Ünnepköszöntő
Tisztelt Olvasók! A Sárfehér Napok valamennyi izsáki
ünnepe, amely segít néhány
napra feledni a hétköznapokat sújtó bajokat; a termelõket igen nehéz helyzetbe hozó alacsony terményfelvásárlási árakat, s a mindezt még
tovább rontó, egyre keményebb külföldi konkurenciát,
vagy a napról napra növekvõ
megélhetési költségek szorítását.
A huszonötödször megrendezésre kerülõ ünnepünkkel
tisztelegni kívánunk az elõdök és a mai izsákiak munkája, teljesítménye elõtt. Hagyományainknak megfelelõen, kiállításokon mutatjuk
meg, hogy mi minden termett
a határban, készült a mûhelyekben, vagy éppen festõink, képzõmûvészeink mûtermeiben. Tesszük mindezt azzal a reménnyel, hogy ez a
bemutatás segít jobban megismertetni úgy egymással,
mint az ilyenkor idelátogatókkal mindazt, ami nálunk
megterem, elkészül, amire mi
büszkék vagyunk, s okkal lehetünk azok. Jó látni a nagy
forgatagot ezen a három napon, s azt az érdeklõdést,
mellyel a különbözõ kiállításokat, versenyeket, rendezvényeket keresik fel igen sokan.

Sárfehér Napok
2008.
Rendõrök versenye
Kecskeméten

5. oldal

Moziünnep
2. oldal

Gondolom, nemcsak bennem fogalmazódik meg
ilyenkor az, hogy valamenynyiünk öröme mindaz a városi fejlesztés, amelyekrõl a
korábbi Sárfehér Napok
megnyitóin rendre beszámolhattunk. Idén az új 50 csatornás kábeltévé rendszerünk és
a szélessávú Internet-hálózat
megvalósulásának örülhetünk. Valamennyiünk öröme
az is, hogy a 200 éves évfordulóját e napokban ünneplõ
katolikus templom kívül-belül

megújulva várja a híveket és
az odalátogatókat a szép jubileum alkalmából. Öröm,
hiszen fejlõdésünk, városiasodásunk lépcsõfokai ezek,
de valamennyien tudjuk,
hogy nemcsak magunk mögött hagyott fokok vannak,
hanem még elõttünk lévõk
is, szép számban. Hogy
csak a legfontosabbakat
említsem;
egészségügyi
központ és új mûvelõdési
ház építése, iskola felújítás,
a csapadékvíz elvezetõ

rendszer kiépítésének befejezése, belterületi útjaink
felújítása.
Azt is tudjuk, hogy e fokokra csupán a magunk
erejébõl aligha léphetünk
fel. Központi támogatás nélkül, ideértve az uniós forrásokat is, ilyen nagyságú feladatok nem oldhatók meg.
Az elmúlt években több pályázaton jártunk sikerrel, s
bízom abban, hogy a jövõben is elkönyvelhetünk majd
néhány hasonló sikert, s lesz

az elkövetkezendõ izsáki
ünnepeken is mirõl beszámolni, például a fentebb
felsorolt beruházások valamelyikének megvalósításáról.
Mint a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágának elnökét, õszinte örömmel tölt el az is, hogy immár
16. éve Izsákon rendezhetjük meg a Magyar Köztársaság Fogathajtó Egyéni és
Csapatbajnokságát,
az
idény egyik legrangosabb

versenyét. Ennek köszönhetõen kiváló versenyzõk, szép
fogatok gyönyörködtetik a
sportág kedvelõit ilyenkor
Izsákon.
Kívánom, hogy az idei
rendezvényen
is érezzék jól
magukat. A
programkínálat
ehhez
most is garanciát jelent.
Mondok József
Izsák polgármestere

Az izsáki szüreti fesztivál és az országos fogathajtó bajnokság programja
Szeptember 26. péntek
• 9 óra: Fogathajtó pálya, díjhajtás
• 10 óra: Városháza, az Ipartestület és a Gazdakör kiállítások
megnyitása
• 14 óra: Sportpálya, gyermek
és nõi futballkupa
• 16 óra: Régi posta elõtt, a Borutca megnyitása
• 17 óra: Régi posta, A Kolon-tó
címû fotókiállítás megnyitója
• 18 óra: Városháza, A X. Izsáki
Képzõmûvészeti Alkotótábor festményeit bemutató kiállítás megnyitója
• 19 óra: Katolikus templom,
Papp Krisztina (Pécsi Nemzeti
Színház) dalestje és az Izsáki Ifjúsági Zenekar reneszánsz programja
• 18 óra: Szabadtéri színpad,

rock és rap fiataloknak. Közremûködnek: Totálkár, Ösztön Rap
együttes
• 22 óra: Vino Pinceklub Maróth
Viki és a Nova Kultur Zenekar
koncertje
• 23 óra: Fogathajtó pálya, Adrenalin Disco-party
Szeptember 27. szombat
• 8 óra: Fogathajtó pálya, maratonhajtás
• 9-tõl 17 óráig: Dózsa tér, az
ökumenikus vallási sátor gyermek
és felnõtt programjai
• 10.30 óra: Pálinkamúzeum, az
elszármazott izsákiak találkozója,
majd Mihala Ferenc és Szabó
Bence izsáki témájú könyveinek
bemutatója. (A programra nem
csak az elszármazottakat várják!)
• 14.30 óra: Szabadtéri színpad,

• 21.30 óra: Fogathajtó pálya,
Adrenalin est. Közremûködnek:
Irigy hónaljmirigy, Fiesta, Galambos Lajos, Kothencz Lajos
• 23.00 óra: Vino Pinceklub, a
Zöldkereszt Együttes koncertje

aerobik, moderntánc és jógabemutató
• 16.30 óra: Sportpálya, az izsáki és
a solti öregfiúk labdarúgó mérkõzése
• 16 óra: Szabadtéri színpad, a
Dolly Roll mûsora
• 17 óra: Szabadtéri színpad,
Gyenesei István önkormányzati
miniszter ünnepi köszöntõje,

majd a városi kitüntetõ címek átadása, borlovagok avatása
• 20 óra: Szabadtéri színpad,
Vikidál Gyula, Varga Miklós és
Sasvári Sándor koncertje
• 21.30 óra: Szabadtéri színpad,
utcabál a Rex Trióval
• 21.30 óra: Vino Pinceklub
AB/CD Tribute Zenekar koncertje

Szeptember 28. vasárnap
• 9 óra: Fogathajtó pálya, akadályhajtás
• 9 órától: Vasútállomás, országos motoros találkozó
• 10 óra: Katolikus templom,
ünnepi búcsúi szentmise a templom 200 éves évfordulóján
• 15 óra: Kossuth-Rákóczi út,
országos motoros felvonulás
• 16 óra: Kossuth-Rákóczi út,
szüreti felvonulás
• 16.30 óra: Szabadtéri színpad, színpadi programok. Köz-

„A város szívében,
gondoljon a szívére!”

KUKAC Növényvédõszer,
Vetõmag és Vasedénybolt

Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magas vérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48

remûködnek: Neptun Együttes,
Sárfehér Néptánc Együttes, Városi Mazsorettcsoport,
Mamarettcsoport, Flash Társastánccsoport
• 20 óra: Szabadtéri színpad, a
megasztáros Tóth Vera koncertje
• 21.30 óra: Szabadság tér, a
Demény Team extrémmotoros
bemutatója
• 22 óra: Szabadság tér, tûzijáték
(A Sárfehér Napok programjában, az Ipartestületben a kiállítások mellett idén is lesz vásár,
nagy választékkal és kedvezõ
árakkal! Plusz koncert pénteken!
Mindhárom nap borutca, kirakodóvásár, gyermekjátékok, hagyományõrzõ bemutatók, kiállítások a fõtéren és a fogathajtó
pályán!)

Az ING Csoport, a világ 9. legnagyobb
vállalata, Magyarországon is vezetõ
pénzügyi szolgáltató
kirendeltségvezetõt és 5 fõ pénzügyi
tanácsadót keres.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
Tel.:76 577 464
mobil: 06 30 944 7731

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6.
(a Piac csarnok mögött)
Tel:76/477–351, Nyitva tartás:
H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V:7-12-ig.

Ajánlatunk:
vetõmagok, növényvédõszerek, mûtrágyák,
tápoldatok, kerti szerszámok, ezer apró cikk,
amire a kertben szükség lehet!Kertészeti és
növényvédelmi tanácsadás!
Profi kertészeknek
– profi vetõmag!
„Jöjjön ki a piacra, rátalál a Kukacra!”
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Szerencsésnek mondhatja
magát a kecskeméti Mûkertváros, hiszen sok éven át
olyan agilis, a jobbítások és
fejlesztések érdekében remekül küzdõ önkormányzati
képviselõjük volt, mint dr. Fekete László. Egyebek mellett
új sporttelep, megmentett és
felvirágoztatott Vadaskert,
utak és csatornaépítések sokasága mutatja hatékony
munkálkodását ebben a városrészben. Nagyrészt neki
köszönhetõ az is, hogy egy
esztendõvel ezelõtt, felépült a
Mûkertvárosban az Assisi
Szent Ferenc Kápolna, a Mûvésztelep és a Vadaskert
szomszédságában.
– Elõször az új évezred elején, a házaknál tartott imaórákon vetõdött fel az a lakossági igény, hogy az istentiszteleteknek épüljön egy
méltó temploma ebben a városrészben – emlékezik vissza
a kezdetekre dr. Fekete László, úgy is, mint a kápolna épí-

Moziünnep
Szeptember 25 és 28.
között izgalmas filmekkel
várja az ország 276 moziterme a vendégeket. A
Palace Kecskemétben tíz
nagyszerû filmet láthat a
közönség. Ezek közül mindenki találhat magának
kedvére valót a kínálatban,
a gyermekektõl a nyugdíjasokig.
Aki az elmúlt pár hónapban a mozizás helyett elveszett a nyaralások, strandok és kerthelységek pihentetõ kavalkádjában,
ebben a négy napban bepótolhatja a filmes mulasztásait. Aki meg mozizott, és
nagyon megkedvelte valamelyik alkotást, most fél
áron repetázhat! A jegyár
ugyanis, tényleg csak 490
forint lesz.
A Moziünnep fõ célja,
hogy minél többen megengedhessék maguknak az
élményt, hogy kiváló minõségben élvezzék a vetítéseket, rendkívül kedvezõ
áron. Ezenkívül a kecskemétieknek most izgalmas
nyereményjátékokkal
is
kedveskednek a szervezõk.
Lesz MoziKvíz, melynek a
kisorsolandó ajándékait az
Attila Virágszalon, a Liberté
Étterem és az Alföldi Civil
Napló biztosítja, a fõdíj egy
Wellness hétvége lesz Hévízen.
Az idei már az ötödik
Moziünnep, amin a Palace
Kecskemét részt vesz. Tavaly megdöntötték saját
rekordjukat, ugyanis több
mint 10 ezer látogató jött
mozinkba a négy nap
alatt. Reméljük, az idén ismét megdõl a rekord, a
régi és új mozilátogatók
együtt játszanak, ünnepelnek.
Bõvebben: www.civilnaplo.hu

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

Egyéves az Assisi Szent Ferenc Kápolna

Együtt szépen és szerényen
tését szervezõ egyesület elnöke. – Pályázaton nyertünk a
Belügyminisztériumtól 9 milliót, de a tervek 60 millió forintról szóltak. Az adakozások, felajánlások, ingyen
munkák ellenére is látszott,
hogy képtelenség ennyi pénzt
szûkebb környezetünkben összeszedni. Hatalmas szerencsénk volt, hogy az ügyünk
mellé állt az egyházi kegyhelyek építésében, felújításában
sok éves tapasztalattal rendelkezõ kecskeméti Porta
Egyesület, Farkas P. József
közremûködésével. Ennek
köszönhetõ, hogy fûtésrendszer és orgona nélkül ugyan,
de egy évvel ezelõtt felszentelhettük a mûkertvárosi kápolnát, aminek a kivitelezését 13
helyi vállalkozás segítette.

