Civil ünnep az Új Tanyacsárdában
A foci anyagi és erkölcsi
7. oldal
gondjai

Immár 5. alkalommal rendezték meg a
kecskeméti civil szervezetek a hagyományos gasztronómiai napot, a lajosmizsei Új Tanyacsárdában. A népes találkozón Garaczi János
Venesz-díjas mesterszakács, illetve Orosz József dömsödi birkafõzõ mester mutatta be, hogyan fõzték a pusztai vándorlások idején a pásztorok a bográcsos tarhonyát és a kecskepörköltet. A kitûnõ tradicionális ételek mellé a Dimenzió Borászat kínálta nagyszerût borait. A jó kedvû baráti közösségnek pedig, a Bartók Béla-díjas Hegedûs Együttes húzta a talpalávalót. A találkozó,
amely most is éjszakai tûzijátékkal zárult, alkalmat kínált arra, hogy a különbözõ nonprofit szervezetek vezetõi, képviselõi jobban megismerjék egymást, szót válthassanak a problémáikról, mozgalmi kérdéseikrõl. A vendégeket köszöntötte Basky András, Lajosmizse polgármestere is, bemutatva a házigazda várost, illetve a helyi civil közösségeket.

HÁZHOZ MEGY
A MIKULÁS!
HÍVJON!
20/442−63−58

„A város szívében,
gondoljon a szívére!”

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

KUKAC Növényvédõszer,
Vetõmag és Vasedénybolt
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!”

Kolbászozó kecskemétiek

Az Univer 60 éves
sikertörténete

2. oldal

Kétszáz éves templom

Ismét megrendezik a Békéscsabai Kolbásztöltõ Fesztivált,
melyen Kecskemét immáron negyedik alkalommal képviselteti magát. Az október 23-26-ig tartó nagyszabású rendezvényen, több mint 600 csapat versenyezik egymással. A
kecskeméti csapat eddig háromszor nevezett, s mindig különdíjjal tért haza. A készülõdés izgalmában megkérdeztük a
csapat egyik alapító emberét, Holtság Károlyt, a közismert
üvegfestõ-díszmûüveges mestert, hogy hogyan került a kecskeméti kolbásztöltõk csapatába.

A katolikusok Szent Mihály
oltalmazta izsáki temploma
most ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját. Ennek
örömére, a Sárfehér Napokon hálaadó szentmisét tartottak, melyet bérmálás és

Balázs érsek foglalta össze a
mise elején elmondott köszöntõjében, egyben köszönetet is mondott minden jótét
léleknek. A misén a metropolitával együtt miséztek a
templom egykori káplánjai, s

püspök társát – mert az világ
a mindennapok gondjainak
terhei alatt és a rohanás közepette mélyebb gondolatokat ritkán boncolgat. Marad
a felszín. Mindenesetre Szent
Mihály, nem véletlenül ark-

– A feleségem békéscsa- inkat, átbeszéltük a forgabai származású. 4 évvel ez- tókönyvet, na meg kolbászt
elõtt elmentünk
is töltöttünk. A
a fesztiválra, narendezvény szergyon megtetvezõi elõtt le a
szett és gondolkalappal. Mintam, Kecskemét
denféle hozzáis indulhatna. A
valót biztosítakövetkezõ évben
nak a versenymár különdíjjal
zõk számára a
tértem haza a
kolbászkészítésfesztiválról
a
hez, még a moHoltság Károly
csapatommal.
sogatás feltét– Hány fõbõl áll a cso- eleit is.
port és kik a tagjai?
– Milyen szokott lenni a
– Ötfõs és mindig van egy rendezvény hangulata?
– A lehetõ legjobban telik
díszvendége (az idei még
titkos). A csapat tagjai: az idõ ezen a fesztiválon.
Karancs Imre csapatkapi- Nagyon sok csapattal istány, Kökény Sándor hentes, merkedtünk meg, több erés van három beosztott: dr. délyi versenyzõvel kerültünk
Ötvös Károly, Holtság Ben- baráti kapcsolatba. Ezek az
ismerkedések általában
degúz, Holtság Károly.
– Hogyan készültek a nincsenek híján a nehéz
megmérettetésre?
megpróbáltatásoknak sem,
– Sokat tárgyaltunk, hogy ugyanis közben igen sokat
mit vigyünk magunkkal, ho- eszünk, iszunk és táncogyan rendezzük be asztala- lunk…

terményáldás is gazdagított.
A jubileumi ünnepre meghívták a Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportját is.
Éveken át tervezték, szervezték értõ elõkészítõk, hogy
a nagy jubileumig minden
elkészüljön, s az öreg templom megszépüljön. Ezt az áldozatos munkát dr. Bábel

ott volt Stullendorf (Izsák testvérvárosának) delegációja,
illetve a település aprajanagyja.
Dr. Bábel Balázs a szentmise homíliájában, Szent Mihályra, a védõszentre utalva,
az angyalokról beszélt. –
„Nem könnyû ilyen szellemekrõl szólni” – idézte egyik

angyal, rangos szellemi lény,
temploma bírja a nehéz idõk
múlását. Ha a szelek, viharok, esõk, rombolják, mindig
jönnek közösségek, szent
akaratok, amelyek rendbe
teszik, megújítják, mert az Istennek az izsákiak szebb, különb otthont szánnak, mint
maguknak…
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A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu

Keressék honlapunkat!

Beszélgetés Barotai Imre atyával

Kedves Olvasók! A bűn a lélek legfájóbb sebe
Terjedelmi okok miatt nem tudunk minden szerkesztõségünkben született cikket közölni, de ezeken a hasábokon is hírt
adunk arról, hogy az internetes honlapunkon – sok más
egyéb mellett – az alábbi érdekes, izgalmas interjúkat olvashatják. Mi több, a honlapon megtalálható a Radio Charitas
mûsora is 5-10-20 perces szerkesztett beszélgetésekkel, a
közélet iránt elkötelezett olvasóink, hallgatóink érdeklõdésére
számítva.
– Kecskeméten ma már
jól ismerik dr. Kopasz Zsolt,
városi vezetõ ügyész nevét.
Az országos sajtóban is
gyakran idézik az általa
vizsgált és bíróságra vitt
ügyeket. A fiatal szakember,
szegedi egyetemi oktató az
ügyésze a Zuschlag-pernek
is, de – munkatársaival
együtt – sikeresen dolgozott
az elhíresült, elsõ magyar
maffia-perben is. A Charitas
Rádió a BTK hamarosan
Parlament elé kerülõ módosításairól kérdezte dr. Kopasz Zsoltot.

Dr. Kopasz Zsolt
– A Charitas Rádió vendége a Szentcsalád Plébánia új plébánosa, mons.
Menyhárt Sándor. Ki Õ?
Milyen tervekkel érkezett a
hírös városba? Többek között errõl beszélgettünk a

A kitüntetés átadás pillanatai. Heltai Nándor (jobbra)
– Heltai Nándort nem kell
bemutatni a kecskemétieknek; ismert és elismert újságíró, szerkesztõ, népmûvelõ, helytörténész. Munkásságának köszönhetõen,
az országban itt alakult elõször filmesztétikai szakkör,
irodalmi színpad, itt szerveztek tanyai filmklubokat,
1960-ban kezdeményezésére indították el a Kecskeméti Népzenei Találkozók
sorozatot – derül ki a honlapunkon a vele készült interjúból.
– Gyönyörû helyszínen, a
Rákóczi úti Mûvész Kávézóban beszélgetett Király Józseffel a Charitas Rádió
munkatársa, Gyarmati Szilvia. A kiváló építész mesélt
a kezdetekrõl, s a megtett
útról, mely a Kecskeméti
Városszépítõ Egyesület elnöki székéig vezetett. Szó
esett az aktuális projektekrõl
és a jövõbeli tervekrõl. Kattintás után Önök is megtudhatják a legfrissebb információkat.

Rómában végzett egyházjogásszal.
– Dieter Zetsche elárulta,
kinek köszönthetjük a hamarosan felépülõ kecskeméti Mercedes gyárat. Hiszen megosztott a nézet,
van, aki Gyurcsány Ferencnek, és van, aki Zombor
Gábornak
tulajdonítja,
hogy ez a hatalmas beruházás városunkban megvalósulhat. A valóságot megtud-

Király József építész,
civil szervezõ
hatják honlapunk blog rovatából.
Klikkeljen tehát, erre a
címre: www.civilaplo.hu

AUTÓ UNIVERZÁL JÁRMŰJAVÍTÓ, 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.

Az egyházmegyében munkálkodó közösségek tagjainak nem
kell bemutatni Barotai Imre atyát, aki évtizedig szolgált a
kecskeméti Czollner téri Szent Erzsébet templomban. A hitoktatók, szülõk, pedagógusok is jól ismerik, hiszen mint papi felügyelõ irányította, szervezte az iskolai katekézis ügyeit. Most
dr. Bábel Balázs érsek meghívására, mint penitenciárius munkálkodik. Mit végez, milyen missziója van a bûnbocsátó fõpapnak? – Az alábbiakban ez is kiderül.
– Õsi státusz ez az egyházban. Mert vannak olyan bûnök, amelybõl egy káplán,
vagy egy esperes nem oldozhat fel. Az egyházjog a püspöknek tartja fent a bocsánat
jogát, de mint esetemben is,
ezt átruházhatja az elöljáró
másra. Így igazából én az érsek urat helyettesítem a nagyon problémás ügyek megbeszélésénél, feloldozásánál.
– Az egész mûvelt világ lelki
beteg. Démonoktól, depreszsziótól, meghasonlottságoktól
szenved, és igazából nem is
tudja, hogy létezhet megváltás…
– A bûn a lélek legnagyobb, legfájóbb sebe. A paradicsomtól kezdve szenved
tõle a világ és nehéz ítéletet
mondani, mérlegelni, elszámolni, jóvátenni bizonyos tetteket. Az egyház rendelkezései
között az abortusz a legismertebb probléma. Erre a súlyos
kérdésre az egyháznak általános, õsi elfogadott álláspontja
van. Az ilyen bûnbõl való feloldás késleltetése, és a bünte-

tésnek sajátos formái feltétlenül arra is jók, hogy elejét vegyék a történéseknek, visszatartó erejük legyen. Elsõsorban Isten irgalmáról beszélhetünk. Ez a lényeg. Ugyanakkor éreztetnünk kell, hogy a
bûnért büntetés jár, és ez így
van jól. De én Isten irgalmát
próbálom kiterjeszteni a gyónóra. Sok esetben van, hogy
a személy nem is tudja, hogy
hol vétkezett, hogy milyen mé-

lyen sérti ez Isten szentségét.
Ahol bûn van, a kegyelem
nem tud beáradni a lélekbe,
és így a megzavarodott ember az Isten létét is kétségbe
vonhatja. És gyakran azt a
csodálatos gondolatot, valóságot is hajlandók vagyunk
elfelejteni, hogy ahol Isten
van, ahol megjelenik a bûn,
ott túlárad a kegyelem. Vagyis
nem vagyunk egyedül a lelki
csaták során.
– Ön hitoktatási felügyelõként járta a megyét. Tartja-e
még a kapcsolatot Kecskeméttel, vagy a megyeszékhely
környéki településekkel?
– Csak Bács-Kiskun déli része tartozik hozzám, mint hitoktatási felügyelõhöz. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy
kecskemétiekkel nem találkozom, hiszen nagyon sok hívem, barátom van ott, és szívesen járok vissza abba a
szép városba. Sok feladatot
kínál a délvidék iskolai, templomi katetikai felügyelete, úgy
látom nagyon sokan igénylik
a segítséget, és nagyon fontos
az, hogy szakszerû irányítást
tudjunk adni. Sok probléma
van korunk iskolájában, számos kérdésre kell választ találnunk. Fõleg azoknak a
gyerekeknek a gondjai keserítenek el, akiknek otthonában
már nincs jelen az élõ hit.

Ilyen esetben Krisztusról a fiatalhoz csak a jó tanár, pap,
lelkész, hittanár tud szólni.
Persze hangsúlyoznom kell,
magam is úgy látom, hogy a
legnagyobb misszió az életpélda.
– Több évtizedes termõ papi szolgálat áll ön mögött. Isten éltesse, sok sikert és boldogságot adva a további
munkájához!
– Köszönöm az Alföldi
Napló érdeklõdését és jókívánságát. Kérem, tolmácsolja
a kecskemétieknek, a lapjuk
és a kalendáriumuk olvasóinak üzenetemet, ami másról
nem szólhat, csak a szeretetrõl. Állomáshelyeimen mindig
azt tapasztaltam, hogy a hívek
szeretnek, áldozatot hoznak
értem és az egyházért. Minden ismerõsnek és ismeretlennek azt tudom mondani summázatul, hogy hûséges az Isten az Atyához, nekünk is hûségesnek kell maradnunk az
Anyaszentegyházhoz. Szerencsére az egyházunk egyre
több intézményt egyéb szolgáltató, segítõ szervezetet tud
létrehozni, mûködtetni, vagyis
a templomban és azon kívül is
meg tudja szólítani az embereket, az intézményhálózat képes a leírt hideg betûket valós
tartalommal feltölteni az
Evangélium szerint.

