
Küzdelem közös ügyeinkért
5. oldal

Megérkeztek az idei,
új Rösch és francia

fürdõruha kollekciók!

Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig

szombaton: 10–13-ig

Mindig a betegek mellett
2. oldal

Hol a magyar virtus?
5. oldal

Sikeres évet zárt a VER-BAU
4. oldal

9 771789 189200 20090

SSzzeerrbb  AAnnttaall  UUttaass  ééss  hhoollddvvii--
lláágg  ccíímmûû  nnaaggyysszzeerrûû  rreeggéénnyyéétt
FFoorrggáácchh  AAnnddrrááss  íírrttaa  áátt  sszzíínn--

ppaaddrraa..  AAzz  eezzeerrnnyyii  hheellyysszzíínneenn
jjááttsszzóóddóó,,  ttööbbbb  iiddõõssííkkoott  iiss  áátt--
öölleellõõ  aallkkoottáásstt,,  RRéécczzeeii  TTaammááss

rreennddeezzéésséébbeenn,,  ppéénntteekkeenn
mmuuttaattttaa  bbee  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaa--
ttoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz,,  HHoollddvvii--

lláágg  ééss  uuttaassaa  ccíímmmmeell..  AA  ffõõbbbb
sszzeerreeppeekkeett  LLeennggyyeell  TTaammááss,,
BBooggnnáárr  GGyyöönnggyyvvéérr,,  RRééttii  AAdd--

rriieennnn,,  CCsséémmyy  BBaalláázzss,,  FFaazzaa--
kkaass  GGéézzaa,,  CCssiizzmmaaddiiaa  GGeerr--
ggeellyy,,  HHoorrvváátthh  EErriikkaa  jjááttsssszzáákk..

AA  ddiisszzlleetteekk  DDaarróócczzii  SSáánnddoorr,,
aa  jjeellmmeezzeekk  PPeetthhõõ  BBeeaattrriixx  tteerr--
vveeii  aallaappjjáánn  kkéésszzüülltteekk..  

Holdvilág és utasa

Márciusban szentelik fel a
kecskeméti Rávágy téri felújí-
tott keresztet, s máris egy

másik rekonstrukcióra váró
kegyhely került a Porta Egye-
sület látókörébe. A Kecske-

mét határában álló, Izsáki úti
mûkõbõl épített kereszt, amit
az 1800-as évek végén állít-
tatott Hajagos László és csa-
ládja, jelenleg nagyon meg-
viselt állapotban van. Ezen
apropóból a Porta Egyesület
képviseletében Molnár Zol-
tán irodavezetõ, és
Zubornyák Attila restaurátor
felmérte a mûkõbõl készített
keresztet. Egyre élesebben
körvonalazódnak a tervek, a
kegyhely megújulása, meg-
szépülése érdekében.

Megszépülõ kegyhelyek

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!”

AUTÓ UNIVERZÁL JÁRMÛJAVÍTÓ,
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KFT

Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. (5. számú fõút mellett)
Telefon: 76/485-202, Fax:76/506-781

Nyitva tartás: autómentés: 0-24 óráig; mosás,
szerviz,javítómûhely: 6-17 óráig.

PASSAGE HAMBURGER CENTER

AKCIÓK!
Keddenként más-más akcióval
várjuk kedves Vendégeinket!

Kecskemét, Dobó krt. 8. 
Nyitva: 10-22-ig.

Újra átadták a Virágember díjat
a polgármesteri hivatalban. A
Fantázia Virágszalon és a Porta

Egyesület által megálmodott ki-
tüntetést a legrangosabbak kö-
zött tartják számon Kecskemé-
ten, és annak ítéli a grémium,
aki az elõzõ esztendõben sokat
tett városunkért. A meghitt díj-
átadót Pusker Ágnes és Pusker
Júlia hegedû duettje nyitotta,
majd az alapítók dr. Kopasz

Zsoltnak nyújtották át a díjat. A
városi vezetõ ügyész nevét és
munkásságát Kecskeméten ma

már jól ismerik, az országos saj-
tóban is gyakran idézik az általa
vizsgált és bíróságra vitt ügyeket.