– Ebben az ínséges világban, egy ilyen beruházás maga a csoda.

hogy az alapkõ letételétõl,
hogyan épült fel e városrész
kápolnája. Senki nem párta-

Az egy éves mûkerti kápolna

– Én is azt látom, hogy ma
már a civil szervezetek az igazán hitelesek. Közvetlenül
szemtanúja voltam annak,

lapon segítette, hanem a hitének adózva. És ez az igazán
erõs kapocs Isten és ember, illetve ember és ember között.

Bőrbe kötött ima
Különleges kötésû emlékkönyvet ajándékozott a kecskeméti
Wojtyla Barátság Központnak Tarapcsik Sándor, aranykoszorús
könyvkötõ mester. A II. János Pál pápa portréjával díszített bõrkötésû könyvet a Gutenberg Nap alkalmából adta át a mester
Farkas P. Józsefnek, a Porta Egyesület alapítójának.
Tarapcsik Sándor
könyvkötõ mester

– Már az elsõ pillanatban
láttam a lelki szemeim elõtt,
milyennek kell lennie ennek az
emlékkönyvnek – árulta el lapunknak a neves mester. –
Ugye, adott volt a pápáról készült olajfestmény fotója. Rög-

tön tudtam, hogy barna bõrbõl kell készülnie a borítónak,
hogy a betûknek visszafogottaknak kell lenniük, semmi
aranyozás, semmi ciráda, hiszen a kép a lényeg. A kezem

D és B Kulcskirály Bt.
Kulcsmásolás, kulcsok, zárak, lakatok,
speciális kulcsok másolása.
Páncélszekrény-kulcsok,
autó- és motorkulcsok minden típushoz.
Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.
Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is
készít az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
Autózárak összeprogramozása.
Épületzárak, postaládák, kilincsek.
Kulcsok riasztókhoz. Lakatok.
Zárbetétek és zárak javítása.

A már megszokott minõség jóval kedvezõbb áron.
Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)
Tel.: 76/322-902, 20/9330-887
Nyitva: kedd-péntek: 7.45-16.30, ebédszünet: 12.30-13.00
szombat: 7.45-11.00, hétfõn: zárva.

pedig szinte magától csinálta,
ami a fejemben összeállt.
– Talán fura, amit mondok,
de én is – aki mindig a régi
könyvek társaságában élt –
remegõ kézzel érek olyan
könyvritkaságokhoz,
mint
amilyenek például nemrégiben Ausztriából érkeztek. Vagy
negyven, az 1700-1800-as
évekbõl származó osztrák
könyvet kellett restaurálnom.
Szó szerint remegett a kezem,
amikor átvettem õket. Persze,
amikor munkám végeztével
visszaadom, az is nagyon érzékenyen érint. Nehezen tudok megválni tõlük. Bennük a
szívem, a lelkem. – Sokféle kitüntetést kaptam életemben.
Azonban az igazi elismerés
például az a pillanat, amikor
egy öreg néni jön a rongyosra
olvasott bibliájáért, s amikor
meglátja, amit csináltam belõle, visszahõkölve mondja: Ez
nem az enyém, alighanem eltévesztette! S mikor megmutatom neki a lapokon a kézírását, a kis bejegyzéseit, csak
ámul: Miféle varázslat ez?
Hát, az ilyen alkalmak az én
legszebb kitüntetéseim.

Miniszteri
elismerés
Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter,
eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül,
festmény emléktárgyat
adományozott a közelmúltban Király Józsefnek
építész mérnöknek, a
kecskeméti Free Line Építõipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ügyvezetõ
igazgatójának, a Kecskeméti Városszépítõk Egyesülete elnökének.

A mi kis kápolnánkat magukénak érzik a hívõk, szinte
minden istentisztelet teltházas
a felszentelése óta, ami a lehetõ legnagyobb elismerése
küzdelmeinknek.
–Templomépítõ egyesületüket nem számolták fel a
mûkerti kápolna felszentelésével. Miért?
– Azért, mert egy dolog
téglával építkezni, s más dolog egy ilyen létesítményt
fenntartani, tovább gazdagítani. Még sok a tennivalónk.
Most érkezik Németországból egy új orgona a kápolnába, testvéri ajándékként. Mára sikerült kifizetnünk a székek árát, s az ideiglenes fûtés
is megoldódik hamarosan.
Építkeznünk kell tovább,
hogy ez a remek kis közösség
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a jövõben is életképes maradhasson.
– Közben azt hallani, hogy
a magyar katolikus egyház
nehéz anyagi helyzetben van.
– Ám a civil szervezetek
ütõképesek, és hitüknél fogva nyújtanak segítõ kezet.
Szeretnénk – Bábel Balász érsek úr útmutatásai szerint –,
ha mihamarabb templomi
rangra emelkedne a kápolnánk. Ehhez viszont az kell,
hogy plébániai hivatal létesüljön a jövõben mellé, ahol
az esketéstõl a temetésig,
minden hivatalosan megoldható.
– Ünnepre készülnek, egyéves fennállásuk ürügyén.
Milyenre?
– Lehetõségeinkhez mérten, szépen és szerényen tartjuk meg majd ezt a megemlékezést. Október 4-én 16
órakor kezdõdik az ünnepségünk, amelyen szeretnénk
köszönteni minden õszinte
hittestvérünket.

Aranyi János a Petõfi-barát polgármester

Kicsi település,
nagy értékekkel
Aranyi János 1990 óta polgármestere Szalkszentmártonnak. Elõtte
az államigazgatásban és az építészetben is tevékenykedett, így az
ott szerzett tapasztalatait számtalanszor tudta kamatoztatni az utóbbi két évtizedben. Dunavecsérõl átjárva látja el közmegelégedésre
vezetõ feladatát, irányítása alatt a település szinte felvirágzott. Több
díjat is nyertek az utóbbi évben. Megkapták például a Virágos Magyarországért kitüntetõ címet, és az épített környezet megóvásáért
és felújításáért európai díjat vehettek át.
– Milyen fejlesztéseket hajtottak végre a
közelmúltban?
– Felújítottuk
és átalakítottuk
az iskolát, óvodát, községházát,
vadonatúj vendégházat és faluházat építettünk – nyilatkozta lapunknak Aranyi János. – Több utat
burkolattal láttunk
el, és rendbe hoztuk
a temetõinket is.
Most fontos beruházás elõtt állunk,
ugyanis egy egészségházat szeretnénk
létrehozni az anyák
és gyermekek védelmében, hogy az orvosi
rendelõben
csak a betegek forduljanak meg, a népiesen
„zöldkeresztház” pedig,
az egyéb egészségügyi feladatok ellátására álljon a lakosság rendelkezésére.
– Petõfi Sándor több hónapig
élt a községben, 112 verset írva
ezalatt. Ma is hatással van a település életére?
– Óriási Petõfi kultusz van nálunk, nagy tisztelet övezi a fiatalon hõsi halált halt poéta emlékét. Többek között iskola, múzeum, baráti kör, utca is õrzi a
nevét, de szobrot is állítottunk
neki. Személyesen is „Petõfi ba-

rátnak” vallom magam, tagja
vagyok az Országos Petõfi Társaságnak, nemzetközi Petõfi
emlékhely találkozókra is járok
és rengeteg rendezvényünk fûzõdik itt helyben a költõhöz.
– Melyik rendezvényüket érdemes felkeresni az év során?
– Májusban fogathajtó baj-

nokságot rendezünk, de talán
legnépszerûbb a júniusi nemzetközi motoros találkozó,
amely idén 700 résztvevõvel
zajlott le.
Jelentõs a novemberi Márton
napi ünnepségünk is, de az esztendõ minden napján szeretettel
várjuk az ide látogatókat, hiszen
ez egy kis település, de hatalmas értékekkel rendelkezik.
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Cirókás előadások
A kecskeméti Ciróka Bábszínház minden korosztálynak
igyekszik kedvében járni: mûsorválasztásukkal, programjaikkal. Hétközben az óvodásoknak, kisiskolásoknak és a
városba látogató kiránduló
csoportoknak kínál elõadásokat az intézmény, hétvégén
pedig, a családokat invitálják
játékos színházlátogatásra.
Havonta egy alkalommal a
középiskolásokat és a felnõt-

teket is csalogatják a nézõk
soraiba, a Pestiek a Budai
utcában címû rendezvénysorozatukkal. Ennek keretében
neves budapesti vendégmûvészek, társulatok, táncszínházak mutatkoznak be a
kecskeméti közönségnek.
Szeptember 24- 25- 26-án
10 órától, szeptember 28-án
pedig, 10.30-tól látható a
Mese a kutyusról meg a cicusról címû elõadás.

Az új színházi évad kínálata

Parola a közönséggel
Kecskeméten új direktorral kezdõdött el az új színházi évad.
Cseke Péter mottója: – Kezet nyújtunk a közönségnek. – Színes az elõadásra kerülõ darabok palettája, vagyis látható a
törekvés azon nézõi rétegek színházba csábítására, akiket az
elmúlt évek repertoárja nemigen ingerelt bérletet vagy jegyet
váltani.

évadban nem kockáztat: közönségsikerekkel szeretné itteni rendezõi pályafutását kezdeni.
A Holdvilág és utasa
(Szerb-Forgách) nem véletlen

A darabok fogadtatása
ugyan kiszámíthatatlan, de ha
hinni lehet, hogy a zenés darabok vonzzák a legnagyobb
közönséget, akkor a Hello
Dolly (Kállay Borival, Oszter
Sándorral és a lányával,
Oszter Alexandrával) valószínûleg sikerre lesz ítélve. A gyerekelõadások közé sorolt, ám
felnõtteket is elbûvölõ Padlás
ugyancsak olyan zenés darab, ami sok nézõt vonzhat.
Már csak azért is, mert a
Megasztár Puskás Péterének
és a Társulat üdvöskéjének,
Simon Boglárkának a fõszereplésével lesz látható a kecskeméti deszkákon.
A nagyszínház elsõ prózai

hasonlít az Utas és holdvilág
címére, lévén, hogy annak
alapján íródott. Az alapmû ismert és kedvelt regény, egy fiatalember vándorlásairól, bolyongásairól szól, aki életének
kiteljesedését kutatja. Az
Ágacska (Csukás-Darvas) egy
gyerekeknek szóló mesejáték
lesz, Molnár Keresztyén Gabriella rendezésében.
Peter Shaffer Amadeusa
zárja az évadot a nagyszínházban. Mint ismeretes,
1984-ben Milos Forman filmet rendezett a történetbõl,
mely Oscar-díjat kapott. Ez a
történet Mozart és Salieri
szembenállását mutatja be
Bagó Bertalan rendezésében,

Márta néni növendékei

50 éve ballagtak
Nemesszeghyné Szentkirályi Márta emlékére jubileumi osztálytalálkozóval egybekötött emléktábla koszorúzást rendeztek
Kecskeméten a napokban. Márta néni alapító igazgatója volt
az ország közoktatásában elsõként a hírös városban, 1950ben elindított Ének-Zenei Általános Iskolának (ma Kodály Iskola). Munkássága és hivatástudata példaként szolgál mind a
hazai, mind a külföldi zenepedagógusok számára.
Az említett Ének-Zenei
Általános Iskola 8. osztályából ötven esztendõvel
ezelõtt ballagtak a növendékek; búcsúztak az intézmény kitartóan harcos, Kodály Zoltán támogatását és
segítségét megnyerõ alapítótól, a tanári kartól, egymástól. A Kósa Vilma tanárnõ ötletébõl szervezõ-
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mely az alapító szellemiségét hordozva azóta elnyerte a „Magyar Örökség Díjat”. A koszorúzás után felcsendült az elsõ iskolavezetõ kedves dala: „A csitári
hegyek alatt…”
A találkozó a Református
Kollégiumban folytatódott,
ahol a jelenlevõk nagy
meglepetésére, egy doku-

bemutatója, a Komédiás had,
avagy Thespis kordéja címû
Jókai színmû, mely a magyar
színház hõskoráról, Kelemen
Lászlónak, az elsõ magyar
színigazgatónak a világáról
szól.
Bátor kísérletre vállalkozik
Cseke Péter rendezõként az új
évadban, hiszen Paul Pörtner
Hajmeresztõ címû, bûnügyi
társasjátékként aposztrofált
mûvét viszi színre. A Játék a
kastélyban címû Molnár Ferenc bohózatot szintén Cseke
direktor jegyzi majd rendezõként. Molnár mûveit mindig,
mindenütt nézõcsalogatóknak tartják, vagyis úgy tûnik,
az új színigazgató az elsõ

Kõszegi Ákossal a fõszerepben.
A Kamaraszínházban négy
bemutatója közül az egyik, Az
állatok birodalma. Schimmelpfennig kortárs drámáját
Bodolay Géza álmodta színpadra. Egészen másfajta értelemben lesz kamaradarab az
Eszter hagyatéka ( Márai Sándor), Sára Bernadett fõszereplésével. Forgáchcsal nemcsak
a Holdvilág és utasánál találkozhatunk, de A kulcs címû
komédiáját is színre viszik az
új évadban Kecskeméten, a
Kamaraszínházban.
A Költészet Napját fogja
köszönteni a Vers vagyok én is
címû klasszikus irodalmi mûsor, melynek elsõ része nyugatosok mûveibõl tevõdik össze, második része a „Tanár úr
kérem” lesz, a harmadik pedig, a 20-21 századi magyar
költõk alkotásaiból válogat
majd. Ezt a mûsort a színház
falain kívülre is tervezik vinni.
Az Üzemszínházban, mely
a Magyar Dráma napján a
Ruszt József Stúdiószínház nevet vette fel, Goljov-Barta:
Garcia Lorca házát(mozgásszínház), Gogoltól a Pétervári
történeteket, illetve az Õrült
naplóját tûzték mûsorra.
Az évad tehát elkezdõdik,
nemsokára kiderül, a közönség hogyan fogadja a „feléje
nyújtott kezet”. A mûvészeknek sok sikert, a nézõknek
tartalmas szórakozást kívánunk!