Színvonalas diagnosztika és terápia

Ahol évente hatezren gyógyulnak
A kecskeméti Megyei Kórház II. Belgyógyászati Osztálya 134
ágyon hivatott a vonzáskörzetben élõ, mintegy 70 ezer felnõtt
lakos belgyógyászati ellátására. Együttmûködve az országos
intézetekkel és az orvostudományi egyetemekkel a kor színvonalának és elvárásainak megfelelõ diagnosztikai és terápiás
ellátást nyújtanak.
– Évente csaknem hatezer beteget látunk el az
osztályon, illetve 40 ezer
beteget gondozunk a szakambulanciákon. Fõ feladatunk a belgyógyászati és
"profil-specifikus" betegek
kivizsgálása, kezelése és
gondozása. Az osztály
hepatológiai centrum, hematológiai decentrum, diabétesz szakellátó hely,
gesztációs diabétesz gondozási centrum minõségében a megye egész területérõl, Akkreditált Regionális
Plasmaferezis Központként
pedig, Bács-Kiskun határain túlról is fogad betegeket
– tudtuk meg dr. Gurzó Mihály osztályvezetõ fõorvostól. – A kiterjesztett gyomor, bél-, csont- és csontvelõmintavételi technikák felhasználásával, valamint az
újonnan alkalmazott laboratóriumi vizsgálatoknak
köszönhetõen, valamennyi
anyagcsere,
gastrointestinális, haematológiai, a

dr. Gurzó Mihály fõorvos
csontszerkezetet és a csontvelõt érintõ, valamint a fokozott vérzékenységgel és
véralvadással, trombóziskészséggel járó kórkép kórismézését, gondozását végezzük. Munkatársaink a
jól felszerelt vérnyomásmonitorizáló laboratóriumnak és nagyszámú gondozott betegnek köszönhetõen jelentõs tapasztalatokkal
rendelkeznek a magas vérnyomásban szenvedõ betegek kezelésében is. Az osztály orvosai szerveztek meg

és végzik az érintettek körében a cukorbeteg-gondozást, mely csaknem ötezer
gyógyításra szoruló embert
érint. Patronálásunkkal jött
létre a gyermek és felnõtt
cukorbeteg egyesület.
– A gyógyításon túl klini kai vizsgálatokban, és az
oktatásban is részt vesznek.
– Központként közremûködünk az európai rákkutatást, koordináló szervet, az
EORTC és az oxfordi egyetem (University of Oxford)
által szervezett klinikai vizsgálatokban. A Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karának
"A" kategóriájú akkreditált
osztályaként munkatársaink
évtizedek óta jelentõs szerepet vállalnak a közép- és
felsõfokú szakirányú oktatásban és képzésben is.
– Tíz éve mûködik Kecskeméten önálló haema tológiai profilú osztály. Mi lyen fejlõdésen ment ke resztül ez idõ alatt?
– A haematológiai betegségek teljes spektrumát
felöleli tevékenységünk,
így a leukémiákon és nyirokcsomó daganatokon
túl, a különbözõ véralva-

dási zavarokat és a thrombotikus megbetegedéseket
is
kezeljük. Az elmúlt
években igazi áttörés e
betegségek diagnosztikájában következett be. Speciális feladataink, közé
tartozik, hogy országos
haemaferezis központként
nagy értékû, az OEP által
egyedileg finanszírozott
beavatkozásokat is végzünk. Ezeknek az eseteknek a döntõ többsége
életmentõ beavatkozás.
– Viszonylag fiatal területnek számít az endokrinoló gia is. Kiknek jelent segítséget ez a profil?
– A belsõelválasztású mirigyek betegségeivel kapcsolatos orvosi feladatokat
látjuk el e profilon belül,
ami immár az úgynevezett
pajzsmirigy ambulancián
túlnõtte magát. Vezetõje
Tóth János fõorvos. Mostanra megteremtõdtek a
feltételek ahhoz, hogy valamennyi hormont érdemben
Kecskeméten is tudjunk
vizsgálni. Nemrégiben – az
endokrin ellátás keretében
– teret kapott a túlsúlyos
betegek kivizsgálása és kezelése is.
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Mottó: „A tények az õket körülvevõ hallgatás ellenére is
jelt adnak magukról…
(Sophokles)

Hírös Hírháttér
Tisztelt Olvasók! Lapunknak ezen az oldalán, egy új
rovatot indítunk most, Hírös
Hírháttér címmel. Mindenek
-elõtt, a hírös város ügyeiben
való eligazodást próbáljuk ezzel is segíteni.
Mert van úgy az
ember, hogy olvas egy újságot,
és egyszer csak
azt veszi észre,
hogy a mondatok üresek, vagyis nincs valóságos információs tartalmuk.
Vagy a jelentés túl egyszerû, túl általános, vagy éppen hamiskás. S azt
kérdezi: vajon mi van a háttérben? Miért így történt ez
vagy az? Hiszen a kecskeméti utcán, a piacon, a fõtéren,
a templomban, a baráti körben pláne, a hírek másról
szólnak. Mi lehet az igazság?
Mi lehet a háttérben? – Most
induló új rovatunkban, ez
utóbbi kérdésre keresünk válaszokat.
Az emberekre ömlik az
elektronikus úton érkezõ információk sokasága is, s
már-már nyomasztóan nehéz közöttük tájékozódni. Rá-

adásul nem egyszerû elválasztani a "búzát az ocsútól".
És persze, még inkább nehezíti a tárgyszerû tájékozódást,
ha valamelyik sajtótermék
pártosan elfogult. Lapunk
ettõl tartózkodik a jövõben is.
Az
Alföldi
Napló Hírös
Hírháttér rovata azt szeretné, ha olvasóink, a kecskeméti emberek – akik sokszor megkeresnek bennünket azzal,
hogy írjuk
meg ezt, vagy
azt, mert szerintük
közérdeklõdésre számot
tartó téma – most valóságos
fórumot kapnának. Ez a rovat Kecskemétrõl, a kecskeméti közéletrõl, a kecskeméti
emberek mindennapjairól
szól a jövõben. Azzal az
igénnyel, hogy segítsük a
polgárok eligazodását a város dolgaiban, hogy jobban
megismerjék a dolgok hátterét, az ügyek színét és fonákját, hogy ily módon is alakító
részesei legyenek a kecskeméti közügyeknek.
(- a szerk.)

Módosítás erőből
A kecskeméti közgyûlés
oktatási bizottságának van
egy pénzkerete, melyet maga oszthat szét. A felosztás
alapelveit tavasszal meghatározta a bizottság, miszerint közoktatási és egyház-

szót is emelt, mondván: –
Nem értek egyet azzal,
hogy kellõ körültekintéssel,
megfontolással kidolgozott
alapelveket a kérelemhez
igazítunk utólag. És nem értetek egyet sokan azzal

A városatyák egy csoportja
ügyi programok, kiadványok, ösztöndíj kérelmek és
oktatási jellegû projektek
támogatására fordítható.
Igen ám, csakhogy a közismerten jobboldali, Nõk a
Nemzet Jövõjéért Egyesület
felújításra igényelt kérelme
nem felelt meg az elvárásoknak, ezért nemrég a
közgyûlés elé terjesztették
az oktatási célfeladat felosztási alapelveinek módosítását, ami ellen dr.
Nádasdi Miklós képviselõ
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Hírös Hírháttér

sem, hogy csak azokat a civil szervezeteket hajlandó
támogatni a bizottság – illetve rajta keresztül a városi
vezetés -, amelyek közel állnak a köreikhez. Õk kapnak soron kívül, bármikor,
bármire, csak kérniük kell.
A többi száz meg pályázzon, ahol akar.
Talán mondani sem kell,
hogy dr. Nádasdi Miklós hiába tiltakozott, az alapelvek módosítását a többség
erõbõl megszavazta.

Probojáczné nem köntörfalaz

Elképesztő iskolai esetek
Probojáczné Túri Éváról köztudott, hogy sok éven át a Damjanich János Általános Iskola igazgatója, Kecskemét Közgyûlésének képviselõje volt, s az Oktatási és Egyházügyi Bizottságnak jelenleg is külsõs tagja. Munkáját több díjjal és kitüntetéssel is elismerték, legutóbb a Magyar Köztársaság Bronz
Érdemkeresztjét vehette át. Megdöbbentõ dolgokról számolt
be lapunknak a minap, amikbõl egy rövid részletet közlünk az
alábbiakban.
– Valószínûleg mindenki
hallott az egy évvel ezelõtti
iskola
összevonásokról,
amikor létszám és lokalitás
alapján az általános iskolákat és az óvodákat csoportokba osztották. Már a megalakulásuk sem volt zökkenõmentes, de a felzúdulások ellenére kijelölték egy
évre az igazgatókat. Kértük,
hogy a közgyûlésen errõl legyen egy elõterjesztés, hiszen valamit kellett csinálni
az oktatással, de nem ilyen
módon. Elindult az új tanév,
és kiírták az új fõigazgatóknak a pályázatot. A Belvárosi Zrínyi iskola tornatermében zajlott a szavazás,
ami a meleg és a rossz idõpont ellenére is tömve volt.
A pályázó több mint kétharmados támogatást kapott a
nevelõktõl és az alkalmazottaktól. Amikor viszont az
Oktatási Bizottságban szavazásra került sor, hogy kit
javaslunk az állásra, kiderült, hogy nem támogatják a
fent említett jelöltet. Kérdésemre, hogy miért, ezt a vá-

Probojáczné Túri Éva
laszt kaptam: a képviselõ
nem köteles megindokolni
döntését.
– Közben a középiskolákat kétfelé osztották, humán- és mûszaki csoportra.
A mûszakival nem is volt
semmi gond, ott az Oktatási Bizottság elnöke volt az
egyedüli pályázó. A humán
intézményeknek, amikor elkezdtük kialakítani a két
csoportot, volt egy feltételük: õk választhatják meg az
igazgatót. Meg is pályáztatták a javasolt személlyel a
helyet. Igen ám, de közben
bejött egy másik pályázat is.
Egy olyan, aki utoljára tíz

évvel ezelõtt látott iskolát, viszont állítólag az alpolgármester asszony közeli barátnõje. Zárt ülésen tárgyaltuk,
ezért sok mindent nem
mondhatok, a lényeg, hogy
ezt a bizonyos barátnõt szavazták meg, a humán csoportba tartozó intézmények
által támogatott jelölt ellenében. Három kamara is
véleményezte a pályázókat,
mind a három a másikat támogatta, a szülõi munkaközösséggel és a diákönkormányzatokkal karöltve. Ez
nem szakmai, hanem kõkemény politikai döntés volt.
Akkora felzúdulás kísérte,
hogy a közgyûlés végül
mégis a humán csoport által
támogatott jelöltet szerzõdtette, de csak egy évre. (Az
Oktatási Bizottság elnökét
öt évre.) Nem sokkal késõbb
egy nyugdíjba menõ igazgatónak jött az ukáz (természetesen csak szóban): fel
kell vennie ezt a bizonyos
barátnõt. Az iskolában volt
is egy szabad hely, igaz,
más szakon, mint amilyennel a barátnõ rendelkezik.
De ez nem számított, a kinevezési papíron sem kellett
veszõdni se a szakkal, se az
óraszámmal. A fizetését firtató kérdésre pedig, csak
ennyi volt a válasz: majd
megy. És tényleg ment. Az új
igazgatóhelyettesnek új asz-

tal és szék is kellett, 398
ezer forintért sikerült is megfelelõt találnia. Az igazgató
az elsõ sokk után közölte,
hogy a meszelésre sincs
pénz, ezt végképp nem tudja finanszírozni. A számla további sorsáról csak annyit
tudok, hogy kifizették. A történet persze, itt nem ér véget, hiszen – most már a neveket mindenki sejtheti –
Zsámboki Annának át kellett
vennie Bende Annát igazgatóhelyettesnek. Természetesen (?) itt is kellett neki új
íróasztal… Miután letelik az
egy év "tanulóidõ", a pályázatot majd újra kiírják, s már
nem kétséges, hogy kit fognak megválasztani új igazgatónak...
– Az a szomorú az egészben, hogy így bántak el emberekkel. Megmondták, ki
nem lehet igazgató. Nem is
lett. Tiltólista volt. Olyan kiváló szakembereket engedtek nyugdíjba, mint Horváth
Lajos,
Kocsis
Pál,
Nitschmann Helmutné, dr.
Gál Gyuláné. Mindezt tökéletesen megszervezve, júniusban lebonyolítva, amikor
tanár és diák egyaránt alig
van az iskolákban.
– Persze, ez csak csepp a
tengerben, sok felháborító
jelenségrõl tudnék még mesélni, ha érdekli a Kedves
Olvasót… Gyarmati Szilvia

A sport és a pénz
Nagy változások történtek Kecskemét sportjában az idén. Hiszen a három népszerû sportágban – a labdarúgás, a kosárlabda és a kézilabda is – NB I-es csapataink vannak. A városi finanszírozás is változott ennek köszönhetõen. A közgyûlés
már korábban kiemelten kezelte a kosárlabdát és a labdarúgást, 70, illetve 50 millió forintos támogatással. A kézilabdát
pedig, immár több mint 20 millió forinttal dotálja. Örömteli
változás az is, hogy szeptembertõl városi sportiskola mûködik,
ahol az utánpótlás nevelése szervezett keretek között és ami
nagyon lényeges, elkülönített finanszírozással történik.
A fentiek ismeretében,
messzirõl és kívülrõl nézve jogos lehet a kérdés, hogy miért elégedetlenek mégis az
egyesületek? Azért, mert a
támogatás mértéke így jóval
kisebb lett a többi sportegyesületnél. Vagyis az említett
három sportágat a többi
kontójára támogatják kiemelt szinten. Lehet persze
azon vitatkozni, hogy a város
elegendõt költ-e a sportra, és
az adott sportágak sokat
kapnak-e vagy sem, de van
néhány olyan kérdés, amelyekkel szembesülnie kell
Kecskemét vezetésének. Elsõsorban azt a kérdést kell
tisztességgel megválaszolni,
hogy mi a fontos a sport támogatásában. Az, hogy nép-

Mind fontos terület, de az
arányokat jól kell kitalálni. A
sportot támogatni azért fontos mert jó helyen tudhatjuk
a fiatalokat, nem csak az
egészségük, hanem nevelésük miatt is. Fontos, hogy sokan sportoljanak és ehhez
sokszínû sportélet kell. Kellenek a húzó csapatok is. Nem
olyan elvetemült gondolat
az, hogy „fejkvótát” kapja-

A férfi kézilabdát már több mint 20 millióval támogatják
szerû sportágakat támogasson, vagy élversenyzõket, tömegeket, diáksportolókat?

nak azok a sportágak, amelyek korosztályos válogatottakat nevelnek. A sportiskola

Rovatunk megjelenését támogatja: a kecskeméti BALANSZ Baráti Kör

nem tudja megoldani önállóan az utánpótlás nevelést.
Ott, ahol nincs fogadó felnõtt egyesület, ott kinek nevelnek? A fõvárosi kluboknak? Ráadásul a sportiskolában is a kezdet gyermekbetegségei mutatkoznak. Nem
egységes a finanszírozás,
olyan sportágak kapnak
nagy pénzeket, amelyek mögött nincs szinte semmi. Félõ,
hogy a város pénzének egy
része lyukas kalapba került.
Az egyéni sportokat tekintve köztudott, hogy birkózó,
cselgáncsozó, ökölvívó és atlétikai szakosztályok képesek
voltak saját olimpikonokat
nevelni, mert van megfelelõ
szakembergárdájuk.
Õk
nem érdemelnének többet a
közös pénzbõl?
Kérdésekbõl tehát, nincs
hiány. Éppen ezért, a város
vezetõinek le kellene már ülni a sportvezetõkkel, megkeresni a válaszokat, meghatározni a fõbb elveket. Talán
nem lenne olyan nehéz, csupán fel kellene vállalni, hogy
mi a fontos Kecskemétnek és
mi nem.
A. Z.
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Vállalkozások fejlesztése
A Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1993-ban azzal a céllal hozták létre a megyében lévõ önkormányzatok és pénzintézetek,
hogy széleskörû támogatást nyújtson a kis- és középvállalkozások számára. Dr. Kiss István, ügyvezetõ igazgató az alapítás óta
fáradhatatlanul dolgozik a szervezet élén, ötleteinek és tudásának is "sokat" köszönhetnek az õket felkeresõ cégek.
Örömmel közölhetem, hogy
a mikro hitelünket évente 50100 vállalkozó veszi igénybe,
több milliárd forintot osztottunk szét az elmúlt évek során
közöttük, de még így is több
pénz állna rendelkezésre, mint
amennyi eljut ehhez a szférához.
– A pályázatok készítése
mellett mi az utógondozást is
fontosnak tartjuk, ezért segítünk abban is, hogy a felhasznált összeget képesek legyenek majd elszámolni is. A vidékfejlesztési projekt Kecskemét kistérségét érintõ Leader-

2008. október

Takarékossági Világnap

program keretében a Homokhátság Kft. egymilliárdos forrással rendelkezik, amit igénybe vehetnek a térségben mûködõ vállalkozások. A Kreatív
Innovációs Központra pedig,
pályázat útján elnyertünk 1,3
milliárd forintot és 5700 négyzetméteres épület-komplexus

megvalósítását tervezzük a várossal karöltve.
– A 3P (plastic, packaging,
printing), mûanyagipari, csomagolástechnikai, nyomdaipari cégek csoportját jelenti.
Ez egy fórum, amely az új piaci lehetõségek felkutatását tûzte ki, a legújabb technológiai
irányzatokról lehet értesülni itt.
Olyan új fejlesztések igénye is
felmerült, amelyek anyag- és
energiatakarékos energiára
épülnének mi pedig, szakmai
képzéseket biztosítunk a
klaszter vezetõi, munkatársai
részére, ezzel a vállalatok
megújítását segítjük elõ.
– Lényeges megemlítenem,
hogy nonprofit szervezetként
mûködünk, ami jelentõs EU-s
támogatásból valósulhatott
meg. Talán a legfontosabb
szegmens, hogy szektorsemlegesnek valljuk magunkat: bármilyen cég bizalommal fordulhat hozzánk. Komoly hazai és
nemzetközi kapcsolatokat is
szervezünk a vállalkozások köré, mert csak ez lehet a kitörési pont az innováció és tudás
folyamatos erõsítése mellett.