Fenti fotónkon a korábbi évek
díjazottjai láthatók az új Virág-
ember társaságában. Név sze-
rint: Dr. Szécsi Gábor kandidá-
tus, egyetemi és fõiskolai tanár,
Kecskemét volt polgármestere,

Farkas Gábor, az Európa Jövõje
Egyesület elnöke, Molitórisz 
Károly, az Univer Product Zrt. ve-

zérigazgatója, dr. Zombor Gá-
bor, a Magyar Vöröskereszt me-
gyei elnöke, a Dél-alföldi Regio-
nális Egészségügyi Tanács elnö-
ke, Kecskemét város polgármes-
tere, Kecskeméti Krisztián, a Gé-
niusz Étterem világbajnok mes-
terszakácsa és ifj. Kõ Ferenc fes-
tõmûvész.

Kecskemét új Virágembere
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– Kétségtelen, hogy új be-
osztásomban adminisztratív
feladatokból nincs hiány, de
az igazi kihívást a szakmai
szempontok koordinálása, az
orvoslás humán jellegének a
javítása, elõbbre vitele jelen-
ti. Ezért mondtam igent a fõ-
igazgató úr felkérésére, vala-
mint a kollegák unszolására.
Különösen megtisztelõnek ér-
zem, ha az ember a saját kol-
legái bizalmát élvezheti, cso-
dálatos dolog ez ebben a bi-
zalom nélküli világban.

––  AA  rráákkbbeetteeggeekk,,  iilllleettvvee  aazz
eeggyyéébb  ttüüddõõpprroobblléémmáákkkkaall  kküüzz--
ddõõ  eemmbbeerreekk  vviisszzoonntt,,  aakkiikkeett
eeddddiigg  ggyyóóggyyííttootttt,,  mmoosstt  eellhhaa--
ggyyoottttnnaakk  éérreezzhheettiikk  mmaagguukkaatt..  

– Errõl szó sincs! Szeretnék
mindenkit megnyugtatni,
hogy én a gyógyító munkát
majd csak akkor hagyom ab-
ba, ha a teremtõ egyszer ma-
gához szólít. De ameddig erõt
és energiát ad, addig termé-
szetesen mindig a betegek
mellett leszek. A munkaidõm-
nek egy részét ezután is az
osztályon, a betegek között
töltöm, s emellett igyekszem
ellátni az új beosztásommal
kapcsolatos teendõket.

––  FFoonnttooss  kkéérrddééss,,  hhooggyy  eeggyy
kkóórrhháázzbbaann  mmiillyyeenn  sszzeelllleemmii  ééss
lleellkkii  eerrõõkk  öösssszzppoonnttoossuullnnaakk..
MMéérrlleeggeellttee  eezztt,,  aammiikkoorr  eellvvááll--
llaallttaa  aazz  úújj  ppoosszzttjjáátt??  

– Büszkén elmondhatom,
hogy az elmúlt évtizedekben
nagyon jelentõs szellemi bá-
zis jött létre a mi kórházunk-
ban. Országos szinten is elis-
merésre méltó az orvosaink
tudása, tudományos munkája
és tisztessége. Tehát nem vé-
letlen, hogy jelen pillanatban
még akadémiai doktor is dol-
gozik az intézményben, szá-
mos kollégám rendelkezik
PhD fokozottal, többen egye-
temi docensek. De a minden-
napokban történõ helytállás
még talán erõsebb bizonyíté-
ka annak, hogy itt igenis je-
lentõs emberi-szakmai erõ-
forrás birtokában nézhetünk
szembe korunk kihívásaival. 

––  AA  kkeeccsskkeemmééttii  mmeeggyyeeii  kkóórr--
hháázz  nnaaggyyoonn  sszzéépp  mmiinnõõssííttééssee--
kkeett  kkaappootttt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn..
EEzzeekk  aa  sszzaakkmmaaii  mmiinnõõssííttéésseekk
ssookk  sszzeemmppoonntt  vviizzssggáállaattáávvaall
sszzüülleettnneekk..  DDee  aammeelllleetttt,,  hhooggyy
aazz  áállttaalláánnooss  ggyyóóggyyííttóó  mmuunnkkaa

nnaaggyyoonn  jjóó  eeggyy  kkóórrhháázznnááll,,  aazz
iiggaazzii  rraannggoott  aazz  jjeelleennttii,,  hhaa  bbii--
zzoonnyyooss  tteerrüülleetteekkeenn  oorrsszzáággoo--
ssaann  iiss  kkiieemmeellkkeeddõõ  eerreeddmméé--
nnyyeekkeett  ttuudd  pprroodduukkáállnnii..  