Találkozás a zománccal – a csodával
Koszorúzás a Budai utcában
dött jubileumi találkozóra
a 25 fõs csoportlétszámot
kibõvítették azokkal, akiknek akár egy napig is kapcsolata volt a kezdõ társasággal, vagy a gimnáziumi
ének–zene osztállyal. Ekkor
kezdõdött meg a szervezési
munka oroszlánrésze, a kutatás. Kiderült, hogy ötven
év távlatából is megtalálható valaki, igaz ennek a
folyamatnak a türelem és a
kitartás elengedhetetlen
kellékei.
A meghívottak közül 31en tudtak elmenni a gyülekezõpontra, ami a Márta
néni tiszteletére készült emléktáblánál, a Budai utcában volt. Az elsõ pillanatokban a rég nem látott iskolatársak boldog üdvözléséé volt a fõszerep.
A koszorúzáskor K. Udvari Katalin mondott beszédet, melyben méltatta az
igazgatónõ nevelõmunkáját, szólt az utódiskoláról,

mentumfilmet nézhettek
meg általános iskolai önmagukról, Márta nénirõl,
bemutatván a mûvészeti
nevelés fantasztikus eredményeit, s a résztvevõk boldogságát. A lemezt K. Udvari Katalin és az általa
alapított egyesület, a Psalmus Humanus Mûvészetpedagógiai Egyesület készítette az Unesco támogatásával. Ma már nemzetközi
sikereket is magáénak tudhat ez a civil szervezõdés,
mely 2007-ben a Magyar
Unesco bizottság tagja lett.
Az egyesület tevékenységei
között szerepel az integrált
mûvészeti nevelés terjesztése, ezzel a legilletékesebbeket, a fõiskolás tanítónövendékeket célozzák meg.
Remélhetõleg
elindítják
õket azon az úton, melynek
végén a minden nap éneklõ-zenélõ iskola mindenhol
élõvé válik.
Gy. Sz.

1975-tõl minden évben megrendezik a Kecskeméti Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotótábort. Az idei hathetes nyári
együttlét is kiváló lehetõséget biztosított az alkotáshoz a világ
minden tájáról érkezõ tanult és tanulni vágyó mûvészeknek.
Az 1985-ben alapított alkotómûhelyben (a Bethlen krt. 16.
szám alatt) ugyanis, szakmai továbbképzés is folyt ezen a nyáron mindazoknak, akik elég bátrak voltak felfedezni a zománc
rejtett világát.

hogy a hazugságtól mentes
értékeket hirdessék. Ilyen
téma volt például az elmúlt
években Bartók, Kodály,
idén pedig a Biblia, illetve
Mátyás király, az európai
reneszánsz nagy uralkodója. 2009-ben a Porta Egye-

– Érkeztek hozzánk többek között cseh, szlovák,
német, francia, bolgár
amerikai, izraeli és orosz
mûvészek – nyilatkozta lapunknak Gyergyádesz László, az alkotómûhely igazgatója. – Azt tapasztaltuk,
hogy bár más-más mûvészi
stílust, felfogást, világnézetet képviselnek, egyben
egyformák: mindegyikük
tiszteli az anyagot. Ez a kiindulópont, hiszen a tehetséget, a zománcmûvészetre
való adottságot kizárólag
az anyag ismeretének mélyítésével lehet odáig fejleszteni, hogy poétikus, felszárnyaló mûvek jöjjenek
létre.
Mint fogalmazott, az a
legfontosabb, hogy saját
világképe legyen az embernek, ne pedig másokat utánozva alkosson: a zománc

sülettel együttmûködve Karol Wojtyla, vagyis II. János
Pál pápa lesz a mûvek hivatalos ihletõje. Vagyis a
szeretet és a megértés iste-

Koszta Zsófia alkotása
erre a saját útra segít rátalálni, az egyéniség teljesedik ki általa. Azért választanak rendszeresen olyan témákat az alkotótelepen,
amelyek kellõen tiszták,

ni parancsát szeretnék a
mûvekbe átültetni.
Mivel a zománcmûvészeknek nincs lehetõségük
felsõfokú szakképzésre, az
alkotótelep hatalmas hiányt
pótol: Itt rendelkezésre áll
az a technikai és szakmai
háttér, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a zománc
születését, vagyis az anyag
átalakulását, varázslatát
kellõ alázattal kezelje az alkotó. Vannak, akiket a zománcmûvészet szépsége elvakít, és öncélú mûveket alkotnak, holott Morelli Edit
zománcmûvész szerint, az
alkotónak ugyanolyan intuitívnak kell lennie, mint az
anyagnak. Vagyis az a cél,
hogy úgy fejezze ki mondanivalóját a zománccal, amit
semmilyen más módon
nem lehet: a mûvész igazodjék az anyaghoz, ne fordítva. A zománc ugyanis,
különös matéria: változtatja
színét aszerint, hogy honnan esik rá a fény. Mint
maga a Szentírás: témák és
formák szimbolikus, kiismerhetetlen, csodás kincstára.
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Látványosan épül−szépül Jakabszállás
Szabó Mihály 1990 óta Jakabszállás polgármestere. Büszke
arra, hogy az önkormányzat élén kiváló szakmai tudású csapatot tudhat maga mellett, s immár évtizedek óta szorgalmasan
dolgozhat szeretett községe boldogulásáért. Idén is csaknem
60 millió forintos fejlesztéseket hajtottak végre a faluban.
– Felújítottuk
a központot,
parkokat hoztunk
létre,
telkeket alakítottunk
ki,
melyeket jó lenne minél hamarabb értékesíteni, hogy az így
befolyt összeget vissza tudjuk
forgatni a település további
szépítésére. Nem dõlhetünk

hátra, mert tennivaló akad
bõven: a könyvtárra is ráférne
a restaurálás, járdákat,
úthálózatot kellene építeni, és
a mûvelõdési háznak is
igényesebb arculatot álmodtunk meg.
– Mint minden kis település
elsõrendû feladata a népesség
megtartása, illetve elérni, hogy
az itt lakó emberek aktív

Egy szép vendégváró tanya Jakabszállás határában

résztvevõi legyenek a közösségi életnek. Szorgalmaznunk
kell a vállalkozói szféra
növelését, mert az csak pozitív
hatást gyakorolhat a helység

hangulatára. A felnõtt képzés,
oktatás állandó jelenléte vélhetõen azt eredményezné,
hogy a „Mûvelõdés hete”
kibõvülne a „Mûvelõdés

évére”, ezt pedig biztosítaná a
falu talpon maradását, sõt fellendülést is hozna magával.
Legégetõbb problémánk a
közrend,
közbiztonság

helyzete. A polgárõrség mellett
óriási szükség lenne egy helyi
rendõrre is.
– Az általános iskolánk
felújítására is mindig nagy
gondot fordítottunk. Örömmel tölt el bennünket az
intézmény jó híre. Az önkormányzat és a vállalkozók
karöltve teremtik meg a testedzés
feltételeit
településünkön. Okvetlenül
megemlíteném méltán népszerû fogathajtóinkat, futóinkat,
s a legnépszerûbb játékunk, a
labdarúgás képviselõit.

Itt szorgalmas emberek laknak
Konfár János, Jakabszállás alpolgármestere a helyi
mindennapokról így nyilatkozott lapunknak:
– Ami engem illet, szeretek itt élni, a gyökerek is ide
kötnek. Alapjába véve jó a
hangulat a községünkben,
bátran állíthatom, hogy ez
egy összetartó közösség.
Mivel mezõgazdasági területen lakunk, régóta belénk

ivódott a munka és a föld
szeretete. A legtöbb család
ebbõl tartja fenn magát, jómagam is szarvasmarha tenyészéssel foglalkozom.
– Közös vonás, hogy
dolgozni szeretõ, szorgalmas emberek lakják településünket, akiknek meg
kellene adni a lehetõséget
a munkára, ideálisabb feltételeket biztosítani szá-

mukra. Sajnos számtalan
akadállyal kell megküzdeniük az agrárágazatban
szorgoskodóknak. Országos szinten megvédhetnék
a gazdákat, gondolok itt a
tejet, almát, szõlõt termelõkre, a sertéstartókra,
sokszor érezzük magunkat
kiszolgáltatott helyzetben.
Képtelenek vagyunk nem
csekély önuralommal fo-

gadni az egyre érkezõ
megszorításokat. Remélem, a közeljövõben javulhat a helyzetünk.
– 1994 óta vagyok a településünk alpolgármestere. Megtisztelõ feladat segíteni a falu elõre menetelét,
fejlõdését. Bátran szembenézünk a kihívásokkal,
büszke vagyok arra, hogy
itt tevékenykedhetek.

A jég hátán is megélnek
Kiss József családi vállalkozás keretében 50 hektáron spárgát
termeszt, mellette hatalmas meggy és szilvafa ültetvényen is
gazdálkodik. Állandóan mozgásban van, legújabban bodzatermeléssel is igyekszik bõvíteni a külföldre szállított áruk listáját. Az agrárágazatban felmerülõ gondokról faggattuk.
– Az elmúlt két év nem sikerült igazán jól a nagy szárazság miatt, ami különösen a
spárgának nem kedvezett –
mondta el lapunknak a jakabszállási vállalkozó. – Télen pedig, a gyümölcsösben volt jelentõs a fagykár. Sajnos, mint
minden mezõgazdaságban

dolgozó vállalkozó, mi is ki vagyunk szolgáltatva az idõjárás
és a piac szeszélyének.
– A rengeteg szigorú szankció sem kedvez az exportnak.
Németországba, Olaszországba, Ausztriába is szállítunk
a megtermelt áruinkból, és állítom, hogy sokkal nagyobb a

követelmény velünk, mint a
külföldi gazdákkal szemben.
Nem egyszerû megfelelni az
EU-szintnek: a temérdek bevizsgálás, ellenõrzés, naplóvezetés, és egyéb adminisztráció
mellett, ha stílszerû maradok,
éppen csak "spárgába" nem
kell lemennünk.
– Jakabszálláson legtöbben
a zöldség és a gyümölcs termelésbõl tartják el a családjukat. Aki itt, a száraz homokon
elboldogul, az a jég hátán is

megélne. Jobban meg kellene
becsülni ezeket az embereket.
Egy gyõri farmer nem gondolkodik, mivel vesse be a birtokát, mert mindenre alkalmas a
területe, ami a mi földjeinkre
nem mondható el. Szeretek itt
élni, hiszen itt nõttem fel, magánemberként és vállalkozóként is jól érzem Jakabszálláson magam.
Bács-Spárga KFT
6078 Jakabszállás,
Jókai u. 43.