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
1957. november 24-én alakult,
mint szövetkezeti pénzintézet.
A Kunszentmiklósi Kistérségben jelenleg négy
kirendeltségen látja el korszerû pénzügyi szolgáltatásait.

Kirendeltségeink:
Szabadszállás, Kálvin tér 2.
Tass, Széchenyi krt. 75.
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62.

Telefon: 06-76-558-144
Telefon: 06-76-536-220
Telefon: 06-76-550-115
Telefon: 06-76-358-572

• Köszönetet mondunk mindazoknak a magánszemélyeknek, kis és középvállalkozásoknak, gazdálkodóknak, akik minket választottak pénzügyi szolgáltatónak, tartalmat adva
„EGYÜTT TOVÁBB JÖVET MENET” szlogenünknek.
• Stratégiai lépéseinket az elmúlt évek során az ügyfelekért tettük, hogy bizalmukra az
igényeikhez igazodó, folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal, udvarias, szakszerû és
gyors ügyintézéssel szolgáljunk rá.
• Ügyfeleinkkel közvetlen hangvételû, személyes kapcsolatot alakítunk és alakítottunk
ki, mert azt gondoljuk, csak így ismerhetjük meg igazán igényeiket.
• Munkatársaink, akik maguk is a helyi közösségben élnek, készséggel segítenek
eligazodni partnereinknek, a banki szolgáltatások összetettnek tûnõ világában.

Várjuk meglévõ és leendõ ügyfeleinket!
Bács-Kiskun megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
6000 Kecskemét
Vörösmarty u. 12.
Tel: 76- 485-505
Fax: 76-485-504

• Gyors hitelügyintézéssel,
• kedvezményes kamatozású hitelekkel,
• kiemelt betéti kamatokkal
A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet „kézben tartja pénzügyeit”

Stabilitás a pénzügyi problémák idején
program jó

lesztéssel egy idõben ügyfeleink

Az ING Biztosító Bács-Kiskun

szolgáltatóknak, amelyek az egész

példa

az

befektethetnek is, s cégünk pedig,

megyei irodája közben várja azo-

világon a biztonságot képviselik a

egyedülálló

garanciát vállal a hitelöszszegre.

kat a lelkes jelentkezõket is, akik

jelenlegi összetett gazdasági hely-

színvonalra:

Azaz, ha a törlesztés alatt befizetett

egy dinamikus csapatban dolgoz-

zetben is. Pénzügyi helyzete stabil,

A terméket

és befektetett összeg a lejárat vé-

va, szívesen értékesítenék Magyar-

85 millió ügyfelének bizalma tö-

maximáli-

gén magasabb a felvett hitelnél,

ország piacvezetõ életbiztosítójá-

retlen és termékeinek, szolgáltatá-

san a hitel-

azt nyereségként könyvelhetik el

nak termékeit.

sainak színvonala garantálja,

felvevõk

partnereink, ám, ha a befekteté-

Telefonszám: 06 30 944 7731

sek úgy alakulnának, hogy ered-

Honlap: www.kecskemet.ing.hu

Az ING egyike azon pénzügyi

hogy mindez hosszú távon így is
marad.

NAGY ISTVÁN
Bács-Kiskun Megye i g é n y e i r e
agency manager szabtuk, hi-

Az ING új terméke, a CIB Bank-

szen a pia-

kal közös Lendület Plusz Hitel-

con kivételes lehetõségként, a tör-

ményük mégsem éri el a hitelösszeget, a biztosító garanciát vállal
annak kifizetésére.
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Takarékossági Világnap
Október utolsó munkanapja a Takarékossági Világnap. A dátum az 1924-es milánói nemzetközi
pénzügyi konferenciának állít emléket, ahol három
földrész takarékpénztárainak küldöttei két fõ témában folytattak szakmai eszmecserét: Egyrészt számot
adtak a pénzintézetek mûködésének jellemzõ ta-

pasztalatairól, céljairól és terveirõl, másrészt azokról
a hatósági és takarékpénztári feladatokról esett szó,
amelyek a betétesek érdekeinek és jogainak fokozottabb védelmét szolgálják. Ezek a kérdések ma is
aktuálisak, amikor fokozott figyelem irányul a pénzintézetek felé.

Rónasági Takarékszövetkezet

A KECSKEMÉTI ÁFEOSZ KERESKEDELMI,
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA és
KOLLÉGIUM
(OM azonosító: 027985)
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
a 2009/2010. tanévre
2009. szeptemberében az alábbi tanulmányi területeken indítunk érettségi vizsgára felkészítĘ
képzést:
01 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (4 éves)
02 közgazdaság szakmacsoport (4 éves)
03 magyar-angol két tanítási nyelvĦ kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport,
(5 éves)
04 magyar-német két tanítási nyelvĦ kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
(5 éves)

Jubileumi köszöntés és köszönet
Idén 50 éves a Rónasági Takarékszövetkezet. A jubileumi év
során minden alkalmat megragadunk, hogy köszönetet
mondjunk alapító tagjainknak, ügyfeleinknek, partnereinknek,
dolgozóinknak és mindenkinek, aki velünk együtt töltötte el
ezt a fél évszázadot.
Amikor 1958. nyarán az elõdök – örömünkre, ma is élõ
alapító tagjaink – Fülöpszálláson megalapították a Takarékszövetkezetet, valószínûleg nem
sejtették, hogy egy nagyon jó
nevû, állandóan fejlõdõ, megújulni képes szövetkezeti pénzintézet alapjait rakják le. 1976ban vettük fel a Rónasági nevet.
A jelenlegi mûködési terület,
a 11 kirendeltség 2001-re alakult ki. Ma Fülöpszálláson,
Soltszentimrén, Csengõdön,
Tabdin, Akasztón, Páhin, Kiskõrösön, Kecelen, Imrehegyen
és Kecskeméten a Kõhíd utcában, valamint a Horváth Cirill
tér 1.szám alatt várjuk ügyfeleinket.
Az 50 évvel ezelõtti 2 dolgozó, heti háromszori fél mûsza-
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A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu

kos elfoglaltságát kell a mai 11
kirendeltség 65 dolgozója által
elõállított értékhez viszonyítani.
A Rónasági fél évszázad alatt
mindig vigyázott jó hírnevére.
Elkerültek bennünket a bankbotrányok, nem volt körülöttünk hangos hírverés. Tettük a
dolgunkat. Ha mégis hallattunk
magunkról, annak apropója
egy elõnyös termék bemutatása, vagy valamilyen jeles alkalom volt. Sikeresnek tartjuk magunkat. Tudjuk, a siker mögött
rengeteg munka, kitartás, az
újra való fogékonyság van. A
siker akarása gondolkodásmód, melyet a Rónasági minden munkatársa magáénak
vall.
A hagyományos pénzintézeti
szolgáltatások mellett, tevékenységi körünk fokozatosan

bõvült. A bankkártya, a házi
bank, a Széchenyi Kártya, a
Gazda Kártya, a Róna zálog, a
devizahitel, a devizaszámla és
a valutagyûjtés mind-mind ismerõsen cseng ügyfeleinknek.
A térség adottságait ismerve,
felvállaltuk a mezõgazdaság finanszírozását, legyen az EU-s
pályázat vagy hagyományos hitel. A kis- és középvállalkozóknak éppúgy segíteni tudunk,
mint a nagyobbaknak. Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a térség önkormányzataival, civil szervezeteivel, sokuknak számlavezetõi is vagyunk.
Célunk, hogy partnereink száma ezen a területen is növekedjen.
Ma mintegy harmincezer
ügyfelet szolgálunk ki, s ügyfeleink száma, az élesedõ bankpiaci verseny ellenére, napról
napra nõ. Hálásak vagyunk
ügyfeleinknek a bizalomért,
nem feledve a régi igazságot:
„Egymásba simuló kezek tartják össze az eget és a világot.”

A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a közgazdaság szakmacsoportokban a fĘ hangsúly
az általános mĦveltséget adó közismereti képzésen van. A négy évfolyam alatt szakmai orientációs és
szakmacsoportos alapozó képzés is szerepel. Cél az érettségi vizsgára és a felsĘfokú továbbtanulásra való
felkészítés.
A magyar-angol, magyar-német két tanítási nyelvĦ osztályainkban a tanulók több tantárgyat az adott
idegen nyelven tanulnak, a célnyelvi órák aránya 35 százalék feletti.

A 9. évfolyamra való felvételinél figyelembe vesszük
-

-

-

a jelentkezĘ általános iskolai tanulmányi eredményét, a hetedik évfolyam év végi és a
nyolcadik évfolyam I. félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és az idegen nyelvi
(angol/ német nyelvi) minĘsítéseket,
a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán
nyújtott eredményét:
a vizsga tantárgyai: matematika és magyar nyelv;
a vizsga típusa: a 9. évfolyamra jelentkezĘknek készült írásbeli;
a vizsga fajtája: általános,
valamint az iskolánkban szervezett szóbeli meghallgatás eredményét.

A szóbeli meghallgatáson a jelentkezĘk idegen nyelvi (angol, ill. német nyelvi) tudásszintjét értékeljük.
Nyílt napot 2008. november 6-án (csütörtök) 900órakor tartunk. Az érdeklĘdĘ szülĘk és tanulók számára
külön is részletesebb tájékoztatást nyújtunk a képzéseinkrĘl, bemutatjuk intézményünket.
Szombatonként matematika és magyar nyelv tantárgyakból felvételi elĘkészítĘt tartunk,. A foglalkozások
elsĘ napja: 2008. november 8.
Az elĘkészítĘn a kiemelkedĘ teljesítményt nyújtott tanulók az eddigi tapasztalatok alapján nagyobb eséllyel
jutnak be iskolánkba. A felvételi elĘkészítĘ foglalkozásain résztvevĘ diákokat megismertetjük az elĘzĘ évek
írásbeli vizsgáin felhasznált, központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal, valamint az
iskolánkba történĘ felvételi és az idegen nyelvi (angol, ill. német nyelvi) szóbeli meghallgatás
sajátosságaival.
Az intézmény elérhetĘsége:
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel.: 76/500-850, fax: 76/483-234
e-mail: afeoszis@t-online.hu honlap: www.afeosziskola.hu

GEKKO, ahol minden nap gyermeknap
Az egészséges gyermekek képességeinek fejlesztését és a tanulási zavarok prevencióját tûzte
ki céljául a kecskeméti GEKKO
Képességfejlesztõ Játszóház.
Részletes pedagógiai képességfelmérés után, komplex fejlesztési program keretében javítanak
minden funkcióterületet – észlelés, figyelem, gondolkodás, emlékezet, mozgás, beszéd, szociális érettség –, sok tehertõl megkímélve a szülõket.
Heti egy alkalommal és
egyénre szabott játékos foglalkozás keretében, 4 fõs csoportokban rengeteg sikerélménnyel
fûszerezve fejlõdnek a gyerekek
képességei. Kecskeméten is egy-

Új Porta
könyv

re népszerûbb a GEKKO, melynek vezetõje, Takács Zsolt számolt be lapunknak munkájukról. – Két éve mûködünk a városban, s mára elmondhatom,
hogy folyamatosan növekszik a
foglalkozásainkon résztvevõk
száma. Jelenleg mintegy 70
gyermek jár hozzánk, köztük található 6 hónapos és 13 éves is

egyaránt. Az egy órás foglalkozáson 50 percig a játékos fejlesztésé a fõszerep, a maradék
10 percben pedig, a szülõket tájékoztatjuk a foglalkozásról és
tippeket adunk az otthoni gyakorláshoz.
Az iskoláskort megelõzõen a
részképesség zavarok egyszerûen felszámolhatóak, kialakulá-

suk megelõzhetõ. Ez fejlesztõ
pedagógia, játékba csomagolva. Kitûnõen felkészíti a gyerekeket az óvodai és bölcsõdei életre is. A GEKKO nem „zseniképzõ”, nemcsak a már meglévõ jó
képességet akarja tökéletesíteni,
hanem az átlag alatt teljesítõ fejlõdési területeket felzárkóztatni
és minden egyes további terület
fejlõdését megalapozni, a sikerélményre kiemelt hangsúlyt fektetve. Itt minden nap gyermeknap is.
GEKKO Képességfejlesztõ Játszóház
6000 Kecskemét, Klapka u. 28.
Telefon: 06/70-548-31-79
kecskemet@gekkonet.hu

www.gekkonet.hu

„Szövetkezeti minõségû pénzügyi szolgáltatások”

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
A Takarékszövetkezet kiemelt aktuális ajánlataiból:
Lekötés nélküli betétek éves 8,5%; 8,7% kamat. Induló betéti összeg: 10.000.000.-Ft.
Fél éves lekötésû betétek a jegybanki alapkamat + 0,6% kamat együttese,
jelenleg éves 9,1% .
Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000.-Ft.
Egy éves lekötésû betétek a jegybanki alapkamat +1% kamat együttese,
jelenleg éves 9,5 %.
Leköthetõ legkisebb összeg: 5.000.000.-Ft.
2008. november 30-ig a lekötött betétekre további éves
1 % prémium a lekötés elsõ 3 hónapjára, - 10,1 % és 10,5 %-os teljes kamat.
Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret.
Vállalkozásoknak Széchenyi-kártya hitelkeret.
November 20-tól kedvezményes évzáró és ünnepi kölcsönök.

