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A cég fõ profilja a záloghitelezés, szabadfelhasználású kölcsönt 
adnak gépjármûfedezettel.

A hitelt igénylõ az autóját továbbra is használhatja, ugyanakkor a gépjár-
mûve piaci értékének akár 80-90%-a is felveheti hitelként. 

Ezen szolgáltatásoknak is ajánlják likviditási problémáik megoldására. 
Ezen felül a cég új, és használtautó finanszírozással is foglalkozik.

Vásárolja meg autóját 10% önerõvel vagy esetenként 0% kezdõbefizetéssel!
Aktív BAR LISTA NEM AKADÁLY! 

Szolgáltatásainkat vállalkozóknak és magánszemélyeknek is ajánljuk!

Kecskemét, Bocskai udvar
Elérhetõség: Nyitva: H-P: 9-16, Tel: 20/58-555-48

A nemzetközi és a hazai pél-
dák nyomán, 2007. decem-
berében Kecskemét fõterén
is otthont kapott Jézus betle-
hemi születési barlangja, az
a hely, amelyet a pusztító éj-
szakában és hidegben a
pásztorok barmai melegítet-
tek, vigyázva, hogy a kietlen

pusztán ne fagyjon meg az
újszülött. 
A Porta Egyesület Katolikus
Munkacsoportja számos je-
les vállalkozó közremûködé-
sével és áldozatával elhatá-
rozta, hogy Szent Ferenc ál-
mát megvalósítja, fölépíti,
benépesíti a Szent Miklós

templom melletti romkertet.
Még a legoptimistább vára-
kozásokat is fölülmúlta, a
többségében gyermek kö-
zönség lelkesedése, rajon-
gása. Dr. Zombor Gábor,
Kecskemét polgármestere
köszöntõjében jól fogalma-
zott: a szimbólum, a Jézus-

barlang megépítése nagy
cél és nagy érdem, de a kö-
zösségformálás, a közösségi
öröm kiáradása – ami ott jól
érezhetõ volt – még inkább
fontos, és valóban jelentõs-
sé teszi a Porta Katolikus
Munkacsoport vállalását,
munkáját.

Számunkra az teszi 2007-et
örökre emlékezetessé, hogy
lapunk, az Alföldi Civil
Napló alapítási éveként
emlegethetjük.  Egyrészt
csodás volt ez az idõszak,
másrészt kínkeserves, mint
minden születés.

Egy maroknyi, de a mé-
dia világában sok-sok évig
edzõdött újságírói, szer-
kesztõi csapat bábáskodott
Kecskemét új lapjának élet-
re keltésénél, azzal az eltö-
kélt szándékkal, hogy pár-
toktól függetlenül, az ön-
zetlenül ténykedõ civil szer-
vezetek orgánuma lesz.
Tudtuk, hogy van annyi jó
barátunk, van annyi támo-
gatónk és lesz annyi olva-
sónk, hogy a régió jó lokál-
patriótáinak szószólói le-
hessünk. Elhatároztuk: lét-
rehozunk egy, kizárólag a
támogatók, pártolók, hir-
detõk barátságából élõ új-
ságot. Most e sorokkal az
Alföldi Civil Napló egyre
népesebb csapata, szer-
kesztõsége és több ezres
baráti köre köszöni meg,
hogy az elsõ számtól kezd-
ve drukkoltak nekünk, érez-
ve lapunkban a jobbítás
szándékát!

Tudjuk jól, sokat kell még
javulnunk, még többet kell
áldoznunk, dolgoznunk
azért, hogy a lap presztízse
folyamatosan emelkedjék.
De erõnket, hitünket nap,
mint nap növeli a felénk
áradó bizalom és szeretetet.

Éppen ezért ígérjük, hogy
a jövõben is megõrizzük
függetlenségünket. Meg-
próbálunk egyre több infor-
mációt adni, nem rejtjük
véka alá a véleményünket a
közügyekben, mindenre ki-
terjed a figyelmünk, ami a
helyi társadalmat érdekli,
ami öröm, ami bánat, ami-
nek a jobbítása elengedhe-
tetlen. Eközben persze, a
lapot is bõvíteni, színesíteni
szeretnénk, mindannyiunk
örömére.

Tisztelt Olvasó! Az eddigi
bizalmat megköszönve,
eredményekben gazdag,
békés, boldog új évet kíván
az Alföldi Civil Napló!

HIMALÁJA VENDÉGLÕ
és

KÍNAI GORSBÜFÉ
Batthyányi u. 2

Minden héten 
újdonsággal várjuk 

kedves vendégeinket!
Ingyenes házhoz szállítás!

76/322-054
30/812-8722

„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magasvérnyomás, szívritmusza-
varok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.

BBeejjeelleennttkkeezzééss::  SSaasssszzeemm  OOppttiikkaa
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  33..  
TTeell::  7766//550055--226688  ééss  7700//331111--6655--4488  

Főtéri élő Betlehem

Tisztelt
Olvasó!

A Sugovica Halászcsárda

tulajdonosai,

Pápics János és családja

megköszöni a vendégek ezévi

hûségét, barátságát!

2008-ban is várjuk a halételek, 

a jó falatok és italok kedvelõit!
Békés, boldog új évet 

kívánunk!

Sugovica Halászcsárda
Kecskemét, Izsáki út 68.

Telefon: 76/494-038

Békés, boldog új esztendõt!Békés, boldog új esztendõt!

ÉÉvvzzáárróó  ttaalláállkkoozzóótt  ttaarrttoottttaakk  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff,,  vváárroossuunnkk  nnaaggyy  sszzüüllööttttee  sszzoobbrráánnááll  aa  kkeeccsskkeemmééttii  cciivviilleekk,,  aa  sszzíínnhháázz  jjeelleess  mmûûvvéésszzeeiivveell  kköözzöösseenn..  ÉÉlltteettttéékk  aa  kkeeccsskkeemmééttii--
ssééggeett,,  kköösszzöönnttööttttéékk  aazz  öönntteevvéékkeennyy  kköözzöössssééggii  sszzoollggáállaattookk  sszzoorrggooss  mmuunnkkáássaaiitt..  MMiinnddeennkkii  eeggyyeettéérrtteetttt::  kkíívváánnuunnkk  mmaagguunnkknnaakk  ééss  aa  vváárroossnnaakk  iiss  eeggyy  mméégg  jjoobbbb  éévveett,,
eeggyy  áállddáássooss  úújjeesszztteennddõõtt!!  ((BBaahhggeett  IIsskkaannddeerr  ffeellvvéétteellee..))
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Mielõtt téli szünetre indul-
tak volna Kecskemét iskolái-
nak tanulói, karácsonyi han-
gulat járta át mindenütt a
tantermeket. Meghitt énekek,
mûsorok zaja szûrõdött ki az
alma materek ajtaján. A Má-
tyás Király Általános Iskolá-
ban például, egyórás pro-
dukcióval lepték meg diák-
társaikat a harmadikosok. A
Kisherceg címû közismert
mûvet vitték színpadra –
Koloh Elekné tanítónõ rende-
zésében –, hatalmas sikert
aratva. Ferentzi Attila felvétele
errõl az elõadásról készült.

Fehér Tibor a Gödöllõi Ag-
rártudományi Egyetem
Mezõgazdaságtudományi
Karán kitûnõ minõsítéssel ok-
levelet szerzett, 1975-ben
summa cum laude doktorált.
A kecskeméti Kertészeti Fõis-
kolán dolgozott 21 évig, ahol
volt docens, tanszékvezetõ és
fõigazgató-helyettes. Minisz-
tériumi szakértõként részt vett
tananyagfejlesztésben, 1997-
ben kandidátusi tudományos
fokozatott szerzett. Számos
megyei és országos bizottság-
ban tevékenykedik. 2006-
ban a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt kitünteté-
sét vehette át. 

- Az ÁFEOSZ Kereskedel-
mi, Közgazdasági Szakközép-
iskola érettségire felkészítõ
képzést folytat négy évfolya-
mon kereskedelem-marke-
ting, üzleti adminisztráció és
közgazdaság szakmacsoport-
ban, valamint 5 éves magyar-

angol és magyar-német két
tanítási nyelvû képzést keres-
kedelem-marketing, illetve üz-
leti adminisztráció szakma-
csoportban – nyilatkozta la-
punknak a kitüntetett. 

– A munkaerõpiac igényei-
nek figyelembe vételével ma-
gas színvonalon oktatjuk az
érettségire épülõ közép- és
emeltszintû, valamint akkredi-
tált felsõfokú szakképzésben
résztvevõ diákokat, akik a kü-
lönbözõ tanulmányi versenye-
ken igen elõkelõ helyezéseket
érnek el évek óta. A végzõs
növendékek 70-75 százaléka
tanul tovább felsõoktatási in-
tézményekben.

– 2004-ben kerültünk be
az ország 30 innovatív iskolá-
inak körébe, 2006-ban Prog-
resszív Szakmai Díjat, 2007-
ben pedig, az OH OKÉV Dél-
alföldi Regionális Igazgatósá-
gától Nívódíjat kaptunk.
2005-tõl emelt szintû érettsé-

gi vizsgaközpontként tevé-
kenykedünk, valamint a Bu-
dapesti Gazdasági Fõiskola
Nyelvvizsga- és Továbbképzõ
Központjának bejelentett vizs-
gahelyeként is mûködünk.

- Az Oktatási Minisztérium
COMENIUS Minõségfejlesz-
tési Programjának keretében

befejeztük a II. intézményi
modell teljes körû kiépítését,
majd ezzel párhuzamosan el-
készült intézményünk Minõ-
ségügyi Kézikönyve. A
COMENIUS Programigazga-
tóság az Intézményi Klubháló-
zat klubházigazda teendõinek
ellátásával bízta meg intéz-
ményünket. 

– Ezekre az eredményekre
rendkívül büszke vagyok, hi-
szen az példázzák, hogy a ki-
váló képzési programokat
nagyszerû kollégák, igazi pe-
dagógusok hitelesen és haté-
konyan alkalmazzák, amibõl
tanulóink sokat profitálhat-
nak. 

Az ÁFEOSZ népszerűsége

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy iskola, ahol a
folyosói, nyitott szekrényekbõl
soha, egyetlen mütyûr sem
tûnt el. Ahol reggelente forró
teával várják a gyerekeket, az
igazgató bácsi ráérõ idejében
szekrényeket barkácsol a fo-
lyosóra, kollégája pedig, ke-
mencét épít. Ahol a 17 ezer
négyzetméternyi területre 14
kapun keresztül vezet út, van
füves focipálya, kosárlabda
palánk, de még íjászkodni is
lehet. Ez az iskola hétvégén
sincs zárva a diákok elõtt. Le-
het focizni, vagy éppen kor-
csolyázni az udvaron. A gye-
rekek meg úgy hálálják meg
a bizalmat, hogy távozáskor
mindig rendet hagynak ma-
guk után… 

Ez az iskola Ménteleken
van. 130 általános iskolás,
35 óvodás, és a szüleik örö-
mére. Itt az sem zavar senkit,
hogy a burkolat régmúlt idõk
divatját idézi, vagy hogy az in-
formatika órákat a folyosón
tartják. Megoldják jókedvû
kreativitással. A pingpongasz-
tal – ha éppen nem játszanak
rajta – alkalmi táblaként szol-
gál, a régi raktárhelyiségben
délig felzárkóztató órák foly-
nak, délután kinyit a posta,
este meg be lehet kapcsolni a
tûzzománc kemencét. 

Több ez, mint iskola! Talál-
kozási hely, közösségi tér, és
mindenek elõtt: közös ügy,

ami összeköti a mén-
telekieket. Kár volna õket iri-
gyelni! Inkább tanulni kellene
tõlük.

Az ügy mozgatórugója, Ke-
lemen György igazgató úgy
vezet végig az intézményen,
mint jó gazda a birtokán.
Minden gyereket a nevén
szólít, népszerûsége – és ezzel
együtt tekintélye is – kézzel-
fogható. A gyerekek sikereirõl
beszél. Feltûnik: egyfolytában
dicsér, sohasem kritizál. 

Itt mindennek története
van. A gyengélkedõ ágytól a
dicsõségtablóig, az udvarról
már nem is beszélve! A hatal-
mas területet gyönyörû fakerí-
tés övezi. A kapukat a díszítõ
elemekrõl lehet megkülön-

böztetni, így van például lo-
vas és madaras. A harangto-
rony a pusztai tanítás 150.
évfordulójára készült. Méltó
helyen állít méltó emléket az
egykori tanítóknak. 

Az igazgatótól megtudom,
hogy minden évfolyamon egy
osztály van. Néhány éve sza-
porodni kezdett az elsõbe je-
lentkezõk száma, egyre több
gyereket hoznak a szülõk
Kecskemétrõl is ide, ahol
olyan tiszta a levegõ, hogy
szinte harapni lehet.  

– Volt itt, az iskola körül
120 nyárfa, amit kivágtunk,
és 300 nemes fát telepítet-
tünk a helyére. A vastagab-
bakból készült a kosárlabda
palánk – mutatja Kelemen

György a találékonyság egy
újabb ékes bizonyítékát, majd

kicsit szomorúan hozzáteszi:
lassan elfogy a szabad terület
az udvaron.

Pedig – ez látszik a szeme
állásából – ötlete még bõven
volna. Mindjárt ki is vezet az
iskola melletti erdei tisztáshoz,
ahová néptánc találkozót ál-
modott meg sátorral és szín-
paddal. Lefogadom, hogy
meg is csinálja.

– A hagyományoknak nagy
szerepe van Ménteleken, és
nálunk, az iskolában is. Ez az,
amiben óriási közösségte-

remtõ erõ van! Ez az intéz-
mény tényleg a közösségé.

Nyitott a gyerekek, a felnõttek
és a családok elõtt. De itt
vannak akkor is, ha segítség-
re, dolgos kézre van szükség.
Óriási belsõ erõ van ebben a
közösségben, amit összefog a
Méntelek Jövõjéért Közhasz-
nú Alapítvány. Barátok, hely-
béliek, polgárõrök együttes
érdeme az, hogy meg tudtuk
õrizni ezt az intézményt, és
most a bõvítést tervezzük.

A hatalmas terület még így,
hóval borítva is gyönyörû.
Nem véletlen, hogy 2006-
ban a Városszépítõ Egyesület
„Kecskemét legszebb kertje”
címre találta érdemesnek. 

– A tantárgyi felmérések
alapján sincs szégyenkezniva-
lónk – teszi hozzá az igazga-
tó. – Kiváló pedagógusaink
vannak, akikrõl szakmailag
és emberileg egyaránt csak
elismeréssel lehet szólni. Bizo-
nyíték rá a saját három fiam,
akik mindannyian itt végezték
el az általános iskolát. 

Kísérõm megmutatja még
a mézeskalács illattal átitatott
óvodát (ahol megfürdõzik ki-
csit a legkisebbek szereteté-
ben), néhány tantermet, majd
lábujjhegyen kiosonunk az
elõtérbõl, ahol éppen filmet
néz egy osztály. 

Kilépve a kapun csontig
hatol a fagyos téli szél, meg-
borzongok tõle. Vagy talán
odabent a szívemet járta át
túlságosan a melegség? 

Mesébe illő ménteleki iskola

Összeállításunkat támogatták:  GALVANOFÉM Kft., GALIGNUM Bt., RÁCZKÖVI Kft.,  Szabadszállási Mihály,  
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Ünneplő diákság
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Lefelé csúszva
– Bár Magyarországon az

elmúlt néhány évtizedben
megtapasztaltuk, hogy min-
dig tudunk még egy kicsit le-
felé csúszni, azt nem gondol-
tam, hogy a kormány ennyire
rosszul folytatja tovább gaz-
daságpolitikáját, és nem a
növekedésbõl származó be-
vételek beszedése pártján áll.
A GDP csökkenése miatt, az
embereknek 7-10 százalék-
kal kevesebb lett a bevétele.
Ez azt jelenti, hogy sokaknak
egy-másfél havi fizetését is el-
vette a kormány az elmúlt egy
évben. Ugyanez történt az
önkormányzatokkal: a tavalyi
10-12 százalékos megszorí-

tás jövõre tovább nõ. Nem
növekedtek a normatívák, az
egyéb járulékos kiadásaink-
hoz az infláció mértékét sem
tették hozzá, ami pedig meg-
nyilvánul a villanyáram, a
gáz, a gyógyszer, a kötszer…
árában. Ennek következtében
várhatóan 10 százalékkal,
durván 1,2 milliárd forinttal
kevesebb forrás áll rendelke-
zésre a megyei önkormány-
zatnak 2008-ban, mint az
idén. Ez pedig 2006-hoz ké-
pest már több mint 2,5 milli-
árd forintos elvonás. Ezzel
párhuzamosan a Gyermek-

védelmi Központon keresztül
ellátottak, a pszichiátriai bete-
gek és idõsek otthonában
gondozottak száma növek-
szik. A hiány csökkentésének
módszere a kormányzatnál
az, hogy elveszi azoktól, akik-
nek még van, és presztizs be-
ruházásokra szórja el a pénzt.
Gazdaságélénkítõ hatása
sajnos az uniós pénzeknek
sincs.

A legjobb 
kórházak között

– Siker az, hogy nem bo-
csátottunk el 400 embert,
csak 92-t. Kudarcunk pedig,
92 ember megvált az állásá-

tól. Komoly siker, hogy a me-
gyei kórház túlélte a kormány
ügyeskedéseit, és ismét fel-
küzdötte magát Magyaror-
szág öt legjobb kórháza kö-
zé. Ha pedig sikerülnek a fej-
lesztések – amit bár örököl-
tünk, de tovább kell vinnünk
egy korszerûbb ellátási szín-
vonal megteremtése érdeké-
ben – ez a folyamat felerõ-
södhet. Ha a kórház meg-
kapja a fejlesztési forrásokat,
és jó gazda módjára felépít-
jük az új kórházi rendszerün-
ket, akkor Kecskeméten lesz
Magyarország egyik, ha nem

a legkor-
s z e r û b b
gyógyí tó
központja.
Már most
jellemzõ,
hogy más
súlyponti

kórházak területeirõl érkez-
nek betegek, mert itt az ellá-
tás színvonala magas. Ezt
fenn kell tartani. Olyan kór-
házra van szükség, amely jö-
vedelmi viszonyokra való te-
kintet nélkül, mindenkit el tud
látni. Abban vagyunk érde-
keltek, hogy azt az öröksé-
get, amit dr. Zombor Gábor
és dr. Balogh László elkez-
dett, mi, a dr. Svébis Mihály
vezette kórházi menedzs-
menttel megvalósítsuk. Már
idén is jelentõs összegeket
fordított az önkormányzat az
intézmény támogatására, és
jövõre is több milliárd forintot

szánunk a kórház rekonstruk-
ciós programra.

– Sajnos az eladósodást
senki sem tudja megfékezni.
Egyrészt jelentõs hiteleket
örököltünk, másrészt mi sem
tehetünk mást, mint kötvény-
kibocsátással friss pénzt ho-
zunk a rendszerbe. Így tu-
dunk csak fejlesztési politiká-
ra, önerõ megteremtésére
pénzt fordítani. Jelenleg négy
bank versenyez az ötmilliárd
forintos kibocsátás ügyében.
A megyei kórház fejlesztésére
ebbõl csaknem 2 milliárd fo-
rintot tervezünk fordítani. 

Üdülõk sorsa

– Felújítjuk a hajósi kas-
télyt, és a Kalocsai Érsekség-
gel közösen barokk múzeu-
mot alakítunk ki belõle. A
másik nagy fejlesztési elkép-
zelésünk az üdülõrendsze-
rünket érinti. A solti Kalima-
jort hosszú távú bérletbe ad-
juk, a balatonlellei üdülõ fej-
lesztésére pályázati forrást
keresünk, és ha ez nem sike-
rül, akkor értékesítjük.
Veránka fejlesztése viszont,
kiemelt cél. A régi épületrészt
felújítjuk és új faházakat is
építünk. Ha létre tudunk
hozni egy Duna-menti össze-
fogást Baja, Kalocsa és más
települések közremûködésé-
vel, akkor egy komoly turisz-
tikai útvonalat hozhatunk lét-
re a folyó vonalán. 50-80
millió forint értékben tervez-
zük itt a fejlesztéseket, felújí-
tásokat, és gyors a megtérü-
lési idõvel számolunk.
Ugyancsak jelentõs tervünk
az intézmények fûtéskorsze-
rûsítése, amelynek nyolc év
az átlagos megtérülési ideje,
tehát hosszú távon megéri a
600 milliós ráfordítást. 

––  IIllyyeenn  nnaaggyysszzaabbáássúú  tteerr--
vveekk  rrééggeenn  nneemm  vvoollttaakk  aa  mmee--
ggyyéébbeenn,,  mmiikköözzbbeenn  aa  lleeggnnee--
hheezzeebbbb  iiddõõkkrrõõll  bbeesszzééll..
AAzzoonn  aazz  áálllláássppoonnttoonn  vvaann,,
hhooggyy  nneehhéézz  kköörrüüllmméénnyyeekk
kköözzöötttt  jjeelleenntt  iiggaazzii  kkiihhíívváásstt
nnaaggyyoott  aallkkoottnnii??  

– Én minden körülmé-
nyek között az együttmûkö-
désre törekszem. Bízom
benne, hogy elõremutató
tervekkel, emberi hangon,
értelmes politizálással lehet
elõre haladni. Hiszem,
hogy egy kanál mézzel több
legyet lehet fogni, mint egy
hordó ecettel. Ugyanakkor
egy rendszert fenntartani
csak pénzbõl lehet. Ami pe-
dig egyre kevesebb. Pesszi-
mizmus helyett azonban re-
alista optimizmussal tekin-
tek a jövõbe. 

Kanálnyi méz és hordónyi ecetKórházi korkép
IInn tteerr jjúú   BBáánnyyaa ii   GGáábboorr   mmeeggyyee ii   ee llnnöökkkkee llFFee jj llõõddnn ii ,,   mmiinn tt   ttuuddáásskköözzppoonntt

AA  ssiikkeerr  ééss  aa  kkuuddaarrcc  mmeeggííttééllééssee  nnééhhaa  sszzuubbjjeekkttíívv..  BBáánnyyaaii
GGáábboorrtt,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss eellnnöökkéétt  aarrrróóll
kkéérrddeezzttüükk,,  mmiitt  éérrttéékkeell  õõ  eerreeddmméénnyynneekk  ééss  mmiitt  ssiikkeerrtteelleenn--
ssééggnneekk  aa  mmoosstt  bbúúccssúúzzóó  eesszztteennddõõbbeenn..  

RReennddkkíívvüüllii  eerrõõffeesszzííttéésseekkeett  tteettttüünnkk  aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,
hhooggyy  bbeevvéétteelleeiinnkkeett  nnöövveellnnii,,  kkööllttssééggeeiinnkkeett  ppeeddiigg,,  sszzáá--
mmootttteevvõõeenn  ccssöökkkkeenntteennii  ttuuddjjuukk..  EEzzeekknneekk  aazz  iinnttéézzkkeeddéé--
sseekknneekk  kköösszzöönnhheettõõeenn,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  MMeeggyyeeii  KKóórrhháázz
22000077--bbeenn  iiss  mmeeggõõrriizzttee  ffiizzeettõõkkééppeessssééggéétt  ééss  kkiieeggyyeennssúú--
llyyoozzootttt  mmûûkkööddéésséétt  ––  mmoonnddttaa  eell  llaappuunnkknnaakk  HHeeggeeddûûss
IIvváánn,,  aazz  iinnttéézzmméénnyy  ggaazzddaassáággii  iiggaazzggaattóójjaa..  

gyönyörû strasszos nyakékek: 
1690-2390ft-ig
strasszos karkötõk 1-7sorosig 
690-2990ft-ig
straszos fülbevalók 890ft-ig

kitûzõk mind 790ft
strassz köves pierchingek mind 990ft
strasszos gyûrûk: 490-1190ft-ig
mágneses nyakláncok, karkötõk: 
590-990ft-ig

KORDA – KÖNYV – KEGYTÁRGY

Papír-írószer üzlet
6000 Kecskemét, Lestár tér 2. Tel./fax: 76/328-977

Nagy választékkal várja Kedves Vásárlóit!
Katolikus kiadóktól imakönyvek, imafüzetek, hittankönyvek, Szentírás, lelkisé-

gi irodalom, ifjúsági regények, kötelezõ olvasmányok kaphatók.
Szentképek, ikonok, képeslapok, gyertyák, rózsafüzérek, CD-k,

videókazetták, esküvõi és más célú feszületek, szobrok, stb.
Iskolai, irodai papíráruk, felszerelések.

Postai szállítást utánvéttel vállalunk!

Saját kiadványaink árából viszonteladóknak 30 százalékos 
kedvezményt adunk készpénz fizetés esetén.