Csodaszer a síkosság ellen
Tánczos László, a Jeli 2000 Kft. igazgatója, vállalkozásában is kamatoztatja agrármérnöki és közgazdasági egyetemen megszerzett tudását.
A családi cégben – amelynek három tevékenységi köre ven – 26 embernek biztosít munkát: egyik, a növényvédõszer- és mûtrágyakereskedelem, 17 hektáron almát termelnek ahol a növényvédelemben szerzett tapasztalatait bemutatókkal osztja meg a többi gazdával.
Harmadik pedig a lombtrágya gyártás ahol a legnagyobb sikert a síkosság-mentesítésére használt CMP-A oldat készítésével érték el.
– Ez a kizárólag magyar fejlesztésû készítmény mindenben megfelel a követelményeknek: környezetbarát, lebomlik a talajban,
nem okoz korróziót, a betont, a
vasat, a fémeket sem támadja
meg, s az élõvilágra sincs káros

hatása – mondta el az ügyvezetõ
a hamar népszerûvé vált találmányról. – A CMP-A oldat összetétele: 36% kálcium-magnéziumkáliumacetát, Nyugaton már
több évtizede szinte csak az ilyen
alapú mentesítõ anyagot alkal-

mazzák. Ez a termék különösen
alkalmas megelõzõ jellegû síkosság mentesítésre, olyan helyeken,
ahol a korrózió, klorid ion pusztításának elkerülése fontos feladat:
repülõterek, hidak, felüljárók esetén, a hétköznapi életben pedig a
gépkocsi beállók, díszburkolatok,
járdák állapotát õrzi meg. A szilárd síkosság mentesítõ szerekkel
ellentétben, a hatását is azonnal
kifejti, a kiszórás után pedig, megakadályozza a jégképzõdést, illetve a hó és a burkolat közötti kap-

csolat kialakulását. Másik funkciója, hogy elõsegíti a jégolvasztást
is. – A CMP-A oldat színtelen,
szagtalan, nem mérgezõ, semmiféle környezeti problémát nem
okoz, következõ évben a
növényzet tápanyagként tudja
hasznosítani úgyhogy a közelgõ
fagyokra tekintettel, bátran ajánlom mindenki figyelmébe!
JELI 2000 KFT 6078 Jakabszállás,
II .kerület 18/c, Tel./fax: 76/382-184
Mobil: 30/9952-077
info@jeli2000.hu, www.csoppmix.hu

Építőipari gépek forgalmazói
Fekete István, R&B Bauma
Kft. tulajdonosa: – Cégünk
egyik alaptevékenysége az
építõipari gépek (forgókotró,
földmunkagép, homlokrakodó) forgalmazásából áll.
Ezen a területen jelentõs exporttal is büszkélkedhetünk,
többek között Németország-

ba, Szlovéniába, Romániába, Angliába is szállítottak
már a nálunk vásárolt munkaeszközökbõl. Vállalkozásunk másik fõ profilja a földi
gépmunkák: részt vettünk az
M5-ös, M6-os, M7-es autópálya építésében, felüljárók
létrehozásában is dolgoztunk

már, legutóbbi referenciaként pedig az üllõi Raiffeisen
csarnokot említeném. Örömmel tölt el, hogy már 5 éve
sikeresen mûködünk, pedig
–mint minden vállalkozásnak- nekünk is ott lebeg a
szemünk elõtt a körbetartozás veszélye. Boldog vagyok,

hogy Jakabszálláson hoztam
létre a Kft.-t, mert szeretek itt
élni a családias légkör miatt,
és szimpatikus emberek alkotják a közösséget is.
R&B BAUMA KFT.
6078 JAKABSZÁLLÁS
036/209 hrsz.
Telefon: 70/9-48-48-48

Alföldi Civil Napló
Megjelenik 30.000 példányban!
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Szerkesztõség: 6000 Kecskemét, Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás: Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

2008. szeptember

Gaz ölelte új parkolók

Karos forgalomirányító verseny

A kereszteződések karmesterei
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a rendõrök
karos forgalomirányító országos versenyét, aminek –
1997 után – másodszer adott otthont Kecskemét a na pokban. Mint ismeretes, ma már jobbára csak kivételes
esetekben – demonstrációk idején, delegációk felvezetésekor, helyszíneléskor, technikai problémák esetén – van
lehetõségük a rendõröknek a karos forgalomirányításra.
Ennek gyakorlására jó lehetõséget kínálnak az ilyen
szakmai megmérettetések. Egybehangzó a vélemény,
hogy a kecskeméti versenyt olyan színvonalasra sikerült,
amit nehéz lesz felülmúlni a jövõben.

Kecskemét belvárosban
több helyen találunk viszonylag újonnan épített parkolókat egy-egy lebontott ház területén. Ezeket jórészt úgy
alakították ki, hogy kiemelt
szegélylyel körbevették, mellette a területet zúzottkõvel feltöltötték.
Sok esetben azonban, sajnos elmaradt a kiemelt szegéllyel határolt terület termõfölddel való feltöltése, így
azok most üresek, vagy gyomosak. Ahelyett, hogy gon-

dozott gyep, vagy virágágyások ölelnék körül az autók várakozó helyeit. Ha egyszer
már a városnak bevétele
származik a parkolásból, miért nem figyel senki sem arra,
hogy a környezet szebb legyen?
Szerencsére találunk példát az ellenkezõjére is,
ilyen a Szalagházak mögötti terület. Igaz, ott elõtte
már kialakítottak egy zöldfelületet, és a parkolót utána építették meg.

Siralmas látvány

Biztosan sokaknak szemet
szúr Kecskemét fõterén, a
volt szovjet hõsi emlékmû
környékén összetöredezett
márványlapok látványa. Az
emlékmû helyén most egynyári virágágyás díszlik, ám a
környéke csupa töredezett
márványlap. Pár évvel ezelõtt, a fõtér burkolatának átépítése során, ezt a terület elfelejtették felújítani. Ami
eszükbe juthatna végre az il-
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letékeseknek, mert a mai állapotában nagyon siralmas
látvány ez a placc. Azzal
együtt, hogy a környezõ padok graffitikkel tarkítottak, a
burkolat mellett pedig, megmaradtak a vasból készült
tartóoszlopok. Reménykedjünk, hogy ezen a fesztiválokban gazdag nyáron, nem
ezeket kezdték el fotózni
Kecskemét nevezetességeiként a turisták.

Bári István,
a Kiskun Autósiskola
ügyvezetõje,
zsûritagként
így értékelte
a látottakat:
– Csak megerõsíteni tudom, hogy remek, magas
színvonalú vetélkedést tekinthettek meg a jelenlévõ
szakemberek és az összegyûlt járókelõk egyaránt.
Rendkívül felkészült rendõrök mutatták meg képességeiket, pedig az autósok
gyakran tették próbára
õket.
– Milyen erényeket kellett
csillogtatniuk a versenyzõk nek?
– A szolgálat átadásaátvétele, bekapcsolódni az
irányításba az egyik legnehezebb részfeladat. A
gyors reagálás alapkövetelmény a rendõri munka
egyéb területein is, de itt
még
határozottabban
szükség van rá. A váratlan
helyzetekre, mint a harsogóan szirénázó mentõautó
megjelenésére, csak élesben lehet megfelelõen felkészülni.
– Miért támogatta ezt az
eseményt?
– A közlekedés már évek
óta a szívem csücske. Tanulóinkat kiválóan felkészült
oktatóink segítik az ilyen
szituációkban, nem is okozott nekik problémát áthaladni a verseny helyszínén…

Füredi
András, a
Füredi Autósiskola
ügyvezetõje
is
árgus
szemmel figyelte a résztvevõk teljesítményét.
– Több éve vagyok tagja az Országos Balesetmegelõzõ Bizottságnak,
ezért is támogattam ezt a
versenyt, s örömmel tettem eleget a felkérésnek,
hogy pontozzam az indulók teljesítményét – nyilatkozta lapunknak. – Nagy
szakmai hozzáértést igényel ez a feladat minden
versenyzõtõl, hiszen elengedhetetlen, hogy a közlekedés nyelvén jól tudjon
kommunikálni, hogy zökkenõmentesen irányítva a
forgalmat, mindig képes
legyen úrrá lenni a kialakult helyzeteken. Magam
is részt veszek a versenyzõk felkészítésében, ezzel
is igyekszem segíteni a
munkájukat.
– Melyik gyakorlat nyer te el leginkább a tetszé sét?
– A párosok üde színfoltjai voltak a megméret-

tetésnek: sokak számára
nyújtottak esztétikai élményt, ahogyan szinkronban dolgoztak. Széles repertoárjukból mindig elõhúztak valami újat. Az
alakiságnál pedig, figyelmet fordítottak arra, hogy
katonás fegyelemmel hajtsák végre a feladataikat.

Szinte igazi karmestereket
is felülmúlva, vezényeltek
le egy-egy gyakorlatot.
– Volt, ami nem tetszett?
– Sajnos a lehangoló
közlekedési morál most is
megfigyelhetõ volt. Sok
szabálytalankodó autóst
észleltünk, néhányan azt
sem értették, hogy mit

mutat a rendõr, és kockázatos manõverekbe kezdtek. Célravezetõ lenne
már az általános iskolákban elkezdeni a helyes
közlekedést tanítani a
gyerekeknek, így talán kialakulhatna egy sokkal
nyugodtabb,
normálisabb, tisztább közlekedési
magatartás, jelentõsen
csökkentve a balesetek
számát.
A rendezõ megyei fõkapitányság részérõl Mihályné Bornemissza Eleonó-

ra sajtóreferens így nyilatkozott lapunknak:
– A záróünnepségen elhangzottak szerint, a magasrangú vezetõk kitûnõre
értékelték a versenyt. Úgy
vélték, alaposan fel van
adva a lecke a következõ
évben rendezõ megyének,
nehéz lesz túlszárnyalniuk
az idei viadalt. Sikerült
gördülékenyen lebonyolítanunk a színvonalas kiegészítõ programokat is.
A Petõfi Sándor utca, a
Dózsa György utca, Mária
utca és az Árpád krt. találkozásánál lévõ keresztezõdése volt az idei verseny
helyszíne. A négy sarkon
foglaltak helyet a zsûri
tagjai, akik szigorú szabályok szerint ítélték meg a
résztvevõket. Öt perc állt
mindenki rendelkezésére,
az egyéni stílus, a koreográfia is sokat nyomott a
latba.
– Kik lettek a gyõztesek
végül?
– Az egyéni versenyt –
meglepetés vagy sem –
egy orosházi rendõrnõ,
Gyurcsán Zsuzsa nyerte
meg. Második Bene Ferenc (Borsod), harmadik
pedig, Babai Krisztina
(Somogy). A páros, illetve
az összetett verseny Bene

Ferenc és Szabó László
(Borsod) sikerét hozta. A
kitartó nézõket gyakran
ragadtatta tapsra egy-egy
karmesteri módon bemutatott vezénylés.

Kecskemét,
Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: 76/494-382;
20/3494-382,
Fax: 76/504-428
www.furediautosiskola.hu

AUTÓ UNIVERZÁL JÁRMÛJAVÍTÓ, KERESKEDELMI,
SZOLGÁLTATÓ KFT.

6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.(5. számú fõút mellett)
Telefon: 76/485-202, Fax:76/506-781
Nyitva tartás: autómentés, mosás, szervíz:
0-24 óráig; javítómûhely: 6-17 óráig.