Megvásárolható a kecskeméti
könyvesboltokban és a Porta
Egyesületnél: Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/505-041

Köszöntjük ügyfeleinket a Takarékossági Világnap Alkalmából!
Jól számítanak, ha ránk számítanak!
A Takarékszövetkezet várja a régi és új ügyfeleit kirendeltségein:
Kecskemét (76/500-150) Nagykorös (53/550-150) Ágasegyháza (76/571-010)
Ballószög (76/573-020) Bugac (76/575-020) Helvécia (76/579-030) Izsák (76/568-000)
Jakabszállás (76/581-808) Orgovány (76/591-529)

Az „Új pálya” program támogatásával október
hónaptól az alábbi tanfolyamaink indulnak
Kecskeméten:
• Biztosításközvetítő: 72 óra
• Angol nyelvi képzés és ECDL vizsgára felkészítő: 681 óra
• EU pályázatíró és projektmenedzser angol nyelvi
képzéssel és ECDL START vizsgákra felkészítéssel 530 óra
• Gyógymasszőr 1200 óra
• Logisztikai ügyintéző 840 óra
• Munkavédelmi technikus 300 óra
Baján:
• ECDL vizsgára felkészítő 150 óra
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző 680 óra

Legyen Ön is a hallgatónk!
További információ és jelentkezés:
Kecskeméti Regionális Képző Központ
Kecskemét, Szolnoki út 20.
Tel.: 76/502-261 e-mail: krmkk@krmkk.hu
Nyilvántartási szám: 03-0153-05
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0002
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Jubileumi beszélgetés Szarka Balázzsal

Az Univer 60 éves sikertörténete – jövőképpel
Hatvan éves Kecskemét gazdasági életének zászlóshajója, az
Univer. Szarka Balázs vezérigazgatóval beszélgettünk e jubileum alkalmából. Olyan emblematikus személyiség õ, aki évtizedek óta szimbolizálja mindazt, amit a gazdaságban és a
társadalmi életben cége képvisel: A magyar erõt, az ambíciót,
a céltudatos tervezést és a szorgalmat, a folyamatos munkát.

Szellemiség és
garancia
– Hogy lehetne összefoglalni pár gondolatban az elmúlt évtizedek tanulságait?
– Az elsõ hatvan év az ember életében a legaktívabb
idõszak. Ez igaz lehet az Univerre is, de reméljük, a mi cégünk még nagyon sokáig
nem kerül nyugállományba.
Hiszen egy tudatos építkezés
jellemzi, ami nemcsak a jelen
biztonságát garantálja, de a
jövõt is célozza. Mint ismert,
1948. október 8–án, amikor
az alapítást aláírták, egészen
más politikai-gazdasági körülmények uralkodtak. De a
kezdetek szellemiségét a mai
napig megõriztük. Sõt remélem, hogy a jövõben is ápolni és védeni fogjuk. Alapvetõen az összefogásra, a tenni
akarásra és hát nem utolsósorban egy hatékony, eredményes gazdálkodásra gondolok.
– Mi a garancia a sikeres
jövõt tekintve?
– Eddig is az volt a garancia, hogy az Univer menedzsmentje fölismerte a külsõ tényezõk hatását. Volt bátorsága idõben döntést hozni, és
ahhoz is, hogy – ha a célkitûzés nem állta meg a helyét a
mindennapok versenyében –
módosítsa azt vagy éppen leállítsa a folyamatokat. Ez
csapatmunka, vagyis egy

ember sem hordja a bölcsek
kövét a zsebében. Összehangolt tettekre van szükség, és
én úgy érzem, hogy ezt sikerült a rendszerváltás elõtti és
utáni idõszakban is megteremteni. A mostani piacgazdaságban, a magántulajdoni
érdekeltség ki is kényszeríti
belõlünk azt az összefogást
ami elengedhetetlen, mert
nemcsak munkavállalók vagyunk, hanem részvénytulajdonosok is.

A siker titkai
– Milyen kritikus pontokra
emlékezik, és milyen sikereket tud idézni, amelyek felfuttatták a céget?
– Úgy gondolom, hogy az
a huszonöt év, amióta az Univernek elsõ számú vezetõje
vagyok, valóban nagyon sok
kihívást, és adott esetben felelõsségteljes döntést igényelt.
Megfontoltan, lépésrõl lépésre kellett haladnunk, építkeznünk. Mindig csak annyit költöttünk, amennyit biztonsággal meg is termeltünk. Nem
estünk bele abba a hibába,
ami környezetünkben sokakra jellemzõ. Vagyis mellõztük
a fényûzést, a fölösleges villogást. Az azonban szükségszerûség, hogy állandóan fejleszteni kell, mert másképp
nem tudunk talpon maradni.
Bizony nálunk is voltak olyan
döntések – melyekre már az

Iskola és Családotthonban élõ
gyermekek karácsonyi megajándékozására, a diákotthon tánccsoportja törökországi vendégszereplésének támogatására, rászoruló családok megsegítésére,
a Vöröskereszt nyári táborának
támogatására használta fel az
alapítvány. Segítette továbbá ad-

záértés. Mindenkinek tudni
kell, hogy ami rá van bízva,
azért felel, és ezt a számonkérést mindegy, hogy portás
vagy vezérigazgató volt az illetõ, mindenkinél alkalmaztam. És azért alakult ki az a
felelõsségteljes munkarend,
aminek ma részese – és
eredménye is egyben – az
Univer teljes cégcsoport nagy
családja.
– Tervezik–e, hogy valamikor megjelennek a tõzsdén,
megnyitva a részvénymozgást?
– Nem tudom, hogy hoszszú távon majd a gazdaság
mit kényszerít ki belõlünk. Jelen pillanatban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez
egy tiszta magyar tulajdonú
vállalkozás, és az sem titok,
hogy azok a szövetkezeti tagok, akik úgy döntöttek,
hogy részvényre átváltják az
üzleti részüket, elégedettek.

– Ön a szövetkezeti és a
részvénytársasági
formát
egyaránt sikerre vitte. A változás alakított valamit a stílusán, a gazdasági filozófiáján?
– A gondolkozás az ugyanaz: Ugyanolyan gondosan,
féltõn gazdálkodj a társulás
értékeivel, mint a saját személyes tulajdonoddal! Ter-

– Az élelmiszer gazdaság,
az élelmiszer termelés konjunkturális ágazat. Éhes a világ, új területek nyílnak meg:
Kína, Afrika, India… Ez
mennyiben határozhatja meg
az Univer jövõjét?
– Nehéz kérdés. Mi eddig
csak ebben a kis magyar piacban gondolkoztunk és egy

– Mind a kettõ. Ahhoz,
hogy eredményt érjünk el,
termelni tudjunk, munkatárs,
munkaerõ kell, de az nem
olyan eszköz, mint a bankhitel, vagy a jó mûszer. A jó társaság, az a jó családhoz hasonlít. Nem centizi ki az erejét, bízik abban, hogy minden jó gondolatának helye,
értéke van az õ cégénél. Én
az elsõ perctõl társnak tekin-

mészetesen, más egy szövetkezeti társult magántulajdon
és más egy mai – igazi piacgazdaságban produkáló –
részvénytársasági tulajdon.
Mást igényelt egy szövetkezeti tag és mást kér számon egy
részvényes, de mind a kettõnél ugyanaz az alapkövetelmény: a tisztakezûség és az
õszinteség. Csak a harmadik
helyen jött elõ a szakmai hoz-

nagyon sajátos profilú termelést folytattunk, az úgynevezett ételízesítõ-gyártást. Ebben úgy érzem, meghatározóak vagyunk a magyar piacon. Nyitottunk már az exportban is és ott vannak termékeink kis tételekben, a világ számos országában. Én
úgy gondolom, hogy a kínai,
indiai, az orosz és a többi
nagy élelmiszer-ellátással

A Szenteste Alapítvány köszönete
A Szenteste Alapítvány ezúton
mond köszönetet mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1%-át, összesen 1.019.259 forintot az alapítvány céljainak
megvalósítására ajánlotta fel. A
kapott összeget a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat által
fenntartott Dunavecsei Általános

tettem itt az Univernél az
ÁFÉSZ-tagot, ahogy késõbb
a részvényest is. Az elõttünk
álló feladatokat velük együtt
támogatásukkal kell nekünk
megoldani. És ha mondjuk,
extra jövedelmet nem tudok
biztosítani, akkor a munkahelyi légkört, a munkafeltételeket kell olyanná tenni, hogy
vonzó legyen. Ennek érdekében számtalan dolgot vezettünk be, amiknek eredményeként az 1400 dolgozónak
harminc százaléka több mint
20 éves munkaviszonnyal
rendelkezik. Én azt hiszem, ez
a szám azt igazolja, hogy ide
kötõdnek az emberek. Jól érzik magukat és elismerik ezt a
vezetést. Ennek érdekében viszont nagyon fontos, hogy a
mindennapi számonkérés
mellett az igazság, az eredmény legyen a meghatározó.

elõbb utaltam – amelyek nem
az örömmámort erõsítették.
Mi van a mérleg serpenyõjében, hol van a nagyobb súly?
Ez volt mindig az irányadó
kérdés, és ez eredményezte
azt a nagy fejlõdést, ami garantálta a talpon maradásunkat. Most, a hatvan év kapcsán is, jó döntés volt az az
invesztíció, amit az ipar területén végrehajtunk, s ami
megközelíti a hárommilliárdos nagyságrendet. Nem a
dicséretért tesszük, hanem
hogy megalapozzuk saját biztonságunkat. A következõ
tíz–tizenöt évben – biztos vagyok benne – ezzel az élelmiszeripari ágazatunk versenyképességét erõsíteni, tartani
fogjuk. Nem szégyelljük persze, az élelmiszer kereskedelemben lévõ bolthálózatunkat
sem. A hetényegyházi, nagyon szépen megújult boltunkat például, ünnepi ajándéknak tartjuk, hiszen a jubileumunkra adtuk át.
– Azt mondják, az ön üzleti filozófiájában mindig fontos szerepet kapott az emberi
tényezõ. Különös figyelmet
szentel a világ trendjeit értõ,
elemzõ szakembereknek, de
különleges odafigyeléssel és
empátiával fogadja, köszönti
az egykori szövetkezet idõs
tagjait, nyugdíjasait is. Ez
gazdaságalakító szempont,
vagy emberi szimpátia?

ventkor és karácsony idején a
kecskeméti fõtéren szervezett
Szent Miklós terített asztala elnevezésû ingyenes jótékonysági
ebédosztást. Szenteste Alapítvány
Kecskemét, Margaréta u. 13/b
Számlaszám: 5240007810016044
Adószám: 18347982-1-03

Tisztakezûség és
õszinteség

A magyar karakter

küszködõ országok elõbbutóbb megoldják a saját, hazai élelmiszer-feldolgozásukat. Nem erre kell nekünk
építeni, mert mi kicsik vagyunk ebben a vonatkozásban.
– A következõ tizenöt évben meg tudja tartani a cégük ezt a hagyományosan
markáns magyar karakterét?
– Hát, jó volna tizenöt év
után is találkozni, beszélgetni, vizsgálni az Univer kedvezõ gazdasági mutatóit. Ha
velem nem is találkozhat már
itt a korom miatt, biztos vagyok benne, hogy ez a cég
akkor is élni és virulni fog. Azt
is tudom, hogy amíg az én
nevemhez fûzõdik a márka,
addig tiszta magyar tulajdonú vállalkozás marad. Egyet
megtanultam életem hetven
éve során: Nem minden a
pénz. Fontos eszköz, fõleg
egy gazdaság fejlesztésében,
de nem szabad a csábító
erejének bedõlni. Többet ér
az a munkahelyi légkör, az a
környezet, ami körülvesz,
mint vezetõt, miközben érzem a munkatársaim tiszteletét, és nyugodtan, emelt fõvel
járhatok-kelhetek.
– Maradnak a klasszikusok? Úgy mint: Piros Arany,
Gulyáskrém, Erõs Pista…
– Persze. S mivel cégcsoportunk tagja a Kecskeméti
Konzervgyár Zrt. is, adott a
lehetõség, hogy a bébiétel
gyártása mellett újabb konzervek, hõkezelt termékek
gyártására is vállalkozzunk,
amiket nemcsak a kicsik, de
a felnõttek is fogyasztanak.
Ez egy jelenleg folyamatban
és elõkészítés alatt lévõ technológia nálunk. Tehát a jövõben továbbra is meghatározóan élelmiszer-feldolgozással foglalkozunk. A kereskedelmi ágazat fejlesztésének
nagyságrendjeirõl nagyon
nehéz beszélni, a jövõt illetõen, mert sajnos a politika ma
is tárt kapukkal várja a nagy
áruházakat, holott ebben a
kicsi országban lassan már
egymás konkurenciái. Velük
szemben mi csak úgy tudjuk
a versenyt felvenni, ha az
Univer áruházi lánc tovább
erõsödik, és az úgynevezett
kényelmi boltok kínálatával,
szemléletével szolgáljuk ki a
magyar vásárlókat.

A Porta Egyesület köszönete
A kecskeméti Porta
Közhasznú Egyesület ezúton mond köszönetet
mindazoknak,
akik
2007-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át, öszszesen 202.370 forintot
az egyesület által képviselt célok megvalósításá-

ra ajánlotta fel. Az így
kapott támogatást az
egyesület Kecskemét és
Bács-Kiskun megye környezet- és városvédelmi
feladatainak megoldására, a kulturális örökség
megóvására, mûemlékek
védelmére
fordította.

Megszervezett 105 környezetvédelmi, kulturális
és szociális rendezvényt.
Porta Közhasznú Egyesület,
Kecskemét, Kossuth tér 5.
Számlaszám:
52400078-10048593
Adószám: 18362253-1-03
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Interjú dr. Bozóky Imrével, az MLSZ exelnökével

A foci anyagi, szakmai és morális gondjai
Dr. Bozóky Imre kecskeméti ügyvéd neve ismerõsen cseng a
focikedvelõk táborában, hiszen sokáig a Magyar Labdarúgó
Szövetség elnöke volt. Lakhelyén, Izsákon, olyan büszkék voltak arra, amit a magyar sportért tett, hogy díszpolgárrá választották. Két évvel ezelõtt elég zavaros körülmények között
távozott az MLSZ élérõl. Legelõször errõl faggatta lapunk
munkatársa.

Hatalmas blama volt

Dr. Bozóky Imre
– Máig az a véleményem, hogy az a váltás,
ami 2006. tavaszán megtörtént, nem tett jót a magyar futballnak. Mert az
lett a következménye,
hogy a MOL és az OTP kivonult a magyar futballból, vagyis az évi 550 millió forintot – ami a tárgyalások alapján 2006-ban,
2007-ben még több lett
volna – megvonták e váltás miatt, és vége lett az
úgynevezett Bozsik-programnak. Ami gyakorlatilag a magyar labdarúgás
jövõjét jelentette volna,
hiszen a programnak köszönhetõen, csaknem 40
ezer új futballista került be
sportág vérkeringésébe.
Körülbelül 600 település
és ezer edzõ volt az, aki
ebbõl a pénzbõl részesedett. A ma sokat emlegetett, és a sajtóban nagyon
ajnározott 19 éves válogatott, gyakorlatilag ennek a programnak volt az
elsõ korosztálya. A szomorú az, hogy most 17
évesekkel bezárul a tehetséggondozás, ezután már
nem nevelõdhetnek hasonló gárdák – nyilatkozta
dr. Bozóky Imre.