––  MMeellyy  tteerrüülleetteekkeett  éérriinntteettttee
eellssõõssoorrbbaann  aa  kkööllttssééggccssöökkkkeenn--
ttééss??

- A béreket és a dologi ki-
adásokat egyaránt. Csak elo-
dázhatatlan beruházásokat vé-
geztünk el, így elmaradtak pél-
dául a higiénés festések, a fej-
lõdést szolgáló mûszerek be-
szerzése. Míg az elmúlt 11 év-
ben saját erõbõl csaknem
3,16 milliárd forintnyi beruhá-
zást tudtunk végrehajtani, ad-
dig az elmúlt évben ezek a le-
hetõségek minimálisra csök-
kentek

––  EEddddiigg  iiss  sszziiggoorrúú  ppéénnzzüüggyyii--
ggaazzddaassáággii  tteevvéékkeennyysséégg  jjeellllee--
mmeezzttee  aazz  iinnttéézzmméénnyytt..  MMeennnnyyii--
bbeenn  jjeelleenntteetttt  eezz  sseeggííttssééggeett  aa
nneehhéézzssééggeekk  lleekküüzzddéésséébbeenn??

– Az évek során meghono-
sodott költség-bevétel elszá-
molási rendszer feltétlenül elõ-
nyére vált az intézménynek. Je-
lentõs belsõ erõt képviselt eb-
ben a nehéz idõszakban, hogy
a kórház vezetése, a középve-
zetõk és a fenntartó megyei
önkormányzat együtt tudott
gondolkodni. 

––  MMiitt  vváárrhhaattuunnkk  22000088--ttóóll??
– Az egészségügyi kormány-

zat kinyilvánított szándéka,
hogy jövõre kiegyensúlyozottá,
stabillá váljon a rendszer, hi-
szen ez elõfeltétele a több biz-
tosítós rendszer 2009 évi be-
vezetésének. A finanszírozási
összegek 2008-ban várható-
an kis mértékben emelkednek,
körülbelül 720-730 milliárd
jut a gyógyító-megelõzõ kasz-
szára. Ez hozzávetõlegesen
megegyezik az idei értékekkel,
igaz, kisebb ágyszámra esik.

Az inflációt
is figyelem-
be véve, ez
nettó érték-
ben alul-
múlja az
idei lehetõ-
ségeket. 

––  MMiillyyeenn  úújj  iinnffoorrmmáácciióórróóll  ttuudd
bbeesszzáámmoollnnii  aa  NNeemmzzeettii  FFeejjlleesszz--
ttééssii  TTeerrvv  IIII..  kkeerreettéébbeenn  tteerrvveezzeetttt
bbeerruuhháázzáássssaall  kkaappccssoollaattbbaann??  

– A jelenlegi állás szerint, a
terv 12 milliárd forintban való-
sulhat meg. Ez azt jelentené,
hogy felépülhet az új hotelépü-
let, megteremtve a lehetõséget
a szülészet-nõgyógyászat, a
gyermekgyógyászat és fül-orr-
gégészet egy épületben való
elhelyezésére, a Nyíri úton. Kí-
vánatos volna továbbá az
egészségügyi informatika és
kommunikáció, a teleradioló-
gia, telemedicina és telepa-
tológia fejlesztése, a kistérségi
feladatellátást, illetve a házior-
vosi praxisokat segítve. Továb-
bi cél a haemodinamikai labor
kialakítása, a gyógyvízen ala-
puló reumatológiai és rehabili-
tációs osztályok megépítése, a
tüdõbelgyógyászati osztály és
a tüdõgondozó intézet Nyíri úti
telephelyen való elhelyezése.
Mindezzel biztosítva volna a
kecskeméti megyei kórház XXI.
századi jövõje. Az új gyógyin-
tézeti központ egy telephelyre
koncentrálva, képes volna
hosszú távon, maradéktalanul
ellátni a Szegedi Tudomány-
egyetem Oktató Kórházi fel-
adatait, és folyamatosan fej-
lõdni úgy is, mint a megye
egészségügyi tudásközpontja.



2007.  december44 Keresse fel honlapunkat: – www.civilnaplo.hu

A kecskeméti két egységen
kívül Baján, Jászberényben,
Kalocsán, Kiskõrösön, Kis-
kunfélegyházán, Kiskunha-
lason és Szolnokon várják a
régióban élõ ügyfeleket. Eb-
ben a térségben januártól
novemberig a lakossági
ügyfeleik száma 29 száza-
lékkal, a vállalatiaké 25 szá-
zalékkal nõtt, a betétek állo-
mánya pedig, 36 százalék
emelkedést mutatott.

– A kecskeméti, Kossuth
téri fiókot tavaly december-
ben nyitottuk meg. Az elsõ
évünk teljes mértékben ter-
veinknek és várakozásaink-
nak megfelelõen alakult, így
nagy várakozással tekintek a
2008-as esztendõ elé – tájé-
koztatta lapunkat az ünnep-
séget követõen Fellegi And-
rás fiókigazgató. – A fiók egy
éves mûködésének eredmé-
nyeként csaknem 700 lakos-
sági és 50 vállalati ügyféllel
büszkélkedünk. Fõ profilként
a lakossági és mikrovállalati
ügyfélkör kiszolgálását jelöl-
tük meg, de társasházi
számlavezetéssel és lízing-
igények megoldásával is ál-
lunk partnereink rendelkezé-
sére. A Raiffeisen Bank ré-
szére történõ hitelközvetítõi
tevékenység pedig, egyre je-
lentõsebb méreteket ölt. 

A RRaaiiffffeeiisseenn  OOKKOOSSkkáárrttyyáákk
már négy változatban érhe-
tõk el, így ügyfeleink biztosan
megtalálják a vásárlási és
kártyahasználati szokásainak
legmegfelelõbb bankkártyát. 

A Raiffeisen a mmeeggttaakkaarrííttáá--
ssookk terén is többféle megol-
dást nyújt ügyfeleinek, így le-

hetõség van megtakarításaik
megosztására többféle be-
fektetési forma között, és a
megosztott kockázattal a be-
téti kamatoknál magasabb
hozamot is elérhetnek. A
Raiffeisen Univerzum Kombi-
nált Betét, a Raiffeisen Uni-
verzum Tõke- és Hozamvé-
dett Származtatott Alap és a
Raiffeisen Trend Kötvények
biztonságos, magas hozam-

mal bíró befektetési lehetõsé-
get ajánlanak az ügyfelek-
nek. 

A pénzintézet, a cégek nö-
vekvõ terheit figyelembe vé-
ve, új hitelkonstrukciót ajánl
vállalati ügyfelei részére. Az
UUnniivveerrzzááll szabad felhaszná-
lású vállalkozói jelzáloghitel
már 15 éves futamidõ mellett
kínál egyszerû és gyors finan-
szírozási megoldást. A konst-
rukciónak köszönhetõen a
vállalkozások könnyebben
tudják kigazdálkodni a fej-
lesztésekhez, beruházások-
hoz igénybe vett hitel törlesz-
téséhez szükséges forrást.

A bank RRaaiiffffeeiisseenn  MMiinnii--
mmuumm számlacsomagját elsõ-
sorban induló és kisebb ár-

bevétellel rendelkezõ vállal-
kozásoknak kínálja, amely
rendkívül kedvezõ, mindösz-
sze havi 490 forintos számla-
vezetési díj mellett a legfonto-
sabb banki szolgáltatásokat
tartalmazza.

RRaaiiffffeeiisseenn  BBaannkk  ZZrrtt..  
KKeeccsskkeemméétt,,  KKoossssuutthh  ttéérr  66--77..
TTeelleeffoonn::  ((7766))  550033--111100

– Az MKB Bank kecske-
méti fiókja egy kifejezetten
sikeres évet tudhat maga
mögött. A lakossági terüle-
ten ugyanis, mintegy 20 %-
kal gyarapodott ügyfeleink
száma, ráadásul a növeke-
dés mellett, bankunk meg
tudta tartani azokat a mi-
nõségi paramétereket,
amelyek méltóak intézmé-
nyünk hírnevéhez – mondta
Koleszár István, az MKB
Bank Alföldi Régiójának
igazgatója. – A sikernek
számos összetevõje van. A
bank életében egyre komo-
lyabb szerephez jutottak az
elektronikus csatornák, az
új portál és a NetBANKár,
miközben az értékesítési
hálózat soha nem látott di-
namikával bõvült. 

– Sok ügyfél továbbra is
igényt tart a személyes kap-
csolattartásra, a tanács-
adásra. Természetesen az õ
igényeiket is messzemenõ-
kig igyekszünk figyelembe
venni és kielégíteni egyre

bõvülõ fiókhálózatunk min-
den egységében. Ezt fejezi
ki „Személyesen Önnek”
szlogenünk is – fejtette ki a
régióigazgató, aki szerint
az MKB Bank egyik legna-
gyobb erénye talán éppen
az, hogy a tömegtermékek
világában is az
egyént próbálják
megszólítani. Rész-
ben ennek köszön-
hetõ, hogy az ügy-
felek mind na-
gyobb számban ve-
szik igénybe a
pénzintézet által kínált be-
fektetési termékeket.

Koleszár István szerint, a
vállalati szférában már az is
komoly sikerként könyvel-
hetõ el, hogy sikerült meg-
tartani az ügyfeleket – köz-
tük számos piacvezetõ part-
nert – egy igencsak felosz-

tott piacon. Sõt, a kis- és
középvállalkozások köré-
ben némi növekedést is si-
került elérnie a banknak.

– Mit tartogathat a jövõ
esztendõ? 2008-ban az
idei sikerek folytatását vá-
rom. Azt szeretnénk elérni,

hogy ha az ügyfe-
lek az MKB Bankra
gondolnak, akkor
azt gondolják,
hogy Magyaror-
szág legjobb bank-
ja személyes és ki-
váló szolgáltatást

nyújt az ügyfeleinek –
mondta Koleszár István.

Az elmúlt 10 évben több
mint egymillió lakás-taka-
rékpénztári szerzõdést kötöt-
tünk országszerte, ezek közül
sok már lejárt, s azokból ház
épült, lakások újultak meg,
korszerûsödtek. Társasá-
gunk jelenleg mintegy 550
ezer lakástakarék szerzõdést
és 50 ezret meghaladó la-
kás-takarékpénztári hitel-
szerzõdést kezel. Mindez azt
mutatja, hogy a lakás-elõta-
karékoskodást igen sokan, s
évrõl-évre mind többen tart-
ják fontosnak Magyarorszá-
gon.

Termékportfoliónkat folya-
matosan bõvítjük, hogy ügy-
feleink pénzügyi elvárásai-
nak teljes körûen eleget tud-
junk tenni. Bevezettük a be-
fektetési jegyek értékesítését,
de kínálunk már Fundamen-
ta hitelkártyát is, ahogyan
jelzáloghiteleket, folyószám-
lacsomagokat, biztosításo-
kat. Elindítottuk, és az igé-
nyekhez alkalmazkodva fej-

lesztjük internet-bankolási
szolgáltatásunkat. 

Innovációs tevékenysé-
günkre 2008-ban is nagy
hangsúlyt fektetünk, ugyan-
akkor a lakás-elõtakarékos-
kodásban és a hitelezésben
ezután is konzervatív üzlet-
politikát folytatunk, amely
stabil mûködésünk alapja. 

Magyarországon a hitelle-
hetõségek kiszélesedésével
egyre bonyolultabb feladat
az ebben nem jártas ember
számára a lehetõ legkedve-
zõbb hitelkombináció meg-
találása. Ebben nyújt segít-
séget a Fundamenta Szemé-
lyi Bankár hálózata, amely-
nek munkatársai nem pusz-
tán egy lakástakarék szerzõ-
dést kínálnak, hanem min-
den külön költség nélkül
személyre szóló pénzügyi ta-
nácsadást nyújtanak. Ahány
ember, annyiféle élethelyzet,
annyiféle finanszírozási
probléma, annyiféle megol-
dás, ezért van különös je-
lentõsége a személyes kon-

taktusnak. Pontosan ekkor
válik fontossá a Fundamen-
ta Személyi Bankár szerepe,
aki – miután alaposan meg-
ismeri az ügyfél igényeit és
céljait – megkeresi a lehetõ
legjobb, legelõnyösebb és
legbiztonságosabb konst-
rukciót. Talán mindezek mi-
att fordulnak egyre többen a
Fundamenta Személyi Ban-
károkhoz, akik 2007-ben
több mint 50 milliárd forint
értékû hitelt közvetítettek a
bankok felé a 180 milliárd
forint szerzõdéses összeg-
ben kötött  lakás-takarék-
pénztári szerzõdések mellett.
Ezzel a Fundamenta-
Lakáskassza Zrt. abszolút pi-
acvezetõ a fenti üzleti szeg-
mensben.

Reméljük, hogy 2008-
ban is egyre többen ismerik
fel az öngondoskodás fon-
tosságát és választják saját
és a családjuk jövõjének
építéséhez a Fundamenta-
Lakáskassza biztonságos
konstrukcióit.

DDrr..  GGeerrggeellyy  KKáárroollyy
EEllnnöökk--vveezzéérriiggaazzggaattóó

FFuunnddaammeennttaa--LLaakkáásskkaasssszzaa  ZZrrtt..

Két fiók várja az ügyfeleket Személyre szabottan
RRaaii ff ffee ii sseenn  BBaannkk

Köszönjük a bizalmat!
FFuunnddaammeennttaa--LLaakkáásskkaasssszzaa  ZZrr tt ..

MMeeggnnyyiittáássáánnaakk  eellssõõ  éévvffoorrdduullóójjáátt  üünnnneeppeellttee  aa  nnaa--
ppookkbbaann  aa  RRaaiiffffeeiisseenn  BBaannkk  mmáássooddiikk  kkeeccsskkeemmééttii  ffiióókk--
jjaa..  AA  ppéénnzziinnttéézzeett  ffoollyyaammaattooss  ééss  ddiinnaammiikkuuss  nnöövveekkee--
ddéésséétt  mmuuttaattjjaa,,  hhooggyy  mmíígg  11999977--bbeenn  ccssaakk  1155  ffiióókkkkaall
rreennddeellkkeezzeetttt,,  mmoossttaannrraa  eezz  aa  sszzáámm  eelléérrttee  aa  113355--öött,,
ééss  22000088--bbaann  ttoovváábbbbii  2255  kkiirreennddeellttsséégg  mmeeggnnyyiittáássaa
vváárrhhaattóó..  EE  hháállóózzaatt  bbõõvvüülléésséénneekk  ––  vvaallaammiinntt  tteerrmméé--
sszzeetteesseenn  aazz  iinnnnoovvaattíívv  ééss  sszzéélleesskköörrûû  ffooggyyaasszzttóóii  iiggéé--
nnyyeekkeett  kkiieellééggííttõõ  tteerrmméékkkköörrnneekk  ––  kköösszzöönnhheettõõeenn,,  aa
RRaaiiffffeeiisseenn  BBaannkk  aa  nnaappookkbbaann  kköösszzöönntthheettttee  550000  eezzrree--
ddiikk  llaakkoossssáággii  üüggyyffeelléétt..  

NNeemm  vvéélleettlleenn,,  hhooggyy  aazz  iiddéénn  aazz  ÉÉvv  BBaannkkjjaa  MMaaggyyaarroorrsszzáá--
ggoonn ddííjjaatt  kkaappttaa  aa  FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess tteemmaattiikkuuss  kkiiaaddvváánnyyáá--
ttóóll,,  aa  TThhee  BBaannkkeerr mmaaggaazziinnttóóll  aazz  MMKKBB  BBaannkk..  HHiisszzeenn
üüggyyffééllkköözzppoonnttúússáágg,,  sszzeemmééllyyrree  sszzaabbootttt  sszzoollggáállttaattáássookk
fféémmjjeellzziikk  aa  ppéénnzziinnttéézzeett  iiddeeii  tteevvéékkeennyyssééggéétt..  AA  ssiikkeerrnneekk
mmiinnddeenn  ffiióókk  rréésszzeessee,,  ííggyy  aa  kkeeccsskkeemmééttii  iiss..
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2730 Albertirsa, Temesvári u. 54. (Láng Róbert 06 70 32-32-106)
1132 Budapest, Victor Hugo u.11-15. 

(Berta Tibor 06 30 553-78-00)
9200 Gyõr, Árpád u.8.

E-mail: pengosmalac@t-online.hu ill. bertatibor@new-lan.hu

MMiinnddeenn  éévvkkeezzddeett  rreemmeekk  aallkkaallmmaatt  kkíínnááll  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz
öösssszzeeggeezzzzüükk,,  mmiitt  iiss  tteettttüünnkk  aazz  eelltteelltt  1122  hhóónnaappbbaann  ééss
eellõõrreetteekkiinnttééssüünnkk,,  mmiillyyeenn  ffoonnttooss  ffeellaaddaattookkaatt,,  ccééllookkaatt  ttûû--
zzüünnkk  kkii  mmaagguunnkk  eelléé..  AA  FFuunnddaammeennttaa eesseettéébbeenn  eezz  kküüllöö--
nnöösseenn  iiggaazz,,  hhiisszzeenn  aa  22000077--eess  éévvvveell  eeggyyüütttt  sszzáámmooss  mméérr--
ffööllddkköövveett  hhaaggyyuunnkk  mmaagguunnkk  mmööggöötttt..

KKoolleesszzáárr  IIssttvváánn

MMKKBB  BBaannkk
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Lehet választani

– A szervezést megkön-
nyíti, hogy 2/3-os részvételi
szándék esetén, a közmû
minden lakó számára köte-
lezõ úgy, hogy akik önként
nem hajlandók a projekt-
ben részt venni, a közmû el-
készültével a hozzájárulás
számukra is kötelezõ, adók
módjára behajthatók –  tá-
jékoztatta lapunkat dr. Fe-
kete László, a társulat elnö-
ke. – Ennek az a magyará-
zata, hogy az ingatlanok
közmûvel ellátottá válnak,
függetlenül attól, hogy a
szolgáltatást igénybe ve-
szik-e, vagy sem. Hiszen
amikor az ingatlan értékesí-
tésre kerül, akkor már ma-

gasabb piaci értékkel ren-
delkezik. Ez is oka annak,
hogy amikor a közmûberu-
házás költségét számolják a
beruházók, akkor az egy in-
gatlanra esõ költséggel kell
számolniuk. Errõl a lakók-
nak is tudomása van, hi-
szen amikor az önkormány-
zat dönt a szóban forgó
közmû beruházásról, támo-
gatásáról, értesíti az érintet-
teket az önerõ megfizetésé-
rõl. Az ingatlantulajdono-
sok dönthetnek arról, hogy
egy összegben teszik le a
hozzájárulást, vagy pedig,
a társulattal lakás-takarék-
pénztári szerzõdést kötnek,
havi elõtörlesztésre. A ta-
pasztalat szerint, a többség
ez utóbbit választja.

Sérülõ rendszer

– A rendszer akkor sérül,
ha az önkormányzatnál
fennakadás keletkezik. Me-
lyek ezek? Például a terve-
ket nem idõben rendelik
meg, késnek a vízjogi enge-
délyek, nincs adott évben
fedezet a beruházásra,
vagy idõ közben az érintett
területet rendezésbe von-
ják. De elõfordulhat olyan
eset is, amikor idõelhúzó-
dás miatt a beruházási költ-
ségek megnövekszenek,

amit már nem lehet a la-
kókra áthárítani, esetleg
egy új összetételû közgyûlés
megváltoztatja a korábbi
döntést, a lakók megkérde-
zése nélkül.

Sajnos, gyakran a lakók
egy része igen nehezen vi-
seli el a kialakult helyzetet,
jegyezte meg a társulás el-
nöke. Van, aki követelõzik,
vádaskodik és fenyegetõzik
a társulattal szemben, nem
veszi észre, hogy egy hajó-
ban eveznek. Az új összeté-
telû közgyûlés többségi

pártját saját választási kam-
pánya is sújtja, további ne-
hézségeket gördítve a fo-
lyamatokba. A városházi
átszervezések miatt, távoz-
tak azok a szakemberek az
érintett irodákból, akikkel
eddig rendezni tudták sora-
ikat, így most újra ki kell
alakítani a hozzáértõ part-
neri kapcsolatokat. A társu-
lat csak igyekezetérõl tudja
biztosítani az érintett lakó-
kat, akik a fenti okok miatt
nem jutnak idõben vezeté-
kes ivóvízhez, vagy például
elestek a szennyvízcsatorna
belsõ rákötésének kedvezõ
lehetõségétõl.

Rendezetlen viszonyok

– Idén a már két éve hú-
zódó vízellátási közmûépí-
tés folytatódott, mintegy
650 bekötéssel. A külterü-

leten lakók nagyon várták
már a kivitelezést, mivel a
fúrt kutak annyira elvasa-
sodtak, hogy a vizüket még
mosásra sem tudták már
használni az ott lakók,
nemhogy fogyasztásra –
mondta dr. Fekete László. 

A külterületeken további
problémákkal is szembesült
a szervezõ társulat. Több
helyen felmerült az ingatla-
nok tulajdoni rendezetlen-
sége, a földtulajdont egy-
más közt adták-vették. Sok
tanya megközelítése az erre

a célra átengedett földré-
szen fekszik, azaz a magán-
tulajdonban lévõ, úgyneve-
zett szolgalmi utak tömegé-
vel állnak szemben. A baj,
hogy sok esetben a tulajdo-
nostársak valamiért már év-
tizedek óta nem beszélnek
egymással. Így aztán az,
akinek a tulajdonlapján
szerepel a bejáró út, a ha-
ragos szomszédjának egy-
általán nem adja meg a
szolgalmi jogot, aki aztán
hiába törleszti a részleteket,
nem kaphat bekötést. De
elõfordul, hogy több millió
forintot kérnek az alig 2-3
aranykoronás, értéktelen
földarabért cserébe. 

Csak remélhetik a MÁV
vonalakkal érintett ingat-
lantulajdonosok és a ren-
dezésbe bevont területen
élõk is, hogy hamarosan
egészséges ivóvízhez juthat-

nak. Elõször a MÁV-nál ra-
gadtak be az engedélyek,
utána az önkormányzatnál
merültek fel rendelet-értel-
mezési gondok, majd an-
nak letisztázása után, kése-
delmi okok mutatkoztak.
Egyszóval, ezek a tulajdo-
nosok csak 2008-ban jut-
hatnak majd egészséges
ivóvízhez. Ebbe a csoportba
tartoznak a  katonatelepi
vasúttal érintet külterületiek
is, akik viszont a szennyvíz-
csatornát megkapták, de
nincs mit rákötniük. Ez a
csoport mintegy háromszáz
ingatlant foglal magába.

A harmadik csoportba az
Alsó- és Felsõszéktó rende-
zésébe bevont területek in-
gatlanjai sorolhatók. Itt már
közel két éve fizették a havi
törlesztéseket, amikor az
önkormányzat úgy döntött
a terület-rendezésrõl, hogy
figyelmen kívül hagyta a
víziközmû beruházásokat.
Most maga az önkormány-
zat nem adja ki a hatósági
engedélyeket, azaz meghi-
úsítja mintegy 200 ingatlan
vízellátását. 

Útstabilizáció

Szennyvízcsatornázás fo-
lyik a maga medrében, a
pótigényeket is sorra kielé-
gítik. Sajnos a belsõ ráköté-
sek társulati finanszírozásá-
tól elállt a város. Sok tulaj-
donos ezt tudomásul is vet-
te, de vannak szép szám-
mal, akik ezt nem fogadják
el. Az útstabilizáció kérdé-
sében még folynak a tár-
gyalások a tervezõ, a város
és a társulat között, aminek
lezártával értesítik majd az
érintetteket. A társulás nem
szeretné feladni ezt a tervét,
hiszen nem tudni, máskép-
pen, mikor váltják ki a vá-
ros földútjait szilárd útbur-
kolattal.

– A társulatra a lakosság
továbbra is számít, hiszen
sok még a megoldásra vá-
ró probléma, és sok igény
merült fel például a szenny-
vízcsatornázás folytatására
a zárt sorú külterületeken
is. Még mindig akad egy-
két közösség, amelyik veze-
tékes vízhez szeretne jutni.
Jelenleg a város és a társu-
lat egyeztetõ megbeszélé-
seket folytat ügyükben. Re-
méljük, most jön el az a
nagyon várt idõ, amelyet a
helyhatósági választásokat
követõ elsõ naptól kezdve
is lehetett volna normális-
nak nevezni, ha minden fél
egyformán akarja ezeket a
fejlesztéseket – mondta dr.
Fekete László, a Víziközmû
Társulat elnöke, a búcsúzó
esztendõ nehézségeire
utalva.

