon alakít-
ható ki nézõtér a felsõ szinten.
Nagy hiányosság, hogy váro-
sunkban és a külterületen nin-
csenek kialakítva biztonságos
kerékpárutak. Természetvédel-
mi figyelõszolgálatot kell létre-
hozni, az illegális fakivágások
és szemétlerakások megfékezé-
sére. Konkrét lépéseket sürget
az ivóvízellátó csõrendszer kor-
szerûsítése és a csapadék elve-
zetésének megoldása. Ismertek
a jelenlegi szennyvíztisztító hiá-

nyosságai,
amikért ko-
moly bün-
tetéseket ró
ki a ható-
ság. Jelen-
leg semmi
nem vonzza
ide az új vállalkozásokat. Annyit
tehetünk, hogy megteremtjük
az alapjait egy Izsák külterüle-
tén kialakítandó, rendezett,
közmûvekkel ellátott ipari terü-
letnek, mely önkormányzati
közremûködéssel kialakítható.

– A gazdálkodás és tervezés
tekintetében szemléletváltásra
van szükség Izsákon. Például
nagyobb figyelmet kell fordítani
a kisebb összegû pályázatok-
ban rejlõ lehetõségekre is, és
nem minden esetben a 100
milliós beruházások elnyerésé-
ben bízni. A gondosan megmû-
velt földek területe egyre csök-
ken, lehetõség van azonban a
szõlõ, gyümölcs és gabona kul-
túrákon kívül más irányba el-
mozdulni. A termálvíz nem csak
strandolásra való, hazánkban
számos helyen léteznek virágzó
gazdaságok, melyek fûtése az
olcsó meleg vízen alapszik. 

– A munkahelyek megtartása

folyamatos kapcsolat ápolását
igényli a munkaadókkal – tájé-
kozódva elképzeléseikrõl, terve-
ikrõl – és a munkaügyi kiren-
deltséggel. Helyi munkaügyi ta-
nácsadó szolgáltatás bevezeté-
sét szorgalmazom. 

– A polgármesternek az a
legfõbb dolga, hogy összhan-
got teremtsen a különbözõ
részérdekek között, koalíciót
kovácsoljon, biztosítva a város
harmonikus mûködését –
mondta az izsákiak fiatal pol-
gármesterjelöltje. – Az elmúlt
négy év bebizonyította, hogy ha
hiányzik a közös gondolkodás
és cselekvés, akkor a fejlõdés
elé is akadályokat állítunk. Fo-
lyamatos párbeszéd helyett
egymás melletti elbeszélés,
mellébeszélés volt a jellemzõ,
amelybõl mostanra mindenki-
nek elege lett. Már-már élhetet-
lenné váló városunkat szeret-
ném újra élhetõvé tenni, egy fe-
lelõs, új képviselõtestület mun-
kája révén. Nyíltan el kell indí-
tanunk azt a folyamatot, hogy a
település fejlesztése ne egyéni
érdekek alapján, hanem a la-
kosság egészének vélemény
nyilvánítása után alakuljon ki. A
választás tétje most az, hogy
lesz-e összefogás, megegyezés,
félretehetõk-e a személyes sé-
relmek, véget vethetünk-e a sok
éve tartó szélmalomharcnak.
Szerintem elérkezett a változás
ideje! 

Frankó Barnabás izsáki polgármesterjelölt

Elérkezett a változás ideje
EEggyy  rreemmeekküüll  ffeellkkéésszzüülltt  ––  kköözzggaazzddáásszzii,,  jjooggii  vvééggzzeettttssééggûû,,  ppéénnzziinnttéézzeettii
ttaappaasszzttaallaattookkkkaall  rreennddeellkkeezzõõ  ––  ffiiaattaalleemmbbeerr  iiss  mmeeggkküüzzdd  aazz  ookkttóóbbeerrii  vváá--
llaasszzttáássoonn  aazz  iizzssáákkii  ppoollggáárrmmeesstteerrii  sszzéékkéérrtt..  FFrraannkkóó  BBaarrnnaabbáássnnaakk  hhíívv--
jjáákk,,  ffeelleessééggéévveell  kkéétt  ggyyeerrmmeekkeett  nneevveellnneekk..  AAzz  eellmmúúlltt  kkéétt  ééss  ffééll  éévvbbeenn  aazz
OOTTPP  iizzssáákkii  ffiióókkjjáátt  vveezzeettttee,,  jjeelleennlleegg  ssaajjáátt  vváállllaallkkoozzáássáátt  ééppííttii..  22000011  óóttaa
vveesszz  rréésszztt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  mmuunnkkáákkbbaann  bbiizzoottttssáággii  ttaaggjjaakkéénntt..  

TELEFON: 76/491-290

Banki kölcsön 

felmondása?

Fizetési meghagyás, per?

Végrehajtás? Árverés?

A SEGÍTÕ MEGOLDÁS:

BANKI ADÓSMENTÕ KFT

KECSKEMÉT

Kérje telefonon 

díjmentes tájékoztatónkat!

TELEFON: 76/491-290

BANKI 
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