– Ez is lényeges kérdés. Két
dolog kell hozzá: kitûnõ
szakmai kompetencia és kor-
szerû technikai háttér. Ne-
künk a rákbetegek gyógyítá-
sa terén például, már olyan
színvonalú berendezéseink is
vannak, amik egyedülállóak,
vagy csak nagyon kevés van
belõlük még Magyarorszá-
gon. A PET CT-tõl kezdve a
DSA készülékekig. Mégis azt
kell mondanom, hogy leg-
alább ennyire fontos az orvo-
si magatartás, az empátia, a
beteg ember tisztelete és sze-
retete. Ahogy minden egész-
ségügyi intézményben, ná-
lunk is sokszor elesett és na-
gyon kiszolgáltatott, beteg
embereken kell segíteni. A
legfontosabb az, hogy mind-
egyik érezze, nincs egyedül,
mert ott van vele az õ gyógyí-
tója, ott van a nõvér, aki még
hajnali kettõkor is megitatja,
vagy lázas homlokára tesz
egy vizes kendõt. Amit hang-
súlyozni szeretnék, hogy az
alapértékek, az emberség
megtartása a legfontosabb.
Én ezt igyekszem a saját kol-
légáim és osztályom felé is
sugallni, hogy a régi, hagyo-
mányos orvoslásnak ezeket
az eszközeit próbáljuk meg
ötvözni a legmodernebb di-
agnosztikus berendezések
igénybevételével, akkor sok-
kal eredményesebb lehet a
gyógyító munkánk.

Beszélgetés dr. Bozóky Gézával

Mindig a betegek mellett 
JJaannuuáárrttóóll  úújj  oorrvvooss--iiggaazzggaattóó  iirráánnyyííttjjaa  aa  ggyyóóggyyííttóó  mmuunnkkáátt  aa  mmeeggyyeeii
kkóórrhháázzbbaann,,  ddrr..  BBoozzóókkyy  GGéézzaa  sszzeemmééllyyéébbeenn..  KKeeccsskkeemméétteenn,,  ssõõtt  eeggéésszz
BBááccss--KKiisskkuunnbbaann  iissmmeerrõõsseenn  ccsseenngghheett  aa  kkiittûûnnõõ  sszzaakkeemmbbeerr  nneevvee,,  hhii--
sszzeenn  ttéérrssééggüünnkkbbeenn  pprraakkttiizzááll  vveezzeettõõ  ffõõoorrvvoosskkéénntt  ssookk--ssookk  éévvee  mmáárr..  MMii
iinnddookkoollttaa,,  hhooggyy  eezztt  aa  kküüllöönnlleeggeess,,  nnöövveekkvvõõ  aaddmmiinniisszzttrráácciióóss  tteerrhheekkkkeell
iiss  jjáárróó  ttiisszzttssééggeett  eellvváállllaallttaa  ddrr..  BBoozzóókkyy  GGéézzaa??  --  MMiinnddeenneekk  eellõõtttt  eerrrree
vvoollttuunnkk  kkíívváánnccssiiaakk,,  aammiikkoorr  aa  nnaappookkbbaann  ffeellkkeerreessttüükk..

Internetes honlapunkon
(www.civilnaplo.hu) – sok
más egyéb mellett – az aláb-
bi érdekes, izgalmas interjú-
kat olvashatják. Mi több, a
Charitas Rádió jóvoltából
hallgathatják, s a Porta Tv-
nek köszönhetõen nézhetik is
a közélet és Kecskemét iránt
érdeklõdõk legfrissebb tudó-
sításainkat, interjúinkat. Egy
kis ízelítõ az a mûsorokból: 

– Árvácska, Õk ketten,
Magyar Rapszódia, Napló
apámnak, anyámnak, Lab-
daálmok, Amerikai rapszó-
dia… – Hogy mi bennük a
közös? Mind olyan magyar
film, amiben a Kecskeméten
élõ Czinkóczi Zsuzsa játszik.
Itt él, nap mint nap összefut-
hatunk vele, akár vásárlás
közben is. Mi a Porta Egyesü-
letnél kaptuk mikrofonvégre. 

– Az idei év elsõ Ferences
Akadémiáján a téma a sze-
génység és Szent Ferenc éle-
te volt, Dr. Sághy Marianne

tolmácsolásában. Képes ösz-
szefoglaló a Porta Tv mûso-
rában.

– Csak eljutott Kecskemét
is addig a bizonyos járvány-
küszöbig, sõt, túl is lépett
rajta. A Charitas Rádió ri-
portere arról kérdezte a vá-
ros lakosait, hogy õk hogy
védekeznek az influenza el-
len. Ha a megelõzés csõdöt
mondott, akkor milyen kúrát
alkalmaznak? Összeállítá-
sunk végén dr. Szûcs György
Sándor, kecskeméti házior-
vos mondja el az eddigi ta-
pasztalatait, és hogy mi a te-
endõ, ha az ember influen-
zaszerû tüneteket tapasztal
magán.