Az érintett polgárok befi-
zették, vagy törleszteni
kezdték a rájuk esõ össze-
get, s mindenki tette a dol-
gát, lendületbõl megtörtén
mintegy hatszáz bekötés a
térségben. Ám egy évvel
ezelõtt megtorpant minden,
mert az újonnan választott
közgyûlés bevonta a Terü-
letrendezési Tervbe ezt a
térséget. Ezzel azonnal gá-
tat szabtak a vízvezeték
rendszerek további kiépíté-
sének, hiszen amíg Alsó-és
Felsõszéktó új rendezési
terve nem készül el – állító-
lag máig hozzá sem kezd-
tek –, nem adják ki a szük-
séges szakhatósági enge-
délyeket. Így most több
mint kétszáz érintett lakó
kétségbeesetten tapasztal-
hatja, hogy bár kifizette,
vagy becsületesen törleszti
azóta is az önerõként kisza-
bott hozzájárulást, vezeté-
kes víznek nyoma sincs por-
tájukon. Pedig fúrt kútjaik
vize valóban annyira szeny-
nyezett, hogy még mosásra

sem alkalmas, nemhogy
fogyasztásra.

Sokak szerint, a rendezé-
si terv elkészítése évekig el-
húzódhat, nem csoda te-
hát, hogy egyre több érin-
tett perrel fenyegetõzik. Te-
gyük hozzá: méltán. Hiszen
valamit kifizettek, s nem
kaptak érte semmit a mai
napig, csak azért, mert az
egyik közgyûlési határozat-
tal elgáncsolták a másikat.

Igen ám, de kit perelje-
nek? Õk a Kecskeméti
Víziközmû Társulaton ke-
resztül intézték anyagi
ügyeiket, a vízhálózat kiépí-
tésének folytatása elé vi-
szont, egy önkormányzati
döntés gördített akadályt. 

Egészsége ivóvíz helyett,
ez aztán a „fekete” leves! -
mondhatná önirónikusan
dr. Fekete László, a társulat
elnöke. De nem ezt mond-
ja, hanem azt, hogy vége a
halogatásnak, a mellébe-
szélésnek. Mert nem pac-
kázhatnak a város vezetõi

tovább, több mint kétszáz
kecskeméti polgárral. Az
ügyben összehívta decem-
ber 28-ára a társulat intézõ
és ellenõrzõ bizottságát.
Ha megszavazzák a bizott-
sági tagok az elképzelését,
akkor a társulat hivatalosan
felszólítja az önkormányza-
tot, hogy 30 napon belül
válaszolja meg az egyre
kétségbeesettebb kérdést:
Engedélyezik végre, hogy
legyen egészséges ivóvize
az említett térségnek, vagy
sem? Nemleges válasz ese-
tén, arra fogják biztatni
érintett tagjaikat, hogy pe-
reljék be az önkormányza-
tot. S a társulat is pert indít,
hiszen mintegy 10 millió fo-
rintos kára keletkezik a fe-
leslegesen elkészíttetett ter-
vek miatt.

Dr. Fekete László a
Bácsvíz Zrt. szakemberei-
re hivatkozva állítja, hogy
a rendezési terv nélkül is
egyszerûen megoldhatók
a bekötések. Hiszen telje-
sen mindegy, hogy a ké-
sõbbiekben útburkolat,
járda vagy csak gyep
alatt húzódnak a vezeté-
kek, nincs ez másként
Kecskemét egyéb terüle-
tein sem.   

A közműfejlesztők kecskeméti küzdelmei
VVíí zz ii kköözzmmûû  TTáárr ssuu llaa tt

AA  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  ffõõ  ffeellaaddaattaa  aa  vviizzeess
kköözzmmûûvveekk  ééppííttééssééhheezz  aa  llaakkoossssáággii  öönneerrõõ  mmeeggsszzeerrvveezzéé--
ssee..  AA  sszzeerrvveezzééssii  ffeellaaddaattoott  éévveekk  óóttaa  kkeemméénnyy  mmuunnkkáávvaall,,
áámm  ssiikkeerreesseenn  oollddjjaa  mmeegg  aa  ttáárrssuullaatt,,  aannnnaakk  eelllleennéérree,,
hhooggyy  aa  ffeellvváállllaalltt  ffeellaaddaattnnaakk  sszzáámmttaallaann  nneehhéézzssééggee,,  bbuukk--
ttaattóójjaa  iiss  vvaann..  AAzz  eesseetteekk  ttööbbbbssééggéébbeenn  aa  bbeerruuhháázzáássii  kköölltt--
ssééggeekk  5500  sszzáázzaalléékkáátt  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  vviisseellii,,  ééss  aa
sszzüükkssééggeess  tteeeennddõõkkeett  ––  aa  kköözzbbeesszzeerrzzééssii  ppáállyyáázzaattookk  kkiiíírráá--
ssaa,,  aa  kkiivviitteelleezzééss  mmûûsszzaakkii  eelllleennõõrrzzééssee  ssttbb..  ––  iiss  aa  hhiivvaattaall
ffeellaaddaattaa..  AA  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  ccssaakk  aa  llaakkoossssáággii  öönneerrõõ
mmeeggffiizzeettéésséévveell  kkaappccssoollaattooss  sszzeerrzzõõddéésseess  vviisszzoonnyybbóóll  sszzáárr--
mmaazzóó  tteennnniivvaallóókkaatt  llááttjjaa  eell,,  aazz  éérriinntteetttt  iinnggaattllaann  ttuullaajjddoo--
nnoossookkkkaall  ttaarrttjjaa  aa  kkaappccssoollaattoott..

EEggyyrree  iinnkkáábbbb  eellsszzaabbaadduullnnaakk  aazz  iinndduullaattookk  AAllssóó--  ééss  FFeell--
ssõõsszzéékkttóónn..  DDiióóhhééjjbbaann  aarrrróóll  vvaann  sszzóó,,  hhooggyy  aa  ttéérrssééggbbeenn
aa  vvíízzbbeekkööttéésseekkeett  mmeeggsszzaavvaazzttaa  22000055--bbeenn  aazz  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt..  AA  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  aa  sszzookkáássooss
mmóóddoonn  eellkkéésszzíítttteettttee  aa  tteerrvveekkeett,,  ééss  mmeeggsszzeerrvveezzttee  aa  llaakkooss--
ssáággii  öönneerrõõ  bbiizzttoossííttáássáátt..

Víz helyett fekete leves
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– Tavaly a névváltozással
egy idõben megvásároltuk a
ménest. Így az állatok tartása,
az ahhoz kapcsolódó 200
hektáros területen lévõ gaz-
dálkodás egy teljesen új fel-
adat elé állította a társaságot.
Egy kézbe került viszont, az
egész bugaci vertikum, hiszen
még a Pásztormúzeum mû-
ködtetését is átvettük. Az idei
szezont már jelentõs átszerve-
zéssel kezdtük, a lovasbemu-
tatóra két garantált idõpontot
jelöltünk meg: 12.15 és
14.15 órát. Így a vendégek-
nek van választási lehetõsé-
ge, és program elõtt vagy
után kényelmesen meg tud-
nak ebédelni. Ez egyértelmû-
en pozitívan hatott a csárda
látogatottságára. 

––  MMiillyyeennnneekk  éérrttéékkeellii  aazz  eell--
mmúúlltt  éévveett??

– A munkánkat nagymér-
tékben segítette, hogy beállí-
tottunk egy értékesítési vezetõi
munkakört. Számszerûen nõtt
is a turisták száma. A lovas
ágazat különösen nehéz idõ-
szakban van: a ló értékesítés
nem megy, a tenyésztés ráfi-
zetéses. Az állatok takarmá-
nyozási költségei egy év alatt

a két-háromszorosára emel-
kedtek. Ez 60 lónál már tete-
mes kiadás. Ennek az ágazat-
nak a mélyzuhanását az uta-
zási irodával és a vendéglá-
tással próbáljuk kompenzál-

ni. A Kiskunsági Nemzeti
Parkkal nagyon jó kapcsola-
tot ápolunk, ami idén két na-
gyon szép és sikeres rendez-
vényben is testet öltött, Szent
Iván és Szent Mihály napján. 

––  KKéésszzüüllnneekk  mmáárr  aa  22000088--
aass  ttuurriisszzttiikkaaii  iiddéénnyyrree??

– Hagyományainknak
megfelelõen képviseltetjük
magunkat az Utazás kiállítá-
son, ezúttal a bugaci polgár-
mesteri hivatallal, a Kiskun-
sági Nemzeti Parkkal és a

Kefag Rt.-vel közös standon.
Figyelmünket az üzleti turiz-
mus, a rendezvények, partik
felé fordítjuk, és mintegy
„elõremenekülésként” egy
400 négyzetméteres, fedett
étteremrész építését kezdjük
el. A különálló, udvarház jel-
legû, 300 vendég kényelmes
elhelyezésére alkalmas egy-
séget – a bugaci építészeti

hagyományokkal összehan-
golva – Farkas Gábor Ybl-
díjas építész terezte, és Szent
Mihály napon tervezzük az
átadását. Régi vágyunk –
közösen a Kiskunsági Nem-
zeti Parkkal – pályázni a mú-
zeum felújítására, és egy há-
ziállat-park kialakítására. Ez-
zel a kisgyermekes családok
számára szeretnénk egy
újabb vonzerõt nyújtani. Ag-
gódunk ugyanakkor a kisvo-
nat sorsa miatt, ami évek óta

húzódó probléma. Néhány
évvel ezelõtt a környezõ pol-
gármesterekkel és pár vállal-
kozóval közösen létrehoztuk
a Kisvasút Kht-t, de úgy tû-
nik, hogy az átvételre nincs
lehetõség. Sajnálattal látjuk,
hogy a 2008-as menetrend-
ben már nem szerepel ez a
kedves színfolt.  Öröm vi-
szont, hogy a szomszédban

egy aktív pihenést szolgáló
komplexum építését tervezik.
Jelenleg mindössze 40 fõt
tudunk az üdülõtanyákon el-
helyezni, ami ezzel a beru-
házással jelentõsen bõvül-
het. A látogatókat 2008.
húsvétjától várjuk újra a
csárdában, addig pedig –
ha az idõjárás kegyes lesz
hozzánk – igény szerint szán-
kózáson és szervezett disznó-
vágásokon látjuk vendégül a
puszta szerelmeseit.

– Különösképpen az ener-
giaárak növekedése miatt szá-
mottevõen emelkedtek a fenn-
tartási költségek. Ez az oka an-
nak, hogy ugyanannyi bevétel
mellett kisebb nyereséget ér-
tünk el.

––  AA  ggaazzddaassáággii  mmeeggsszzoorrííttáá--
ssookk  hhaattáássáárraa  vváállttoozzttaakk--ee  aa  vváá--
ssáárrllóóii  sszzookkáássookk??

– Tapasztalataink szerint
ugyanannyit költenek élelmi-
szerre az emberek, mint tavaly,
azonban úgy tûnik, hogy vég-
legesen lecsengett az olcsó,
alacsony minõséget képviselõ
termékek iránti kereslet. A leg-
többen inkább egy kicsit keve-
sebbet vásárolnak, de a minõ-
séghez ragaszkodnak. Legin-
kább a közép árfekvésû termé-
kekben bíznak. Ezzel együtt ma
már a gyártó cégek sem adják
a nevüket az alacsony minõsé-
gû élelmiszerekhez. A Szil-
Coop nagy értéke, hogy az el-
múlt 14 év alatt stabil törzsvá-
sárlói kör és alkalmazotti csa-
pat alakult ki, ami megkönnyíti
a kommunikációt. A vevõk igé-
nyei, visszajelzései eljutnak hoz-
zánk, így azokra gyorsan és ru-
galmasan tudunk reagálni. 

––  TTeerrvveezznneekk--ee  vváállttoozzáásstt,,  ffeejj--
lleesszzttéésstt  22000088--rraa??

– Komplett felújításra készü-

lünk, ami a belsõ berendezé-
sek, burkolatok cseréjét is tar-
talmazza. A jelentõs beruházás
a tervek szerint a nyáron indul.
Meg szeretném azonban a ve-
võinket nyugtatni, hogy emiatt
csak legfeljebb két-három na-
pos zárva tartással kell számol-
niuk. A 100 milliós nagyság-
rendû felújítás érinti az élelmi-
szer részleg mellett az emelet is.

––  AAzz  eellmmúúlltt  éévv  ttöörrttéénnéésseeii  kköö--
zzüüll  nneemm  hhaaggyyhhaattjjuukk  kkii  aa  SSaassfféé--
sszzeekk  ÉÉtttteerreemm mmeeggnnyyiittáássáátt  sseemm..
BBeevváállttoottttaa--ee  aa  hhoozzzzáá  ffûûzzöötttt  rree--
mméénnyyeekkeett??

– Április végén nyitottuk meg
a teljesen átépített, mediterrán
hangulatú éttermet, amely az-
óta színvonalas és közkedvelt
szereplõjévé vált a kecskeméti
gasztronómiai kínálatnak. Sok
törzsvendégünk van már, visz-
szatérõ csoportok, cégek és
családok keresnek meg ben-
nünket rendezvényeik, ünnepi
alkalmaik lebonyolítására. 80
férõhelyes konferenciatermünk
és 50 fõs rendezvénytermünk
mellett a 90 vendéget befoga-
dó étterem teszi ezt lehetõvé.
22 szakemberrel dolgozunk, a
magyaros ízek kedvelõi mellett
a különlegességek és a nem-
zetközi konyha híveit is ki tud-
juk szolgálni. 

Az elmúlt években a fa-
gyasztott pékáru gyártása vált
a P&P Pékáru Kft. fõ tevé-
kenységévé, amit fõként lát-
ványpékség franchise rend-
szeren keresztül értékesít Ma-
gyarország mellett már Szlo-
vákiában, Romániában, Bul-
gáriában és Ausztráliában is.
Ezzel párhuzamosan, a cég
változatlanul gyártja és for-
galmazza a régióban a napi
friss pékárut – tudtuk meg
HHaattvvaannii  LLáásszzllóó ügyvezetõtõl,
aki hozzáteszi: A kialakult ér-
tékesítési területek mellett
számos országból vannak ér-
deklõdõk úgy a látványpék-
ség franchise, mint a termék-
szortiment iránt. Ezek a tár-
gyalások párhuzamosan zaj-
lanak a cég kapacitásának
bõvítéseivel.

Új üzemcsarnok

––  MMeeggsszzookkhhaattttuukk  mmáárr,,
hhooggyy  aa  PP&&PP  éévvrrõõll  éévvrree  úújj  ffeejj--
lleesszzttéésseekkrrõõll  sszzáámmooll  bbee..  MMii--
llyyeenn  bbeerruuhháázzáássookk  ttöörrttéénntteekk
22000077--bbeenn??

– Az idén adtunk át egy új
üzemcsarnokot Kiskunfél-
egyházán, amelyet a legkor-

szerûbb gyártóvonalakkal
szereltünk fel. Elsõ körben a
múlt évben elkezdett mirelit
tésztafélék gyártását kezdtük
itt meg, majd az elmúlt hó-
napokban egy újabb süte-
ménygyártó vonalat is sike-
rült beüzemelni. Ez a beru-
házás megközelítõen 300

millió forintos értéket képvi-
sel. Ezen túl további fejlesz-
téseink voltak a logisztika te-
rületén, illetve a meglévõ
üzemekben. 2007 kiemelt
feladata volt a mirelit ter-
mék-szortimentek bevezeté-
se, ami rendkívül sikeresnek
mondható. Ma már gyakor-
latilag az összes multinacio-
nális kereskedelmi hálózat-
ban, és logisztikai partnere-
inken keresztül a különbözõ
szupermarketekben is meg-
találhatóak a különbözõ
burgonyatészták, töltött nud-

lik, mini gombócok, süthetõ
linzersütemények. Jelentõs
elõrelépést értünk el a
gasztro vonalon is. 

––  HHooggyyaann  mmuuttaattkkoozziikk  mmeegg
aa  kkiibbõõvvüülltt  tteerrmmeellééss  aa  ccéégg
ggaazzddaassáággii  aaddaattaaiibbaann??

– A megnövekedett terme-
lés következtében árbevéte-

lünk várhatóan mintegy 20
százalékkal lesz magasabb
az elmúlt évhez képest, az
eredményesség szinten tar-
tása mellett. Fagyasztott
pékáru vonatkozásában -
nem hivatalos piackutatások
alapján – valószínûsíthetõ,
hogy dobogós helyen ál-
lunk. Az összes terméket te-
kintve, az árbevétel és az
eredményesség figyelembe-
vételével ugyanez a felmérés
azt mutatja, hogy országo-
san a hatodik-nyolcadik he-
lyet foglaljuk el.

Növekvõ export

––  MMeekkkkoorraa  eexxppoorrttoott  bboo--
nnyyoollíítt  aa  ttáárrssaassáágg??

– Összes értékesítésünk
mintegy 15 százaléka az ex-
port. A jövõt illetõen figye-
lembe kell venni, hogy a ma-
gyar piac rendkívül telített,

miközben az export lehetõsé-
gek keleti irányban – például
Bulgária, Románia, Ukrajna,
Oroszország, Lettország vo-
natkozásában – gyakorlati-
lag korlátlanok. Jelentõs ér-
deklõdést tapasztalunk nyu-
gati országokból is.  

––  AA  jjeelleennlleeggii  kkaappaacciittááss
mmeelllleetttt  mmeeddddiigg  bbõõvvíítthheettõõ
mméégg  aa  ppiiaacc??

– Piaci növekedésünk be-
határolt, mivel kapacitásunk
korlátozott. Már az õsszel is
volt olyan idõszak, amikor
100 százalékos kapacitás ki-

használtság mellett dolgozott
a cég. Ennek megfelelõen
tervezzük a jövõ évi fejleszté-
seinket. A további beruházá-
sainkhoz már építési enge-
déllyel is rendelkezünk. Egy
fagyasztott logisztikai raktár
és egy üzembõvítés valósul
meg már a jövõ év elején,

Kiskunfélegyházán. Ehhez
technológiai fejlesztés és kor-
szerûsítés is kapcsolódni fog. 

––  DDoollggoozznnaakk--ee  ttoovváábbbbii  tteerr--
mméékkffeejjlleesszzttéésseekkeenn??

– Permanens termékfejlesz-
tésünk legfrissebb eredménye-
it a jövõ évben folyamatosan
vezetjük be a piacon. Ezeket a
törekvéseket továbbra is a P&P
piaci filozófiája határozza
meg, miszerint minõségi ter-
mékeinkkel mindenek elõtt a
vásárlók igényeit igyekszünk
kielégíteni. Természetesen fi-
gyelembe vesszük a kereske-

dõk kényelmi szempontjait is,
de számunkra a legfontosabb
érték a vásárló. Jelenlegi ter-
mékeink gyártási korszerûsíté-
se és az új termék-szortiment
bevezetése párhuzamosan va-
lósul meg mind a friss, mind
pedig a mirelit vonalon. Jelen-
leg is több mint 100 féle fa-
gyasztott, és ugyanennyi friss
pékárut kínálunk. Emellett ter-
vezzük új termék-szortiment
bevezetését is, amihez uniós
pályázati forráshoz is jutottunk.
Mindezek eredményeként
2008-ban ismét 20-25 száza-
lékos bõvüléssel számolunk. 

Szakképzés

––  IImmmmáárr  eeggyy  éévvttiizzeeddee  ffoogg--
llaallkkoozziikk  sszzaakkkkééppzzéésssseell  aa  PP&&PP..
MMeekkkkoorraa  llééttsszzáámmoott  éérriinntt  eezz
mmaa??

- 10 év alatt a 15 fõs diák-
létszámból több mint 100 fõ
lett. Mi a gyakorlati képzést
végezzük, a kiskunfélegyházi
iskola pedig, az elméletet ok-
tatja. A korszerûen felszerelt
tanmûhelybõl évrõl évre sike-
res szakmai vizsgával kerül-
nek ki a diákok, akik elõtt
mindig adott a lehetõség ar-
ra, hogy nálunk folytassák
életpályájukat. Jelenleg
ugyanis, több mint 200 al-
kalmazottnak ad munkát a
cég. 

Őrizve a puszta hagyományait Megszépül a Szil−Coop

Piacokat hódító mirelit termékek
PP&&PP  PPéékkáárruu  KKff tt

AA  BBuuggaacc  TToouurrss  KKfftt..  22000066--bbaann BBuuggaacc  PPuusszzttaa  KKfftt--vvéé aallaa--
kkuulltt  áátt..  AA  nnéévvvváállttoozzáásstt  aa  tteevvéékkeennyyssééggii  kköörr  kkoommoollyy  kkiitteell--
jjeesseeddééssee  kkíísséérrttee.. KKoovvááccss  ZZoollttáánn  üüggyyvveezzeettõõtt  eerrrrõõll  aa  ffeejjllõõ--
ddééssii  ffoollyyaammaattrróóll  kkéérrddeezzttüükk..

AA  kkööllttssééggeekk  jjeelleennttõõss  eemmeellkkeeddééssee  mmeelllleetttt,,  aazz  eellõõzzõõ  éévviihheezz  hhaassoonn--
llóó,,  mmiinntteeggyy  33,,66  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  áárrbbeevvéétteelllleell  zzáárrjjaa  aa  22000077--eess  éévveett
aa  SSzziill--CCoooopp  áárruuhháázz  ––  ttuuddttuukk  mmeegg  SSzziillvváássii  JJóózzsseeffttõõll..  

KKooccssiikkáázzááss  aa  bbuuggaaccii  ppuusszzttáánn

HHaattvvaannii  LLáásszzllóó
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Talán nem sokan tudják,
hogy a Jávor-Com Kft. a
2001-ben alakult Prior Te-
lecom Kft. jogutódja, amely
egy felosztott piacon kezdte
meg a tevékenységét, igen
nehéz körülmények között,
hiszen a térségben lévõ
kommunikációs cégek már
teljesen lefedték a piacot.
Ennek ellenére, jó üzleti
stratégiájával, illetve át-
gondolt marketing tevé-
kenységével, mára a legje-
lentõsebb és legnagyobb
forgalmú céggé vált a tér-
ségben.

– Kitörési lehetõségnek
mutatkozott, hogy mi
komplex szolgáltatást kínál-
va forduljunk megrendelõ-
ink felé – nyilatkozta la-
punknak a rangos kitünte-
tést kicsit meghatódva fo-
gadó Jávor Imre. – Kizáró-
lag cégünk vállalkozik a te-
lekommunikáción kívül vil-
lanyszereléssel, számítás-
technikával, Internet és

adatkommunikációs szol-
gáltatások értékesítésével,
riasztó, tûzjelzõ és kamerás
rendszer kivitelezésével.
Ugyanakkor az informatikai
és a távközlés-technikai fej-
lesztések mellett, a beruhá-
zásokat kérõ partnereink-
nél, rendszerintegrátori fel-
adatok ellátására is vállal-
kozunk.   

– Persze, nem szabad
megfeledkezni arról, hogy
minden jó cél, minden ígé-
retes elképzelés torzó ma-
rad ezen a területen is, ha
az nem párosul adekvát
minõséggel. Ezt nálunk a

magasan kvalifikált szak-
ember gárda garantálja.
Rátermettségüket a munka-
társaink naponta bizonyí-
tották, bizonyítják. Ugyan-
akkor tudni kell, hogy ko-
runk ilyen ütemû technikai
fejlõdésével lépést tartani,
csak folyamatos tovább-
képzésekkel lehet. Amik je-
lentõs anyagi áldozatokat
követelnek, de ha ezeket
sajnálnánk, saját jövõnket
ásnánk alá. 

A Jávor-Com Kft. sikeres
üzletpolitikájának, átgon-
dolt fejlesztéseinek kö-
szönhetõen, országos
szinten is elismerésre mél-
tó eredményeket mutathat
fel, hiszen az idén meg-
duplázta tavalyi árbevétel-
ét. Az ISO 9001 minõség-
biztosítási rendszert 2005-
ben bevezetõ vállalkozás
referenciái közözött, eb-
ben az évben is annyi
nagy cég, és olyan sokol-
dalú munka szerepel,
hogy felsorolni mindet,
kevesek ezek a hasábok.
Maradjunk csak annyiban,
hogy nem véletlenül ve-
hette át a 2007. Év Vállal-
kozója rangos kitüntetést
a minap Jávor Imre, pél-
dát mutatva megannyi
kecskeméti cégvezetõnek.

– Ma három és fél tonna
adományt juttattunk el a rá-
szoruló családokhoz. A kül-
demény Walesbõl érkezett, és
konyhafelszerelési cikkeket,
többek között hûtõgépeket,
mikrohullámú sütõket tartal-
mazott – magyarázza Ficsor
Károly, az Örömhír Alapít-
vány megálmodója, megva-
lósítója és vezetõje.

A civil szervezet 1990-ben
alakult meg orgoványi köz-
ponttal, ám tevékenysége ki-
terjed Bács-Kiskun egész te-
rületére.