(Kecskemét, Hajdú u. 2/a. – A
Rákóczi utca és a Hajdú utca
sarkában.
Tel.: 76/324-670)
Különleges és olcsó ételek: grillcsirke,
babgulyás, rántott húsok, szendvicsek,

Az összeállítást
támogatta:

GYROS, saslik, pizza, hamburgerek, palacsinta. Kávé, tea üdítõk. Ticket Restaurant ételutalványok és Sodexho Pass hideg-meleg ételutalványok beválthatók.
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Ungor és Ungor Borház Kft.
Szõlõfeldolgozással, bortermeléssel, üdítõ- és energiaital
gyártásával foglalkozik
az ágasegyházi
Ungor és Ungor
Borház Kft., amely
1995-ben családi
vállalkozásként
kezdte meg mûködését, az egykori
Mathiász szövetkezet területén.
Ma már a térség
legjelentõsebb bo-

rászatai között emlegetik ezt a
céget, holott egyik legfontosabb, legismertebb termékük az Adrenalin
néven forgalomba hozott
energiaitaluk lett. Ez az
ital ma már a hazai
üzleteken kívül a román,
bolgár és szlovák boltokban is keresett, sõt az
idén betörtek vele a svéd,
dán, belga, holland és
német piacokra is.
Üdítõitalaik közül pedig,

a Süsü gyerekpezsgõ örvend
kiemelkedõ népszerûségnek.
A cég hazai viszonteladói
hálózata országos lefedettségû, termékeik megtalálhatók a legnagyobb áruház-

láncok polcain is. Az elmúlt
években
több
üzemi
boradóraktárat, telephelyet
létesítettek, s a térség egyik
legjelentõsebb szõlõfelvásárlójává fejlõdtek.

Az Ungor testvérek által
navigált cég forgalma megsokszorozódott az elmúlt két
esztendõben, a borokat és
az
üdítõket
tekintve
egyaránt. Büszkén állítja a
testvérpár, hogy sikereik,
kereskedelmi partnereik
megelégedettsége – a
technikai, technológiai
fejlesztéseik mellett –
kollégáik kiváló szaktudásának is köszönhetõ.

Elérhetõségeink:
Ungor és Ungor Borház Kft.
Tel./Fax:
06/76/571-003,
06/76/571-004
E-mail:
ungor@t-online.hu
www.ungorborhaz.hu
www.adrenalinenergiaital.hu

Priland Könyvelõ és Adótanácsadó Iroda

Ahol fontos a bizalom
A könyvelés és az adótanácsadás azok közé a szolgáltatások
közé tartoznak, amelyek a leginkább igénylik a bizalmat
ügyfél és szolgáltató között. Éppen ezért, minden ügyfelünkkel
hosszú távú személyes partnerkapcsolat kiépítése a cél - vallja
Prikkelné Rácz Csilla, az izsáki Priland Bt. ügyvezetõje.

– Tiszteljük vállalkozóink idejét,
ezért fontos, hogy a szolgáltatást
minél kényelmesebben vehessék
igénybe. Ennek érdekében egyre
több levelet küldünk Interneten a
gyorsabb tájékoztatás, optimálisabb idõkihasználás érdekében –
árulta el lapunknak a könyvelõ és
adótanácsadó
irodájának
vezetõje. – A jó partneri viszony az
ügyfélen és a könyvelõn egyaránt
múlik, és ez valóban nem más,
mint
az
adóbevallások
elkészítése, elküldése, valamint a
szükséges számviteli nyilvántartá-

sok vezetése. Errõl szólnak a
törvények. Azonban hozzátartozhat még, hogy az ügyfél kimutatást kapjon arról, milyen az
eszközállománya, hogyan áll az
eredményessége, a hatékonysága, mik a tartozásai, a követelései, és így tovább. A könyvelési
rendszeren keresztül számtalan
dologról lehet informálni az
ügyfelet.
– Célunk, hogy irodánk jó háttér legyen a vállalkozások sikeres
és biztonságos mûködéséhez,
támasz az állandóan változó

pénzügyi és gazdasági helyzetben
való eligazodáshoz, a számviteli
csapdák
kikerüléséhez,
a
megoldások kereséséhez. Mindenkinek, aki minket bíz meg a
könyvelési és adózási feladatainak ellátásával – igény szerinti rendszerességgel – Interneten
megküldjük az aktuális fõkönyvi
kivonatot, a szükség szerint
elkészített mérleget, az eredmény
kimutatást, az adózásával, vállalkozásával kapcsolatos információkat.
– A díjak kialakítása során
többfajta árképzést alkalmazunk.
Ha például a cég tevékenysége
nagyjából állandó, a munkaerõ
viszonylag stabil, akkor a
kiszámítható
feladatok
ellenértékeként fix díjat állapítunk
meg. Ha a cég tevékenysége szezonális, hullámzó, akkor a
könyvelési díj forgalomarányos, s
a bérszámfejtési és munkaügyi
feladatok ellátása a létszámmal
áll arányban.

6070 Izsák, Kecskeméti út 43.
T/el./Fax.: 76/374-702
E-mail: prikkel@mail.datanet.hu

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT.
ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS
TÜZELÕ- ÉS ÉPÍTÕANYAG KER.
Telephely: Izsák, Sárfehér Major
Tel.:/Fax: 76/569-119, 06-30/9381-109
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Bemutatkozik a Royalsekt
Szövetkezeti Pincészet Zrt.
Ez év májusától újabb borászat kezdte meg mûködését Izsákon: a Royalsekt Szövetkezeti Pincészet Zrt. A részvénytársaság
alapítói környékbeli szõlõtermelõk, szövetkezetek és az üzem
dolgozói, valamint egy szakmai befektetõ. Magyarországon ez
az egyetlen, teljesen magyar kézben levõ pezsgõüzem. Az új
borászat célja a környékbeli gazdák által termelt szõlõbõl a lehetõ legjobb minõségû termék létrehozása.

Habár a Royalsekt Zrt. a
legújabb pincészet a környéken, mégis már több éves
múltra tekint vissza, hiszen a
pezsgõk és más termékek
elõállításában a Helibor Kft.
technológiáját és egyéb erõforrásait használja fel. A korábban a Helibor által gyártott termékek forgalmazását
is a Royalsekt Szövetkezeti
Pincészet vette át.
Az Agárdy telepi üzem elsõsorban pezsgõire lehet
büszke: a kizárólag ellenõrzött ökológiai gazdálkodásból származó bio-alapanyagból készített Chardonnay biopezsgõ 2008-ban elnyerte a Vinagora borverseny legjobb pezsgõjének kijáró aranyérmet.
Szintén a Vinagora borversenyen nyert ezüstérmet
az eredetvédett szõlõbõl készült Arany Sárfehér fajtapezsgõ.

Új szereplõje a magyar
pezsgõpiacnak az elsõ királyunkról elnevezett Szent
István pezsgõcsalád is,
amely jelenleg édes és extra száraz ízekben kapható.
A cég névadásában is szerepet játszott ez a pezsgõcsalád: a Royalsekt név jelentése ugyanis: királyi
pezsgõ.
Elsõsorban a hölgyek
számára készült a Muscat

de luxe mustból erjesztett
muskotályos pezsgõ, mely
6,5%-os alkoholtartalmával unikumnak számít a
magyar piacon.
A különlegességet kedvelõknek ajánljuk a Kiváló
Magyar Élelmiszer védjegyet elnyert alkoholmentes
Mustot, valamint a 4,5%
alkoholt tartalmazó Murcit.
Mindkét ital 100% gyümölcstartalommal rendelkezik, ugyanis semmilyen
mesterséges adalékanyagot nem tartalmaz.
Palackos boraink közül
méltán lehetünk büszkék a
Csontváry borcsalád tagjaira: az eredetvédett szõlõbõl készült Arany Sárfehérre és a Cserszegi Fûszeresre.
A fenti termékeken kívül
cégünk egyedi megrendelésre is gyárt pezsgõket:
többek között a budapesti
Operabál pezsgõje is évek
óta itt készül.
Az új borászat termékei
már megtalálhatók a legnagyobb magyarországi
áruházláncok polcain, borszaküzletekben, valamint
rendelkezik két saját mintabolttal Izsákon.
Ha jó minõségû magyar
pezsgõvel szeretné az ünnepnapok fényét emelni
vagy ünneppé varázsolni
hétköznapjait, keresse a
Royalsekt Szövetkezeti Pincészet termékeit!
A Royalsekt Zrt. elérhetõségei:
Cím: 6070 Izsák, Agárdy telep;
Tel.: 76/568-040,
Fax: 76/374-555;
E-mail:
vevoszolgalat@royalsekt.hu

Izsák (részlet)
Szeptemberben mulat Izsák,
Kezdõik a Szüreti bál.
Csõsz legények, Csõsz lányok!
A mustot szépen osszátok

Izsák város szép hazánk,
Minden lakó felnéz Rád.
Van itt móka-kacagás,
Látogass meg kispajtás!

S

BORSO ÍRKÕ
IZ ÁK

Jóban-rosszban összetartunk,
Eszünk-iszunk, nótázgatunk.
S ha fáradt vagy és álmos,
Együtt pihen meg a város.
Tóthné Grijnovitz Anikó

Finom köret lesz a zene

Sokan esküsznek rá, hogy
Izsákon járva, a legfinomabb
falatokra a Vino Étteremben
találhatnak. És azt is egyre
többen tudják, hogy e vendéglátói létesítmény pinceklubjában soha nincs hiány a
remek zenékbõl, mintegy
plusz köretként az ínyenc élvezetekhez. Különleges csemegékkel készülnek a vinosok az
idei szüreti fesztiválra is.
A magyar konyha elfelejtett

remekeit is kínálva, az Izsáki
Sárfehér Napokon a húrok
közé csap ismét az étteremben a városban régóta közkedvelt egri Phul Band. Pénteken 22 órakor Maróth Viki
és a Nova Kultur Zenekar
koncertjén csápolhatnak a
zenekedvelõk a pinceklubban.
Szombaton 21.30-kor az
AB/CD Tribute Zenekar, 23
órakor pedig, a Zöldkereszt

Együttes koncertje várja az
érdeklõdõket.
Vasárnap 20 órától táncház
kezdõdik a Vinoban, a Sárfehér Néptánc Együttes és a bajai Tambura, illetve a Hírös
Zenekar közremûködésével.
Vino Étterem és Pinceklub
Izsák, Dózsa Gy. tér 4.
Tel.: 76/569-135
Mobil: 30/388-24-60
E-mail: vino@vitae.hu
www.vinoetterem.hu

200 éves
templom

A kívül-belül megújult, 200
éves évfordulóját e napokban ünneplõ izsáki katolikus
templomban, az évforduló
tiszteletére celebrált ünnepi
szentmise vasárnap 10 órakor lesz.
Az összeállítást támogatta:

Somi Trans
„Szövetkezeti minõségû pénzügyi szolgáltatások”

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

Szüreti ajánlatok

Általunk elkészített egyedi
síremlékek jó minõségû
gránitból, márványból
nagy színválasztékban.

Fél éves lekötésû szerzõdéses betétek
éves 9,1%, éves lekötésre 9,5% kamattal.
2008. decemberig további éves
1% kamat-prémiummal.

ÉPÜLET- és kerti kõfaragó és
mûkõmunkák

Díjmentes lakossági és vállalkozói
számlavezetés.

EMLÉKMÛVEK r estaurálása
BORSOS ISTVÁN
kõfaragó
Izsák, Thaly köz 1.
Tel.: 76/374-798, 30/903-2677

Széchenyi Kártya hitel.
Akciós „Kisdiák”-hitel iskolakezdéshez
2008.10.15-ig prolongálva.
Jól számít, ha ránk számít!
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Remek falatok – remek muzsikával
Nyugalom, kellemes hangulat, kedves kiszolgálás, bõséges
választék és barátságos árak. – Mi mást kívánhat még magának az enni vagy pihenni vágyó vendég? A kecskeméti Szõlõfürt Fogadóban azonban mindezeken felül még kitûnõ muzsikát is hallgathat, hiszen itt csütörtökön és pénteken élõzenés
estekkel, vasárnaponként pedig, id. Farkas Béla nótakörének
virtuóz játékával teremtenek meghitt és vidám hangulatot a
vacsorához.