– A másik komoly szívfájdalmam, hogy így nem kaptuk meg a 2012-es Európa
Bajnokság rendezõi jogát.
Nem kell különösebben ecsetelni, hogy egy-egy ilyen döntés, nagyon sok esetben a
személyes kapcsolaton, a barátságokon, összeköttetéseken múlik. Írhat valaki 13
ezer oldalt, beköttetheti a pályázatot kutyabõrbe, nem biztos, hogy ezzel meg lehet
nyerni azt, amit szeretnénk.
Óriási pénz- és presztízsveszteség volt ez a sikertelen pályázat a hazánknak, és nem
különben a magyar miniszterelnöknek, aki ott állt a világ
nyilvánossága elõtt, és azt közölték vele, hogy nulla pontot
kapott az országunk a bírálóktól a pályázatra. Hatalmas
blama volt…
– A harmadik, ami ugyancsak komoly érvágás lett a
váltás következtében a magyar futballnak, az a felnõttképzési intézet szétverése. Ezt
az Európai Labdarugó Szövetség szisztémája szerint, az
edzõknek, játékvezetõknek,
klubmenedzsereknek és a
gyúróknak biztosított akkreditált képzést. Az edzõképzéssel
kapcsolatban az történt, hogy
egy tanfolyamra befizették a
közel egymillió forint tandíjat,
mert elhitették velük, hogy
egész Európára érvényes diplomát kapnak. Majd a tanfolyam végén kiderült, hogy ez
a diploma csak Magyarországra érvényes, és mindenki
kapott egy levelet, hogy vigye
vissza azokat a gatyákat, zoknikat, amiket a képzés idejére

Egyletes köszönet
A Kecskeméti Zenészegylet elnöksége és tagsága
ezúton is megköszöni azoknak, akik a 2007. évi adójuk 1%-át felajánlották az
egyesület javára. Ezen felajánlásokból 58 ezer forint
folyt be az egylet kasszájába, amelyet a tehetséggon-

dozó fesztiválunk lebonyolítására fordítottunk: technikai eszközöket, kiegészítõket vásároltunk belõle.
Kérjük, a jövõben is támogassák adójuk 1%-ával
közhasznú egyesületünket!
Adószámunk: 183600241-03

kaptak a szövetségtõl. Azt
gondolom, hogy ez a szellemiség, ez a módi sehova sem
vezet.
Ami pozitívumként emlegetett dolog, az OLLÉ(?)
program, a Telki edzõ-centrum építése. Csak ehhez a
Labdarúgó Szövetségnek közel 2 milliárd forint hitelt kell
felvenni. Most, miután nincsenek szponzorok, a hitelnek
a viszszafizetése – én azt gondolom – kétséges. Tehát, itt

sunk mondjuk 75 millió, az
altalaj készítés mondjuk 5
millió, az 80 millió, még mindig 50 millió forint, az ami a
különbség.
– Sokan vádolták az akkori
elnökséget, hogy miért kellett
nekünk külföldrõl drága
edzõt hozni.
– Tény és való, hogy annak
idején a mi megbuktatásunknak az egyik fõ pontja Lothar
Matthäus volt. Akik akkor
ágáltak, azok most ugyan-

morális tartást nélkülözve alávetették magukat a szövetség
akaratának.

csak külföldi edzõt hoztak, és
biztos, hogy több pénzt fizetnek neki, mint amennyit mi
Lothar Matthäusnak. Csak
zárójelben jegyzem meg,
hogy Lothar idehozta a brazil
válogatottat, amibõl az
MLSZ-nek nettó 130 millió
forint árbevétele származott.
Gyakorlatilag egy meccsel kitermelte a kétévi bérét. Nyilván más érdekek mozgatják
ezt az új szisztémát. Most
újabb holland edzõ érkezett a
szövetségbe és ennek hatására Sisak Tibor, aki eredményesen dolgozott a 19 éves
válogatottnál, felállt, és elment az MLSZ-tõl. Végre egy
igazi magyar ember, aki kitart
az elvei mellett, mert azt hiszem, nem lehet ezt elmondani másokról, akik az elmúlt
idõszakban megélhetésbõl,
vagy más okból, mindenféle

– Én is õszinte szívbõl gratulálok azoknak, akik idáig eljuttatták a kecskeméti csapatot, hiszen nagyon régóta vágyott erre ez a város. Ha
megkértek, megkérnek, hogy
segítsek – például egy-két
külföldi játékos játékengedélyének beszerzésében –,
akkor azt szívesen megtettem, megteszem. De különösebb szerepem nincsen itt a
labdarúgásban. Ettõl függetlenül nagyon bízom benne,
hogy az a munka, amit itt elkezdtek, eredményes lesz, és
majd ha az UEFA Kupában
indul a csapat, akkor a nemzetközi tapasztalataimat is át
tudom adni. Mert az a véleményem, hogy ebben a magyar mezõnyben, nagyon
könnyen oda lehet érni a
nemzetközi szerepléshez, ha
megvan a fedezet a jó fut-

Hajrá, KTE!
– Kecskemétnek végre NB
I-es focicsapata van. Felvetõdik a kérdés, hogy az újonc
KTE vezetõi, azt a nagy tapasztalatot és nemzetközi
kapcsolatrendszert, amellyel
ön rendelkezik, igénylik-e?

Hajrá KTE!

igazán építeni lehet, csak kérdés az, hogy mikor, és még
nagyobb kérdés az, hogy kinek. Mert ha nem lesz futballista, amivel kellet volna ezt
kezdeni, illetve folytatni, akkor
teljesen felesleges mûfüves
pályákat építeni, ment nem
lesz kinek. Az OLLÉ(?) program is azért egy-két kérdõjelet
fölvet, mert ha én akarok egy
mûfüves pályát létrehozni,
ami valószínû, meg is fog történni Gyulán, a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásában, ott körülbelül 60 millió forintért leteszik a mûfüvet
arra pályára, ahol a talaj elõ
van készítve. Ezzel szemben
az OLÉ(?) programban 130
millió forint. De hogyha ugye
az 50 és a 130 millió forint
közötti különbséget nézzük,
az 80 millió. A világítás 15
millió, akkor a mi beruházá-

ballra, a komoly munkára.
Ott van élõ példaként Debrecen. A felkerülésük után,
három-négy év múlva már a
Bajnokok Ligája fõtáblájára
való kerüléséért játszottak.

Perben Kistelekivel
– Vannak, akik azt mondják, hogy a mostani MLSZ
vezetés nem jó szemmel nézné, ha Bozóky Imre valami
vezetõi szerepben tûnne fel a
KTE háza táján. Reálisnak találja az ilyen típusú félelmet?
– Tény és való, hogy perben állok Kisteleki István elnökkel, hiszen annak idején
lejáratott ország-világ elõtt és
ennek az elégtételét egy bírósági eljárásban akarom
megszerezni, amire komoly
esély van. Az, hogy az MLSZ
vezetés nem jó szemmel nézné, ennek azt hiszem, komoly
realitása van. Hiszen az elmúlt idõszakban itt volt az
MLSZ elnök egyik hû embere, aki még csak kezet sem
fogott velem. Ez tipikus magyar módi. Tehát, azt hiszem,
hogy a mi labdarúgásunk
felemelkedéséknek nemcsak
anyagi és szakmai gondjai
vannak, hanem nagyon súlyos morális problémái is. Ha
netalán azért akarnának a
csapatba belerúgni, mert én
itt élek, akkor inkább felajánlom, hogy átjelentkezem Békés megyébe.
– Soha nem volt ilyen magas szintû nem volt a foci
Izsákon, mint napjainkban.
Mint a város díszpolgára, mit
gondol errõl?
– Én büszke vagyok arra,
hogy Izsákon élek és õszintén
örülök, hogy bevállalták a focistáik az NB III-as szereplést.
Remélem, hogy egy jó középcsapat lesz ezen a szinten
is, példát mutatva e gyönyörû sportág szeretetébõl a felnövekvõ generációknak.

Csodagéppel tisztították a főteret
Az a járókelõ, aki Kecskemét
fõterén sétált a múlt szerdán, érdekes kísérletnek lehetett szemtanúja. A Majoros Kft. munkatársai, egy nagynyomású vízgyorsító berendezéssel, bemutató tisztítás keretében demonstrálták,
hogy hogyan válhatna még
szebbé az ország egyik leglátványosabb fõtere. Eltüntették a foltokat, a rágógumi maradványokat is, az elõadás pedig jól sikerült – állapította meg a nézõsereg. Majoros Zsolt, a jelenleg 26
fõt foglalkoztató cég ügyvezetõje
így nyilatkozott lapunknak:
–Az 1992-ben alapított vállalkozásunk fõ tevékenysége az
ipari takarítás, ami fõleg a veszélyes hulladékok eltávolítására, a
vegyipari gépek megtisztítására

vonatkozik Ebbõl fejlõdött ki ez a
tereket, utcákat is érintõ munkafolyamat. A piac szerteágazó, az
ország egész területén dolgoztunk már: Pakson az atomerõmûben, vegyipari üzemekben,
olajat feldolgozó gyárakban. De
több közúti és vasúti hidat is
megtisztítottunk már ezzel a
módszerrel. Az eljárás lényege,

hogy szinte hangsebességgel
robban ki a víz, óránként akár
1300 liter is át tud áramlani a
csöveken, és például a fõteret
350-400 bar nyomással tisztítottuk meg. Ügyelnünk is kell arra,
hogy ne tegyünk kárt a felületben. Legalább ketten végzik
ilyenkor a feladatot és pihenõt is
közbe kell iktatni számukra. Je-

lenleg 3 géppel járjuk az országot, a Design Kft.-vel közösen
végezzük a felületek esztétikusabbá és higiénikusabbá tételét.
Ez az eljárás nyugaton már komoly hagyományra tett szert. Jól
sikerült a fõtéri akciónk is, sok
biztató szót kaptunk az emberektõl, és reméljük a hasonlóan
gyümölcsözõ együttmûködést az
illetékesekkel. Kecskeméti lakosként külön öröm számomra,
hogy a városunkat szépíthetjük a
munkánk által.
Majoros Zsolt – Majoros Kft.
Tel.: 06/76-410-257
Tel.: 06/70-389-2033
majoroskft@
majoroskft.t-online.hu
www.majoroskft.hu
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A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu
Kecskeméti Víziközmû Társulat

Elégedettek az elvégzett munkákkal
A Kecskeméti Víziközmû Társulatot 1999-ben alapították azzal
a céllal, hogy vezetékes ivóvízhez segíti a fõleg külterületen
vagy külsõ belterületeken élõ embereket, szennyvízcsatornát
épít az azt igénylõ lakóközösségek részére, biztosítja a csapadék szakszerû elvezetését és a környezet megóvása érdekében
tisztítja is a szennyvizet.

Munkájuk kiemelt fontosságát jelzi, hogy eddig több
mint 13 ezer ingatlantulajdonosnak tették komfortosabbá a mindennapjait,
mindez olyan módon, hogy
a lakossági önerõt is bevonva a kivitelezésbe, kedvezõ hitelekkel teremtették
meg a beruházás feltételeit.
Fekete László, aki évek óta
fáradhatatlanul tevékenykedik a társulat élén, az
idén befejezett projektekrõl

és a közeljövõben elõttük
álló munkákról számolt be.
– A 21. században alapkövetelmény, hogy az
egészséges ivóvíz minden
embernek alanyi jogon járjon, ennek ellenére sok helyen még mindig elfogadhatatlan a víz minõsége.
Örömmel újságolhatom,
hogy az év során sikerült
befejeznünk a nagyobb volumenû
feladatainkat:
Alsószéktón, Felsõszéktón,

Szarkáson, Úrihegyen és
Ballószögön tovább építettük az ivóvízhálózatot, csak
néhány telek maradt ki
egyéni sérelmek miatt. A
szennyvízcsatornázás terén

az Ispa-program lezárult az
esztendõ folyamán: a belterületek el vannak látva a
hálózattal, a külsõ belterületeken ezt nem teljes mértékben tudtuk megvalósítani. Erre az évre számítottunk a MÁV-vonalakkal
érintett területek – Hetény
temetõi oldala, Katonatelep vasúton túli része –,
vagy Kisfái ivóvízzel történõ
ellátása is. Sajnos eddig ez
még nem sikerült, várjuk az

önkormányzat kedvezõ elbírálását az elõterjesztett
anyagunkra.
– Jövõre is 5-6 utca lakói
jelezték igényüket a szolgáltatásunkra, ami közel
100 háztulajdonost érintene. A Kósafaluban a nem
túl régen átadott szilárd útburkolattal ellátott utcák lakói teljesen fellelkesültek az
örömteli eseménytõl, jó érzéssel töltött el bennünket,
hogy mennyire elégedettek
az elvégzett munkánkkal.
Kollégáim újra felkeresik
majd az ott található utcákban élõ embereket is, mert
rajtunk kívülálló okok miatt
módosítanunk kell a korábban megkötött szerzõdéseket. Remélem, még az õsz
folyamán sikerül megállapodnunk minden érintett
családdal, összesen 49 utcát érint ez a beruházás.
Ahol már korábban megvalósult
az
Ispacsatornázás, csak ott tudjuk
végrehajtani ezt a tervünket, de amennyiben alkalmasak a körülmények, ráadásként a zárt esõvíz-elvezetõt is megépítünk a lakók
további örömére.

Területi Príma Díjak
Az országos Prima Primissima díjakhoz hasonlóan,
2005-ben a VOSZ megyei
szervezetei is létrehozták az
osztatlan elismerést szerzett
Területi Prima Díjakat, s ehhez a kezdeményezéshez
Bács-Kiskun megye vállalkozói is csatlakoztak. A magánfelajánlásokból származó, háromszor egymillió
forintos díj célja, hogy kifejezze: a helyi vállalakozói
társadalom felelõsséget
érez a közösségért, támo-

gatni kívánja a kultúra, a
mûvészetek, a tudomány és
általában a szellemi élet
helyi képviselõit.
Az idén az elõzõ évinél
50 százalékkal több, indoklással is alátámasztott ajánlás érkezett a tíz kategória
jelöltjeire Bács-Kiskun minden részébõl. A VOSZ megyei elnöke, Versegi János
kezdeményezésére, megalakult egy 19 tagú Tanácsadó Testület, mely folyamatosan véleményezte a har-

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nullá ról felsõfok ú 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 kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újs zerû 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-

mincas jelöltlistát, amit a
jövõ héten hoznak nyilvánosságra, és elsõként a
www.primadij.hu honlapon
jelenik meg. Itt, illetve a
megyei VOSZ-elnökséggel
szerzõdéses, partneri viszonyban álló médiumok
nyomtatott és elektronikus
felületein lehet majd a jelöltekre szavazni. A közönségdíjat kizárólag a szavazatok száma dönti el, a fõdíjak odaítélésénél pedig,
jelentõs szempont lesz a

beérkezett közönségszavazatok száma.
A november 28-án rendezendõ gálaesten a Területi Prima Díjra érdemesek
egymillió, a legtöbb közönségszavazatot kapott díjazott pedig 500 ezer forint
értékû csekket vehet át. Immár hagyomány, hogy a
vállalkozók felajánlásainak
köszönhetõen, mind a tíz
döntõbe jutott jelölt értékes
jutalmat kap.