– Az alapítványnak nincse-
nek alkalmazottai. Ehelyett
jelenleg mintegy kétszáz ön-
kéntes munkatárssal dolgo-
zunk. Õk mind-mind olyan
segítõk, akik anyagi ellen-
szolgáltatás nélkül vállalnak

áldozatot embertársaikért.
Többen pusztán azzal szol-
gálják céljainkat, hogy tájé-
koztatnak minket arról, hogy
éppen hol merült fel szükség
– mondja Ficsor Károly. - A
javak szétosztása többféle
csatornán keresztül történik.
Számos küldeményt postán
juttatunk el a címzettekhez.
Ma például két húsz kilo-

grammos csomagot adtunk
fel hátrányos helyzetû csalá-
doknak. Az egyik helyi ház-
ban pedig, üzemel egy „se-
gélybolt”, ahonnan a rászo-
rulók teljesen díjtalanul rög-
tön hozzájuthatnak a szüksé-
ges cikkekhez. Naponta
mintegy harmincan keresik
fel ezt az egységet, amelyet
folyamatosan töltünk fel a
közeli raktárból. A nyári

idénymunkák idején azon-
ban, elõfordult az is, hogy
nyolcvan, többnyire határon
túlról érkezett munkavállalót
segítettünk adományainkkal.
Hiszünk Istenben, a Biblia ta-
nításában, a gondviselésben
és a tiszta szeretetben. Az el-
múlt másfél évtizedben meg-
tapasztaltuk, hogy gyakran
onnan érkezik segítség,
ahonnan nem is várnánk.

A szervezet karitatív tevé-
kenysége azonban, nem me-
rül ki a küldemények szétosz-
tásában, hiszen Ficsor Károly
és felesége lemaradt gyer-
mekek tanításával is foglal-
kozik. 1996-ban egy hátrá-
nyos helyzetû, eleinte tanulá-
si problémákkal küzdõ fiút
vettek szárnyaink alá, aki ta-
valy mérnöki diplomát szer-
zett.

– Ma már õ is segít a rá-
szoruló gyerekeknek a dél-
utáni foglalkozások kereté-
ben – meséli büszkén Ficsor
Károly, aki azt is elárulja,
hogy a nagy sikerre való te-
kintettel, idén is szerveznek
adományosztással egybekö-
tött karácsonyi ünnepséget,
ahol az alapítvány dísztermé-
ben a helyi gyermekek adják
elõ mûsorukat a rászoruló
családok tagjainak.

Király József, a Free Line
Kft. ügyvezetõ-igazgatója la-
punknak elmondta, hogy
megrendelõink közül többen
is visszatérnek hozzájuk. En-
nek köszönhetik az idén két
Kentucky Fried Chicken étte-
rem elkészítését, illetve négy
banképület kialakítását mi-
nõsített generál-kivitelezõ-
ként.

– Ebben az esztendõben
három kiemelkedõ munkánk

volt. A Tisza-tónál egy euró-
pai uniós támogatású pro-
jekten dolgoztunk generál-
kivitelezõként, a másik két
feladatot pedig, a Verbau Kft.
alvállalkozójaként kaptuk.
Kecskeméten a Közoktatási
Szakszolgálati és Gyermek-
védelmi Intézmény, Baján

pedig, a Közoktatási Intéz-
mény bõvítésén dolgoztunk -
tudtuk meg az ügyvezetõ
igazgatótól.

– Két évvel ezelõtt cégünk
megnyert egy
HEFOP-os pá-
lyázatot, amely-
nek segítségével
képzéseken, vál-
lalatfejlesztési
tréningen vettünk
részt. Ennek na-
gyon sok szem-

pontból hasznát vesszük: át-
tekintettük a vállalat felépíté-
sét, struktúráját, tudatosabbá
vált cégünknél a tervezés, a
vállalatirányítás, a teljesít-
ménymérés. Ebben az évben
közép- és felsõ vezetõink 80
%-a végez vagy végzett kü-
lönbözõ továbbképzéseket.

– A jövõt illetõen, egy
olyan piaci versenyre kell fel-
készülnünk, amelyben már
nem csak a hazai építõipar
szereplõivel kell számolnunk,
hanem a külföldivel is. Saj-
nos a hazai vállalkozások

stabilitását, kilátásait nagy-
ban megnehezíti a folytono-
san aktuális körbetartozás és
a tisztességtelen üzleti maga-
tartás. Ez óriási probléma
ma Magyarországon.

– A következõ évre tekintve
biztosnak tûnik, hogy az Uni-
Credit Bank terjeszkedése
folytatódik, s ebben több
bankfiók megépítésére van
még esélyünk. Hasonlókép-
pen biztatóan alakulnak a ki-
látások a Kentucky Fried
Chicken éttermeket illetõen.
A helyi építõipari erõkkel sze-
retnénk egy olyan összefo-
gást megteremteni, aminek
eredményeképpen jelentõ-
sebb, akár milliárdos projek-
tekre is eséllyel pályázhat-
nánk, közösen a megbízható
vállalkozókkal.

Példamutató kitüntetett

Önzetlen segítségnyújtás

A minőség jó befektetés
JJáávvoorr --CCoomm  KKff tt .. FFrreeee  LL iinnee  KKff tt ..

AAzz  eellssõõssoorrbbaann  tteerrvveezzéésssseell  ééss  ggeenneerrááll--kkiivviitteelleezzéésssseell  ffooggllaall--
kkoozzóó,,  kkeeccsskkeemmééttii  sszzéékkhheellyyûû  FFrreeeeLLiinnee  KKfftt..,, ttööbbbb  mmiinntt  mmááss--
ffééll  éévvttiizzeeddee  jjááttsszziikk  jjeelleennttõõss  sszzeerreeppeett  aa  vváárrooss  ggaazzddaassáággii
éélleettéébbeenn..  MMiinnõõssééggii  mmuunnkkáájjuukk  jjóó  bbeeffeekktteettééssnneekk  bbiizzoonnyyuulltt
aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ssoorráánn,,  aammiinneekk  éékkeess  bbiizzoonnyyííttéékkaa,,  hhooggyy  áárr--
bbeevvéétteellüükk  eebbbbeenn  aa  nneehhéézz  ggaazzddaassáággii  éévvbbeenn  iiss  mmiinntteeggyy  1155
sszzáázzaalléékkkkaall  nnöövveekkeeddeetttt..  

AA  VVáállllaallkkoozzóókk  OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettssééggéénneekk bbuuddaappeessttii
üünnnneeppssééggéénn,,  aa  22000077..  ÉÉvv  VVáállllaallkkoozzóójjaa  ddííjjaatt vveehheettttee
áátt  aa  nnaappookkbbaann  aa  kkeeccsskkeemmééttii  JJáávvoorr--CCoomm  KKfftt.. üüggyyvvee--
zzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa,,  JJáávvoorr  IImmrree.. AAzz  iinnffoorrmmaattiikkaaii,,  ttáávvkköözz--
llééssii  ééss  vviillllaannyysszzeerreellééssii  sszzoollggáállttaattáássookk  mmeelllleetttt,,  kkaammee--
rrááss  rreennddsszzeerreekk  kkiiééppííttéésséévveell  iiss  ffooggllaallkkoozzóó  ccéégg  úújjsszzeerrûû
mmeeggoollddáássaaiinnaakk  ééss  rreemmeekk  mmiinnõõssééggii  mmuunnkkáájjáánnaakk  kköö--
sszzöönnhheettii  eezztt  aa  rraannggooss  eelliissmmeerréésstt..

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.   
MMoobbiill:: 20/316-76-00

TTeell..:: 76/504-336, 
FFaaxx:: 76/321-663

EE--mmaaiill::  javor.imre@javor-com.hu

KKÉÉSSZZÍÍTTSSEE  ffeell  iimmmmuunnrreennddsszzeerréétt
aa  ttééllrree!!  HHaarrmmaaddiikk  rréésszz!!
AA  mmúúllttkkoorrii  llaappsszzáámmookkbbaann  aa
mmaasssszzáázzss,,  iilllleettvvee  aa  sszzaauunnáákk,,
sszzoolláárriiuumm  sszzoollggáállttaattáássuunnkkaatt
aajjáánnlloottttuukk,,  mmoosstt  iinnffrraakkaabbiinn
sszzoollggáállttaattáássuunnkkaatt  aajjáánnlljjuukk  ffii--
ggyyeellmméébbee!!

IInnffrraakkaabbiinn::
Az infrakabin a Nappal kel ver-
senyre, alapelve tulajdonképpen
ugyanaz. Az infrasugárzás – akár
a Napé – szinte veszteség nélkül
hatol át a levegõn, de a mikro-
hullámú sütõkhöz hasonlóan min-
den útjába kerülõ szilárd tárgyat
felmelegít, így az emberi testet is.

Az infrakabin lelke az infrasu-
gárzó. Ez meghatározott hullám-
hosszúságú, szemmel nem látható
sugarat bocsát ki, amely a levegõn
és a bõrön áthatolva egészen a
belsõ szervekig jut. Az emberi test a
kibocsátott sugarak 95%-át képes
elnyelni, ez váltja ki a melegítõ ha-
tást az izomszövetekben és a belsõ
szervekben. Jelenleg az infrasug-
árzás leghatékonyabb elõállítása
kerámia felületsugárzók útján tör-
ténik, e felületsugárzók az adott

hullámhossztartományt egyenlete-
sebben, kiegyenlítettebben állítják
elõ. Ezért a méregtelenítési illetve
salaktalanító funkciók hatékonyab-
ban zajlanak le. 

Az infrasugárzástól a test belül-
rõl kifelé melegszik. A finn típusú
szaunával ez fordítva történik, a le-
vegõ elõször a bõrt melegíti, a me-
leg kívülrõl befelé terjed a testben.
A hatás mindkét esetben azonos, a

fokozott meleghatás a test szabály-
zó rendszerét mûködésbe hozza,
izzadság párologtatásával a bõrt,
a testet hûteni próbálja. Testünk
„provokálása” salakanyagok távo-
zásával jár, felfrissülünk, újjáéle-
dünk. 

Az infrakabin hatékony, mégis kí-
méletesebb a hagyományos szau-
nánál. Hõmérséklete csupán 40-
60 °C, ezért azok is nyugodtan
használhatják, akik nem kedvelik
a magas hõmérsékletet. 

Az infrakabinnal együtt érdemes
felmelegednünk, használata
egészségügyi korlátozásoktól men-
tes. Használhatják szívbetegek és
magas vérnyomással rendelkezõ
személyek is. Kitûnõen alkalmas
gyulladásos megbetegedések or-
voslására. 

35-55 °C hõmérséklet között
sokkal biztonságosabb és kelleme-
sebb hõmérsékleten dolgozik, mint
a hagyományos szaunák. A hosz-
szúhullámú infravörös sugárzás
3,5-4 cm mélyen az izomrostokba
hatol. Ennek hatására a normális-
nál 3-4-szer erõsebb verejtékkép-
zõdés tapasztalható.

CCíímmüünnkk::
ZZööllddhháázz  NNõõii  FFiittnneessss  CCeenntteerr

KKeeccsskkeemméétt,,  NNyyííll  uu..55..
TTeell..::  7766//881144--339900,,

7700//332299--11774466
wwwwww..zzoollddhhaazzffiittnneessss..hhuu

GGééppjjáárrmmûûááttíírrááss  tteelljjeesskköörrûû  
üüggyyiinnttéézzéésssseell!!

– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás 
– okmányok pótlása

– hitelügyintézés 
– személyes okmányok ügyintézése

wwwwww..ggyyoonnggyyiiaattiirrooddaa..hhuu
7700//338844--7755--9966,,  7700//229900--3344--9944

7766//332277--888844

AAzz  oorrggoovváánnyyii  ÖÖrröömmhhíírr  AAllaappííttvváánnyy  iimmmmáárroonn  ttiizzeennhhéétt  éévvee  sszzeerrvveezzii  rruu--
hhaanneemmûûkk,,  cciippõõkk,,  ppiippeerreecciikkkkeekk  sszzééttoosszzttáássáátt  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyéébbeenn..

ÖÖrröömmhhíí rr   AA llaappíí tt vváánnyy

TTiisszzaaffüürreeddii  kkiivviitteelleezzéésseekk

SSeeggííttsséégg  aazz  eerrddééllyyii  
kkoobbááttffaallvvaaii  óóvvooddaa  

úújjjjááééppííttééssééhheezz
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Ugrai Zoltán, a Central-
Group Kft. ügyvezetõ igazga-
tója 1995 óta foglalkozik au-
tók értékesítésével. Mint
mondja, az elmúlt bõ egy év-
tizedben jelentõsen átalakult
a magyarországi autópiac.
Míg a rendszerváltás után
évenként tíz százalékkal növe-
kedett az új kocsik eladásá-
nak száma, az emelkedés az
utóbbi években kifulladni lát-
szik. Ráadásul 2007-ben a
gazdasági megszorítások is
érzékeltették hatásukat.

– Hollandiában már most
vezetõ márka a Hyundai,
amely egyelõre méltánytala-
nul alulpozícionált típus a
magyar piacon. Ez elsõsor-
ban annak tudható, hogy az
eddigi importõrök kevesebb
hangsúlyt helyeztek az átfogó
reklámkampányra. Pedig a
gépkocsi számos elõnnyel bír,
hiszen relatíve olcsó, miköz-
ben alig igényel javítást. A mi-
nõség egyik titka egyébként
az, hogy a Hyundai teljes
egészében önellátásra ren-
dezkedett be: saját bányákkal
és vaskohókkal rendelkezik, s
maga szereli össze a gyártó-

sorokat, amelyekrõl a model-
lek legördülnek – magyarázza
Ugrai Zoltán. A pozitív kilátá-
sokat erõsítheti, hogy 2008-
ban a Hyundai gyárat nyit
Csehországban, amelynek
köszönhetõen egyre nagyobb
darabszámban készülhetnek
az új szériák impozáns darab-
jaiból. Ilyen különleges, ön-
magáért beszélõ modell a
Hyundai i30, amely már most
is megcsodálható a Bihar ut-
cai szalonban.

- Az i30 mérföldkõnek te-
kinthetõ a Hyundai történe-
tében, hiszen a gyártó elsõ
olyan modellje, amely világ-
autóként az európai ízlésvi-
lágot és normákat tükrözi.
Az autóban széria tartozék a

nyolc légzsák, a négy tárcsa-
fék, valamint a kormányról
vezérelhetõ audio rendszer.
Több olyan felszereltséget kí-
nál tehát, amely 3 millió fo-
rintért nagyon jó ajánlatnak
tekintendõ – ajánlja a típust

Ugrai Zoltán, aki hasonlóan
pozitívan nyilatkozik i10 tí-
pusról is, amely megbízható-
sága és kis fogyasztása ré-
vén tehet szert számottevõ
népszerûségre az autós tár-
sadalomban. Ahogy a má-
jusban a kereskedésbe kerü-
lõ új Hyundai-tehergépkocsi
is. A Hyundai néhány év
alatt a negyedik legnépsze-
rûbb márkává vált Csehor-
szágban, tehát minden re-
mény megvan arra, hogy
hasonlóképpen növekedjen
a gyártó piaci részesedése
Magyarországon is, meg-
gyõzve a vásárlók minél szé-
lesebb tömegeit, hogy a dél-
koreai márka az egyik leg-
jobb választás.

– Egy ütemben a duplájára
emelkedett a fûtéshez felhasz-
nált gáz energia ára. A vesz-
teség elkerülése érdekében
díjemelési javaslattal fordul-
tunk a város közgyûléséhez.
Az ügyfélszolgálatunkon
eközben ugrásszerûen meg-
nõtt a forgalom. Fõként az
energia támogatási  igénylõ
lapok kitöltéséhez és a szám-
lákon szereplõ adatok ponto-
sításához kértek segítséget az
emberek. A 63 százalékkal
megnövekedett távhõdíjak ki-
fizetéséhez, végül a lakosság
60 százaléka kapott kisebb-
nagyobb mértékû állami és
önkormányzati támogatást. A
legalacsonyabb jövedelem
kategóriákban – ahol az egy
fõre/fogyasztási egységre jutó
nettó jövedelem nem haladta
meg az 53 ezer forintot - nem
változott a fizetendõ összeg az
elõzõ hónapokhoz viszonyít-
va.

––  HHooggyyaann  aallaakkuullttaakk  kköözzbbeenn
aa  ttáárrssaassáágg  kkiinnttlléévvõõssééggeeii??

– Az elsõ hónapban sokak-
nak okozott gondot a számla
rendezése. A szokatlanul eny-
he idõjárás segített ennek át-
hidalásában, hiszen a rész-

számlákon csökkenthettük a
hõdíjat, és két-három hónap
alatt szinte minden igénylõ
megkapta a távhõ támoga-
tást. Így lassan minden vissza-
állt a régi kerékvágásba. Az
ügyfelek körében végzett elé-
gedettségi vizsgálat eredmé-
nye pedig, a tavalyit is felül-
múlta.  Számításaink szerint,
az év végére valamivel több
lesz a követelésállományunk,
mint egy évvel korábban, de
ez a fizetõképességünket nem
veszélyezteti.

––  NNyyeerreessééggeess  éévveett  zzáárr  aa
TTeerrmmoossttaarr??

– A tulajdonosok igen ma-
gasra tették a mércét a nyere-
ségesség tekintetében, hiszen
az elõzõ évünk nagyon szé-
pen sikerült. Kollégáimmal
mindent megteszünk, hogy
megfeleljünk a kihívó elvárá-
soknak. Számos energiataka-
rékosságot szolgáló projekten
vagyunk túl, ma azonban
még bizonytalan, hogy meg-
lesz-e a 148 millió forint adó-
zás elõtti nyereség. 

––  KKeellll--ee  22000088--bbaann  aallaapp--  ééss
hhõõddííjjeemmeellééssrree  sszzáámmííttaannii
KKeeccsskkeemméétteenn??

– Januárban biztosan nem

lesz díjemelés. A gázáremelés
továbbhárítására a helyi ön-
kormányzat rendelete alapján
lehetne javaslatot tenni. A
szabadpiacon megvásárolt
gáz árában azonban, tudtunk
alkudni a gázszállítóval, így
azt valamivel olcsóbban kap-
juk, mint a jogszabály által
meghatározott maximált ár.
Az alapdíj – amelyik az or-
szágban a legalacsonyabbak
egyike – szintén marad a ta-
valyi szinten. A költségek
emelkedését ugyanis, jelenleg
még kompenzálja új profi-
lunk, a villamos energia ter-
melés nyereségessége. Év
közben azonban, szinte biz-
tos, hogy nem kerülhetjük el a
hõdíjemelést. Már dolgozunk
a 2008-2011. évekre szóló
stratégiai tervünkön. Célunk,
hogy lehetõleg minden ügyfe-
lünket megtartsuk, és szoro-
sabbra fûzzük kapcsolatunkat
a nagyfogyasztóinkkal is. A
lakossági elégedettséget úgy
kívánjuk növelni, hogy min-
den társasházba kis
hõközpontot telepítenénk. Ott
készülne a használati meleg-
víz, a fûtés pedig, a lakókö-
zösség igényeinek megfelelõ-
en társasházanként szabá-
lyozható lenne. Nagy hang-
súlyt helyezünk a gáz részbeni
kiváltására, energianövények,
faapríték tüzelõanyag hasz-
nosításával.

Telve várakozásokkal
CCeenntt rraa ll --GGrroouupp  KKff tt ..

Nem drágul a távfűtés 
TTeerrmmooss ttaarr   HHõõsszzoo llggáá ll ttaa ttóó  KKff tt ..

NNeehhéézzssééggeekkkkeell  ttaarrkkííttootttt,,  kküüzzddeellmmeess  éévveett  zzáárrtt  aa
kkeeccsskkeemmééttii  CCeennttrraall--GGrroouupp  KKfftt..,,  aammeellyy  aa  HHyyuunnddaaii
sszzeemmééllyyggééppkkooccssiikk  mmeelllleetttt  IIssuuzzuu,,  JJaagguuaarr,,  LLaanndd  RRoo--
vveerr  ééss  MMaahhiinnddrraa ttííppuussúú  sszzeemmééllyyggééppkkooccssiikkaatt  iiss  ffoorr--
ggaallmmaazz..  KKöönnnnyyeenn  eellkkééppzzeellhheettõõ  aazzoonnbbaann,,  hhooggyy
22000088  aazz  úújj  HHyyuunnddaaii  mmooddeelllleekk  éévvee  lleesszz..

AA  vváárraattllaann  ééss  kkiisszzáámmíítthhaattaattllaann  jjooggsszzaabbáállyyii  vváállttoozzáássookknnaakk
mmeeggffeelleellõõeenn  kkeelllleetttt  aakkttuuaalliizzáállnnii  22000077--bbeenn  aa  KKeeccsskkeemmééttii
TTeerrmmoossttaarr  HHõõsszzoollggáállttaattóó  KKfftt.. üüzzlleettii  tteerrvveeiitt  ééss  ggaazzddáállkkooddáássii
pprriioorriittáássaaiitt..  AAzz  éévv  ddrraasszzttiikkuuss  ggáázzáárreemmeelléésssseell  kkeezzddõõddöötttt..
MMiillyyeenn  hhaattáássssaall  vvoolltt  eezz  aa  sszzoollggáállttaattáássrraa  ééss  aa  ggaazzddáállkkooddááss--
rraa??  ––  EErrrrõõll  iiss  kkéérrddeezzttüükk  RRáácczz  GGéézzaa üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóótt..

- Az új Cromoman tekercs-
nyomógépnek, illetve a CTP-
berendezésnek köszönhetõen,
gyors és biztonságos termelés-
sel, magas színvonalon tudjuk
kiszolgálni a megrendelõk igé-
nyeit. Nyomdánk 1999 óta
mûködõ minõségirányítási
rendszerét az egyik legelismer-
tebb tanúsító  cég, az SGS
auditálta, az ISO 9001:2000
szabvány követelményeinek
megfelelõen – tudtuk meg az
igazgatótól. – Munkánk során
mindig figyelmet fordítottunk
arra, hogy szûkebb és tágabb
környezetünket védjük, óvjuk,
esztétikusabbá tegyük. Ezért ez
irányú tevékenységünket egy
nemzetközi szabvány, az ISO
14001:2004 követelményei-
nek megfelelõen rendszerbe
foglaltuk, és 2006-ban meg-
szereztük a KIR tanúsítványt. En-
nek megfelelõen vállaltuk,
hogy figyelemmel kísérjük tevé-
kenységünknek minden olyan
hatását, amely levegõre, felszí-
ni és felszín alatti vizekre, a ta-
lajra valamint a dolgozóink

egészségére kihathat. Célul
tûztük magunk elé, hogy csök-
kentjük a veszélyes hulladékok
keletkezését, a technológiai le-
hetõségeinket figyelembe véve
igyekszünk környezetbarát
anyagokat felhasználni. A hul-
ladék újrahasznosíthatóságát
szelektív gyûjtéssel segítjük. A
munkahelyeken folyamatos el-
lenõrzéssel biztosítjuk, hogy a
dolgozóink egészségére káros
hatásokat alacsony szinten tart-
suk. Beszállítóinkat, alvállalko-
zóinkat is arra kérjük, segítsék
elõ törekvésünket, és saját terü-
letükön is csökkentsék a kör-
nyezeti hatásokat. 

– Nyomdánk fõ tevékenysé-
gi köre a nagy példányszámú
tekercsnyomtatás, elsõsorban
újságnyomó papírra. Néhány
évvel ezelõtti beruházásunknak
köszönhetõen, 13/3-as méret-
ben 32 oldalt tudunk egy me-
netben, négy színben nyomtat-
ni. Mûnyomó jellegû, felületke-
zelt papírokra is vállaljuk kiad-
ványok gyártását. Szárítómûvel
egy pályán, A3-as méretben 4

vagy 8 oldalt tudunk nyomni
egy menetben. A rendelkezé-
sünkre álló kötészeti gépekkel
a megrendelõ elképzeléseinek
megfelelõen szinte bármilyen
kivitelben el tudjuk készíteni a
kiadványt.

– 2007-ben fõ célunk a ha-
tékonyság növelése volt. En-
nek érdekében mintegy 20
százalékos létszámcsökkentést
hajtottunk végre, a jövõben
pedig, a munka jobb szervezé-
sével kívánunk e téren további
eredményeket elérni. Több ki-
egészítõ berendezést is vásá-
roltunk, hogy még jobb esé-
lyekkel induljunk a megbízá-
sok megszerzésében. Ilyen
például a gerincragasztó és
vágógép a tekercsnyomó gép-
re, ami az azonnali késztermék
lehetõségét teremtette meg.
Magyarországon nálunk van
elõször lehetõség arra napi-
lapoknál, hogy hirdetési kár-
tyát helyezzünk el az újság
bármely oldalára, nyomtatás
közben. Ez is egy nemrégiben
megvásárolt berendezés segít-
ségével történik. Igyekszünk te-
hát tartani a tempót a meg-
rendelõi igényekkel, és a saját
magunk elé állított minõségi,
környezetvédelmi követelmé-
nyekkel.