A Szõlõfürt Fogadó étlapján szereplõ hosszú lista leginkább a magyaros konyha
hagyományos és különleges
finomságainak neveit sorol-

ja, de akár a vegetáriánus
ételek kedvelõi is kedvükre
választhatnak a gazdag kínálatból. A gyors de ízletes
ebédre betérõ vendégeket

11 és 15 óra között naponta
megújuló, négyféle választékból álló, háromfogásos
menü várja, csupán 750 forintért. E napi menük és a
teljes körû, exkluzív A la Carte kínálat a fogadó honlapján is megtekinthetõ. A gaszt-

ronómia élvezeteinek és a
különleges
alkalmaknak
kedvelõi szombaton és vasárnap Hétvégi Lakmározásokra, vagyis korlátlan svédasztalos ételfogyasztásra is
ellátogathatnak a Szõlõfürt-

be, egy-egy ilyen weekendmenü ára mindössze 1700
forint. A 150 fõ fogadására
alkalmas étterem emellett kitûnõ adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy kisebb-nagyobb céges és privát rendezvények, esküvõk hangulatos és kényelmes helyszíne
legyen.
Nemcsak a finom ételek
kedvelõit, de a pihenni vágyó
vendégeket is kellemes kiszolgálással várják a Szõlõfürt Fogadóban, amelynek
éjjel-nappal nyitva tartó panziója jól felszerelt apartmanjaival és szobáival akár 40 fõ
számára nyújt kellemes, kényelmes kikapcsolódást és
kedvezõ árakat.
Szõlõfürt Fogadó
Nyitva H-Cs:10-22,
P-SZ:10-23,V:11-22
Kecskemét, Szent István krt. 23.
Panzió: 76/481-625
Étterem: 76/505-490
www.szolofurtfogado.hu
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Fotók közszemlén

Király László György és Öveges László fotómûvészek
képeibõl nyílt tárlat a napokban, a Kecskeméti Tiszti Klubban.
A fotókiállítás szeptember 30-ig tekinthetõ meg.

Rajzkiállítás az Esélyek Házában

A Kecskeméti Bagoly Egészség Centrumban a Gyermekvédelmi Intézet középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan hátrányos helyzetû tanulóinak alkotásaiból nyílt
kiállítás a közelmúltban. A rajzokat szabadon választott technikával készítették a fiatalok, s a tömérdek mû közül, most a
legjobbakat tárták közszemlére az Esélyek Házában. A mellékelt kép a különdíjjal jutalmazott Csõz Gábor produkciója.

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA
– APARTMANOK
JACUZZI – SZAUNA –
INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ!
PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
9-20 óráig
Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!
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Egy falat Itália – Caruso módra
Buon Giorno! – köszön rám mosolyogva Caruso Nunzio,
és én azonnal megértettem ismerõseim õszinte lelkesedését, ahogy kedvenc „konyhájukról” mesélnek. A Cézár Étterem valóban annyira olasz és annyira barátságos, mint tulajdonosa, aki a calabriai Bisignano nevû kis településrõl
érkezett.
A kiváló mesterszakács
vendéglátói stílusa maga a
hitelesség: eredeti olasz ételek, eredeti alapanyagokkal
megteremtett olasz ízvilág,
mediterrán hangulat. Caruso
Nunzio – aki az itt készült ételek nagy részét maga készíti –
imádja, amit csinál. És persze szereti a vendégeit is,
akik a különleges finomságok mellé mindig kapnak
barátságos szavakat – természetesen kedves, finom olasz
akcentussal fûszerezve. Talán
ez adja leginkább a hely
hangulatát…
Igaz, az ember étterembe
enni jön. És ha az itáliai
konyha eredeti ízeire vágyik,
nem fog csalódni, mert az ét-

ben sült ételek, saláták, a
tenger gyümölcseibõl és különleges halakból vagy erdei
gombából készült finomságok közül lehet válogatni.
Egyszerû falatok és ételkölte-

Caruso Nuncio

lapon szereplõ 180-féle étel
zöme ezt kínálja. Jellegzetes
olasz levesek, tésztafélék, húsok, sütemények, kemencé-

mények, mint a dallamos nevû „Mozarella sorentói módra, a Makaróni Cézár módra, Spagetti calabriai módra,

a Zöldkagyló kemencében,
vegyes salátával, a Kemencében sült lasagna Emiliana
módra, vagy a Vajhal kemencében Caruso módra…” A ételek mellé kiváló
olasz és magyar borokat kortyolhatunk, s persze egy jó
ebéd után nem maradhat el
egy igazi cappuccino sem.
A Cézár Étterem naponta
12-tõl 15 óráig, majd 17-tõl
23 óráig, vasárnap sziesztaszünet nélkül, déltõl este tízig
várja vendégeit. Bár a kecskemétieken és a városban
élõ olasz törzsvendégeken kívül sok alkalmi látogató keresi fel, kisebb rendezvények
lebonyolításához is kitûnõ
helyszín a városközpontban
a piac melletti, Kaszap utca
4. szám alatti Cézár Étterem,
ahol a 76/ 328-849-es telefonszámon várják az olasz
konyha és a szabad asztal
után érdeklõdõ vendégek hívásait.

Figyelemfelhívás az adófolyószámla
kivonattal értesített adózók részére

Az APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága illetékességi területéhez
tartozó adózók közül több mint 154
ezren kapnak postai úton értesítést
folyószámlájuk adatairól. A 154 ezer
adózóból 64 ezernek Bács-Kiskun
megyében, 39 ezernek Békés megyében, 51 ezernek Csongrád megyében található a székhelye.
– Azok az adózók, akiknek legalább egy adónemükön jelentkezõ
egyenlegértéke nem haladja meg az
ezer forintot és 2007. évre késedelmi
pótlékot sem kell fizetniük, nem kapnak értesítést.
– Ugyanakkor azok az adózók,
akik az elmúlt évben ugyan minden
kötelezettségüket teljesítették – tehát a
folyószámlájuk valamennyi adónemben december 31-én rendezett azon
nincs az értékhatárt meghaladó tartozás, illetve túlfizetés – de azokat nem
határidõben, hanem késedelmesen
fizették meg, ezért a késedelmes napokon fennállt tartozások után megfizetendõ késedelmi pótlékuk keletkezett, ennek felszámításáról folyószámla kivonat és pótlékértesítõ formájában értesülnek.
– Végezetül azok az adózók, akiknek a folyószámláján a december
31-i egyenleg legalább egy adónemben értékhatár feletti, de nem kell fizetniük 2007. évre késedelmi pótlékot, csak folyószámla kivonat formájában kapnak értesítést.
Az illeték adónemek tekintetében a
speciális esedékességi szabályok miatt egyes esetekben technikai könyvelési tételek találhatók a folyószámlán,
miután figyelembe kellett venni az
esedékességtõl számított 15 napon
belül történõ megfizetést is.
A nettó pótlékszámítás – az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott
más adóval kapcsolatban fennálló
túlfizetés összegével csökkenteni kell a
késedelmi pótlék alapját – nem terjed
ki a magánnyugdíjpénztári adóne-
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mekre. Az idén fontos változás, hogy
amennyiben az adózónak volt
magánnyugdíjpénztári adónemeken
kötelezettsége, és azzal kapcsolatban
késedelembe esett, úgy a késedelem
miatti pótlék felszámítása és megfizetése külön történik. Az így keletkezett
kötelezettséget nem az általános
138-as késedelmi pótlék számlára,
hanem a magánnyugdíjpéntárhoz
kapcsolódó késedelmi pótlék számlára kell megfizetni!!! Az egy-egy
magánnyugdíjpénztárhoz tartozó tagdíj és önellenõrzési pótlék adónemek
pótlékolása külön-külön történt.
Az adóhatóság a folyószámla kivonatot és pótlékértesítõt október 31-ig
postázza. A papíralapú kivonatokat
és pótlékértesítõket a gazdálkodó
szervezetek részére 2008. augusztus
11. és augusztus 19. között, az egyéni vállalkozók és magánszemélyek részére 2008. augusztus 21. és október
31. között folyamatosan postázza az
adóhivatal. Az elektronikus bevallók –
amennyiben késedelmi pótlék felszámítással nem érintettek – 2008. szeptember 1. és 5. között az elektronikus
tárhelyre kapnak értesítést. A késedelmi pótlékkal érintett elektronikus bevallók 2008. szeptember 15. és szeptember 30. között, szintén az elektronikus tárhelyre kapnak értesítést.
Amennyiben a folyószámla kivonattal közölt késedelmi pótlék valós
késedelmes teljesítések utáni megállapításon alapszik, úgy azt az adózóknak 2008. november 17-ig kell megfizetniük. Tartozásukat a bankszámlanyitásra kötelezett adózók kizárólag
banki úton teljesíthetik, míg a bankszámlanyitásra nem kötelezett személyek a tartozásnak megfelelõ adónemre szóló készpénz-átutalási megbízáson (továbbiakban: csekk) teljesíthetik. Az idén a bankszámlanyitásra
nem kötelezett adózók nem kapnak a

kivonat mellé csekket. A szükséges
csekkek az Igazgatóság ügyfélszolgálatain beszerezhetõk.
Ezúton is kérjük a Tisztelt Adózókat,
hogy figyelmesen olvassák el a kiküldött borítékban található TÁJÉKOZTATÓ levelet, mert számos olyan
hasznos információt tartalmaz, amivel
ügyük intézését egyszerûsíthetik, vagy
az ügyintézési határidõt jelentõsen lerövidíthetik.
A folyószámla kivonattal, illetve a
pótlékértesítõvel kapcsolatban észrevételét, rendezési igényét kérjük írásban jelezze a kivonaton szereplõ címre. Amennyiben személyesen kívánja
ügyét elintézni kollegáink ügyfélszolgálatainkon ügyfélfogadási idõben
várják Önöket.
Az ügyek gyors, megnyugtató rendezése érdekében kérjük, küldje el, illetve hozza magával az észrevételt
alátámasztó bizonylatokat, (befizetési
csekkek másolatát, átutalási megbí-

zás másolatát, valamint a kötelezettséggel megterhelt bankszámla kivonatának másolatát).
A folyószámla értesítõvel kapcsolatos észrevételeinek megkönnyítése
érdekében egy „ÉSZREVÉTEL” elnevezésû ûrlapot rendszeresítettünk, amelyet a www.apeh.hu/SZERVEZET/REGIONÁLIS
IGAZGATÓSÁGOK/APEH DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA/AKTUÁLIS
rovatában helyeztünk el.
Felhívjuk szíves figyelmüket– az
elõzõekben leírtakra is tekintettel –,
hogy a mindenkor aktuális folyószámla kivonat „Ügyfélkapun” keresztül ( www.magyarorszag.hu – e-BEV
szolgáltatásokban ) az APEH e-BEV
portálján megtekinthetõ, illetõleg onnan letölthetõ.
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nullá ról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40
órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökélete sen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai ké rdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újsz erû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nemp találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni ta nulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelv tanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a mód szer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

Vecsei finomságok
A Sarki Csárdáról egy dolog bizton elmondható: Az egyik legnépszerûbb vendéglátó hely a térségben. Dunavecse belvárosban, az 51-es fõút, azaz a fõutca sarkán található. A családiasan berendezett csárda elsõsorban a magyaros ételeket
kínál, a kiszolgálás udvarias, az árak szolidak. Egy álom vált
valóra tulajdonképpen. Hiszen a Sarki Csárda fõnöke, egy
nagy étterem vezetõje volt, mielõtt saját vendéglõt nyitott volna. Ott aztán kitapasztalta mi az, amit mindenképp el kell kerülnie, amit másképp kell tennie.

Míg 18 éve eljött az idõ,
hogy bebizonyítsa: elgondolásai jók. Saját tervezése
alapján épült a Sarki Csárda, s azóta is változatlan
formában üzemel. A szándék kristálytisztán látszik:
barátságos légkört sugall a
két ötvenfõs helyiség, nem
hivalkodó,
ugyanakkor
mégis sokan elférnek. A
kezdetektõl külön légtérben
étkezhetnek a dohányosok
és a füstmentes légkört kedvelõk, nyáron pedig szinte
kínálja magát a virágos terasz. A csárda legnagyobb
erõssége: a menü és a
konyha környéke. Az ételek
és a személyzet. Az Alföldnek e táján bizony a magyaros finomságokat kedvelik és ebben verhetetlen a
csárda. Ugyan szerepelnek
az étlapon könnyû, egészséges szárnyas ételek, de a
legtöbben
mégis
a
pacalpörköltet, a vecsei ap-

rópecsenyét, a májgaluskalevest választják, a finom
babgulyást, alföldi gulyást
vagy éppen Rúzsa Sándor
pecsenyéjét, de kedvelt különlegesség a kakaspörkölt
is, túrós galuskával.
A konyhafõnök elmondása szerint, azért sikerülnek
olyan remekül az ételek,
mert van egy – a Sarki
Csárda ételeire jellemzõ
ízhatás, amely természetesen a konyha titka, és amelyet az összes szakács álmából felkelve is képes megalkotni. És hogy nem csupán
a fõnök szerint kincs, ami itt
fõ, arra példa egy idõs pesti házaspár. Õk, ha megéheznek és valami igazán
ínyükre valót ennének, elautóznak ide, betérnek egy
ebédre, elbeszélgetnek, s
utána kirándulnak egyet.
Immáron húsz éve törzsvendégei a csárdának. Kell ennél beszédesebb dicséret?