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, 2008. november 5-én (szerdán) 17-19 óráig és 2008. november 12-én (szerdán)
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

2008. október

Virágkötő mester
Csiga Ilona lassan 3 évtizede
a virágok közötti harmonikus világban tölti mindennapjait.
1980-ban végzett dísznövény,
kertész és virágkötõ szakon és
azóta elválaszthatatlan kedvenc
nõvényeitõl, 2006-tól pedig saját üzletét vezeti, a Nyíri út 38.
szám alatti Csiga-biga virágboltot. Hamar népszerûvé vált a
környéken lakók körében, hiszen
minden szaván, mozdulatán érzõdik a virágok iránti szeretete.
Gyermekkorom
óta
imádom a növényeket, a
nyári esõ utáni
föld
illata
örökre belém
ivódott. . A kötészet többet
jelent
számomra egy kötelezõ feladatnál:
teljesen kikapcsol, a munkám a
hobbim is egyben. Ha boldog
vagyok csokorba kötöm, ha pedig szomorúság tölt el, kikötöm
magamból a fájdalmat. Törekszem arra, hogy színvonalas
munkát adjak ki a kezembõl, de
mindig valami egyénit is belecsempészek a repertoáromból. A
képzeletünk szerencsére kimeríthetetlen forrás, egy szál virágból
is lehet attraktív csokrot készíteni
a formai elõírásokat betartva,
újat hozni ki belõle. Elõszeretettel veszem kézbe a hortenziát,
enciát, indás ágakat, a vad szed-

ret, csipkebogyót, tulajdonképpen, amit a természet megad,
mindennel szeretek dolgozni. Álmom, hogy nagy térben, nagy
volomenû térkompozíciókat készíthessek. A kedvenc kötéseim a
koszorúk megkomponálása,
ahol különösen fontos a minõség, ezért csak élõ áruval dolgozom. Készítésüknél mindig kísérletezem, 4-5 -féle technikát is alkalmazva egy-egy munka készítésén belül, szeretem a legújabb
stílusokat. A mai napig vizsgadrukk
van
bennem, ha
menyasszonyi
csokrot kell
készítenem,
olyan mintha
az elsõ feladatom elõtt
állnék. Számos
munkámra vagyok büszke, de talán
egy templomi esküvõit kiemelnék
közülük: rengeteg virágot használtam fel egy káprázatos vízesés- kompozícióhoz, ami annyira látványosra sikerült, hogy a
térrõl betérõ turisták még 1 óráig fotózták,nem engedték bezárni a templomot.
Minden kedves vásárlót szeretettel várok.
Csiga-biga Virágüzlet
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Nyitva tartás: H-P: 7-18;
SZO.: 8-13
Telefon: 06/ 70-230-0567

Hírös MÉH 2004 Kft.

EU−s minősítésű
hulladék−feldolgozó
Az egyetlen kecskeméti szék- esõvizet is csak megszûrve szahelyû, városunkban mûködõ bad kiengednünk –, de eddig az
MÉH, a Hírös MÉH 2004 Kft. A összes utasítást betartva, eleget
2005-ben alapított és 21 em- tettünk a követelményeknek. Vabert alkalmazó cég a legszigo- sat, papírt, színesfémet, fólia- és
rúbb EU-s követelményeknek is elektronikai hulladékot veszünk
megfelelõ telephelyen fogadja át, és a népszerû vasnak köüzletfeleit, akik között megtalál- szönhetõen, az idén elérjük a 10
hatóak német, osztrák és svájci ezer tonnás „álomhatárt”, pedig
a gazdasági válság
érdekeltségû vállalaerõsen érezteti hatátok is. Kádár László
sát nálunk is. Sajnos,
ügyvezetõ pedig, igamost kevesebb a partzi lokálpatrióta: ahol
nercégeink megrencsak tud örömmel sedelése.
gíti városát, Kecske– Lényeges megmét iskoláit, sportját.
említenem, hogy ala– Kizárólag hiteles
pító tagjai vagyunk a
és megbízható cé3P mûanyagipari,
gekkel állunk üzleti
Kádár László
csomagolástechnikai
kapcsolatban, s öröés
nyomdaipari
münkre szolgál, hogy
komoly létszámú vevõállomány klaszternek: a legújabb anyagtisztel meg bennünket partner- és energiatakarékos technológiként – nyilatkozta lapunknak az ával új piacokat igyekszünk elérügyvezetõ. – Magánszemélyek ni, ezáltal a mûanyag begyûjtégyakorlatilag nem is találhatóak sét is tudjuk növelni. Hosszútáa hozzánk fordulók között. Büsz- von gondolkodom, folyamatokeséggel tölt el, hogy minden san fejlesztjük a Kft.-t, mert csak
uniós elõírásnak maximálisan így lehet érvényesülni ebben az
megfelel a telephelyünk és a sok ágazatban is.
külföldi tulajdonú partnerünk
Hírös MÉH 2004 Kft.
miatt is EU-s minõsítésû rend6000 Kecskemét
szert vezettünk be feldolgozó és
Platter J. u. 4/ a
felvásárló részlegünkben is.
Tel: 76-324 477
Nem könnyû helytállni a szigorú
06-30-336-32-92
környezetvédelmi szabályzatok
web: www.hirosmeh.hu
között – még az összegyûjtött
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Épül−szépül Ballószög
A 3270 lelket számláló Ballószög, a helyi sokszínû vállalkozásoknak köszönhetõen, fokozatosan fejlõdõ településnek vallhatja magát. Az itt lévõ cégek közül több is országos hírnevet
szerzett az utóbbi években. Közvetlen, szorgalmas emberek
lakják a falut, melyet pezsgõ közélet is jellemez.
– Az elmúlt idõszak legjelentõsebb beruházása,
az utcák
szilárd
burkolattal történõ ellátása zárult le
a hetekben – mondta büszkén Katona Imre polgármester. – Bõvítettük az óvodát, az iskolában pedig, a
mosdók felújítására került
sor. A lakóházakhoz tartozó
járdákat olyan társadalmi
összefogással sikerült kiépíteni, amilyen nélkül a mindennapi életünk egyéb te-

rületein sem tudnánk létezni. A fásítással pedig, esztétikusabbá változtattuk környezetünk kis szegleteit. Jelentõs elõrelépés, hogy
megépült a régóta várt
buszforduló, és a megállók
is új külsõt kaptak.
– Örömmel közölhetem, hogy kitûnõ a
kapcsolat a helyi vállalkozókkal, kölcsönösen segítjük egymást a munkában,
eddig jól tudtunk
együttmûködni a község
felemelkedéséért végzett
feladatokban. Az idetelepülõ családoknak is köszönhetõ, hogy egyre fiata-

lodik és fejlõdik a község. A
fiatalság elõretörése mellett, kiemelt figyelmet fordítunk községünk idõsebb
polgáraira is. Ennek köszönhetõ, hogy „Idõsbarát
önkormányzat” díjban részesülhettünk. Nálunk él és
versenyez a többszörös világbajnok fogathajtó, Nyúl
Zoltán, a helyi lövészcsapatunk országos bajnokságot nyert idén, úgyhogy
nincs hiány azokból
sem, akik öregbítik
Ballószög hírnevét.
Sikeres szüreti napon léptünk túl
nemrég, s lassan
kezdetét veszi az adventi készülõdés idõszaka,
hogy együtt hangolódjunk
a hagyományos falukarácsonyra, amire mindenkit
szeretettel várunk!

Szeretet a gyógyszer mellé
Boromisza Csabáné 1992-ben alapította férjével a Ballószög
Gyógyszertárat, amely 10 éve már teljes körû közforgalmi ellátással is mûködik. Kiválóan összeszokott csapatukat egy
szakasszisztens és egy betanított dolgozó teszi teljessé.
– Pénzzel nem fizethetõ
meg az a szolgáltatás, hogy
minden felírt gyógyszer mellé egy kis szeretetet is kapnak ajándékba az itt vásárló
páciensek
–
mondja
Boromissza Csabáné. – Éppen most tartunk a felújítási
munkálatok közepén. Kibõvül a betegtér, ezáltal kényelmesebbé és gyorsabbá
is válik majd a kiszolgálás.
Rendkívül lényeges, hogy
egy elkülönített tanácsadó
helyiséget hozunk létre, ahol
elsõsorban az egészségügy
talán legalapvetõbb szegmensével, a prevencióval
foglalkozunk. Ingyenes vérnyomásméréssel állunk a
lakosság rendelkezésére, az
egészséges életmódra nevelésre is szívesen adunk taná-
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csot. Nem elhanyagolható
elõnye még a teremnek,
hogy így alkalom nyílik bizalmasabb kérdéseket is
megvitatni, mint például a
gyógyszerek árával kapcsolatos problémák. Különféle
szakgyógyszerekrõl is informálódhatnak nálunk, ami
minden embernek a személyes ügye.
– Fontos már a kismamákat is ellátni hasznos útmutatókkal, hogy gyermekü-

knek az elsõ pillanattól
kezdve a helyes táplálkozást
sajátíthassák el. Mindenkihez igyekszünk egy kedves
szót szólni, örömmel meghallgatjuk egyéb panaszaikat is. 1992 óta folyton szépítettük a patika külsején,
mostanra talán elmondható, hogy bármelyik nagyvárosi gyógyszertárral való összevetésben megállnánk a
helyünket. Folyamatosan
tanulunk, továbbképzésekre
járunk, igyekszünk naprakészek lenni a gyógyszerészetben zajló változásokról. Szeretjük ezt a kis települést,
mert kedves, az újra nyitott
emberek lakják, nyugodt a
falu légköre és szépek a
közterei is.
Dr. Boromisza Csabáné
Ballószög Gyógyszertár
Rákóczi u. 3.
Tel./ Fax.: 06/76-427-070
boromiszacs@hotmail.com

Nyúl−Ház a falu közepén
A Nyúl-Ház éterem és panzió 1994 óta fogadja a betérõ vendégeit.
Nyúl József Jenõ tulajdonos családi vállalkozásként üzemelteti a vendéglõt. Mint sok más vállalkozó õ is a stabil egzisztencia érdekében
igénybe veszi a "másik mankó" segítségét, ezért tíz éve látja el az
ABC-je alapvetõ élelmiszerekkel a község lakosságának döntõ többségét.
– Nem panaszkodhatok,
mert népszerû az éttermünk,
aki megfordul itt az utána hamar törzsvendéggé válik nálunk – nyilatkozta a tulajdonos
az Alföldi Naplónak. – Természetesen mindennel igyekszünk
a vendégeink kedvében járni.
Az "a la carte" választékot a he-

Wolf Distribution Kft.

Megbízható partner a logisztikában
A Wolf Distribution Kft. immár 15 éves múltra tekinthet vissza a szállítmányozás és raktározás területén. Sikerük abban rejlik, hogy az elvégzett megbízható, pontos, munkájukkal kiérdemelték az itthoni és
a határainkon túli cégek bizalmát egyaránt, így azok állandó partnereikké váltak.
– Ballószögi telephelyünkön
a Magyar Zeelandia Kft. részére biztosítjuk a komplett distribuciót (betárolás, raktározás,
kiszállítás). Szinte a kezdetektõl,
tehát másfél évtizede állunk
kapcsolatban ezzel a céggel, az
elmúlt évek alatt az õ igényeiknek megfelelõen bõvítettük raktárbázisunkat is. A szigorú elõírásoknak megfelelõen raktározunk itt sütõipari, cukrászati
alapanyagokat,
elkülönítve
pedig a hûtést igénylõ termékeket. Másik kiemelt partnerünk a
Road Parcel Kft. – tájékoztatta
lapunkat Farkas Zoltánné. –

Hat éve, hogy családi vállalkozásként vezeti Mintagazdaságát
Ballószögön Geredy Péter. Az agrármérnöki végzettségû szakember szerint, a mezõgazdaság egyik legfiatalabb ágazata a
biotermelés, eddig még kevés gazdálkodó vágta ebbe a nagy
fába fejszéjét, ugyanis speciális szakértelem és sok tapasztalat
híján, igen kockázatos vállalkozás.
– Mindig is törekedtem arra,
hogy több lábon kell állni a biztonságos megélhetés érdekében, ezért döntöttem úgy, hogy
növénytermesztéssel és állatte-

Csúcstechnológia a repülőgépgyártásban

– Magyarországon csak mi
állítunk elõ ilyen típusú repülõgépeket, minden korszerû feltétel adott a munkához, több modern hangárral
rendelkezünk és felszálló
pálya is áll pilótáink szolgálatára – tájékoztatta lapunkat Gecse Tamás, a mára
51 fõt alkalmazó vállalkozás ügyvezetõje. – Törek-

szünk
a
m e g rendelõink igényeinek maximális kielégítésére,
hosszú piackutatás, a gyártástechnológiák teljes, átható tanulmányozása elõzte
meg, mire belevágtunk ebbe a kalandba. A 40 ezer
munkaórával legyártott típus

a Corvus Corone volt. Ma
pedig Európában a közkedvelt Corvus Phantom modelljeinkbõl vásárolnak, az
USA–ba pedig, a Corvus
Falcon típusú
gépeinket
exportáljuk.
Nagy örö-

münkre a közelmúltban Thaiföldrõl is érkezett megrendelés.
– A visszajelzések alapján
elmondhatom, hogy vevõink teljes mértékben elégedettek a szállított gépeinkkel. Az egyik legnagyobb

Csaknem egy évtizede állítottuk
fel az országos lefedettséget
biztosító csomagküldõ szolgáltatást, melynek azóta is meghatározó tagjai vagyunk több vidéki telephellyel. Többéves
kapcsolat fûzi cégünket a kecskeméti Univer Zrt.-hez, a Sofart
Bútoripari Kft-hez, a Sonepar
Magyarország Kft-hez is. Folyamatosan fejlesztettük a gépkocsi állományunkat, illetve bõvítettük a dolgozói létszámunkat.
Munkánk során kiemelten fontosnak tartottuk, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk üzletfeleink egyedi igényeihez is.