Környezetvédelem és korszerűség
LLaa jjoossmmii zz ssee ii   KKöözz llöönnyynnyyoommddaa

AA  MMaaggyyaarr  HHiivvaattaallooss  KKöözzllöönnyykkiiaaddóó  LLaajjoossmmiizzsseeii  NNyyoommddáájjáábbaann
ttööbbbb  mmiinntt  1155  éévvee  kkéésszzüüllnneekk  aa  kköözzllöönnyyöökk..  EEmmeelllleetttt  ppeeddiigg,,
sszzaabbaadd  kkaappaacciittáássáátt  ttööbbbb  oorrsszzáággooss  nnaappii,,  hheettii,,  kkéétthheettii  ééss  hhaavvii
llaapp,,  ffoollyyóóiirraatt,,  vvaallaammiinntt  eeggyyéébb  nnyyoommddaaiippaarrii  tteerrmméékkeekk  kkéésszzííttéé--
sséévveell  kkööttii  llee..  BBuurrjjáánn  NNoorrbbeerrtt  iiggaazzggaattóóvvaall  aa  ddiinnaammiikkuussaann  ffeejj--
llõõddõõ  ccéégg  aaddoottttssáággaaiirróóll,,  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  jjeelleennttõõsseebbbb  bbeerruuhháá--
zzáássaaiirróóll  ééss  aa  kkiillááttáássookkrróóll  bbeesszzééllggeettttüünnkk..
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– Cégünk az elmúlt idõ-
szak egyik legsikeresebb évét
zárta, mind termelési, mind
fejlesztési oldalról is. Ma-
gyarország vezetõ szeszesital
ipari cégének kecskeméti
gyára ugyanis, 2007-ben
megduplázta termelését, s
így közel ötmillió palack mi-
nõségi termék jutott piacra -
magyarázza a több évtizedes
szakmai gyakorlattal rendel-
kezõ pálinkafõzõ mester. – A
manufaktúra területén, az
idén 100 milliós technológi-
ai fejlesztést hajtott végre a
Zwack Nyrt., amelynek fele a
szeszfõzde modernizálását
érintette.

– A beruházásaink mind-
mind azt a cél szolgálták,
hogy töretlenül haladjunk a
minõség útján, s tovább
emeljük a Zwack luxus ne-
mes pálinkáinak minõségét.
Tovább automatizáltuk pél-
dául, a lepárlási technológi-
áinkat, amelynek révén a
pálinkafõzésért közvetlenül
felelõs kollégák mentesülnek

a manuális gépkezelési
funkcióktól, s így mostantól
kizárólag csak a minõségre
koncentrálhatnak. A manu-
faktúrában folyamatos fel-
adatot jelent az új ízek és
irányok keresése. Az eddigi
15-17 fajta luxus kategóriás
termék mellé tavaly három
érlelt párlatot fejlesztettek: a
gesztenyehordóban
érlelt birs-, a cigány-
meggy- és a beszter-
cei szilvapálinkát.
Hamarosan meg-
kóstolhatják az ínyencek a
rendkívüli illatvilággal bíró,
zamatos szamóca párlatot
is, valamint a rózsabarack-
és a penyigei szilvapálinkát,

amelyek úgynevezett dupla-
érlelésû technológiával ké-
szülnek.

– A pálinkafõzés hasonla-
tos a borászathoz. Ahogy
egy jó bor is magában hor-
dozza készítõje filozófiáját,
egyéniségét, ugyanígy a pá-
linkáknál is mindig a fõzõ-
mester ízlésvilága a döntõ,
ennek szellemében keresi,
kutatja a készítendõ ital illa-
tának, ízének struktúráját.
Jómagam például a gyü-
mölcsös-virágos, könnyed,
de komplex illatokat szere-
tem, ennek megfelelõen
igyekszem ezeket keresni,
„összerakn”. Az üzemben
készülõ italok 2002 óta
vannak jelen a jelentõsebb
nemzetközi versenyeken:
Bécsben, Klagenfurtban és
Londonban, ahol közel 100
érmet nyertek. Az angol fõ-
városban a feketeribiszke
pálinka nagyaranyérmet, és
egy trófeát nyert kategóriá-

jában.
– A nemes pálin-

kákat szobahõmér-
sékleten, 22-23 C
fokon fogyasszuk,

ekkor teljesedik ki és nyújt
maradandó élményt. De
fontos üzenetet hordoz szlo-
genünk: „Zwack minõséget,
de keveset!”. 

Kiválóat, de keveset!
ZZwwaacckk   PPáá ll iinnkkaa  MMaannuuffaakk ttúúrraa

FFééll  hhééttkkoorr  mmáárr  bbeenntt  vvaann  aa  ggyyáárrbbaann,,  kkööppeennyytt  öölltt,,
mmaajjdd  eelllleennõõrrzzii  aazz  eellõõzzõõ  nnaappii  ppáálliinnkkaammiinnttáákkaatt..  KKöözz--
bbeenn  lleevveelleezzéésstt  ffoollyyttaatt  ffeelleetttteesseeiivveell,,  aazzuuttáánn  úújjbbóóll  bbíí--
rráállaattbbaa  ffoogg,,  mmuunnkkaannaappllóótt  vveezzeett  aa  nneeddûûkkrrõõll,,  ss  oosszz--
ttáállyyoozzzzaa  aazzookkaatt..  ÍÍggyy  kkeezzddõõddiikk  SSoommooggyyii  JJóózzsseeffnneekk,,
aa  ZZwwaacckk  KKeeccsskkeemmééttii  PPáálliinnkkaa  MMaannuuffaakkttúúrraa ggyyáárrvvee--
zzeettõõjjéénneekk  eeggyy  nnaappjjaa..

––  EEbbbbõõll  aazz  iiss  aaddóóddiikk,,
hhooggyy  mmiinnddiigg  ffrriissss  tteerrmméékkeett
kkeellll  aa  ppuullttbbaa  tteennnnii..

– A Fodor cukrászdákban
ez mindig így van. Erre azért
van lehetõségünk, mert hat
cukrászdánk van, és nem
egy helyre termelünk. A vá-
lasztékot mindig törekszünk
az idénynek megfelelõen
összeállítani. Nyáron elõtér-
be kerülnek a gyümölcsös,
túrós, joghurtos, a frissítõ
jellegû édességek, ilyenkor
télen pedig, a kicsit markán-
sabb, testesebb sütemé-
nyek, mint például a csoko-
ládécsemege, vagy a külön-
bözõ torták. Az aktuális kí-
nálatban figyelmet fordítunk
arra is, hogy mindenki meg-
találja a számára megfelelõ

édességet úgy árban, mint
ízben.

––  VVaannnnaakk  sslláággeerr  tteerrmméékkeekk
aazz  üünnnneeppeekk  aallaatttt??

– Karácsonykor természe-
tesen nagy keletje volt a
bejglinek. Az elõzõ évekhez
képest tortából és az igazán
nemes anyagokból készült
francia édes teasütemény-
bõl is visszafogottabbnak

mutatkozott a kereslet. A
szilveszter népszerû édessé-
ge a grillázs, ami remekül il-
lik a pezsgõhöz. A titka,
hogy rengeteg durvára da-
rált dióval kell elkészíteni,
így nem lesz túlságosan ke-
mény. A közkedvelt újévi
grillázsmalacokat formába
öntve, a grillázs házakat el-
nyújtott és formára vágott
lapokból, olvasztott cukorral
összeragasztva készítjük. 

––  MMiitt  vváárrnnaakk  22000088--ttóóll??
– Nehéz évre készülünk,

fõleg, mert óriási beruházást
kezdtünk el. A Nagykõrösi
utcai cukrászdát alakítjuk át,
melynek során visszakapja
azt a régi méretét, ami a
nagyszüleink idejében volt.
Bízom benne, hogy húsvét-
kor már a teljesen megújult
helyen várjuk a vendégeket.
Szintén a következõ eszten-
dõ terve a Liberté épületé-
ben mûködõ Fodor Cuk-
rászda pultrendszerének
cseréje. Bízom benne, hogy
2008-ban mindenki egy ki-
csit jobban megtalálja
anyagilag is a számítását, és
akkor a süteményre és fagy-
laltra is több pénz jut majd.

Megújul a régi üzlet
FFooddoorr   CCuukkrráásszzaa tt

––  MMéégg  aazz  üünnnneeppii  ssüütteemméénnyyeekk  kkiivváállaasszzttáássaakkoorr  iiss  mmeegghhaa--
ttáárroozzóó  sszzeemmppoonntt  aazz  áárr  ––  mmoonnddjjaa  aa  nnaaggyy  mmúúllttúú  kkeeccsskkee--
mmééttii  ccuukkrráásszzddiinnaasszzttiiaa  lleeggiiffjjaabbbb  ccééggvveezzeettõõjjee,,  FFooddoorr  IIsstt--
vváánn.. ––  SSaajjnnooss  éérrzzéékkeellhheettõõ,,  hhooggyy  lléénnyyeeggeesseenn  sszzûûkküülltt  aazz  aa
kkeerreett,,  aammiitt  aazz  eemmbbeerreekk  ééddeessssééggrree  kköölltteenneekk..  MMiinnddeenn
iiggyyeekkeezzeettüünnkkkkeell  aazzoonn  vvaaggyyuunnkk,,  hhooggyy  kkoorrrreekktt,,  rreeáálliiss  áárroonn
jjóó  tteerrmméékkeett  kkéésszzííttssüünnkk  aa  vváássáárrllóóiinnkknnaakk..  MMii  vváállttoozzaattllaannuull
aaddaalléékkaannyyaagg--mmeenntteesseenn  ddoollggoozzuunnkk..  SSüütteemméénnyyeeiinnkkbbeenn,,
kkéésszzííttmméénnyyeeiinnkkbbeenn  nneemm  hhaasszznnáálluunnkk  ttaarrttóóssííttóó,,  aannttiiooxx--
iiddáánnss  vvaaggyy  hhaabboossííttóó  sszzeerreekkeett,,  kkiizzáárróóllaagg  tteerrmméésszzeetteess
aallaappaannyyaaggookkkkaall  ddoollggoozzuunnkk..  

A kunsági borvidéken tevé-
kenykedõ borásznak, a solt-
vadkerti FFrriittttmmaannnn  JJáánnoossnnaakk
ítélte oda 2007-ben az „Év
bortermelõje” címet a Ma-
gyar Bor Akadémia. Eddig
már ötször került azok közé,
akik a legtöbb szavazatot
kapták a szakmától. Szemé-
lyében most elõször kapta al-
földi borász ezt a rangos elis-
merést. A díj persze nem egy-
személyes: a Frittmann névvel
jelzett kunsági borok családi
vállalkozásban készülnek,
amelyben a Frittmann test-
vérek mellett az egész csa-
lád szerepet vállal. 

Frittmann János vélemé-
nye szerint, ez a díj nem-
csak neki, hanem az
egész kunsági borvi-
déknek szól, amely
korábban – a bor-
hamisítási ügyek mi-
att – nem tartozott a
favoritok közé. Az
utóbbi idõszakban
azonban, sok tehet-
séges fiatal munká-
jának és a borfo-
gyasztóknak kö-
szönhetõen, egyre
több díjnyertes bort
ad ez a környék is.
Szerencsére a régió
borászainak sikerült
teljesítményükkel el-
hitetniük, hogy az

alföldi borok is vannak
olyan jók, mint a hegyvi-
dékiek. 

Az „Év bortermelõje” úgy
véli az idei év szélsõséges
idõjárása miatt sokkal in-
kább borásznak kellett lenni
ebben az esztendõben, mint
korábban. Tavaly szinte ma-
guktól is jók lettek a borok.
2007-ben viszont nagyon
komoly figyelmet igényelt a
szüreti idõpontok kiválasztá-
sa, a szüret és a mustkezelés
is. A már 25 éve fõállású bo-
rászként tevékenykedõ
Frittmann János szerint a
kunsági borvidéken a fehér
és a rosé borokon, már most
látszik, hogy nagyon szépek. 

Ezt támasztják alá az Arany-
homok Szálloda tapasztalatai
is. Mint Gömöri Ferenctõl, az
egyik tulajdonostól megtudtuk,
az elmúlt szezonban a Hírös
Hét, a Nyári Fesztivál, a Nem-
zetközi Repülõnap alkalmával
teltházzal üzemelt a négycsilla-
gos szálloda.  

– Nálunk a szezon májustól
júniusig, majd augusztus köze-
pétõl októberig tart. A szállás-
hely iránti igény egyértelmûen
összefügg azzal, hogy vannak-
e a városban nagyrendezvé-
nyek: fesztiválok, szabadtéri
programok – mondja a szak-
ember, majd hozzáteszi: Kecs-
kemét elhelyezkedése ideális,
könnyû megközelíthetõsége
miatt komoly kiaknázásra váró
lehetõségek vannak még az üz-
leti és konferencia turizmusban

is egyaránt. Vendégösszetéte-
lünket évekkel ezelõtt még a
külföldiek többsége jellemezte.
Ez az arány az elmúlt idõszak-
ban 60-40 százalék arányban
a belföldiek javára fordult meg.
Ennek oka részben a német tu-
risták érdeklõdésének vissza-
esése hazánk iránt, részben pe-

dig, a magyarok növekvõ uta-
zási kedve, mely az utazási
csekk bevezetésének is köszön-
hetõ. 

––  EEllééggeeddeetttteekk  aa  bbúúccssúúzzóó  eesszz--
tteennddõõ  eerreeddmméénnyyeeiivveell??

– Összességében egy jó kö-
zepes évet hagyunk magunk
mögött. Némi forgalomemel-
kedést sikerült elérni, amiben a
már említett rendezvényeken túl
szerepe volt a több négynapos
hosszú hétvégének, valamint az
emelkedõ számú szakmai kon-

ferenciának. Örvendetes tény,
hogy egyre többen veszik
igénybe wellness és uszodai
szolgáltatásainkat is. 

––  VVaaggyyiiss  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ffeejj--
lleesszzttéésseeii  mmeeggttéérrüüllnnii  llááttsszzaannaakk..

– Egy szálloda sohasem áll-
hat le a fejlõdés területén. Idén
korszerûsítettük a fûtést és a ka-
zánházat, valamint három,
úgynevezett business szobát
alakítottunk ki, fõként üzletem-
berek részére. Sok feladat áll
elõttünk 2008-ban is. Tulajdo-
nostársammal, Kovács Zoltán-
nal tervezzük a légkondicionált
szobák számának bõvítését,
padlószõnyeg és bútorcserét,
valamint a megváltozott igé-
nyeknek megfelelõen több csa-
ládi illetve egy ágyas szoba ki-
alakítását. Reméljük, hogy ter-
veink megvalósításához talá-
lunk megfelelõ pályázati lehe-
tõséget is. 

––  MMiitt  vváárr  22000088--ttóóll??  
– Leginkább az unokám, Mi-

lán megszületését, ugyanis feb-
ruárban nagypapa leszek. Szá-
momra ez lesz az év legna-
gyobb eseménye, ami rádöb-
bentett, hogy a sok munka
mennyi mindentõl elvette eddig
az idõmet és figyelmemet.
Mindazt, amit nem láttam, nem
olvastam, nem tapasztaltam
meg, most, az unokám mellett
szeretném bepótolni. 60 év
után egyébként is ideje foglal-
kozni a visszavonulás gondola-
tával, amit persze lépcsõzete-
sen képzelek el.

Az „Év bortermelõje” díjat 1991-ben a Hét
Borbírák Rendje alapította, hogy elismerje és el-
ismertesse egy-egy magyar borász kimagasló
szakmai teljesítményét. A végeredmény kihirde-
tését minden esetben egy kétkörös szavazás elõ-
zi meg. A borszakma Kossuth-díjának is nevezett
„Év Bortermelõje” címet a Magyar Bor Akadé-
mia mértékadó szakmai körök jelölése alapján
ítéli oda, minden évben titkos szavazással. Az el-
sõ körben szabadon lehet szavazni az arra mél-
tónak ítélt bortermelõkre. A második körben pe-
dig már csak az öt legtöbb szavazatot elért bo-
rászra lehet voksolni. A címet a nyertes borter-
melõ idõbeli korlát nélkül viselheti, de a megvá-
lasztását követõ esztendõben már az évet is fel
kell tüntetnie a cím használatakor. 

Az év borászai között eddig már olyan ismert
szakemberek voltak, mint Tiffán Ede, Veszter-
gombi Ferenc, Bock József, Gál Tibor, Szepsy Ist-
ván, Takler Ferenc, Figula Mihály, Vincze Béla és
Garamvári Vencel. 

A fesztiválok vonzereje
MMéérr lleeggeenn  aazz   AArraannyyhhoommookk  SSzzáá ll llooddaa

AAzz,,  hhooggyy  eeggyy  vváárroosstt  hháánnyyii  ttuurriissttaa  kkeerreess  ffeell,,  ééss  aazzookk  mmeennnnyyii
iiddõõrree  mmaarraaddnnaakk,,  ssookkaatt  eelláárruull  aarrrróóll,,  mmiikkéénntt  „„ggaazzddáállkkooddnnaakk””
aazz  ootttt  ééllõõkk  éérrttéékkeeiikkkkeell,,  hhooggyyaann  ééllnneekk  lleehheettõõssééggeeiikkkkeell..  KKeeccsskkee--
mmééttnneekk  nniinnccsseenneekk  hheeggyyeeii,,  vvaaggyy  vvíízzppaarrttjjaa,,  aammii  kküüllöönnöösseebbbb
pprrooppaaggaannddaa  nnééllkküüll  iiss  iiddee  ccssáábbííttaannáá  aa  ppiihheennnnii  vváággyyóókkaatt..  KKiivvéé--
tteelleess  kkuullttuurráálliiss  aaddoottttssáággaaii  vviisszzoonntt  oollyyaann  vvoonnzzeerrõõtt  jjeelleenntthheettnneekk,,
aammiitt  vveennddéégg  ééss  vveennddééggllááttóó  kkööllccssöönnöösseenn  kkaammaattoozzttaatthhaatt..  

AA  ffeesszzttiivváállookk  ffeelllleennddííttiikk  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  vveennddééggllááttáásstt  iiss



Bátran megyek el az orosz-
lán mellett, pedig vérszomjas,
támadó pózt vett föl. Bátorsá-
gomból csak az von le han-
gyányit, hogy nem a sivatag-
ban járok, hanem a keceli
Pintér Mûvek elõcsarnokán
vágok keresztül, a lépcsõk irá-
nyába. – Egyébként a fene-
vaddal Pintér Józsefnek volt
találkozása Afrikában a siva-
tagban. A „király” húzta a rö-
videbbet: a vadász lelõtte, ha-
zahozta és kitömette. Az a fel-
adata, hogy fogadja a vendé-
geket néhány egyéb, örökre
megszelídített, szemrevaló vad
társaságában.

Itt soha nincs állóvíz

Pintér úr lenn jár valamelyik
üzemben, várnom kell rá.
Legalább van idõm, hogy
körbenézzem a fegyvergyûjte-
ményt, amely az elsõ emele-
ten kápráztatja a vendégeket.
Számos bekeretezett oklevél is
függ a falakon, amelyek azt
dokumentálják, hogy a Pintér
Mûveknél minden minõség-
biztosítási rendszert alkalmaz-
nak, amelyre egy ilyen cégnek
szüksége van a nemzetközi és
a hazai piacon.

– Józsi körül soha sincs álló-
víz - mondta a tulajdonosról
egyszer találóan az egyik be-
osztottja. - Itt az ember min-
den nap megdolgozik a pén-
zéért. Jóskának mindig van
jövõképe, bármilyen problé-

ma adódik, sohasem esik két-
ségbe. Ez az életfelfogás min-
ket, alkalmazottakat is lendü-
letben tart.

Régi és mai 
karácsonyok

––  EEmmlléékksszziikk  mméégg  aa  ggyyeerr--
mmeekkkkoorrii  kkaarrááccssoonnyyookkrraa??  --
sszzóóllookk  PPiinnttéérr  úúrrhhoozz,,  eeggyy  aakkttuu--
aalliittáássssaall  kkeezzddvvee,,  aammiikkoorr  iirroo--
ddáájjáábbaann  lleeüüllüünnkk..

– Bár az ember feje lassan
megõszül, a gyerekkori cso-
dákat nem felejti el. Azt a lá-
zas izgalmat, amellyel már
egy héttel karácsony elõtt szá-
molni kezdtem, hogy hányat
kell még aludni, amikor majd
hozza a karácsonyfát a Jézus-
ka... Azt a melegséget, csalá-
di harmóniát egyetlen másik
ünnep sem tudta elõvarázsol-
ni. De így van ez ma is.

––  OOtttthhoonn  üünnnneeppeelltteekk  sszzeenntt--
eessttee??

– Édesanyám szüleinél,
Bobek János nagypapáéknál
gyûlt össze olyankor a tágabb
család. Mindig arra számítot-
tam, hogy amikor majd át-
érünk nagypapáékhoz, éppen
ott lesz a Jézuska, és én talál-
kozhatok vele. De sosem így
történt, mikorra megérkez-

tünk, már mindig meghozta a
karácsonyfát. Én azért nagyon
boldog voltam, szerettem a
karácsonyi esték bûvöletét...
Aztán egy alkalommal, úgy
hatéves korom táján, vala-

hogy megtudtam, hogy a ka-
rácsonyfát tulajdonképpen
nem a Jézuska hozza, hanem
a nagypapáék díszítik föl.
Nem keseredtem el, elfogad-
tam a felnõttek magyarázatát.

––  AAzzóóttaa  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff  lleetttt
nnaaggyyaappaa..

– Igen, most már hozzánk
jönnek szenteste a fiamék az
unokákkal.  Márk már 15
éves, Félegyházára jár a Petõ-
fi gépészeti szakközépiskolá-

ba, ahol az édesapja is vég-
zett, Csilla pedig hetedikes.
Karácsony második napját ál-
talában Kecskeméten, Franyó
János barátoméknál szoktuk
tölteni.

––  HHooggyyaann  zzaajjlliikk  llee  aazz  aajjáánn--
ddéékkoosszzttóó  üünnnneeppsséégg  öönnöökknnééll??

– Állítunk egy nagyobb ka-
rácsonyfát, együtt földíszítjük,
alá helyezzük a személyre szó-
ló ajándékokat szépen becso-
magolva. Mindenki titokban
tartja, mi van a csomagban,
különben nem lenne az egész
olyan kedves, izgalmas.
Szenteste napján, tulajdon-
képpen a családi ebéd után,
odamegyünk a fához, és min-

denki kibontja a csomagját.
Azután karácsonyi énekeket
énekelünk, ebben a feleségek
és a gyerekek viszik a prímet.
Természetesen úgy nem múlik
el a karácsony, hogy Zsolt fi-
unkra ne gondolnánk, aki saj-
nos már nem lehet közöt-
tünk...

Kiemelkedõ év volt

––  AA  22000077--eess  eesszztteennddõõ  mmiirrõõll
mmaarraadd  eemmlléékkeezzeetteess  PPiinnttéérr  JJóó--
zzsseeff  éélleettéébbeenn??

– Egy nagyon személyes do-
loggal kezdeném: november
18-án volt negyven éve, hogy
házasságot kötöttünk a felesé-
gemmel. Ezúttal gavallér vol-
tam, kapott tõlem Icus egy
gyémántköves gyûrût... Ami a
céget illeti, kiemelkedõen sike-
res évünk volt a 2007-es, és itt
mindjárt elárulom, hogy
2008-tól még többet várok.

––  KKeevveesseenn  nnyyiillaattkkoozznnaakk  mmaa
aa  mmaaggyyaarr  ggaazzddaassáágg  sszzeerreeppllõõii
kköözzüüll  iillyyeenn  ooppttiimmiissttáánn..

– Úgy látszik, én javíthatat-
lan optimista vagyok. Amikor
a kilencvenes évek elején
csõstül jöttek a bajok, akkor
sem adtam föl. Idén pedig, el-
kezdtünk gyártani egy talál-
mányt, amelyben külföldi part-
nerek mellett része van Csaba

fiamnak is. A pontos elnevezé-
se: PCP-700 típusú, mûanyag-
hulladékot folyékony energia-
hordozóvá átalakító berende-
zés, amely a dekarbonizáció,
a szénelvonás elvén alapszik.
A lényeg: ez a berendezés a
mûanyaghulladékból - miköz-
ben megsemmisíti - fûtõanya-
got állít elõ. Az igazán jelentõs
ebben a folyamatban a meg-
semmisítés, hiszen tudjuk,
hogy a globális fölmelegedés
mellett a mûanyaghulladék ir-
datlan tempójú fölszaporodá-
sa az emberiség jelenlegi má-
sik nagy gondja. Mi már gyárt-
juk a berendezést külföldi
megrendelésre.