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan
kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag,
a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Kecskeméten lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Ön nel személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk.
– Igen, október 8-án, szerdán, és 15-én szerdán a Mûvházban 17-19 óráig a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár
kérdéseivel akár problémáival!
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Behring Balázs 20/946-07-24, www.kreativnyelv.hu
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Mediterrán Magyarország Kft.

Kétezer négyzetméteres gyártócsarnokot avattak
A hazai tetõcseréppiac meghatározó cége, a bólyi központú
Mediterrán Magyarország Kft. új üzemet hozott létre Kunszentmiklóson, amelyet szeptember tizennyolcadikán adtak át. A
szükséges forrásokat a cég nagyobbrészt saját erõbõl teremtette elõ, de a finanszírozásba kis részben bevontak pénzintézeteket és uniós forrásokat is.
A kétezer négyzetméteres
gyártócsarnok technológiájának beszerelése már tavaly õsszel elkezdõdött, a
próbagyártás májusban indult. Az új üzem a technológiáját tekintve Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb betoncserépgyára, és fontos leszögezni:

az egység nem tartozik a
környezetszennyezõ üzemek közé.
Kunszentmiklósra azért
esett a választás, mert a
munkálatokhoz ezen a
helyszínen minden adott
volt, de nem elhanyagolható piaci szempont a fõváros
és a körülötte lévõ agglo-

Kívül-belül egy modern, környezetbarát gyár született.
meráció közelsége sem. A
döntést ezenfelül megkönynyítette, hogy a cég komoly
együttmûködést tapasztalt
a helyi önkormányzat részérõl is. A gyárban környékbelieket foglalkoztatnak: induláskor mintegy
harminc munkást, de a
dolgozók száma, a mûszakok alakulásától függõen,
negyvenre is nõhet.

A szalagátvágás nemes,
örömteli pillanatai

A polgármester örömmel köszöntötte a
térség legnagyobb beruházását

a
természeti
értékek
védelme, és itt, mint
láthatjuk, elég nagy kiterjedésû térbeton van, ami a
gépek
közlekedéséhez
elengedhetetlen.
Ezért

Szabadszállás felé kellett
terjeszkedésre itt viszont
egyházi
földterületek
voltak,
amiket
végül
csereingatlanokkal sikerült
kiváltanunk. Így épülhetett

Ajándék aranycserép Olaszországból

A Mediterrán Magyarország Kft. számára a szakma
legmagasabb elismerését
elõször
2003-ban
a
Coppo termék hozta meg,

A bizalom szép példája
A
Mediterrán
Magyarország Kft. már 2001ben megvett egy ingatlant
Kunszentmiklóson raktárnak, s a Bólyon megtermelt cserepet innen terítették. Ezt követõen jött a
gondolat, hogy talán
egyszerûbb magát az
üzemet idehozni, ami
sokkal idõtakarékosabb és
környezetkímélõbb
megoldásnak tûnt.
– Nem volt egyszerû,
hogy a gyár területe
egységesen kialakuljon –
tudtuk meg Bõdi Szabolcstól,
a
város
polgármesterétõl. – A természetes
terjeszkedési
irány az úttól lefelé lett
volna, de ott a Kiskunsági
Nemzeti Park a szomszéd.
Számukra a legfontosabb

mely a budapesti CONSTRUMA építõipari kiállításon nyert nagydíjat. Két év-

vel késõbb, 2005-ben a
Rundó elnevezésû termék
kapta meg a BNV nagydíját. A vállalat a tavalyi év
összesítése alapján közel
30 millió tetõcserepet gyártott, legnagyobb részét a
hazai piacon értékesítette.
Ugyanakkor az elõrejelzések szerint a jövõben ennél
jóval többre lesz igény.
Részben ezért is építették a
gyárat Kunszentmiklóson. A
közeljövõben a külföld felé
történõ további nyitás várható: Szlovákiában már jól
mûködik egy üzem, és három éve már Románia és
Horvátország irányába is
megindult az értékesítés.

meg Európa egyik legkorszerûbb
cementcserép
gyártó üzeme, ami rendkívüli öröm számunkra.
– Bódi Attila cégvezetõvel az volt a közös célunk,
hogy valami nagyszerû
dolog legyen itt Kunszentmiklóson. Új munkahelyek
teremtõdjenek,
és
a
jövõnek építsünk egy
gyárat, ami továbbviszi
városunk hírét-nevét. Én
abban látom a legnagyobb értékét, hogy a mai
szétesett világban is lehet
olyan beruházót találni,
akinél a szerzõdés, a
megállapodás egyetlen
kézfogás. A bizalmon alapuló együttmûködés nagyon szép példája volt ez
a beruházás Kunszentmiklóson.

Köszönetek
Bódi Attila a Mediterrán
Magyarország Kft. ügyvezetõ igazgatója már a legelején kiemelte beszédében az ünnepségen, hogy
mind a cégük, mind a város életében mérföldkõ ez
a gyáravató, és hogy

sát, a segítségét ebben a
kérdésben. Igyekszünk a
város szociális és társadalmi partnere lenni. Az új
üzem nem csak gyártócsarnok és gépek összessége
lesz, hanem nagyon sokak
megélhetését fogja biztosítani.

Bódi Attila ügyvezetõ igazgató a tervekrõl beszél

Partnerek, térségi városi vezetõk, barátok az avatóünnepen
mennyire örül ennek az
együttmûködésnek.
– Nagyon fontos volt számunkra az itteni fogadtatás
– nyilatkozta késõbb lapunknak. – A város vezetõi
mind nagyon sokat tettek
annak érdekében, hogy az
üzem itt létrejöhessen. Szeretném ismét megköszönni
mindenkinek a hozzáállá-

Dr. Mészáros Vilmos, a
tulajdonosok képviseletében, elsõsorban Bódi Attilának köszönte meg eddigi
nagyon kemény ténykedését, amely a gyár megépüléséhez, menedzseléséhez
és átadásához kellett. Jó
egészséget és hatékony
munkát kívánt minden dolgozónak.
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Temaforg Kft.
Első a minőség
A 70-es évek elején alapított
gyár 1994 óta önálló, magántulajdonban lévõ gazdasági
társaságként tevékenykedik.
Több mint két évtizede foglalkoznak a nemszõtt kelmék,
textíliák tervezésével, gyártásával és forgalmazásával. A viszonylag fiatal és fejlõdni képes iparágból mára nemzetközileg is sikeres vállalatot létrehozó ügyvezetõ igazgató,

többen segítik cégünk elõre
menetelét – mondta el az igazgató. –. Nekik is köszönhetõ,
hogy fellendült a forgalmunk,
sikerült túlszárnyalni az elõzõ
évek exportját. A termékeink
egyharmada ugyanis, külföldre
kerül. Most még elsõsorban
Németországba szállítunk, de a
közeljövõben igyekszünk a keleti és déli országokat is ellátni
magas színvonalú áruval. Ez
utóbbit az is meghatározza,
hogy hogyan tudunk megfelelni
az egyre szigorúbb környezetvédelmi elõírásoknak. Ennek érdekében, korszerû és nagyszabású beruházásokat valósítottunk meg, így ma már büszkén
állíthatjuk, hogy európai színvonalú technikával dolgozunk.

László Tibor tájékoztatta lapunkat.
– A talajrétegek elválasztására alkalmazott geotextíliákat
említeném elõször, amiket a
mélyépítéseknél, illetve utak,
vasutak létesítésénél hasznosí-

tanak. A bútoripari párnázó
anyagok, ruhaipari bélések
(kabát, mellény) gyártása is
fontos tényezõ vállalatunknál.
Végül a folyadék- és levegõszûrésnél használt betétek
gyártása teszi teljesebbé vállalkozásunk ipari tevékenységét.
– Jelenleg mintegy 80 dolgozót alkalmazunk, de a beszállítókkal együtt, ennél jóval
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Évente mintegy 4-5 ezer tonna
textíliát állítunk elõ, újrahasznosítva hatalmas mennyiségû másodnyersanyagot. Tudomásul
vettük, hogy ez a járható út, s
reméljük, ebbõl nemcsak mi
profitálunk, hanem a környezetünk megóvásához is jelentõsen
hozzájárulhatunk.

Temaforg Kunszentmilós KFT.
Nemszõtt textiliák gyártása,
kis-és nagykereskedelem.
6090 Kunszentmilós
Rákóczi út 63.
Telefonszám:
(76) 35 10 22

Örömmel is társuló izzadság
A rendszerváltás szinte a földbe döngölte gazdaságilag Kunszentmiklóst. Vállalatai, a rendszer sajátosságainak megfelelõen, amikor ki kellett állni a piaci megmérettetésre, bizony
rendre elolvadtak a 90'-es évek elején. Ezért drámai mértékben lecsökken a munkahelyek száma. Talán manapság kezd
megfordulni érdemben a helyzet. Az új 17 hektáros ipari park
egyre népszerûbb, mióta a fõvárosban már egyre magasabbak az árak, és egyre kevesebb a munkás kéz.
– Nagy reményeket fûzünk
a testvérvárosunk, Blumberg
egyik legjelentõsebb vállalkozójának a szándékához, hiszen Albert Metz tulajdonos
két fõvárosi vállalatát is idetelepíti Kunszentmiklósra – tudtuk meg a város polgármesterétõl, Bõdi Szabolcstól. – Erre
vonatkozólag az elsõ tárgyalástól kezdve bevontuk a megbeszélésekbe a Virág Gedeon
Szakközépiskola igazgatónõjét, hogy a szükséges munkaerõt olyan szintre képezzük,
hogy a gyár fel tudja majd
venni õket. Ez a két gyár
egyenként 100-150 fõ foglalkoztatását tervezi. A Kunszentmiklósi Napokon avattuk fel a
Mediterrán Magyarország
egymilliárdos ráfordítással készült új üzemét, ahol betoncserepek készülnek a jövõben.
Egy francia beruházónak köszönhetõen a napokban kezdi
meg a termelõ tevékenységet
Areva néven egy villamosipari

vélhetõen rövidesen duplázódni fog, ezért a képzésbe
máris 140 fõt vontunk be.
– Jellemzõ, hogy vendégeinket bográcsban fõtt birkapörkölttel kínáljuk. Ez egy tudatosan épített imázs Kunszentmiklóson, hiszen az említett ipari
parkban szeretnénk egy öko-

Világhírû csemege a kunszentmiklósi birkapörkölt
kapcsolószekrényeket készítõ
vállalat. Ezek a cégek már az
indulás pillanatában egyenként 35-40 munkaerõt tudnak
foglalkoztatni, de a tervek szerint egy kétmûszakos munkarend bevezetésévak, illetve
újabb csarnok miatt ez a szám

juh feldolgozóval és jelentõs
hûtõkapacitással bíró üzemet
kialakítani. Ma körülbelül egy
15-17 ezer darabos juh állományt nevelnek városunk környékén, egyfajta ridegtartásban. Ezeknek a juhoknak az a
sajátosságuk, hogy semmiféle
mesterséges tápanyagot nem
kapnak az életük során, ráadásul a 2-3 aranykoronás
földeken, sokat kell kajtatniuk,
mire jobb füvet találnak. Így az
állatok húsában, az ólban tartott társaikhoz képest, szinte
nincs is faggyú, ezért rendkívül
finom a húsuk. A legeltethetõ
terület körülbelül egy hatvan
ezres állatállomány eltartására
alkalmas. Ma elõttünk a lehe-

tõség, hogy egyrészt fajtatisztítást végezzünk és a hagyományos rackabirkák, cigáják számát növeljük, amik évszázadokig bizonyították, hogy a ridegtartásra legalkalmasabb
fajták. A kiszámítható kereskedelem lebonyolítása érdekében van szükség a feldolgozóra és a hûtõházra. Hiszen ma
nem tudjuk ezt a kincsünket kiaknázni. Magam jártam utána, hogy egy kunszentmiklósi
öko-bárány combja Bécsben
12 ezer forint körüli összegért
kapható, miközben a gazda az
egész jószágért nem kapott
annyit.
– Az identitás rendkívül fontos, hogy egy közösség merjen
hinni az értékeiben. A kunszentmiklóiaknak van hite és
vannak értékeik. 1933-ban,
amikor lecsapolták a Duna
áradásaiból táplálkozó mocsarainkat, abban a hitben,
hogy itt 20-25 aranykoronás
földek lesznek. Azután kiderült, hogy a silány termõterületeken csak a sztyeppés fû marad meg. Bizony sokan tanakodni kezdtek, hogy a korábban a halászatból származó
bevételeiket mibõl pótolják. És
itt van a kunszentmiklósi kutya
is elásva, mert a magyar ember, ha megszûnik egy megélhetési forrása, akkor nem ledõl és várja a megváltó halált,
hanem körbenéz, hogy mit lehet tenni. Én azt látom, hogy
az emberek találékonysága
miatt kezdõdött egy jelentõs
fejlõdés Kunszentmiklóson,
amiért minden nap nagyon
meg kell dolgoznunk, de a fejlõdést ma már látni is lehet,
így egyre több örömünk van
az izzadságban.