– A Charitas Rádió vendé-
ge volt Kecskemét alpolgár-
mestere, dr. Iványosi Szabó
András is. A Kiskunsági
Nemzeti Park volt igazgató-
jával riporterünk az elmúlt
két és fél év eredményeirõl,
kudarcairól beszélgetett.

A Charitas Rádiótól
a Porta Tv-ig

SZÍNVONALAS  BEKÖLTÖZHETŐ
ÚJ  LAKÁSOK

KECSKEMÉT BELVÁROSÁBAN!
a Vak Bottyán utcában, 

53 m2-es I. emeleti lakás  + terasz 
Kedvezményes kölcsön, és szociálpolitikai

kedvezmény igénybe vehetõ.

Kérjük tekintse meg részletes kínálatunkat
a www. tiszaepinvest.hu weboldalon

� belvárosi, csendes utca � extra hõszigetelési megoldások
� eredeti borovi fenyõ ajtók ablakok � minimális rezsiköltség

� lakásonkénti mérõórák � klíma- és riasztó-elõszerelés 
� egyedi gázfûtés Viessmann kazánnal � parkosított belsõ udvar

� kis létszámú elit lakóközösség � egyedi hidegburkolatok az
árban 4000 Ft/m2 áron! � egyedi igényeinek  figyelembevétele

� préselt gránit lapokkal burkolt lépcsõházi falak 
� tüzihorganyzott  kültéri korlátok � Új lakások garázzsal 

� Ön lesz az elsõ tulajdonos, jogerõs használatbavételi 
engedély van.

Érdeklõdni:
30/9436-487

email: tiszaep@t-online.hu
www.tiszaepinvest.hu

A napokban ismét a Kodály Inté-
zet díszterme adott otthont Kecs-
keméten, az évek óta oly nagy si-
kernek örvendõ Ferences Akadé-
miának. A helyi Porta Egyesület
által szervezett rendezvénysoro-

zat idei elsõ prog-
ramja volt Sághy
Marianne elõadá-
sa. Az ELTE Törté-
nelemtudományi
Tanszékének do-
cense, most Szent
Ferenc példamuta-
tó életével, a kor

szegénységével és az általa ala-
pított rend életével ismertette
meg a közönséget, természete-
sen a tõle megszokott precíz,
sokrétû, humorban is gazdag
elõadásával.

Immár a tizenharmadik alka-
lommal rendeznek nemzetközi
jazznapokat Kecskeméten. Az
idei február 22-én kezdõdik, a
Kelemen László Kamaraszín-
házban, ahol a Gyárfás Quar-
tet, a Sramkó János Group és
a Loop Doctors koncertjét

láthatják-hallgathatják az
érdeklõdõk. A program
február 23-án az Eredei Ferenc
Mûvelõdési és Konferencia
Központban folytatódik a
Budapest Jazz Orchestra és a
Rigmor Gustafsson Quartet
koncertjével. 

Régóta hitegetik Kecskeméten
a Mátyás király és a Géza fe-
jedelem körút környékén la-
kókat, hogy hamarosan új ke-
rékpárúttal gazdagodik a
Hunyadiváros. Ám a meg-
nyert pályázati pénz ellenére
sem épült meg eddig az asz-
faltcsík az említett két körúton.
Nagypál Sándor, az önkor-
mányzat városfejlesztési osz-

tályának vezetõje azzal ma-
gyarázza a késedelmet, hogy
számos közmûkiváltásnak kell
megelõznie az útépítést. Amik
a szolgáltatókkal tartott meg-
beszéléseket követõen, de-
cember végén el is kezdõdtek,
és egészen biztos, hogy még
2009 elsõ felében felavathat-
ják az új hunyadivárosi kerék-
párutat.  

Debrecenbe
költözõ

világzenekar
Az eddig Kecskemét büszkesé-
gei közé tartozó Kodály Világze-
nekar  Debrecenbe költözik, mi-
vel városunkban megszûnt a tá-
mogatása – nyilatkozta az
együttes alapítója, Vásáry Ta-
más karmester. A három évvel
ezelõtt létrehozott zenekar több
mint 30 nemzet muzsikusaiból
állt össze. Debrecen örömmel
fogadja az együttest. 