– Ebben az évben egyéb-
ként befejeztük a Paksi Atom-
erõmû hulladéktárolójával
kapcsolatos munkáinkat, a
Siemensnek generátorokat,
hõcserélõket készítettünk erõ-
mûvekbe, a Központi Fizikai
Kutató Intézetnek pedig,
üzemanyag-tárolót gyártot-
tunk, amelyben Oroszország-
ba szállítják ki a veszélyes ra-
dioaktív anyagot.

– Remélem, hogy a Pintér
Mûvek élén, még további fej-
lõdési folyamatokat indíthatok
el a fiammal, Csabával az ol-
dalamon, s ezután is a szak-
mailag legigényesebb és leg-
jobban fizetõ munkák vállalá-
sával – összegez Pintér József,
számos civil szervezet támo-
gatója, minden jó ügy patró-
nusa.

– 2007-ben várhatóan 145
millió liter ásványvizet értékesít
vállalkozásunk, aminek nettó
árbevétele ötmilliárd forint kö-
rül alakul ebben az évben. Ez
20 %-os növekedést jelent.
Eredményeinkkel jelenleg a
magyar piac 14 %-át uraljuk.
Ez az arány különösen annak
aspektusában sokatmondó,
hogy mi vagyunk az egyetlen
100%-ban magyar tulajdonú
cég ebben a piaci szegmens-
ben – mondja Balogh Levente
cégvezetõ.

A hagyományosnak mond-
ható termékek töretlen nép-
szerûsége mellett a közönség
jól fogadta az újabb fejleszté-
seket is. A Kft. az év végén
dobta piacra például, az úgy-
nevezett oxigénes vizet, amely
már néhány hét leforgása
alatt is komoly pozíciókat ví-
vott ki. Nemrég pedig, az
ugyancsak újabb fejlesztésû
málna-indiáncseresznye ízesí-
tésû ásványvizet értékelték po-
zitívan a vásárlók egy orszá-
gos szavazáson.

Balogh Levente büszkén
említi, hogy a cég termékei

2004 óra
t i z e n h é t
versenyen
d i a d a l -
maskod-
tak. Az
e r edmé-
nyek idén

sem maradtak el: az ásvány-
vízgyártók Párizsban lebonyo-
lított megmérettetésén a
Szentkirályi szénsavmentes vi-
ze érdemelte ki a zsûri elisme-
rését, továbbá innovációs díj-
ban részesült a negyed literes
üvegpalack, amelyet szintén a
Bács-Kiskun megyei vállalko-
zás telephelyén fejlesztettek.

– A magyar piacon élünk, a
magyar emberek tették nagy-
gyá cégünket. Önzetlen segít-
ségünkkel szeretnénk valamit
visszaadni, támogatva egye-
bek mellett a Vöröskeresztet és
az Országos Mentõszolgála-
tot – indokolja a társadalmi
felelõsségvállalás fontosságát

Balogh Levente, aki merész és
nagy ívû álmokat szõ a 2008.
esztendõre is.

– Cégünk jövõre 160 millió
liter ásványvíz eladását tervezi.
2008-ban is szeretnénk szá-
mos új terméket és ízt megis-
mertetni a fogyasztókkal. A je-
lenlegi 2-3 %-os éves export-
forgalmunkat 10 %-ra szeret-
nénk feltornászni - mind több
közép és nyugat-európai pol-
gár rokonszenvét elnyerve ter-
mékeinkkel. Hamarosan
egyébként, a boltokba kerül a
Szentkirályi Swarowski kristá-
lyokkal díszített limitált szériája.
A mindössze ezer példányban
forgalmazott üveg címkéjén a
Szentkirályi márkanevet 47
kétmilliméteres átmérõjû kris-
tály díszíti. A Swarovski kristá-
lyok egyedisége többek között
abban rejlik, hogy csak ez a
cég tudja azokat 14 oldalra
csiszolni – mondja a cégveze-
tõ.

A dinamikus terjeszkedést,
és a Szentkirályon palackozott
ásványvizek folytatólagos tér-
hódítását jelzi, hogy a kft.
nemrég saját céget alapított
az Egyesült Államokbeli
Nevadában, amely az ás-
ványvizek tengerentúli forgal-
mazásért fog felelni – a remé-
nyek szerint, a megszokott si-
kerrel.

––  22000000..  nnoovveemmbbeerr  11--jjéévveell
ttöörrööllttéékk  aa  kköötteelleezzõõ  kkaammaarraaii
ttaaggssáággoott..  EEzz  mmeennnnyyii  vváállttoozzáásstt
ookkoozzootttt??

– Ez a hét év elegendõ volt
számunka ahhoz, hogy bebi-
zonyítsuk: van létjogosultsága
a gazdasági önkormányzat-
nak annak ellenére is, hogy a
tagság létszáma a kötelezõ
idõszak után jelentõsen csök-
kent. Erõnk ugyanis a minõ-
ségi tagság. Büszkén mond-
hatom, hogy a jelenlegi top
100 régiós vállalkozásból 46
Bács-Kiskun megyei, 25 cég
pedig, kecskeméti. Ez azt mu-
tatja, hogy régión belül meg-
határozó a gazdasági szere-
pünk. Kamarai szempontból
megközelítve pedig, a 46 vál-
lalkozás közül 11 kamarai
tag. Egyébként több mint 800
kereskedelmi, 700 ipari és
250 kézmûves vállalkozást tö-
mörítünk, mintegy 2000 ta-
got számlálunk. Célunk elsõ-
sorban ennek a tagságnak a
kiszolgálása, de tendenciáink
alapján elmondhatom, hogy
a nem tagok ügyfélmegkere-
séseinek száma 2,5-szerese a
tagokénak. Ez számunkra
fontos minõsítés.

––  TTuuddnnaakk--ee  hhaattéékkoonnyy  sseeggíítt--

ssééggeett  nnyyúújjttaannii  aa  kkiiss--  ééss  kköözzee--
ppeess  vváállllaallkkoozzáássookknnaakk??

– Mára bebizonyosodott,
hogy a kamarák mögött álló
országos hálózat és fejlett inf-
rastruktúra komoly elõnyt je-
lent. Nincs még egy szervezet,
amely hasonlóan összetett se-
gítséget tudna nyújtani a vál-
lalkozásoknak. És ez még in-
kább igaz a kis- és középvál-
lalkozásokra, akik nem képe-
sek a piacon megfizetni egy-
egy komolyabb szakértõt, ta-
nácsadót, esetleg nem jutnak
hozzá fontos információhoz.
A kamara az információ és
kapcsolati tõke terén jelentõs
adottságokkal rendelkezik:
nem csak gyorsak, hitelesek is
vagyunk. Egyébként idén elõ-
ször alkalmaztuk azt az új
gyakorlatot, miszerint a tagdíj
mértékétõl függõen három
szolgáltatási csomagot kíná-
lunk tagjainknak. Az õ dolguk
és felelõsségük, hogy élnek-e
a lehetõséggel.

––  MMiillyyeenn  ttaappaasszzttaallaattookkaatt
hhoozzootttt  aa  22000077--eess    éévv??  

– Nehéz gazdasági év áll a
vállalkozások mögött. Bízunk
abban, hogy a vállalkozói ter-
hek jövõre már nem emel-
kednek tovább, és fel tudnak

lélegezni fõleg a
kis- és középvál-
lalkozások. A
megyében több
mint 50 ezer gaz-

dasági szereplõ van. Ez egy
nagyon magas szám, és eb-
bõl több mint 30 ezer egyéni
vállalkozás, ami mögött a
legtöbb esetben egyéni eg-
zisztencia áll. 

––  MMiitt  ttaarrtt  eebbbbeenn  aazz  iiddõõsszzaakk--
bbaann  aa  kkaammaarraa  lleeggjjeelleennttõõsseebbbb
eerreeddmméénnyyéénneekk??

– Országos szinten komoly
eredménynek számít, hogy a
többi vállalkozásokat tömörítõ
szervezetekkel összhangban
sikerült fellépni a kisadók ter-
vezett összevonása ellen (szak-
képzési hozzájárulás, innová-
ciós járulék). Ez azért jelentõs,
mert a kisvállalkozások bizo-
nyos feltételek mellett vissza-
igényelhetnek összegeket a
szakképzési hozzájárulásból,
ami például fejlesztésekre,
eszközbeszerzésekre fordítha-
tó. Megyei vonatkozásban
fontos elõrelépés, hogy immár
második éve használjuk az in-
tegrált kamarai irányítási
rendszert, ami egyrészt mérhe-
tõvé teszi a nonprofit szervezet
eredményességét, másrészt
pedig, minden megkeresést,
ügyfélszolgálati eseményt re-
gisztrálni tudunk. Az ennek se-
gítségével készülõ statisztikák
további fejlõdésünk fontos se-
gítõi.  

Új év, új termék, új lendület
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Szentkirálytól Nevadáig
A szolgálat mindenek előtt

HHóóddíí ttóó  áássvváánnyyvv íí zz
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SSzzeennttkkiirráállyyii  ÁÁssvváánnyyvvíízz  KKfftt.. 22000033--bbaann  jjöötttt  llééttrree  ccssaallááddii
vváállllaallkkoozzáásskkéénntt..  AAzz  eellmmúúlltt  nnééhháánnyy  éévv  nnaaggyy  nneemmzzeettkköözzii
ssiikkeerreeii  nnyyoommáánn,,  aa  ccéégg  mmáárraa  oorrsszzáággooss  iissmmeerrttssééggrree  ééss
nnöövveekkvvõõ  ppiiaaccii  rréésszzeesseeddééssrree  tteetttt  sszzeerrtt..  MMiinnõõssééggii  tteerrmméékkeeii
ppeeddiigg,,  hhaammaarroossaann  mmáárr  aazz  EEggyyeessüülltt  ÁÁllllaammookkbbaann  iiss
mmeeggkkóóssttoollhhaattóókk  lleesszznneekk..

SSiippooss  ZZssoolltt  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  IIppaarrkkaa--
mmaarraa eeggyyiikk  lleeggffoonnttoossaabbbb  ffeellaaddaattáánnaakk  aazztt  ttaarrttjjaa,,  hhooggyy  sszzooll--
ggáállttaattóó  kkaammaarraakkéénntt  mmeeggeerrõõssööddjjöönn  aa  mmeeggyyeeii  vváállllaallkkoozzáá--
ssookk  ttuuddaattáábbaann..  ÉÉss  eezz  ––  hhaannggssúúllyyoozzzzaa  aa  ttiittkkáárr  ––  nneemm  ccssuu--
ppáánn  aa  ttaaggssáágg,,  hhaanneemm  mmiinnddeenn  mmeeggyyeeii  ggaazzddaassáággii  sszzeerreeppllõõ
eesseettéébbeenn  iiggaazz..  

PPiinnttéérr  JJóózzsseeff  ffeelleessééggéévveell



Sokan állítják, hogy
Kecskemét egyik leginno-
vatívabb cége a VER-BAU.
Minden bizonnyal azért,
mert folyamatosan a piaci
igényeknek megfelelõen
bõvíti szolgáltatásait.
Ugyanakkor – korszerû
gépparkjának és a legmo-
dernebb technológiai hát-
térének is köszönhetõen –
mindig pontosan és precí-
zen tudja teljesíteni a meg-
rendeléseket. A most bú-
csúzkodó esztendõ tapasz-
talatairól és új évi kilátá-
saikról WWeenniinnggeerr  RRiicchháárrdd
cégvezetõ nyilatkozott az
Alföldi Civil Naplónak. 

Sokrétû profil

– Cégünk 22 esztendeje
alakult meg. Kezdetben
generál-kivitelezéssel fog-
lalkozó építõipari vállal-
kozásként szerzett jó hír-
nevet. Az ipari létesítmé-
nyek, lakó- és középületek
kivitelezése mellett, a ter-
melõ üzemek, gyártó csar-
nokok átalakítása és fel-
újítása volt elsõdlegesen a
profilunk. 1996-ban, a pi-
aci igényeket felismerve,
létrehoztuk az ipari padlók
kivitelezésére szakosodott
divíziónkat is, mely azóta

hazánkban az egyik leg-
nagyobbá nõtte ki magát
– mondta a cégvezetõ. 

––  MMii  mmaa  aa  ttiittkkaa  aa  ttaallppoonn
mmaarraaddáássnnaakk  aazz  ééppííttõõiippaarr--
bbaann??

– Bizonyára az, hogy
minden területen szeret-
nénk a legjobbat nyújtani,
a megrendelõink megelé-
gedésére. A titok a part-
nerek elégedettségében
rejlik. Ennek köszönhetõ,
hogy a hazai építõipar
idei jelentõs visszaesése,
illetve az ágazatban ta-
pasztalható körbetartozá-
sok ellenére, ismét növelni
tudtuk az árbevételünket.
A jelek szerint, a több év-
tizedes, minõség melletti
folyamatos elkötelezett-
ség, hosszútávon mégis
kifizetõdik. A folyamatos
bõvülések, fejlesztések
mellett, cégünk pénzügyi
helyzete stabil, ami a be-

szállítók és alvállalkozók
szemében, a mai ügyeske-
dõ világban, egyre fonto-
sabb tényezõ. 

Kitûnõ gárda

––  AA  vveerrsseennyy  eeggyyrree  nnaa--
ggyyoobbbb..  LLaassssaann  ttööbbbb  aazz
eesszzkkiimmóó,,  mmiinntt  aa  ffóókkaa  aazz
ééppííttõõiippaarrbbaann..

– Viszont tegyük hozzá –
ha ehhez a hasonlathoz
ragaszkodik –, hogy nem
mindegy ki kivel és mivel
vadászik. A VER-BAU kivá-
ló és elkötelezett szak-
embergárdával, illetve eu-
rópai szintû technikai hát-
térrel rendelkezik, és ez
az, ami hosszabb távon is
garanciát ígér a sikerhez.

– Ezekben a nehéz idõk-
ben is elengedhetetlenek
a fejlesztések, beruházá-
sok, hiszen csak így tudjuk
biztosítani a folyamatos

minõséget. A versenyké-
pességhez ma elenged-
hetetlen a csúcstechno-
lógia, így gépparkunkat
folyamatosan fejlesztjük,
beleértve a gyártógé-
peket és a
szá l -
lító-

eszközöket is. 2007-ben
közel 250 millió forint ér-
tékben történtek nálunk
beruházások. Külön ki-
emelhetjük az ipari padló
gyártásában tett elõrelé-
péseinket, hiszen az alkal-
mazott gépek, berendezé-
sek terén a világszínvona-
lat képviseljük. Éppen
ezért meggyõzõdésem,
hogy összességében kor-

szerû, az uni-
ós elvárá-
s o k n a k
megfelelõen
környeze t -
barát tech-

nológiát alkalmazó gép-
parkunkkal, továbbra is
megálljuk a helyünket a
hazai és az európai építõ-
iparban egyaránt. 

Túllépve a 
határokon

––  CCssaakk  aa  hhaazzaaii  ééppííttõõ--
iippaarrrróóll  bbeesszzééll..  HHoollootttt  aa
ccééggüükk    mmáárr  ááttllééppttee  aa  hhaattáá--
rrookkaatt..

– Valóban prosperál,
rohamos ütemben fejlõdik
tõlünk keletre leányválla-
latunk, a VER-BAU Romá-

nia. Ez a cégünk, a kint
jelenleg tapasztalható
intenzív beruházási kedv-
nek köszönhetõen, igen
sikeresnek mondható ge-
nerálkivitelezõként. A két
cég konszolidált árbevé-
tele, az év végére várha-
tóan elérheti a hatmilliárd
forintot. Nem azt mon-
dom, hogy a megnyitott
határok határtalan lehe-
tõségeket kínálnak a ma-
gyar építõipari cégeknek
külföldön, de remek szak-
ember gárdával és színvo-
nalas technikai háttérrel
van mit keresni országun-
kon kívül is.

––  MMiitt  vváárrnnaakk  22000088--ttóóll??
– A várhatóan nem túl

egyszerû gazdasági kör-
nyezetben törekedni fo-
gunk arra, hogy továbbra
is maximálisan megfelel-
jünk megbízóink elvárása-
inak és megõrizzük stabil
pozíciónkat a régió építõ-
iparában. Már most lát-
szik, hogy román leány-
vállalatunk – az ott ta-
pasztalható lehetõségek
kiaknázásával – jelentõs
növekedési potenciál elõtt
áll. Mindenképpen azon
leszünk, hogy ezekkel a
lehetõségekkel élni is tud-
junk. 

Stabil minőség és megbízhatóság
KKeeccsskkeemméétt ii   VVEERR--BBAAUU  KKff tt ..

Hatékony segítség

––  KKiivviitteelleezzõõkkéénntt  nnyyiillvváánn
kkoommoollyy  ttaappaasszzttaallaattookkaatt
sszzeerrzzeetttt  aazz  eeggyyeess  ééppííttõõ--
aannyyaaggookk  mmiinnõõssééggéérrõõll..  TTuudd--
ttaa--ee  kkaammaattoozzttaattnnii  eezzeekkeett  aazz
iissmmeerreetteekkeett  kkeerreesskkeeddõõkkéénntt??

– A 90-es évek elején, az
építõipari dömping kellõs
közepén indítottam el a vál-
lalkozást. Tapasztalatból
tudtam, hogy bizonyos ter-
mékekhez nem mindig le-
het könnyûszerrel hozzájut-
ni, és azt is, hogy melyik a
jó minõségû alapanyag.
Így aztán sokan szaktanács-
ért is hozzánk fordultak, és

hatékonyan tudtunk segíte-
ni partnereinknek. 

––  MMiillyyeenn  ffoonnttooss  áálllloommáá--
ssookk  vvoollttaakk??

– Az 1993-ban indított
vállalkozásból néhány év
múlva Metróker Kft. néven
családi társas vállalkozás
lett, majd öt év múlva átad-
tuk az új, igényesebb és ki-
elégítõbb kiszolgálást nyúj-

tó, 300 négyzetméter alap-
területû áruházat. A terüle-
tet jelentõsen megnöveltük,
az építõanyagok szakszerû
raktározását, valamint a
hatékony le- és felrakodást
elõsegítve 5000 négyzet-
métert leaszfaltoztattunk.
Ezzel párhuzamosan folya-
matosan bõvült a kínált ter-
mékek és szolgáltatások
köre. 

Tartani a tempót

– A Metróker partnerei
fõként a magánépíttetõk
és a kisvállalkozók – beru-
házók, kivitelezõk, építke-

zõk és felújítók – körébõl
kerülnek ki. Immár mint-
egy 5000 féle terméket kí-
nálunk számukra a ha-
gyományos építõanyag-
októl a víz-, hõ-, és hang-
szigetelõ anyagokon, jó
minõségû fenyõfûrész
árun, tetõfedõ anyago-
kon, gipszkartonon, szá-
razépítési  anyagokon,

homlokzati hõszigetelõ
rendszereken, kül- és bel-
téri festékeken és vakola-
tokon át a szerszámokig.
Az építõipar fejlõdése fel-
gyorsult, rengeteg új ter-
mék jelenik meg. A nö-
vekvõ kínálat kitágítja a
felhasználás lehetõségeit,
ugyanakkor megnehezíti a
választást nem csak egy
laikusnak, de sokszor még
a szakembereknek is. Én
fontosnak tartom, hogy
megalapozott szakmai vé-
leményt alakítsak ki arról
a termékrõl, amit partne-
reimnek ajánlok, ezért
rendszeresen járok mun-
katársaimmal különbözõ
továbbképzésekre. 

––  MMiillyyeenn  éévveett  zzáárr  aa
MMeettrróókkeerr??

– A január kiemelkedõ
forgalommal indult, mivel
az enyhe tél kedvezett az
építõknek. Az év közepé-
tõl azonban, erõs vissza-
esést tapasztaltunk, majd
év végére ismét kissé fel-
erõsödött a forgalom. Így
öszszességében ugyan
még kiegyenlítõdik ez az
év, de az áremelkedés ha-
tása érzékelhetõ. Az egyre
gazdagabb kínálat mellett
óriási a vevõk árérzékeny-
sége. Az év végi forga-
lomemelkedés okát is el-
sõsorban az árnöveke-
déstõl való félelemben
látjuk. 

Magyar termékek

––  MMiillyyeenn  lleehheettõõssééggeeii  vvaann--
nnaakk  aa  vváállllaallkkoozzáássnnaakk,,  hhooggyy
lleeggaalláábbbb  nnéémmiilleegg  kkiieeggyyeenn--
llííttssee  eezztt  aa  tteennddeenncciiáátt??

– A Metróker Kft. az Újház
Zrt. beszerzési társaság tag-
ja. Ez országosan 38 ma-
gyar vállalkozás egyfajta
szövetsége, melynek révén
minden jelentõs beszállító-
val szerzõdésben állunk, és
megkapjuk a legjobb ked-
vezményeket. Így meg tud-
juk õrizni versenyképessé-
günket az élezõdõ árver-
senyben. Ami pedig a gaz-
daság erõsítését illeti, igyek-
szünk elõnyben részesíteni a
magyar árut. A hazai termé-
kek közismerten jó minõsé-
gûek, de sajnos – a magas
adók miatt – nem mindig
versenyképesek árban.

– Megítélésem szerint, a
következõ évben még visz-
szafogott lesz a kereslet, de
bízom benne, hogy ez a
visszaesés nem tart sokáig.
Az építõanyag gyártás
rendkívül energia igényes.
Az energia árak és a szállí-
tási költségek emelkedése
minden bizonnyal érvénye-
sülni fog az árakban is, ami
nem tesz jót a beruházási,
építési kedvnek. Ma hozzá-
vetõlegesen kétszer annyi-
ba kerül ugyanazt az ingat-
lant felépíteni, mint mond-
juk tíz évvel ezelõtt.

Minden, ami az építkezőknek kell
KKeeccsskkeemméétt ii   MMeett rróókkeerr   KKff tt .. Z(s)EPPELIN  KÖRUTAZÁSOK

Kecskemét, Deák F.  tér 6.  Tel.: 76/320-555
On-line foglalás:  www.zseppelin.hu

KARNEVÁL VELENCÉBEN – Amikor színház az egész város!
01.31- 4 nap  busz, 3 éj szálloda, 3xreggeli   52.000.-

KARNEVÁL VELENCÉBEN – Murano és Burano szigetekkel
02.01 - 3 nap  busz, 1 éj panzió, 1xfélpanzió,      28.700.-

INDIA: Aranyháromszög – Delhi – Agra -– Jaipur
02.23- 8 nap  repülõ/busz, szálloda, 6xreggeli  309.000.-+rep.ill.

Brazília – Az Életöröm Országa - Rio de Janeiro és az Iguacu
02.11-; 10 nap  repülõ, szálloda, 7xreggeli    465.000.-+rep.ill. 

VIETNAM és KAMBODZSA – Angkor misztikus legendája
02.28- 10 nap  repülõk, busz, szálloda, 7xfélpanzió   435.000.-+rep.ill.

DÉL-AFRIKA:  SZAFARI és MATROPOLISZ – Pilanesberg Nemzeti Park
04.18- 9 nap  repülõk, busz, szálloda, 4xFP, 2xreggeli 552.000.-+rep.ill-tõl

ALPESI TAVAK: GARDA- ÉS AZ ISEO-TÓ – Sirmione és Bergamo
03.21-; 05.01- 5 nap  busz, szálloda, 3xfélpanzió, 1x reggeli 65.900.-

LONDON TAVASSZAL REPÜLÕVEL: Windsor – Oxford – Hampton Court
03.20-; 05.08- 5 nap  repülõ, szálloda, 4xreggeli   159.800.-+rep.ill

BENELUX KÖRUTAZÁS – TULIPÁNVIRÁGZÁSKOR
03,18-; 04.28- 7 nap  busz, szálloda, 6xreggeli  98.700.-

AMSTERDAM és VOLLENDAM – Keukenhof: Európa virágoskertje
05.09- 4 nap  busz, szálloda, 3xreggeli    129.900.-

RÓMA – ÖRÖK VÁROS – VELENCÉVEL és FIRENZÉVEL
03.19-; 05.07- 6 nap  busz, mobilehome, szálloda, 2Xreggeli  74.000.-

ELZÁSZTÓL A BÓDENI-TÓIG: Fekete-erdõ és a Duna eredete
03.20-; 05.08- 6 nap  busz, szálloda, 3xfélpanzió, 2xreggeli 89.700.-tól

KRAKKO-ZAKOPANE-WIELICZKA – világörökségek
03.21-; 05.01- 4 nap  busz, szálloda, 3xreggeli         39.000.-

Autóbusznál kecskeméti indulással. Ferihegyi transzfer lehetõség.
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VVEERR--BBAAUU  ÉÉppííttõõiippaarrii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..

6000 Kecskemét, Garay u. 11.. TTeelleeffoonn::  76/508-211
FFaaxx::  76/416-658, MMoobbiill:: 30/922-5576
ee--mmaaiill:: info@verbau.hu, hhoonnllaapp::  www.verbau.hu

KKoorrllááttoozzootttt  sszzáámmbbaann
mméégg  kkaapphhaattóó  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  PPoorrttaa  EEggyyeessüü--
lleett  kkiiaaddáássáábbaann  mmeegg--
jjeelleenntt  HHiitt  ééss  éélleett
22000088..  éévvii  kkaalleennddáárrii--
uumm..  