– A következõ év tervei között
szerepel a telephely további fejlesztése melynek elsõ lépése, a
telekvásárlás már megtörtént.
Ballószög a nagy zöldövezetekkel, élhetõ környezetével, jó
megközelíthetõségével, tökéletes telephely számunkra. Jó a
kapcsolatunk a helyiekkel, s a
polgármester úr is támogatja
elképzeléseinket. Így bízunk abban, hogy az elkövetkezõ években is stabil, megbízható munkahelyeket tudunk biztosítani az
itt dolgozóknak.
Wolf Distribution Kft.
Farkas Zoltán ügyvezetõ
6035 Ballószög
III. körzet 65.
postmaster@wolfkft.axelero.net

Biotermelés a Mintagazdaságban

Corvus Aircraft

A Corvus Aircraft Kft.-t 2004-ben azzal a céllal alapították
meg, hogy a magasan kvalifikált szakembergárda csúcstechnológiával készülõ motoros repülõgépeket kezdjen el kivitelezni. A cég mára a világ elsõszámú gyártói közé került, a magas minõsítésû sportrepülõjük iránt a Föld minden táján mutatkozik érdeklõdés. Két éve Magyar Formatervezési díjjal ismerték el színvonalas munkájukat.

lyi üzletemberek igénylik inkább, a menüztetés pedig, a
lakosság többi részének fõétkezését elégíti ki. Az egyik legkedveltebb szolgáltatásunk a délután 3 órától kapható jó minõségû pizzánk. Remek hangulatú családi rendezvényeket is
bonyolítottunk már le itt, 100

fõig tudjuk fogadni az ünneplõ
csoportokat. – A Center ABC
1999-ben került a tulajdonomba, azóta duplájára növeltük
az eladóteret, a falu alapellátásáról szinte csak mi gondoskodunk, és külön öröm számomra, hogy kiváló emberek a kollégáim. Szeretek itt élni, mert
számomra lényeges a helybéliek személyes ismerete. Itt közvetlenebbek, barátibbak a kapcsolatok, mint egy nagyvárosban, s nem is tudnék már létezni ezek nélkül.

büszkeségünk, hogy a kisebb cégek közül csak mi
kaptuk meg a legmagasabb
fokozatú AS 9100 irányítási
minõsítést. Most tervezzük a
négyszemélyes gépek gyártását is, egy katonai helikoptereket készítõ vállalat
pedig, minket kért fel az európai beszállításra. A környezetvédelemre is kiemelt
figyelmet fordítunk, s folyamatosan fejlesztjük a gyártáshoz szükséges eszközeinCorvus Aircraft Kft.
ket is.
6035 Ballószög
II. körzet 35.
www.corvus-aircraft.hu
+36 76 427 263

nyésztéssel egyaránt foglalkozom. Családi gazdaságot hoztunk létre, amely megkapta az
Agrárkörnyezet-gazdálkodási
Mintagazdaság címet, ahol az
állattenyésztésen belül legjelentõsebb a mangalica állomány,
de baromfit és szarvasmarhát is
tartunk szép számmal. Legújabb kihívást pedig, a biotermelés jelenti: vetõmagot és takarmányt állítunk elõ. 3 év is
kell a földnek, hogy átálljon erre a termelésre. Az átlagtermés
is alacsonyabb, így jóval kisebb
a produktum és jelentõs több-

letköltséggel jár, mivel speciális
gépek és technológiák kellenek
a munkafolyamathoz. Szigorú
szakmai feltételek mellett kell
gazdálkodni, az ökológiai elõírásoknak megfelelõen. A hazai
malmok részére termelünk gabonát, illetve külföldre madáreledelt szállítunk, de célirányosan vállaljuk alternatív növények termesztését is.
– Szeretünk itt, Ballószögön
élni a csendes, családias légkör
miatt. Mivel szinte mindenki ismeri egymást, közvetlenek az
emberek, több, tartalmasabb
kapcsolatot lehet kiépíteni. Az
önkormányzatnál a rugalmas
félfogadás lehetõvé teszi a személyre szólóbb ügyintézést is, a
különféle vállalkozások között
pedig jó a kapcsolat.

Faragó Szervíz Autójavító Kft.
Mûszaki vizsgabázis Ballószögön!
– mûszaki vizsgáztatás 8-13 óráig
– rövid határidõvel, kedvezõ áron
– zöldkártya, eredetiségvizsga, mûszeres bevizsgálás, javítás.
6035 Ballószög, II. körzet 36.
T/F: 76/427-042
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A város programjai, hírei percrõl percre: www.civilnaplo.hu

Ünneplő kecskeméti kórus
A jogutód Kecskeméti Kodály Kórus, a korábbi vegyes kar alapításának 120.
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést rendezett a napokban, a kecskeméti Ifjúsági Otthon dísztermében. A találkozón az
énekes közösség bemutatta
jelenlegi repertoárját, felidézve a régebben megszólaltatott darabokat, visszaidézve az emberemlékezet
által megõrzött emlékeket.

Hajmeresztő premier
Paul Portner Hajmeresztõ címû bûnügyi társasjátékát mutatták be a napokban a Kecskeméti Katona József Színházban,
Cseke Péter rendezésében. Szereplõk: Hegedûs
Zoltán, Danyi Judit, Réti
Erika, Besenczi Árpád,
Szarvas Attila és Pál Attila.
A darabról az alábbiakat érdemes tudni:
Az amerikai színháztörténetben soha olyan hoszszú szériát nem ért meg
prózai elõadás, mint
Paul Portner Hajmeresztõ
címû bûnügyi játéka. Sikerének titka az az interaktív
kapcsolat, mely beleszólá-

Természet−
barátok
köszönete
A kecskeméti ÉDOSZ
Természetbarát Sportegyesület ezúton köszöni meg
azon adózók segítségét,
akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át
egyesületünk részére ajánlották fel. A befolyt 133
ezer forint összeget túráinkon és találkozóinkon való
részvétel támogatásra fordítottuk. Jövõbeni támogatásukat elõre is köszönjük!
Adószámunk:
18354816-1-03. Bankszámlaszámunk:
51700100-10005714

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA
– APARTMANOK
JACUZZI – SZAUNA –
INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ!
PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu

Téli nyitvatartás:
Minden nap 9-22 óráig
Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

után mindenki maga is
nyomozóvá vagy, ha úgy
tetszik, tanúvá válhat.

si lehetõséget biztosít nézõközönségének. Az elõadás során Rosetti felügyelõ próbál végére járni
a publikum segítségével,
Isabel Czerny, zongora-

mûvésznõ rejtélyes meggyilkolásának. Mivel a nézõk az egyedüli szemtanúk, akik mindent láttak,
segíthetik a nyomozást
kérdéseikkel. A bûntény

Természetesen, Agatha
Christie legjobb tanítványaként, Paul Portner is elrejti az összes félrevezetõ
jelet, kelléket, indítékot,
minden szereplõnek van
oka, ellenszenve, sérelme,
hogy megölje a mûvésznõt, mindenki gyanús mindenkinek. Legfõképpen
nekünk, akik láttunk, hallottunk mindent, és ítélkezhetünk. Utána fellebbezésnek helye nincs. Legfeljebb egy következõ elõadáson…
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Tini Könyvtári Napok
Ezen az õszön a tinik korosztálya került középpontba a
"Könyvtárak összefogása a
társadalomért" elnevezésû országos program keretében. A

A Társas tiniket Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és
Papp György várta egy nagyon érdekes, felvilágosító
elõadással, majd a szerepjá-

rendezvénysorozat izgalmas,
változatos idõtöltést biztosított
a tiniknek egész héten Kecskeméten, a megyei könyvtárban.
Az Önálló tinik egy
kerekasztal beszélgetés során
kötetlenül cserélhettek eszmét
Dr. Szeberényi Tamás ügyvéddel, Borsos Béla rendõr alezredessel, Matusz Szilviával, a
Meló-Diák hálózat képviselõivel, és dr. Eithmann Norbert
jogásszal. Az Alkotó tinik próbára tehették tehetségüket a
rajz, a zene, az irodalom, és a
színjátszás területén, Damó
István, Jámbor Zsolt, Kovács
Lajos és Rajz Judit közremûködésével. Az egészségnapon a
fiatalok kipróbálhattak különbözõ sportolási lehetõségeket
és egy hangulatos beszélgetésen vehettek részt Némedi
Norbert, dr. Pongrácz József
és Valkay Ferenc társaságában.

tékok birodalmában tehettek
egy utazást az érdeklõdõ fiatalok.
A hétvégén a Gyermekvilágban Sohonyai Edit íróval
találkozhattak, majd a Suhancos és a Navrang koncertjén vehettek részt. A
Könyves Vasárnapon éjfélig
tartott a félévre szóló ingyenes beiratkozási akció, közel
600-an éltek ezzel a lehetõséggel.
A Katona József Könyvtár,
valamint Ramháb Mária, az
országos programbizottság
elnökeként óriási szerepet
vállalt a program lebonyolításában, a pályázati munkától, a promóciós anyagok elkészítésén át, az országos
koordinálási szerepig.
A Tini Könyvtári Napok
mintegy 50 programmal,
közel 4000 résztvevõvel egy
tartalmas hetet biztosított a
könyvtárba látogatóknak.

Izsák új díszpolgára: Tetézi Lajos

Bölcs alkalmazkodás és töretlen hűség
A beérkezett javaslatokat is mérlegelve, úgy döntött az idén az
önkormányzat Izsákon, hogy a város díszpolgárává Tetézi Lajost választják. A név hallatán nem lepõdik meg senki, aki ismeri a Sárfehér hazáját, hiszen az 55 éves mûvelõdésszervezõ,
kommunikátor, a helyi újság és televízió alapítója, a mûvelõdési ház egykori vezetõje igazi lokálpatrióta, aki elkötelezetten
kutatja a város történetét, több kötete, tanulmánya is megjelent
már. A Kecskemét közeli kisváros új díszpolgárát mindenek
elõtt arról faggattuk, hogy szerinte mi az izsákiság lényege.
– A mindig újrakezdés.
Ehhez eltökéltség, szívósság, munkaszeretet és
mély hit kell. Az izsáki emberekben ezek mind meg
is vannak. Hogy egy példával éljek, a legutóbb
megjelent kötetünk, amely
az izsáki katolikus templom és az egyházközség
történetét dolgozza fel a
historia domusunk alapján, számos szép és döbbenetes példát idéz. Marosi Izidor késõbbi váci
püspök írja, hogy amikor
a tagosítás, a téeszesítés
súlyos kényszerek hatására
befejezõdött, voltak, akik
öngyilkosok lettek, vagy
elmenekültek az ország
nagyvárosaiba. Volt olyan
is, aki azt mondta elkeseredésében, hogy többet
egy kapavágást sem tesz
az életben. Ennek ellenére, amikor jött a tavasz, kiengedtek a reménykedõ

lelkek, s a nehéz munkához szokott izsákiak elindultak a határba. Nem
adták fel, próbálkoztak a
kényszerrel létrehozott szövetkezettel is.
– Ez az újrakezdési ener gia fogytán van manap ság, vagy erõsödõben?
– Ennek a mérésére
nincs igazán jó mûszer. Azt

hiszem, hogy sokaknál
megerõsödött a hit a rendszerváltoztatás idejében.
Azt hitték, hogy visszakerülnek földek, családi birtokok, s ami következik, az
nagyon szép és gazdagító
lesz. Aztán újra és újra
csak csalódniuk kellett azóta is. De ha feladnák, ha

tényleg elhinnék, hogy
nem lehet jobb, az õseiket
tagadnák meg.
– Honnan ez az erõ? Az
Istenben való hitbõl ered?
– Abból is, meg talán a
génjeinkbõl is. Aki ismeri a
XX. századi településtörténetet, jól tudja, hogy itt a
sivár futóhomokot a gyümölcsös kertek birodalmá-

vá alakította az igyekezet,
a tettvágy, az élni akarás.
A világból idejártak megcsodálni ezt a birodalmat.
Mi pedig, a terményünket
Európa–szerte bízva árusíthattuk, a minõségre volt
kereslet. Ilyen õsök után a
génjeinkbe ivódott az optimizmus. Ha nagy baj van
öszszeszorított foggal, tíz
körömmel
próbálunk
meg– vagy visszakapaszkodni.
– Marosi Izidor püspök,
Rácz Sándor, az 1956-os
munkástanács örökös el nöke, Mihala Ferenc for radalmár, Bozóky Imre, az
MLSZ elnöke… – Rangos
a névsor, akik eddig dísz polgári címet kaptak Izsá kon. Ön kit tart példaképének ezek közül?
– Mindet nagyra becsülöm, mindegyiket másért.
Ebben az elismerésben a
legfelemelõbb az, hogy
ilyen nevek mellé írták az
enyémet. Itt mondok köszönetet az ajánlóimnak.
Nagyon sok gratulációt, jó
szándékú baráti jó szót kapok azóta is. A családom
szinte fel sem tudja dolgozni, ami történt. Édesanyám könnyes szemmel
vette a hírt és nagyon

örült, hogy ezt még megérhette. Én meg úgy vélem, hogy ez a döntés
nagy felelõsséget ró rám,
és kötelez is, hogy még
szívósabb következetességgel harcoljak, küzdjek
munkámmal ezért a népért, ezért a városért.
– Mint helytörténész jól
ismeri a múltat, mint új ságíró átlátja a jelent. Ar ról is van elképzelése, mi lyen lesz a település jövõ je?
– A mai világban, amikor gazdaságok, államok,
multinacionális bankrendszerek dõlnek össze, nehéz
tervezni. Egy biztos, a Sárfehér szõlõ termelése, feldolgozása nélkül nem tudom elképzelni ezt a térséget. Persze, figyelembe
kell venni az olyan nagy
beruházásokat, mint a
kecskeméti Mercedes projekt, amely a térségbõl beruházókat, beszállítókat
keres. Az autópálya itt kanyarog a közelben. – Ezek
mind pozitív lehetõségek,
amelyeknek csak akkor tudunk megfelelni, ha õseinkhez méltóan megtaláljuk a boldogulást: Bölcs
alkalmazkodással és törhetetlen hûséggel.
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Piacokat hódítva

A magyar Alföld
csillogó kincse
Bács-Kiskun utóbbi évtizedének leglátványosabb sikertörténete
a Szentkirályi Ásványvíz karrierje. A Balogh család csodát kreált, a magyar Alföld csillogó, tiszta kincsét mesteri marketinggel emelte az ötcsillagos szállodák asztalára. Arra is képes
volt, hogy az elitek italát elérhetõvé tegye a szélesebb fogyasztói kör számára. Mindezt a világ legkeményebb piacán sikerül
kiharcolniuk.

– Azt mondják, az üdítõitalok, ásványvizek nyáron a legkelendõbbek. Hogy zárta a cég
ezt a szezont? – kérdeztük a
Szentkirályi márkatulajdonostól, Balogh Leventétõl.
– Maga a szakma nem túl jó
évet zárt, hiszen az elsõ félévben majd 10 %-kal visszaesett
az ásványvíz forgalom a tavalyihoz képest Magyarországon.
Ennek ellenére, a Szentkirályi
Ásványvíz tovább tudta növelni
a piaci részesedését. Az egyetlen olyan ásványvizes cég,
amely elõrelépett ebben a kedvezõtlen helyzetben is.
– Számokban is ki lehet fejezni mindezt?
– 15 %-kal a tavalyi év fölött
teljesítettünk.
– Legutóbb az a hír járta be
az országos sajtót, hogy a szállítóágazat önállóvá vált a cégnél. Mi indokolta ezt?
– Fontos – különösen kánikulában, fõszezonban –, hogy
megbízhatóan, jó minõségben
szállítsunk. Ezt csak akkor tudjuk megoldani, ha saját szállítóeszközökkel szervezzük az ellátást. A cég vásárolt a közelmúltban öt Mercedes kamiont, ami
gyakorlatilag megoldotta ezt a
problémát.
– Milyen vásárlói rétegeket
céloznak meg termékeikkel?
Igaz, hogy elsõsorban az elit
igényli ezt az ásványvizet?
– A Szentkirályi prémium ásványvíznek számít, és az benne
a nagyszerû, hogy mindenki
hozzájuthat. Vagyis valóban
státuszszimbólummá vált Magyarországon, de úgy, hogy
megfizethetõ maradt a kisebb
pénztárcával rendelkezõk számára is.
– Mik azok az új piaci területek, amelyeken a cég továbbhaladni igyekszik?