Tóth Autómix Kft. – Bosch Car Service
6080 Szabadszállás, Hajcsár u. 14/A Tel./ Fax.: 76/558-133
tothautomix@externet.hu; www.tothautomix.hu
Márkafüggetlen autószerviz BOSCH garanciával
Mindent egy helyen!
Gépjármû javítás –vizsgáztatás-zöldkártya-kompjuteres diagnosztika-karosszéria munkák.
Ha el akarja kerülni a meglepetéseket, szakszerû javítást keres, minõségi alkatrészekkel,
kedvezõ áron, válassza szervizünket!
Több, mint három évtizedes tapasztalattal, magasan képzett szakembergárdával, európai
színvonalon felszerelt szervizzel, alkatrészbolttal állunk rendelkezésére.
Kiemelt szolgáltatások:-motorjavítás, felújítás, kompjuteres motordiagnosztika; - karosszéria javítás, festés, karambolos gépkocsik javítása;- futómûjavítás, kompjuteres futómûbeállítás; - autóklímaszervíz, gázfeltöltés szervízberendezéssel; - olajcsere gyári technológiával, soron kívül is ( szervízkönyv BOSCH garanciával) ; - autógáz szerviz, LPG gázkút;
- környezetvédelni felülvizsgálat (zöldkártya) elõzetes bejelentkezés nélkül; -mûszaki
vizsgáztatás(aznapi határidõvel is); - lassújármû, MG-i vontató mûszaki vizsgáztatása, aznapi határidõvel is; -eredetiségvizsgálat; - autóalkatrészbolt, megrendelés esetén aznapi beszereléssel; - roncsautó átvétele, ingyenes forgalomból kivonás.
Visszatérõ, rendszeres ügyfeleinknek egyedi kedvezmények. Amennyiben bennünket bíz
meg autója teljeskörû szervízelésével, javításával, vagy vizsgára felkészítésével, a felhasznált
alkatrészek, illetve a munkadíj összegébõl árengedményt adunk!
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Olimpia közelrõl – avagy a demokrácia próbája

Monumentális csodák, és: Ria! Ria! – Hungária!
Hogy milyen volt Peking egy világutazó számára az olimpia
idején? Lenyûgözõ, meghökkentõ és irdatlan. Dr. Szabó Attila
kecskeméti jogász már vagy félszáz országban járt, Ázsiában
is több helyen, de mégis meglepetést okozott neki a kínai út.
Mást várt. Ha csupán egy mondatban kellene élménybeszámolót tartania, azt mondaná: Minden pazar volt. De szerencsére ennél bõvebben is elmesélte lapunknak, hogy mi várta
õt a világ egyik legtalányosabb országában.

Nagy változások
– Elsõsorban az olimpia érdekelt, de mint harcedzett turista, igyekeztem bepillantást
nyerni ebbe a különös, számomra eddig elérhetetlen világba, megismerni az ott élõket is – mondta dr. Szabó Attila, kinek az életében mindig
fontos szerepet játszott a sport.
– Peking egy 15 milliós város,
melynek egyik széle a másiktól
167 kilométerre van. Építészeti szempontból igazi metropolisz, rengeteg új épülettel, melyek az olimpia alkalmából készültek, a Madárfészek helyén
például, valaha nyomornegyed állt, azt ledózerolták és
felépítették ezt a monumentális építmény-együttest, amelyben órák hosszat lehet sétálni,
hisz több kilométer hosszan terül el. Hogy hová lettek a lerobbant házak, arról fogalmam sincs, de egyet sem láttunk kinttartózkodásunk alatt,
pedig amíg bírtuk szusszal,

mentünk mindenfelé. Minthogy az olimpiai helyszínek is
szanaszét voltak a városban,
tulajdonképpen a hozzájuk vezetõ út is folyamatos városnézéssel ért fel.
– A legjobban az lepett meg,
hogy minden annyira rendezett
és tiszta volt. Aki Ázsiába készül, valahogy lelkileg is ráhangolódik a koszra, szemétre és a
sajátos utcai viszonyokra. Itt sehol nem lehetett látni egy eldobott csikket sem. Nyílt titok volt,
hogy a helyieknek szigorúan
megtiltották az utcán a dohányzást, a szemetelést, a köpködést, az orrpiszkálást, sõt azt
is, hogy a fekete félcipõhöz fehér zoknit vegyenek fel, mert ez
a külföldiek kényes ízlését bántja. Nem tudom, miféle büntetést helyeztek kilátásba, de az
biztos, hogy mindenki betartotta ezeket a szabályokat. Sõt azt
is sikerült elérniük, hogy az
egyik napon csak a páros, a
másik pedig, csak a páratlan
rendszámú autósok üljenek

volánhoz. Ez az intézkedés valamelyest enyhítette a szmogot
a városban.

Óriási méretek
– A levegõ tisztítását szolgálják egyébként a zöldfelületek
is. Parkokat, virágágyásokat,

gadó képességével, vagy az
uszoda a 17 ezres férõhelyével
– lenyûgözõ. A két épületegyüttesben elférnek Kecskemét teljes lakossága. Sci-fi-be
illõ építészeti lelemény, elképesztõ méretek, ötletek, és
mindez egy szocialista országban – kész tudathasadás az
egész.

tájban zuhantunk az ágyba,
hullafáradtan. A kinti klíma,
az iszonyatos meleg és az elviselhetetlen páratartalom még
tetézte az egészet, de az élmény, hogy részese lehettem a
sporttörténelem egyik fontos
fejezetének, minden kellemetlenséget feledtetett.

Huncut jegyesek

A Madárfészekként emlegetett olimpiai stadion elõtt
zöld pázsitokat varázsoltak
ahová csak tudtak, még meg
kínai, vagyis óriási méretekben. A rendezettség egyébként, nemcsak Pekingre volt
jellemzõ, hiszen amerre csak
elláttunk az autópályákon útjaink során, mindenhol gondozott területeket, portákat láttunk.
Minden idõk legnagyobb
olimpiája. – Nemes egyszerûséggel így jellemezte dr. Szabó
Attila a mostanit, nem véletlenül, hiszen kétszáznál is több
nemzet és 300 sportág képviselte magát a játékokon. Döbbenetes szám, elképesztõ díszletek között. Merthogy ezek a
létesítmények már a 21. századnak készültek: a Madárfészek a maga 91 ezer fõs befo-

– A cselgáncs-verseny helyszínéül szolgáló, 8000 nézõ
befogadására alkalmas létesítmény egy egyetem sportcsarnoka volt, amit nem a
mostani alkalomra építettek,
csupán felújították. Ez is árulkodott arról, hogy Kínában
valahogy egészen mások a viszonyok, a nagyságrendek, az
arányok – folytatta a Porta
Egyesület sportembere. –
Rendkívül összeszedettnek kellett lennem a kiválóan szervezõ útitársammal Pekingben,
hiszen 9 nap alatt 15 sporteseményt látogattunk meg, de a
Nagy Falat, a Nyári Palotát, a
Tiltott Várost és az állatkert
pandamackóit is megnéztük.
Ehhez reggel fél kilenckor kellett útnak indulni és úgy éjfél

– Minden dolgok alapja az
olimpiai jegy volt. Aki ügyesen
csinálta, naprakész volt, hogy
mikor mi következik, jól kigondolt rend alapján vette
meg a jegyeket, és aztán, ha
valami nem a terv szerint alakult – például nem jutott döntõbe az, akit oda vártak – akkor elcsereberélte az oda szóló belépõjét. És bár már jóval
az olimpia elõtt elfogytak a jegyek, bizony sokszor elõfordult, hogy félházas lelátók fogadták a versenyzõket. Érdekességképpen: a feketepiacon úgy 800 dollárért (120
ezer forintért) adtak egy jegyet
az amerikai kosárválogatott
meccsére, de egyes úszószámokra a belépõ 500 dollárt
(75 ezer forintot) kóstált. Saját
szemünkkel láttuk, hogy helyi
jegyüzéreket fogtak el a rendõrök, ugyanakkor a külföldieket alig zargatták, bár mindenki tudta bizonyos amerikai
és brit figurákról, hogy jegyekkel seftelnek. Az olimpia minden
megnyilvánulásában
egyébként ez érzõdött, vagyis
a kínaik, ahol a diktatórikus
hangvétel a megszokott, most
valahogy demokratikusan,
csöndesen és kulturáltan vezényeltek le mindent. Angolul
ugyan alig beszéltek a segítõk, de mosolyogtak és mindent megtettek azért, hogy a
látogatók kedvében járjanak.
A szervezésrõl ódákat lehetne
zengeni: minden hajszálra akkor kezdõdött, amikorra tervezték, soha baki be nem csúszott, az éremátadások flottul
mentek, egyszóval lélegzetel-

állító módon mûködött az
olimpiai gépezet.

Jó volt magyarnak lenni
– Talán nem meglepõ,
hogy én magyarként a magyarok versenyeire szerettem
volna elmenni, kecskemétiként a kecskeméti és
Bács–Kiskun megyei versenyzõkre voltam kíváncsi – mesélte dr. Szabó Attila. – Szemtanúja voltam Cseh László
döntõjének a 400 és 200 vegyesen, Fodor Zoltán döntõjének, láttam a férfi vízilabda
válogatottat játszani, a nõit
is, Boczkó Gábor párbajtõrözésén, Szávay Ágnes meccsén és a kecskeméti, a nagy
reményekkel induló Ungvári
Miklós cselgáncs versenyén is
ott lehettem. Aztán láttam
Nadal teniszjátékát, az argentin-szerb és a belga-olasz
focimeccset, több nõi strandröplabda mérkõzést, valamint az atlétikai stadionba is
kilátogattunk, ahol ezernyi
bámulnivaló akadt, és az a
különös hangulat, az olimpiai láz gyorsan magával ragadta az embert.
– Jó hangulatból az uszodában sem volt hiány, ahol
sok náció képviselõivel találkoztunk, de szurkolásból talán a magyarokat illette volna az aranyérem. Valahogy
mindig megtalálták egymást,
addig ügyeskedtek, míg egy
kupacba gyûlhettek. Elképesztõ módon voltak felszerelkezve mindenféle szurkolói
kegytárgyakkal: zászlókkal,
nemzetiszín pólókkal, és valahogy a lendületük, a buzgalmuk átragadt a környéken álló más nációkra is. Sosem felejtem el azt az epizódot, amikor a szurkolótábor
mellett álldogáló amerikaiak
és kínaiak magukról megfeledkezve, velünk együtt üvöltötték: Ria! Ria! Hungária! Jó
volt magyarnak lenni ott is…
Bérczes Dóra

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA
Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,
regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.
Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött
kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.
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