A kiadvány négyszáz
forintért megvásárol-
ható a  Korda Köny-
vesboltban, a plébá-
niákon és a Porta
Egyesületnél 
(Végh Mihály tér 5., 
Tel.: 76/ 505-041).

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

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::
6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.

TTeell..:: 76/ 505-041, ffaaxx..:: 76/ 505-042
NNyyoommttaattááss:: Magyar Hivatalos 

Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája 
FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  Burján Norbert igazgató

IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  ––  MMeeggjjeelleenniikk  4455  000000  ppééllddáánnyybbaann
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––  MMeegglleeppttee--ee,,  hhooggyy  nneemm
sszzüülleetteetttt  ddöönnttééss,,  ss  ííggyy  éérr--
vvéénnyytteelleennüüll  zzáárruulltt  aa  ppáállyyáá--
zzaatt??

– Érvénytelennek jogi ér-
telemben lehet csak nevez-
ni a pályázatot, miután sen-
ki nem kapott 17 „igen”
szavazatot. A jelöltekrõl így
is sok minden kiderülhetett.

––  MMiivveell  mmaaggyyaarráázzzzaa,,
hhooggyy  aa  vváárroossaattyyáákk  aazz  öött  jjee--
llöölltt  kköözzüüll  kkéépptteelleenneekk  vvoollttaakk
kkiivváállaasszzttaannii  aa  sszzeerriinnttüükk
mmeeggffeelleellõõ  ddiirreekkttoorr  sszzeemméé--
llyyéétt??

– Nem nevezném képte-
lenségnek ezt. Elõfordulhat
bármely kérdésben, hogy
nincs meg a kellõ számú
szavazat.- Az igen szavaza-
tok számát tekintve meg-
elõzte vetélytársait. 

– LLeevvoonnhhaattóókk--ee  eezz  aallaapp--
jjáánn  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aa  kköö--
vveettkkeezzõõ  ffoorrdduullóórraa  nnéézzvvéésstt??

– Nem tudom. A társulat
mindenesetre örömmel vet-
te a hírt.

––  AA  vváállaasszzttááss  mmoossttaannii  kkii--
mmeenneetteellee  éérreezztteettii--ee  hhaattáássáátt
aa  sszzíínnhháázz  nnaappii  mmûûkkööddéésséé--
rree??

– Szerencsére nem. Való-
di repertoárt játszunk, tíz
különbözõ elõadásunk vált-
ja egymást a játszó helyszí-
neken, és ettõl jobbak, ihle-
tettebbek a szereplõk. De-
cemberre szinte alig lehet
jegyet venni, be kellett ve-
zetnünk az utolsó pillanat-
ban megváltható „ahol hely
van” jegyeket, mert már a
pótszékeket is mind elad-
ták. A bérletezéskor megfi-
gyelhetõ lelkesedése nézõ-
inknek, a jegyvásárlásoknál
most érezhetõen tovább

folytatódik. Köszönjük ezt a
fokozott érdeklõdését kö-
zönségünknek.

––  MMiillyyeenn  ffoorrggaattóókköönnyyvveett
ttaarrtt  vvaallóósszzíínnûûnneekk  aa  ddiirreekkttoorr--

vváállaasszzttááss  ttoovváábbbbii  kkiimmeennee--
tteelléétt  tteekkiinnttvvee??

– Vélhetõen többen elin-
dulnak. Munkatársaimmal
együtt azt reméljük, hogy
folytathatjuk munkánkat.

––  AA  kkrraakkkkóóii  SSlloowwaacckkii
SSzzíínnhháázzbbaann  nnaaggyy  ssiikkeerrrreell
mmuuttaattttáákk  bbee  WWyyssppiiaannsskkii
MMeennyyeeggzzõõjjéétt  aazz  öönn  rreennddee--
zzéésséébbeenn..

– Lengyel testvéreink leg-
nagyobb nemzeti drámáját
soha nem rendezte külföldi
Lengyelországban. Ugyan-
akkor évente országszerte

van 7-8 különbözõ bemu-
tatója. Az eredeti õsbemu-
tató helyszínén, a krakkói
Nagyszínházban, a 100
éves évforduló tiszteletére
készült elõadás a magyar-

lengyel baráti kapcsolatok
nagyszerû bizonyítéka. Ja-
nuárban még külön díszbe-
mutatót is tartanak, az
egyetemen párhuzamosan
konferencia zajlott, Len-
gyelország Wyspianski szel-
lemét idézi. Nagyon büsz-
kék lehetünk rá, hogy a
kecskeméti „Magyar me-
nyegzõ” után kilenc évvel,
Mira János díszlettervezõvel
minket kértek meg a fel-
adatra. Utólag elmondha-
tom: boldog vagyok, hogy
elvállalhattam.

A kecskeméti közgyûlés
elé került a napokban a Rá-
kóczi út revitalizációs tanul-
mányterve. A képviselõk
egyhangúlag, ellenszavazat
nélkül, a határozattervezet-
nek azt a változatát fogadták
el, amely a szimmetrikus út-
pálya lehetõségével is szá-
mol. Több civil fórumon is
ellenezték már a Rákóczi úti
közlekedés és útpálya radi-
kális megváltoztatását, en-
nek a véleménynek adott
hangot az ülésen több ellen-
zéki képviselõ is. Dr. Zombor
Gábor polgármester a köz-
gyûlésen hangsúlyozta, hogy
egy koncepcionális tárgya-
lásról van szó, a jelenlegi ja-
vaslatok is beépíthetõk a ter-
vekbe. Abban minden oldal
egyet értett, hogy a sugárút
felújítása égetõ, az MSZP

szerint azonban, hagyo-
mánytisztelõ jelleggel kell a
munkálatokat elindítani. A
radikális változtatás – véle-
ményük szerint – azért sem
kivitelezhetõ, mert az átalakí-
táshoz számos feltétel szük-
séges. Meg kellene végre ta-
lálni a Városi Mozi funkció-
ját, a faleváltás módját. Dr.
Szécsi Gábor (SZDSZ) képvi-
selõ hangsúlyozta, hogy a
projekthez pontos költségve-
tési ütemtervet kell készíteni,
amelynek a szorító határidõ
miatt, már a januári ülésre a
testület elé kell kerülnie.
Kecskemét az Uniós Alapból
1,6 milliárd forintot nyerhet
a revitalizációra, a javasla-
tok február végétõl nyújtha-
tók be, azok teljes körû ki-
dolgozását már most meg
kell kezdeni.

Tizenkettedik alkalommal
rendezték meg Zágrábban
a Nanbudo Szuper 9 Baj-
nokságot. A meghívásos
versenyen a világ kilenc
legjobb versenyzõje mérte
össze erejét. A nagy küz-

delmekben hazánkat a
kecskeméti Hertelendi Ta-
más (1. Dan) képviselte,
aki kiválóan szerepelt. A
formagyakorlat-verseny
dobogós helyezettjeinek a
díjakat Király József (5.
Dan), a Magyar Nanbudo
Szövetség elnöke adta át
az ünnepi gálán.

Aligha véletlen, hogy nap-
jainkban a vállalkozás ügy-
felei között ott találhatók a
térség meghatározó építõ-
ipari vállalkozásai, továbbá
önkormányzatok, helyi intéz-
mények és magánszemé-
lyek. Így a megalakulás óta
eltelt közel egy évtizedben a
társaság számos társas és
családi ház, ipari, kereske-
delmi, valamint kulturális lé-
tesítmény megvalósításában
vett részt.

– A megrendelt alapanyag
az Elba EMC 55 típusú, szá-
mítógép-vezérlésû, 55 köb-
méter/óra tömörített frissbe-
ton kapacitású berendezés-
sel állítjuk elõ. Gépjármû-
parkunk többek között hat
mixer tehergépkocsiból, egy
24 méteres Pumix pumpá-
ból, egy 36 méteres gémki-
nyúlású betonszivattyúból,
egy homlokrakodóból, vala-
mint egy nyerges kavicsszál-
lítóból áll – avatja be lapunk
olvasóit a szakmai részletek-
be Kanizsa Mihály ügyveze-
tõ.

A cég potenciálját jelzi,
hogy 2005-ben kiterjesztette
tevékenységét az építési,

bontási hulladék feldolgozá-
sára is. A beszállított hulla-
dékot – a válogatás, az aprí-
tás, majd az osztályozás után
– építõipari alapanyagként
vagy újrahasznosítható hul-
ladék formájában értékesíti
a mûkertvárosi székhelyû, 5
hektáros telephellyel rendel-
kezõ társaság.

– Cégünk kiemelten fon-
tosnak tartja e hulladékfel-
dolgozási tevékenységet,
melynek révén hulladékból
hasznos alapanyagot készí-
tünk, és a hulladék tárolása
nem károsítja a természetet,
illetve lakóhelyünket – ma-
gyarázza az ügyvezetõ.

E célokat szem elõtt tartva
a Beton Center Kft. nagyra
értékeli a szakmai összefo-
gást is, így tagja a Magyar
Betonszövetségnek, valamint
a Környezetvédelmi Szolgál-
tatók és Gyártók Szövetségé-
nek.

BBeettoonn  CCeenntteerr  KKfftt..
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  

KKlleebbeellssbbeerrgg  KKuunnoo  uu..  1155//AA
TTeell..::  ((7766))  441133  002255;;  
ffaaxx::  ((7766))  550099  335555

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@bbeettoonncceenntteerr..hhuu
WWeebb::  wwwwww..bbeettoonncceenntteerr..hhuu

Tanyacsárda, HBH Bajor
Sörözõ, Aranyhomok Szál-
loda, Szegedi Hotel Royal,
Liberté… – Ezek a neves
vendéglátó helyek voltak az
igazi iskolái Holló Tibor
cégvezetõnek, mielõtt saját
vállalkozásba kezdett. Az
igényesség és a szakmasze-
retet tette népszerûvé a ka-
tonatelepi központtal mû-
ködõ lakodalmas házat az
elmúlt esztendõkben. És az
a sokszínûség, hogy az es-
küvõktõl a bálokig, a feszti-
váloktól a céges bulikig, a
ballagásoktól a baráti par-
tikig, bárhol, bármikor, bár-
milyen rendezvényre igény-
be vehetik a Holló Lakodal-
mas és Vendégház szolgál-
tatásait.

– Legnagyobb munkát a
profi vendéglátós csapat és
a parti szerviz hálózat kiépí-
tése jelentette – mondja a
cégvezetõ. – De ennek kö-
szönhetõen, tíztõl ezer fõig,

mi ma már valóban min-
den rendezvény gasztronó-
miai igényeit ki tudjuk elé-
gíteni, akár egy idõben
több helyszínen is. Ráadá-
sul a távolságok sem jelen-
tenek akadályt mobil csa-
patainknak.   

– Katonatelepi telephe-
lyünkön 150 vendég befo-
gadására alkalmas az ét-

termünk, emellett nyáron
szép kerthelyiségünkkel bõ-
vül a helykínálat. Ezerada-
gos konyhánk 2002. óta a
HACCP rendszer alapján
mûködik. Konyhafõnökünk:
Pálinkás Imre mestersza-
kács, aki több mint 30 éves
szakmai tapasztalattal ren-

delkezik, valamint többszö-
rös gulyásfõzõ bajnok és
egyéb szakmai díj birtoko-
sa.

– A színvonalas esküvõi
vacsorákra specializálód-
tunk, illetve a kitelepüléses
vendéglátásra (cateringre),
amelyeken a legszolidabb
árakkal kínáljuk szolgálta-
tásainkat. Catering szolgá-

latunk külsõ helyszíneken,
vagy exkluzív sátorban is
teljes körûen megszervezi
rendezvényét, ahol szintén
megfelelünk a legigénye-
sebb egyedi elvárásoknak.-
Az általános gazdasági ne-
hézségek ellenére, nem zá-
runk most sem rossz évet –
állítja Holló Tibor. – Elvégre
olyan rangos kecskeméti,
illetve város környéki nagy
rendezvényeken kérték ven-
déglátói közremûködésün-
ket ebben az esztendõben
is, mint amilyen a helyi Re-
pülõnap, a Szentkirályi Na-
pok, vagy a Tiszakécskei
Lovas Fesztivál volt, hogy
csak néhányat említsek a
sok közül. És ami a lényeg,
hogy szép számmal vannak
elégedett, évrõl évre vissza-
térõ partnereink. Amilyen
például az Univer, a Keres-
kedelmi- és Iparkamara, a
KTE, a Saab, vagy a
Bertrans, hogy ismét csak
néhányat említsek a sok kö-
zül.

EElléérrhheettõõssééggeekk::  
TTeelleeffoonn::  7766//550099--660044
MMoobbiill::  2200//998844--0077--6622

FFaaxx::  7766//448833--551122
WWeebb::  wwwwww..hhoollllooggaasszzttrroo..hhuu

EE--mmaaiill::  
iinnffoo@@hhoollllooggaasszzttrroo..hhuu  

Bodolay Géza folytatná

Kitűnő gasztronómiai ajánlatok

Hagyománytisztelettel

Nanbudo 

––  AA  KKeeccsskkeemmééttii  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz nnaappii  mmûûkkööddéé--
sséétt  eeggyyeellõõrree  nneemm  bbeeffoollyyáássoolljjaa  aazz  eerreeddmméénnyytteelleenn  ddiirreekk--
ttoorrvváállaasszzttááss  ––  mmoonnddttaa  eell  aazz  AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóónnaakk
BBooddoollaayy  GGéézzaa iiggaazzggaattóó,,  aakkii  sszzeerriinntt  lleeggkköözzeelleebbbb  ttööbbbb
ppáállyyáázzóó  sszzáállllhhaatt  hhaarrccbbaa  aa  ppoozzíícciióóéérrtt..

RRáákkóócczz ii   úú tt ii   vváá ll ttoozzáássookk

HHooll llóó  LLaakkooddaallmmaass   ééss   VVeennddéégghháázz

NNyyoollcc  eesszztteennddõõvveell  eezzeellõõtttt,,  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt
aallaakkuulltt  mmeegg  aa  kköözziissmmeerrtt  kkeeccsskkeemmééttii--kkaattoonnaatteelleeppii
HHoollllóóggaasszzttrroo  KKfftt..  AA  kküüllöönnlleeggeess  rreennddeezzvvéénnyyeekk  ééss
ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  eesseemméénnyyeekk  lleebboonnyyoollííttáássáárraa  sszzaakkoo--
ssooddootttt  ttáárrssaassáágg,,  aa  kkiivváállóóaann  kkééppzzeetttt  sszzaakkeemmbbeerreeii
rréévvéénn,,  mmaa  mmáárr  eellõõkkeellõõ  hheellyyeett  ffooggllaall  eell  rrééggiióónnkk  iiggéé--
nnyyeess  vveennddééggllááttóóii  ppaalleettttáájjáánn..

AA  SSzzeennttkkiirráállyyii  NNaappookkoonn  iiss  aa  HHoollllóó  LLaakkooddaallmmaass  ééss  VVeennddéégghháázz
sszzoollggáállttaattttaa  aa  ffiinnoommssáággookkaatt

Minőségi anyagok és
módszerek 

BBeettoonn  CCeenntteerr   KKff tt ..
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Ez az ügy onnan indul,
hogy a Kecskeméti Arboré-
tum melletti, 300 hektárnyi,
szántóként nyílván tartott te-
rületet, 1993-ban kárpótlás-
ként felosztották. Ám még
ugyanebben az évben úgy
rendelkezett az önkormány-
zat, hogy itt tanya nem épül-
het, szõlõ, gyümölcsös ide

nem telepíthetõ, csak erdõ.
Naná, hogy elképedtek az új
tulajdonosok. Elõször is nem
értették, milyen jogon dumál
bele a hivatal abba, hogy a
saját földjükön mi sarjadjon.
És milyen kárpótlás az, ha
újabb 40-50 évig várniuk
kell? Hiszen erdõtelepítés
esetén, körülbelül ennyi idõ
alatt lesznek vágásérettek a
fák. Hacsak nem tiltják meg
addigra a kivágásukat.Az el-
keseredett tulajdonosok ösz-
szefogtak, és tiltakoztak min-
den fórumon, kilincseltek
minden illetékes helyen. Így
történhetett, hogy 2004 má-
jusa és 2006 júniusa között,
négy(!) közgyûlési határozat
is született arról, hogy ez a
Zöld Ékként emlegetett terü-
let, a fásítási övezet helyett, a
kertvárosiba kerüljön. Vala-
milyen tiltó határozat azon-
ban, mindegyik testületi dön-
tést követte, így itt építkezni a
mai napig sem lehet. A vá-
rosközponttól alig két kilo-
méterre lévõ, remek fekvésû
terület ez, melynek a szélén
már ott a csatorna-, víz és
gázcsonk, vagyis a közmû-
vesítésére a lehetõség adott. 

– Zöld Ék néven emlegetik
ezt a máriahegyi részt – ma-
gyarázza az egyik tulajdonos
–, ami hülyeség, hiszen ide
erdõt azóta sem telepített
senki. Ha nincs ez a másfél
évtizedes hercehurca, akkor
már gyönyörû kertek ölelnék
az itt felépült házakat, és
méltán nevezhetnék Zöld Ék-

nek. – Az út másik felén lévõ
tanyás térségnek, közvetle-
nül mellettünk, Falu György
a képviselõje, aki mindig el-
lenezte, hogy a mi területünk
kertvárosi övezet legyen –pa-
naszkodik egy másik tulajdo-
nos. – Most Iványosi-Szabó
András alpolgármester lett a
mi képviselõnk, akinek feb-

ruárban írtunk egy levelet,
de szeptember elsejéig vá-
laszra sem méltatott bennün-
ket. Ráadásul augusztusban
az új fõépítész, Vásárhelyi
Dániel a helyi napilapban
olyasmiket nyilatkozott, amik
ellentétesek a mi érdekeink-
kel, e terület jövõjét illetõen.
Mindenki beszél össze-visz-
sza, ahelyett, hogy normáli-
san rendeznék végre a föld-
jeink sorsát. Mert amíg el-
lentmondásos nyilatkozatok,
határozatok, rendeletek há-
lójában vergõdünk, addig
sem hasznosítani, sem elad-
ni nem tudjuk a kárpótlás-
ként kapott ingatlanunkat.
Milyen kárpótlás az ilyen?
Pató Pál uram foroghat a sír-
jában...

Vége a 2007-es évnek is,
de az illetékesek máig késle-
kednek tárgyalni a Máriahe-
gyi és Nyíri Út Menti Földtu-
lajdonosok Közösségének
képviselõivel.

Az ilyen nagy késésekrõl
mindig megboldogult nagy-
bátyám jut az eszembe, aki
az én diákigazolványommal,
fél áron vonatozott fel hajda-
nán a fõvárosba, Fradi
meccset nézni. Amíg le nem
bukott. – Bácsika! Hiszen ez
egy diákigazolvány! – ámul-
dozott a szemfüles kalauz az
okmányomat nézegetve. Mi-
re a kisöreg csak ennyit vála-
szolt: – Na látja, mekkora
késésben vannak már
megint!

– Új szerzemény az indiai
antilop, valamint a kanadai
sarki róka. Ugyancsak friss
jövevénynek számít a két-
éves hím, illetve az egyéves
nõstényoroszlán, amelyek
két év múlva ivaréretté vál-
hatnak. Hozzájuk hasonló-
an már most nagy kedvenc-
nek számítanak a shetlandi
pónik, amelyek marmagas-
sága mindössze 70 centi-
méter. A madárállomá-
nyunk hat récefajjal gazda-
godott, továbbá érkeztek fe-
ketehattyúk, illetve nyári lu-
dak. Utóbbi az egyetlen
Magyarországon költõ lúd-
fajta. A mocsári hiúzok gaz-
dag szaporulata azóta Ma-
rosvásárhely (Kecskemét
testvérvárosának) állatkert-
jében lelt otthonra.

Az igazgató szerint azon-

ban, nem csak az állatok
számának növekedése ad-
hat okot elégedettségre.

– A 2007-es esztendõben
számos fejlesztést hajtottunk
végre a Vadaskertben. Elké-
szült a simogató, ahol a lá-
togatók testközelbõl tekint-
hetik meg a bárányokat és

a kecskéket. Ugyancsak az
élményközpontúság jegyé-
ben került kialakításra az e
kifutó, ahol az ezüst, és az
idén ide került piros arany-
fácánok megcsodálhatók.

Ezek a fejlesztések már
visszatükrözõdnek a tizen-
egy munkatársat foglalkoz-

tató állatkert látogatottsági
mutatóiban. Idén ugyanis –
a tavalyi 35 ezerrel szem-
ben – mintegy 50 ezren vol-
tak kíváncsiak az egyre in-
kább különlegesnek számí-
tó állományra.

A pozitív tendenciákat
folytatva, a Vadaskert elsõ-

sorban a programkínálat
gazdagításával szeretné el-
érni kínálatát. E törekvés je-
gyében az intézmény vala-
mennyi fontos természetvé-
delmi nap kapcsán temati-
kus programokkal várja
majd az állatbarátok népes
táborát. Az érdeklõdõk jö-
võre alapos ismereteket
szerezhetnek a kétéltûekrõl
is, így egyebek mellett a
Homokhátságon elõforduló
viperákról.

Természetesen 2008-
ban is bõvül az állatállo-
mány: Nyíregyházáról zeb-
ra, Debrecenbõl pedig két-
púpú teve érkezik a park-
ba. Velük is egészen közel-
rõl találkozhatnak azok a
gyerekek, akik heti rend-
szerességgel részt vesznek
a vadaskerti szakkör mun-
kájában.

– Jövõre is lehetõség nyí-
lik arra, hogy egy-egy álla-
tot örökbe fogadjanak tá-
mogatóink, akik ezzel szá-
mottevõen hozzájárulnak
intézményünk fennmaradá-
sához – osztotta meg gon-
dolatait lapunkkal dr. Mezõ
Tibor.

Gazdaságösztönzõ adó-
politikát vezet be Kecske-
mét. Ennek részeként a he-
lyi iparûzési adó mértéke a
jelenlegi 2 %-ról 2008-
ban 1,9%-ra, 2009-ben
1,8%-ra, 2010-ben 1,7%-
ra, 2011-ben 1,6%-ra
csökken. Ettõl azt várja a
városvezetés, hogy Kecs-

kemét komoly vonzerõt je-
lent majd olyan tevékeny-
ségek idecsábításában,
mint menedzsment- és
profit centerek kialakítása,
nemzetközi logisztikai vagy
adminisztrációs központok
mûködtetése. E tevékeny-
ségek helyi letelepedése
komoly lökést adhat a

m u n k a e r õ k é p z é s n e k ,
amely a személyi jövede-
lemadó és járulékbevéte-
lek növekedésével is páro-
sul. 

Egy alacsonyabb adó-
kulcs alternatívát jelent a
kifutó adókedvezmények-
nek, megakadályozva a
befektetõk elvándorlását,

az adóbevételek csökkené-
sét. Versenyelõnyhöz juttat-
hatja Kecskemétet hazánk
más térségeivel, illetve a
megye más településeivel
szemben, amely új beruhá-
zásokat ösztönöz, így nem
csak az iparûzési, de más
adóbevételek növekedése
is várható.

Mint azt a cég termelési
igazgatója, Papp Gyula
mondja: 2007-ben számos
szép megbízást kaptak,
amelyek teljesítése megany-
nyi szakmai kihívást is tarto-
gatott. A Kft. referenciamun-
káinak listája így több új té-
tellel bõvült.

– A Katona József utcában
egy huszonhét lakásos tár-
sasház építésében, a Bocs-
kai utcában pedig, egy tizen-
öt lakásos épület kivitelezési
munkálataiban vettünk részt.
Büszkék lehetünk arra is,

hogy határidõre végeztünk a
Kadafalván található Gra-
nada Wellness Hotel és Étte-
rem vasbeton szerkezeti te-
endõivel, illetve az itteni
wellness és uszoda részleg
kialakításával – mondja az
ügyvezetõ, aki szerint azon-
ban, a gazdasági megszo-
rítások számottevõen kiha-
tottak az építõiparra, s így a
társaság mindennapjaira. –
Jelentõsen emelkedtek a
költségek és közterhek.
Egyre nagyobb problémát
jelent, hogy a beruházások

számának csökkenésével a
kivitelezõk gyakran egymást
próbálják „alullicitálni” ár-
ajánlataikkal. Félõ, hogy ez
elõbb-utóbb a minõség
romlásához vezet. Az építõ-
iparban továbbra is meg-
határozó szerepet játszik a
feketemunka. Ennek vissza-
szorítása érdekében mie-
lõbb kormányzati beavat-
kozásra lenne szükségessé.