– Beszálltunk az ízesített ásványvíz piacra, valamint jeges
teával is szolgálunk ma már. Itt
is nagyon szép eredményeket
értünk el, hiszen a tervezettnek
a dupláját adtuk el, sõt még
többet is tudtunk volna értékesíteni, ha jobban felkészülünk,
mert nagyobb volt a kereslet,
mint amit képesek voltunk teljesíteni.
– Igazak a hírek, hogy kozmetikai termékekre és egyéb
iparcikkekre is felkerül majd a
Szentkirályi márkanév?
– Igen, tárgyalunk egy nagy
vegyipari céggel, akikkel közösen kozmetikumokkal szeretnénk kijönni. Ez egy licence
szerzõdés keretében válna valóra, az ásványvizet és a nevet
adnánk mi. Tehát egy új márkát
vezetnének be a piacra…
– Mit hozott a Figo reklámkampány?
– Magyarországon nagyon
szép sikereket értünk el vele, és
az is bejött, amit vártunk: a nyugat-európai terjeszkedéshez jelentõs lendületet adott. Jövõ évtõl 2-3 nyugat-eruópai és
észak-afrikai országban, Figo
márkajelû Szentkirályi termékekkel jelentkezünk a piacon.
– Cégüket a kezdetektõl jellemezte a karitatív tevékenység.
– Ezen nem kívánunk változtatni a jövõben sem. Ha vízproblémája van egy városok,
kórháznak, mi mindig szállítjuk
az ásványvizet. A mentõkkel él
a megállapodásunk, hogy ingyen adjuk nekik az ásványvizet, ami fõleg a nyári melegben
értékes a számukra. Ahol tudunk, és erõnk engedi, ott próbálunk mi is segíteni.
– Van ideje egyáltalán magánéletét is élni?
– Tény, hogy a cégépítés, a
beruházások koordinálása elveszi szinte minden idõmet. De
próbálok kitûnõ top felsõvezetõket és menedzsereket magam
mellé gyûjteni, akik leveszik a
terhek egy részét a mindennapjaimról. Az ötlet szintig kell elmennem, és utána olyan végrehajtó emberekkel lehet és kell
dolgoznom, akik az álmokat
valósággá változtatják.
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Mindenkit vár a Szőlőfürt Fogadó
Sutus Endre három évtizedes múltra tekinthet vissza a
vendéglátás terén, s a rengeteg összegyûjtött tapasztalatot
kamatoztatva nyitotta meg az
általa bérelt Szõlõfürt Fogadót. A közel fél éves mûködés
alatt, hamar népszerûvé vált
az étterem. Nemcsak a közelben lévõ gyárakból járnak ide
étkezni az emberek, hanem a
város központjába is eljutott a
vendéglõ jó híre.
Itt minden olyan szolgáltatást megkap a betérõ vendég,
ami egy kellemes étkeztetéshez elengedhetetlenül szükséges: udvarias kiszolgálást, finom magyaros ételek bõ választékát, mindezt emberbarát
árakon. Pénteken és vasárnap pedig, még igényes zenét
is hallgathatnak az étel elfogyasztása közben. A magyaros konyha ínyenc kedvelõi is
biztosan megtalálják a kedvenc ételüket, a gazdag kíná-

latot prezentáló „a la carte”
étlapon. Sok embert csábít be
11-15 óra között a vendéglõ-

gyasztott ételekhez aláfestésként. A gasztronómia szerelmeseinek ajánlják vasárna-

be a rendkívül színvonalasan
elkészített és gyorsan a terítékre kerülõ, naponta megújuló
háromfogásos ajánlat: 4-féle
kitûnõ menübõl dönthetnek a
kevesebb idõvel rendelkezõ,
de azért finom ízekre is vágyó
vendégek, mindössze 750 forintért.
Pénteken élõzenés táncestével egybekötött szórakozást
is kínál a fogadó, az elfo-

ponként a svédasztalt: 1700
forintért korlátlan mennyiségben nyílik mód fogyasztani a
pompás választékból. Aki pedig még aznap délután viszszatér, annak id. Farkas Béla
és nótaköre nyújt feledhetetlen élményt.
Az igényesen kialakított étteremben, ahol 150 fõ is kényelmesen elfér, több sikeres
hangulatú lakodalmat és

Zwack – minőség
Somogyi József a Zwack
Kecskeméti Pálinka Manufaktúra vezetõje több funkciót is
betölt a gyár életében. A cég
igazgatása mellett az õ
leleményességéreés gazdag
fantáziájára van bízva a legújabb termékek elõállítása is.
30éves tapasztalattal rendelkezik munkájában és a vállalat élén eltöltött idõ alatt nyert
170 nemzetközi díj is jelzi,
hogy hasonló magas színvonalat képvisel szakmájában,
mint amit a Zwack prémium
italok reprezentálnak Európában.
Néhány éve ,kollégáinkkal
belevágtunk egy „lehetetlen
küldetésbe”
:igyekeztünk
megváltoztatni az évszázadosfogyasztói kultúrát Magyarországon. Az óriási és korszerû

beruházásunknak valamint
széleskörû marketing-tevékenységünknek is köszönhetõen mára sikerült visszaállítani a pálinka megtépázott nimbuszát. Ezért is forgalmazzunk a Zwack Nemes pálin-

vunk, pedig: Zwack minõséget, de mértékkel!
A csúcstechnológia mellett
még mindig az ember szerepe
a legfontosabb. Magam is
nap mint nap gyakorlom ezt a
szerepkört. Szívesen foglalko-

kacsaládot limitált szériaszámú ,egyedi sorszámozott palackokban.
Szerencsére ma már egyre
inkább igénylik a magas minõséget belföldön is. Jelsza-

zom újabb és újabb italok fejlesztésével, bár ez valahol
munkaköri kötelezettség is, ez
számomra az igazi szakmai
kihívást jelenti. Büszke vagyok
a legújabb, 2008 elején piac-

egyéb családi, céges rendezvényt is lebonyolítottak már az
év során. A konyhafõnök,
Porvan Zoltán mesterszakács
gondoskodik arról, hogy aki
egyszer itt fogyasztotta el az
ebédjét, az törzsvendégként
térjen vissza. Az éjjel-nappal
nyitva tartó panzió is állandóan a pihenésre vágyó vendégek rendelkezésére áll. Elegánsan berendezett kétágyas
szobákban és nagyobb apartmanokban is eltölthetik estéiket. Minden kedves vendégét
szeretettel várja a Szõlõfürt
Fogadó.
Szõlõfürt Fogadó
6000 Kecskemét, Szent István krt. 23.
Panzió telefonszáma:
06-76-481-625
Étterem telefonszáma:
06-76-505-490
Nyitva tartás: H-Cs: 10-22 óráig
P-Szo.: 10-23 óráig, V: 11-22 óráig.
etterem@szolofurtfogado.hu
www.szolofurtfogado.hu

ra dobott 3 szûrt ágyas pálinkánkra, amelyeket hamar
megkedveltek vásárlóink és
örömmel újságolhatom vevõinknek kedvezve, hogy januártól egy új egyedi termékcsaládot fogunk forgalomba
hozni. Remélem hasonló sikere lesz, mint a korábbi termékeinknek. Ha már a sikereknél tartunk, megemlíteném a
gyorsan népszerûvé vált ipartörténeti múzeumunkat is.
Évente 4-5 ezer vendég keresi fel, melynek fele külföldrõl
érkezik, így jó hírünket tudják
továbbítani Európa-szerte. A
Múzeumok Éjszakáján pedig alig gyõzzük fogadni az
idelátogatókat, ez is csak azt
bizonyítja, hogy a csúcsminõség iránt óriási a kereslet.
Zwack Kecskeméti Pálinka
Manufaktúra
6000 Kecskemét,
Matkói út 2.

10 éves a Gody Papa pizzéria

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

Október 20-án ünnepelte
a 10. születésnapját az évek
óta méltán népszerû Gody
Papa pizzéria. Godó László,
a kecskeméti étterem tulajdonosa büszke a kerek jubileumra, s örömmel számolt
be a jól sikerült ünnepi akciójukról.
- Minden
tizedik 28
centis pizzánkat fél áron adtuk a kedves betérõ
vagy telefonon rendelõ vendégeink részére egyaránt, az igényesen kialakított pincehelyiségünkben fogyasztóknak pedig, lehetõséget biztosítottunk egy
kis „szerencsejátékra” is. Aki két dobókocka segítségével kidobta
a 10-et, az e jeles esemény

alkalmával ingyen falatozhatott.
– Az esztendõ többi
napján is folyamatos
akciókkal
igyekszünk kedvében járni vendégeinknek. 11
és 16 óra között
20% kedvezménnyel
várjuk a
diákokat,
valamint
vasárnaponként az idelátogató családok fél áron
lakhatnak jól. Szintén elõnyt jelent a
gyermekkel érkezõknek, hogy a
televízión rajzfilmeket nézhetnek a várakozás
közben, máskor pedig, igény

szerint akár meccset is megtekinthetnek rajta baráti társaságok.
Újdonság
a
hotspot, ami laptop használatra ad alkalmat. Különtermünkben 25 fõig rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Étlapunkon széles a választék: 76 féle pizza mellett
tésztákat, spagettit, rizses
húst, házi palacsintát, salátát,
kétféle sültet, pizzaburgert is
lehet rendelni. Az egyik kedvenc a parasztos pizza: (paradicsomszósz, tarja, kolbász,
szalonna, hagyma, tojás,
sajt, pepperóni).
Gody Papa pizzéria
6000 Kecskemét,
Arany J. u. 3.
Tel.: 76/ 415-515
Nyitva tartás:
H-Cs.: 11:23,
P-Szo.:11- 24; V.: 12-22
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Vagyonosodási vizsgálatok

Közlemények
MAGVETÕS KÖSZÖNET A Magvetõ Alapítvány (Adóazonosító
szám.: 19045566-1-03. Székhely,: Kecskemét, Margaréta u. 3/a.)
a 2007 évi 1% személyi jövedelemadó felajánlásokból 396 ezer forintban részesült. Ezt az összeget az alapítvány által támogatott
Kecskeméti Baptista Gyülekezet részére, az egyházi alkalmak internetes közvetítéséhez szükséges számítógépre, valamint a gyülekezet közüzemi számláinak törlesztésére használtuk fel, melynek öszszege: 405 ezer forint volt. Köszönjük támogatóink segítségét!
VARÁZSHEGYI KÖSZÖNET A Varázshegy Alapítvány tisztelettel
megköszöni a részére felajánlott 2007. évi személyi jövedelemadó
1%-át, amely 628 ezer forint volt. Ezúton tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy az összeget az intézmény berendezési tárgyainak felújítására, játékok vásárlására fordítja. Kérjük, támogassanak továbbra
is bennünket! Adószámunk: 18351239-1-03
NAPSUGARAS KÖSZÖNET Köszönjük mindazoknak, akik a
„Napsugár” Mátis Kálmán utcai Napköziotthonos Óvoda Alapítvány / adószáma: 18349180-01-03/ javára rendelkeztek a 2007.
évben befizetett személyi jövedelemadójuk 1%áról. Ez az összeg
290 ezer forint volt, amelyet szakkönyvekre, fejlesztõ játékokra, udvari játékok javítására, internet bekötésre, DVD-lejátszó vásárlására, valamint továbbképzésre fordított az alapítvány. Kérjük, hogy támogassanak bennünket a jövõben is, akár személyi jövedelemadójuk 1%-ával, akár pénzadományaik befizetésével.
Alapítványunk számlaszáma: 52400078-10058097
Napköziotthonos Óvoda 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 4.

Túl sok a fiktív kölcsön
Az APEH Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága az idén is folytatta az
adózók vagyongyarapodásának vizsgálatát. Augusztus végéig mintegy 500 ellenõrzést fejezett be, melyek 71%-a megállapítással zárult.
A megállapított adóhiány megközelíti a 3 milliárd forintot. A vizsgálati tapasztalatok szerint az adózók gyakran tévesen mérik fel kölcsöneik bizonyítási szerepét, illetve súlyát.

Fontos leszögezni, hogy
mind az adózóknak, mind a
szerzõdést esetleg szívességbõl
aláíró másik félnek, fel kell
mérnie a jogügylet, illetve a
vizsgálat során tett nyilatkoza-

Szembetûnõen sok hatósági
megállapítás alapját képezi az a
tény, hogy az adózó az adófizetési kötelezettség alól kivont, eltitkolni kívánt jövedelmét oly módon akarja igazolni, hogy kiadásainak fedezeteként a részére
más személy által nyújtott kölcsönre hivatkozik. Ez a külsõ
anyagi forrás a vizsgált esetek
80-90%-ban merült fel indokként.
Az ellenõrzési tapasztalatok
szerint e kölcsönügyletek jelentõs
része a valóságban nem történt
meg, tényleges jogügylet nem áll
a háttérben, az utólag kreált
megállapodás célja az adójogi
következmények kijátszása.
Ezekben az esetekben nem
csak arról van szó, hogy a kölcsönszerzõdések jogi hiányosságokban szenvednek, de – kirí-

tának súlyát és következményeit. A tényállás tisztázása érdekében ugyanis, az adóhatóságnak széles körû eljárási lehetõségei, sõt kötelességei is
vannak. Ennek keretében a revízió megvizsgálja a kölcsönt
nyújtó fél bevallásait is és

Aki ilyen kéglit épít ma Magyarországon minimálbérbõl, annak nehéz
elhinni, hogy a nagymama kölcsönébõl pótolták a hiányzó forintokat
vóbb példaként – gyakran tapasztalható probléma, hogy a
szerzõdésben szereplõ partner
nem is ismeri az adózót, esetleg
nem létezõ vagy cselekvõképtelen személy, de olyan is elõfordult, hogy a kölcsönadó a kérdéses idõpontban már elhalálozott.

amennyiben azok nem támasztják alá a szerzõdésben
szereplõ adatokat, az érintett
személlyel kapcsolatban haladéktalanul ellenõrzést rendel
el. A revízió vélelmezhetõen
magába foglalja a kölcsönadó vagyongyarapodási vizsgálatát is.
A vizsgálatok során több
esetben kiderült, hogy a kölcsönadó az érintett idõpontban
nem rendelkezett a jogügylet
tárgyának megfelelõ összegû
jövedelemmel, a szerzõdésen
szereplõ aláírás nem egyezett
meg a felek tényleges aláírásával, vagy a hivatalból rendelkezésre álló adatok, illetve
egyéb hatósági nyilvántartások
az elõadottakat nem támasztották alá.
Ezek az esetek nemcsak
adójogi, de büntetõjogi következményekkel is járhatnak.
Bûncselekmény – többek között okirat-amisítás – alapos
gyanújának észlelése esetén
ugyanis, az adóhatóság köteles büntetõ feljelentést tenni.

INGYENES házhoz szállítás
ISOVER 10 cm-es szigetelõanyag

600 Ft/m2
OSB-lap 10-es 2990 Ft/ db.
BOGÉPFA KFT Kecskemét
76/402-168, 30/224-1985
A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek!

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.

Kérje árajánlatunkat!
Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470
weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu
titkarsag@hknyomda.hu
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