A negatív tendenciák el-
lenére, a termelési igazgató

bizakodóan tekint az új év-
re. Mint mondja: az ellá-
tottsággal nem lesz problé-
ma, hiszen már mostanra is
számos megbízás, nagyobb
szabású kivitelezési munka
körvonalazódik. Ezen túl-
menõen a Zsalupont Kft.
2008-ban is vállalja lakos-
sági építtetõk és kivitelezõk
részére zsaluk bérbeadását,
valamint betonacél vágá-
sát, illetve hajlítását.
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Patópálos
hírös város

Szép megbízások és nehézségek

A simogatástól az örökbe fogadásig

Csökken az iparűzési adó

HHiivvaattaallii  ppaacckkáázzááss??  HHoollmmii  lloobbbbii  ccssooppoorrtt  hhaattéékkoonnyy
aakknnaammuunnkkáájjaa??  VVaaggyy  ccssaakk  ppaattóóppáállooss  nneemmttöörrõõ--
ddöömmsséégg,,  lluussttaassáágg??  ––  AAzz  aalláábbbbii  üüggggyyeell  kkaappccssoo--
llaattbbaann  ttööbbbb  kkéérrddééss  iiss  ffeellvveettõõddiikk,,  aammiirree  nneehheezzeenn  ttaa--
llááll  vváállaasszztt  nneemm  ccssaakk  aa  kkíívvüülláállllóó  éérrddeekkllõõddõõ,,  ddee  aazz  aa
nnééggyysszzáázz  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaalláádd  iiss,,  aakkii  kköözzvveettlleennüüll
éérriinntteetttt..  AA  ttuullaajjddoonnuukkrróóll  vvaann  sszzóó,,  aammiivveell  mmáássffééll  éévv--
ttiizzeeddee  kkéépptteelleenneekk  bbáárrmmiitt  kkeezzddeennii,,  hhiiáábbaa  jjáárrkkáállnnaakk
ffûûhhöözz--ffááhhoozz  aa  ppaannaasszzuukkkkaall..

AAzz  iiddeeii  éévv  aa  ffeejjlleesszzttééss  jjeeggyyéébbeenn  tteelltt  aa  KKeeccsskkeemméé--
ttii  VVaaddaasskkeerrttbbeenn..  AA  ggyyeerreekkeekk  ééss  aa  ffeellnnõõtttteekk  kköörréé--
bbeenn  iiss  iiggeenn  nnééppsszzeerrûû  iinnttéézzmméénnyy  aa  jjöövvõõ  éévvrree  eell--
ssõõssoorrbbaann  ggaazzddaagg  pprrooggrraammookkaatt  ííggéérr  llááttooggaattóóii--
nnaakk..  HHúússzz  úújjaabbbb  áállllaattffaajjjjaall  bbõõvvüülltt  aa  kkeerrtt  áálllloommáá--
nnyyaa,,  ííggyy  öösszzsszzeesseenn  mmáárr  7733  ffaajj  228800  ppééllddáánnyyaa
llaakkjjaa  aa  ppaarrkkoott  ––  ttuuddttuukk  mmeegg  ddrr..  MMeezzõõ  TTiibboorrttóóll,,
aa  ppaarrkk  iiggaazzggaattóójjááttóóll..

AA  ggaazzddaassáággii  mmeeggsszzoorrííttáássookk  22000077--bbeenn  aazz  ééppííttõõ--
iippaarrbbaann  iiss  éérreezztteettttéékk  hhaattáássuukkaatt..  EEnnnneekk  eelllleennéérree  aa
kkeeccsskkeemmééttii  ZZssaalluuppoonntt  KKfftt.. ttööbbbb  nnaaggyyoobbbb  vvoolluummeennûû
bbeerruuhháázzáássbbaann  vveetttt  rréésszztt  kkiivviitteelleezzõõkkéénntt..  AA  vvaassbbeettoonn--
sszzeerrkkeezzeettii  mmuunnkkáákk  vvééggzzéésséérree  ssppeecciiaalliizzáállóóddootttt  vvááll--
llaallkkoozzááss  ööttvveenn  ddoollggoozzóótt  ffooggllaallkkoozzttaatt..  TTeevvéékkeennyyssééggee
eellssõõssoorrbbaann  KKeeccsskkeemméétt  ééss  kköörrnnyyéékkéérree  tteerrjjeedd  kkii,,  áámm
aa  ttáárrssaassáágg  jjeelleennlleegg  iiss  vvééggeezz  mmuunnkkáállaattookkaatt  aa  ffõõvváá--
rroossbbaann..

GGyyaarraappooddóó  VVaaddaasskkeerr tt
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EErrddõõnneekk  iitttt  nnyyoommaa  ssiinnccss..  
CCssaakk  aa  ggaazz  vveerrii  ffeell  nnyyaarraannttaa  aa  mmááiigg  bbiizzoonnyyttaallaann  ssoorrssúú  vviiddéékkeett
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Sikeres esztendõt zárt a
Poli-Farbe Vegyipari  Kft.,
amely 2006 után ebben
az évben is kiérdemelte a
Magyar Termék Nagydíjat.
A bócsai középvállalko-
zás, hazai viszonylatban
kiemelkedõ eredményes-
ségéig hosszú és fordula-
tokban bõvelkedõ út veze-
tett. A cég története a
rendszerváltás idõszakára
vezethetõ vissza. 1989-
ben – egy waldkraiburgi
kisvállalkozó hálájaként,
a magyar államhatárok
kelet-német turisták elõtt
történõ megnyitásáért -
SSzzaabbóó  AAnnttaall egy olyan
gyártási technológia birto-
kába jutott, amellyel meg-
kezdhette a dobozkészítés
mellett a festékgyártást is,
a Bács-Kiskun megyei
Bócsán. Kezdetben 20
tonna festéket forgalma-
zott a frissen bejegyzett
cég, amely 1995-ben –
mind merészebb terveket
szövögetve – saját telep-
helyhez jutott.

Magyar maradt

– E pillanat történelmi,
hiszen ekkor fogalmaztuk
újra stratégiánkat, a jövõ-
képünket, amellett, hogy
a céget is jelentõsen át-
alakítottuk. Így jött létre a
ma is mûködõ Poli-Farbe
Vegyipari Kft., amely az-
óta is, kizárólagosan ma-
gyar tulajdonban van –
magyarázza a cégvezetõ.

Nehézségek persze min-
dig akadnak. Így volt ez a
bócsai vállalkozásnál is,
amelynek 2001-ben le-
égett a hígító gyártó üze-
me, a raktára és a tartály-

parkja. A tûzeset százmilli-
ós kárt okozott, ráadásul
a vállalkozás elveszített
egy több százmillió forin-
tos éves árbevételt jelentõ
tevékenységi kört is.

Mint Szabó Antal mindig
szenvedélyes, ám higgadt
szavaiból kiderül, a kihí-
vásokon és a kudarcokon
azonban felül kell emel-
kedni. Ebben a küzdelem-
ben – a vásárlók hathatós
segítségének köszönhetõ-
en – a Poli-Farbe Kft. bi-
zonyította nagykorúságát,
egy olyan piaci szereplõvé
vált, amelynek részesedé-
se eléri a 17%-ot Az el-
múlt évek technológiai
fejlesztéseinek köszönhe-
tõen új, modern, környe-
zet- és energiabarát ter-
mékek kerülhettek a vá-
sárlók elé.

Méltó méltatás

– Aki festéket vásárol,
sokat és hosszan mérle-
gel. A terméknek legyen jó
az ára és a minõsége, ga-
rantálja az egészséges

környezetet, s természete-
sen a szépet, a kelleme-
set, a szerethetõt is bizto-
sítsa – vallja a cégvezetõ.

E filozófia helyességét,
illetve a kivívott üzleti sike-
reket szakmai elismerések
is alátámasztják: 2006-
ban két termék, a Plat-
inum diszperziós falfesték
és a Boróka fabevonó la-
zúr, 2007-ben pedig, a
hõszigetelõ vakolatrend-
szer nyerte el a tekintélyes
Magyar Termék Nagydíjat.

A szakmai díj ünnepélyes
átadása egyébként az idei
esztendõ egyik kiemelke-
dõ eseménye volt Bócsán,
ahol a jeles alkalom tisz-
teletére többek között
megjelent Bányai Gábor,
a Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés elnöke, Széll
Péter, a Dél-alföldi Regio-
nális Fejlesztési Tanács tit-
kára, valamit Font Sándor,
a megyei közgyûlés alel-
nöke, a térség országgyû-
lési képviselõje. Ünnepi

köszöntõjükben a magas
rangú politikusok a mikro-
, kis-, és középvállalkozá-
sok nemzetgazdasági je-
lentõségét, s ezzel össze-
függésben a Poli-Farbe
példaértékûségét méltat-
ták.

Megújulás és bizalom

– A napjainkban 160
munkatársat foglalkoztató
vegyipari cégünk legna-
gyobb erénye talán az,

hogy a legnehezebb idõ-
szakokban is képes volt a
megújulásra. Mindazonál-
tal a jövõ is számos ko-
moly kihívást tartogat. Cé-
lunk, hogy mind komo-
lyabb pozíciókat vívjunk ki
Közép-Európában. Ennek
érdekében alapítottuk
meg leányvállalatainkat a
szomszédos Romániában
és Szlovákiában, amelyek
gyártási potenciáljához
komoly reményeket fûzünk
2008-tól – mondta el la-
punknak a cégvezetõ, aki
fontosnak tartja megemlí-
teni azt is, hogy mára a
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
mindennapjai elválasztha-
tatlanok Bócsa életétõl,
lévén: megannyi helyi em-
bernek teremt munkalehe-
tõségét.

Mint azt Szabó Antal zá-
rásként hozzáfûzte: - A
Poli-Farbe családi vállal-
kozásként indult közel
húsz évvel ezelõtt, és az-
óta rendületlenül a ma-
gyar családok életkörül-

ményeinek szebbé tételén
munkálkodik. Cégünk
2008-ban is együtt kíván
tervezni vásárlóival, s a
körükben kivívott bizalom
megtartására törekszik.

PPoollii--FFaarrbbee  VVeeggyyiippaarrii  KKfftt..
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Nagydíjas bócsai termékek
PPooll ii --FFaarrbbee  VVeeggyy iippaarr ii   KKff tt ..

SSzzaabbóó  AAnnttaall



Karácsony másnapján ün-
nepli az egyház az elsõ vérta-
nú, Szent István diakónust,
mintegy kifejezve, hogy Jézus
születése után, a második leg-
fontosabb az önfeláldozás. 

Délután háromkor, a zsú-
folásig megtelt Kalocsai
Fõszékesegyházban kezdõ-
dött a szentelési mise. Ha-
sonlóan zajlott, mint a
papszentelés. A mise elején

a teológusok lelki vezetõje
bejelentette az elõljárónak,
hogy hat alkalmas fiatalt
talált a tisztségre. Egyben
kérte az érseket, hogy szen-
telje föl õket, kapják meg a

segítõ szolgálat jogait, ka-
rizmáit. Majd a mise köz-
ben el is hangzottak az õsi
szertartások, ritusok szerint
a fölemelés, az áldás sza-
vai.

A földre borult fehér ru-
hás ifjak a világtól való bú-
csúzást, a teljes odaadást
fejezték ki. Dr. Bábel Balázs
érsek, a szolgálat formái-
ról, sajátos áldozatáról és
értékérõl szólt. Mint aggó-
dó apa beszélt a fiaihoz.
Figyelmeztetette õket, hogy
rájuk talán még a mai
idõktõl is nehezebb élet
vár. Vagyis nehezebb idõk-
ben is helyt kell tudni állni.
Megható volt az a ceremó-
nia is, amikor meghívott,
kiválasztott paptestvérek
papi ornátusba öltöztették
át a társaikat, azok pedig,
igazából már egy új cso-
port, egy új testvériség tag-
jaivá váltak. 

G y á s z o -
lunk! Egy ki-
váló, kecske-
méti születé-
sû tudóst, a
Piarista Gim-
názium egy-

kori növendékét, a Porta
Egyesület tiszteletbeli tagját
búcsúztatjuk szomorúan. De-
cember 21-én súlyos beteg-
ség után Norvégiában el-
hunyt Teres Ágoston jezsuita
szerzetes, csillagász profesz-
szor, a Vatikáni Obszervatóri-
um munkatársa.

Teres Ágoston 1931. janu-
ár 25-én Kecskeméten (a vá-
roshoz tartozó kerekegyházi
pusztán) született. Középisko-
lai tanulmányait szülõvárosá-
ban a piaristáknál és Pápán
a bencéseknél végezte.
1949-ben Budapesten felvé-
telt nyert a jezsuita rendbe,
majd a Hittudományi Akadé-
mián filozófiát és teológiát
tanult. Késõbb a burgosi és a
frankfurti fõiskolán licenciá-

tust szerzett teológiából és
biblikumból.1961-ben Nor-
végiába hívták, hogy a Skan-

dináviában szórványban élõ
magyarok lelki gondozását
végezze. Eközben az oslói

egyetem természettudományi
karán matematika – fizika -
csillagászat szakos tanári ok-

levelet szerzett. Publikációi
angol, német és norvég
szaklapokban jelentek meg.

Elsõsorban napfizikával, koz-
mikus geofizikával, kozmoló-
giával és bibliai csillagászat-
tal foglalkozott. 1984-tõl lett
társasztronómusa a Vatikáni
Csillagvizsgálónak. Amikor
hazajár nálunk is szívesen
tartott elõadásokat.1994-
ben jelent meg magyar nyel-
ven, majd 2000-ben angol
nyelven is fõ mûve, a Biblia
és asztronómia címû könyv,
amely többek között a betle-
hemi csillagot érintõ tudo-
mányos kutatásokat is össze-
foglalja. 

A Porta Egyesület által állí-
tott, a Piarista Gimnázium
elõtt lévõ, Márton Géza és
Fellegi Tamás által megépí-
tett horizontális napórát min-
dig szívesen emlegette a je-
zsuita tudós, köszöntve ezt a
szép lokálpatrióta figyelmes-
séget. A Kecskeméti Planetá-
rium világhírû napóráját Te-
res Ágoston professzorról ne-
vezi el a Porta Egyesület.
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Kukac növényvédõ-
szer, vetõmag és 
állateledel bolt

Õszi ajánlatunk:

kályhacsövek vesszõ- és cirok-

seprûk lombgereblyék

egér -és patkányirtók tápoldatok,

mûtrágyák virághagymák: tulipán,

jácint, nárcisz, krókusz… hobbiál-

lat-tartáshoz kellékek, különféle ál-

lateledelek és még ezer apró cikk

a ház körüli munkához.

Kecskemét, Erdõs Imre u. 6. 

Tel.: 76/477-351

GYÓGYVÍZ–FEDETT
USZODA–JACUZZI–SZAUNA–

INFRASZAUNA–ÉTTEREM

Ünnepi nyitva tartás: 
dec. 26–30-ig 8–22 óráig,

dec. 31-én 8–16 óráig, január 1-jén 14–22 óráig! 
Telefon: 76/441-363. 

www.thermaltiszapart.hu

Üdülési csekk elfogadóhely és egészségpénztárakkal 
szerzõdött szolgáltató!

Eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Kiadó Kecskemét belvárosá-
ban, a Centrum Áruház
szomszédságában egy

70 nm-es üzlethelyiség.
Tel.: 30/9-788-480

Hat diakónust szenteltek fel

Búcsú a csillagok professzorától

AA  KKeeccsskkeemmééttii  PPllaanneettáárriiuumm  vviilláágghhíírrûû  nnaappóórráájjáátt  TTeerreess  ÁÁggoossttoonn
pprrooffeesssszzoorrrróóll  nneevveezzii  eell  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett..

Kedves Vendégünk!
EEnnggeeddjjee  mmeegg,,  hhooggyy  ffeellhhíívvjjuukk  ffiiggyyeellmméétt  aa  LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm  

sszziillvveesszztteerrii  pprrooggrraammjjáárraa..  MMeegghhiitttt,,  nnyyuuggooddtt  hhaanngguullaattúú  ÓÓéévv  
bbúúccssúúzzttaattóótt  sszzeerreettnnéénnkk  aajjáánnllaannii,,  mmeellyyhheezz  ffiinnoomm  éétteelleekkeett,,  

hhaallkk  cciiggáánnyyzzeennéétt  ééss  hhiiddeegg  ppeezzssggõõtt  kkíínnáálluunnkk,,  ééjjffééllii  ttoommbboolláávvaall..  
VVeennddééggeeiinnkk  aazz  ÉÉtttteerreemm  tteerraasszzáárróóll,,  ffõõúúrrii  kkéénnyyeelleemmbbeenn,,  kkeezzüükkbbeenn  ffoorrrróó

ppuunnccccssaall  ggyyöönnyyöörrkkööddhheettnneekk  aa  vváárroossii  ttüüzziijjááttéékkbbaann..

A szilveszteri menüsor a következõ:
VViissííttóó  mmaallaacc  üüddvvöözzllõõ  kkookkttééll
KKoonnyyaakkooss  kkaaccssaammeellll  ééss  kkaaccssaammáájjppáássttééttoomm
ccssííppõõss  kkaallooccssaaii  mmáárrttáássssaall,,ppiirrííttootttt  mmaaggvvaass  ssaallááttaaccssookkoorrrraall
KKeeccsskkeemmééttii  zzööllddssééggeess  vvaaddddiisszznnóó  eerrõõlleevveess  hhúússooss  ttéésszzttaabbaattyyuuvvaall
CCiittrroomm  ssoorrbbeett
ÉÉrrlleelltt  bboorrjjúússzzûûzz  PPoommppaaddoouurr  mmóóddrraa,,  ffüüssttööss  ppeeccsseennyyeelléévveell,,
áárrppaakkáássáávvaall  ééss  zzööllddbbaabbkkéévvéévveell
SSzziillvveesszztteerrii  ééddeess  ccssáábbííttáássookk  --  ppeezzssggõõkkrréémmmmeell  ttööllttöötttt  rréétteessrroollll,,
kkóókkuusszzooss  ffeehhéérrccssookkoollááddéé  ttrrüüffffeell,,  BBaaiilleeyy''ss  mmoouussssee
ÚÚjjéévvkköösszzöönnttõõ  ppeezzssggõõ

ÉÉjjffééllttõõll  sszzaabbaaddsszzeeddéésseess  ssvvééddaasszzttaalloonn::
KKoollbbáásszzooss  lleennccsseelleevveess  ffüüssttöölltt  oollddaallaassssaall
RRooppppaannóóss  ffõõtttt  vviirrssllii  bbuuggaaccii  mmuussttáárrrraall,,  hháázzii  kkeennyyéérrrreell
RRooppooggóóss  mmaallaaccssüülltt  ppeezzssggõõss  kkááppoosszzttáávvaall,,  hhaaggyymmááss  ttöörrtt  bbuurrggoonnyyáávvaall  

99990000,,--  FFtt//ffõõ

AAsszzttaallffooggllaallááss::
TTeelleeffoonn::  0066--7766--550099--117755,,  MMoobbiill::  0066--3300--882200--33336622

EE--mmaaiill::  vvaarrggaa..ppaall@@lliibbeerrtteeeetttteerreemm..hhuu



A vonóhorgokat gyártó
Bosal-Autolex Kft. 2004-
ben jött létre a holland tu-
lajdonú Bosal csoport és a
H. Szabó Sándor vezette
Autoflex-Knott Kft. fúziója
révén. A gazdasági össze-
fonódás sikerességét a
holland és a magyar vál-
lalkozás korábbi eredmé-
nyei és a mindkét oldalon
felhalmozódott szakmai
tapasztalatok is indokol-
ták. Ráadásul mindkét cég
családi vállalkozásként
kezdte, s így is vált meg-
kerülhetetlen piaci szerep-
lõvé.

– Akár rendkívülinek is
nevezhetõk azok az ered-
mények, amelyeket cé-
günk produkált a közel-
múltban. Tavaly 60 %-kal,
idén pedig, további 20 %-
kal nõtt termelési volume-
nünk. A négy évvel ezelõt-
ti 80 fõhöz képest ma már
150 dolgozót foglalkozta-
tunk – mondja az ügyve-
zetõ igazgató.

Részben a valóban im-
pozáns mutatóknak kö-
szönhetõen, úgy tûnik,
egyre inkább a Kadafalva-
Heliport ipari parkban lé-
võ komplexum válik a
Bosal csoport kelet-euró-
pai központjává. E hang-
súlyeltolódásnak köszön-
hetõen, a cég Kecskemét-
rõl irányítja az Oroszor-
szágban hamarosan
üzembe helyezendõ vonó-
horoggyár telepítési teen-
dõit is.

A terjeszkedés mellett
azonban, számos további
sikert is tartogatott az idei
esztendõ. Hosszas mérle-
gelés után ugyanis, a
Bosal cégcsoport úgy

döntött: két további gyárat
telepít Kecskemétre. A
Bosal-Storz autóemelõket
gyárt, a Bosal-Oris ugyan-
csak az autóiparban érde-
kelt, prémium kategóriájú
vonógömbjei, illetve a
nyitott autók komfortját je-
lentõsen növelõ szélfogói
révén. Utóbbi termékeket
többek között német, fran-
cia és svéd személygépko-
csikba szerelik be.

Sipos János szerint,
nincs számottevõ különb-
ség a nyugat-európai és a
magyar munkakultúra kö-
zött. A lényeg az eredmé-
nyességen van, valamint a
fokozódó verseny adta ki-
hívások közös leküzdésén.
Különösen a vonóhorgok
piacán éles a verseny. Eb-
ben a szegmensben ma a
Bosal-Autoflex Kft. piacve-
zetõ. De minden pillanat-
ban figyelembe kell venni,
hogy az autóiparba na-
gyon nehéz bekerülni és
bennmaradni, hibázás
esetén könnyen kegyvesz-

tetté válhat bármely cég.
Nem véletlen, hogy a siker
elsõdleges záloga a kép-
zett munkaerõ. Ennek ér-
dekében a Bosal csoport
cégei nagy hangsúlyt fek-
tetnek a munkaerõképzés-
re.

– Hiába rendelkezünk
ugyanis a legjobb techno-
lógiával, a megfelelõ hu-
mánerõ nélkül mindez fa-
batkát sem érne. A tulaj-
donosok elkötelezettek
abban az irányban is,
hogy korszerû, biztonsá-
gos munkahelyeket alakít-
sanak ki. Lényeges, hogy
mindenki tökéletesen tisz-
tában legyen feladatával,
s minden itt készülõ ter-
mék maximálisan megfe-

leljen a magas minõségi
kritériumoknak.

Ilyesféle elõzmények
után nem meglepõ, hogy
a Bosal csoport magyar-
országi egységei grandió-
zus tervekkel készülnek a
jövõ esztendõre is.

– Éppen néhány héttel
ezelõtt határoztunk a fej-
lesztésekrõl, s döntöttünk
arról, hogy a vonóhorog-

fejlesztõ kapacitásunkat
meg kell duplázni. Ez to-
vábbi munkahelyeket je-
lent. Arról is döntés szüle-
tett, hogy Kecskemétre te-
lepül az autóemelõ gyárt-

mányfejlesztése. Az új
funkciókat a jelenleg 16
ezer négyzetméteres, ám
hamarosan 32 ezer négy-
zetméteressé bõvülõ csar-
nok fogadja be, amely
méretei alapján egyedül-
álló a kecskeméti ipari
parkban. 

Az igazán nagy kihívást
persze, az oroszországi
terjeszkedés jelenti, s eb-

ben a folyamatban Kecs-
kemét a hídfõállás szere-
pet töltheti be – osztotta
meg várakozásait az Al-
földi Civil Naplóval Sipos
János.

Remek eredményeket mutató holland−magyar vállalkozás
BBoossaa ll --AAuuttóóff ll eexx   KKff tt ..

DDiinnaammiikkuuss  nnöövveekkeeddééss  jjeelllleemmeezzttee  aa  BBoossaall  ccééggccssoo--
ppoorrtt  kkeeccsskkeemmééttii  vváállllaallkkoozzáássaaiinnaakk  22000077--eess  eesszztteenn--
ddeejjéétt..  AA  ggyyáárrttáássii  kkaappaacciittááss  nnöövveellééssee  mmeelllleetttt,,  ffeejj--
lleesszzttééssrree  ééss  úújj  hhííddffõõáálllláássookk  kkiiééppííttéésséérree  iiss  lleehheettõõsséégg
nnyyíílltt  iiddéénn  ––  nnyyiillaattkkoozzttaa  llaappuunnkknnaakk  SSiippooss  JJáánnooss,,  aa
BBoossaall--AAuuttóófflleexx  KKfftt.. üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa..

Bosal−Autóflex Kft.
6000 Kecskemét, Kadafalva−Heliport

Tel.: (76) 505 714, 
fax: (76) 505 713

Web: www.bosal−autoflex.hu
Mail: info@bosal−autoflex.hu

SSiippooss  JJáánnooss
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