Ferences Akadémia

Hunyadis kerékpárút

GYÓGYVÍZ – USZODA  – JACUZZI – SZAUNA 
– INFRASZAUNA

SPORTOLJ!  GYÓGYULJ!  PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,  www.thermaltiszapart.hu

Nyitva: mindennap 9-22 óráig! 
Egészségpénztárakkal szerzõdött szolgáltató.

Használja ki Ön is!

TISZA-PARTI TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE

Nemzetközi jazznapokKecskeméten
belvárosi üzletbe 
fodrászt és

kozmetikust
keresek váltott
mûszakba, vál-

lalkozóként.
Tel.: 20/460-7956
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Mottó: „A tények az õket körülvevõ hallgatás ellenére is jelt adnak magukról…” (Sophokles)

Lapunk kezdte el feszegetni
elõször a kecskeméti Rudolf
laktanya ügyét. Mert nem értet-
tük, hogy a Közép-európai
Nemzetközi Egyetem Alapítvá-
nyának 18 éve ingyen oda-
adott, 11.5 hektáros terület fe-
lét,  miért akarják más célokra
hasznosítani. Az köztudott,
hogy az alapítvány semmiféle
egyetem létrehozására nem
volt képes eddig, ezen a gyö-
nyörû belvárosi ingatlanon.
Ugyanakkor azt az információt
kaptuk, hogy a Rudolf laktanya
egy részét hosszú távra bérbe
akarják adni, hogy egy újabb
szupermarket épüljön az Izsáki
út térségében. Nagy titokba
burkolták az ügyletet, egészen
addig, míg lapunk a civil szer-
vezetek nevében, a közvagyon
védelmében fel nem szólította
az illetékeseket, hogy öntsenek
végre tiszta vizet a pohárba.

Erre már a városatyák is fel-
kapták a fejüket. Idézet a Kecs-
keméti Közgyûlés 2008. de-
cember 18-ai ülésének jegyzõ-

könyvébõl: „A közgyûlés felkéri
dr. Zombor Gábor polgármes-
tert, hogy a 2009. januári köz-
gyûlésen egy teljes körû elõter-
jesztés benyújtásával ismertes-
se a Rudolf laktanya területé-
nek bérbeadásával kapcsolatos
terveket, számadatokat. Az elõ-
terjesztés tartalmazza továbbá,
hogy hogyan kerülne felhasz-
nálásra a bérleti díj a mûemlék
felújításra, hogyan biztosítható
a terület normális beépülése a
város mûködésébe, illetve mi-
lyen módon lehet továbbra is
oktatási célra használni a terü-
let egy részét.”

Ez az elõterjesztés elmaradt,
mert a hírek szerint az ügyész-
ség is vizsgálni kezdte a Kö-
zép-európai Nemzetközi Egye-
tem Alapítvány ügyeit. S a pol-
gármester úr – aki egyben en-
nek az alapítványnak az elnö-
ke is – csak a vizsgálat befeje-
zése után kíván nyilatkozni
(köntörfalazás nélkül) arról,
mit akarnak kezdeni a Rudolf
laktanyával.

Ügyészségi vizsgálat

A tavaly októberi közgyûlé-
sen kiderült, hogy a közbeszer-
zési eljárás során egy Nagyko-
vácsi illetékességû céget tartot-
tak legjobbnak, mely hosszú
évek óta foglalkozik bel- és kül-
téri reklámhálózatok üzemelte-
tésével. Vagyis nem kecskeméti,
de még csak nem is Bács-Kis-
kun megyei pályázónak adták
ezt a „zsíros” melót, amit kifo-
gásolt is néhány városatya, de
végül megszavazták, hogy az
Euro Publicity Kft. elõtt legyen
szabad a pálya. Már október-
ben érzõdött azonban, hogy ez
a pálya bizonytalanságoktól
girbegurba, tisztázatlan kérdé-
sektõl hepehupás.  

És ez a rossz sejtelem a janu-
ár végi közgyûlésen kifejezetten
komoly vitává kerekedett, a rek-
lámrendelet tervezete kapcsán.
Felvetõdött például a kérdés,
hogy mennyiben egyeztethetõ
össze az önkormányzat szabá-
lyozó szerepe a magánjogi té-
ren. A társasházaknak, szövet-
kezeti házaknak kell-e fizetni a
falukon lévõ reklámokért? Ha a
reklámdíjak rendeletbeli mérté-
ke nem kötelezõ, hanem maxi-

mált összeg, ki garantálja az
egyenlõ (sportszerû) feltételeket
ezen a pályán? Mert ha szub-
jektív alapon dönthet a cég,
nem lehetetlen például, hogy
választások idején az egyik párt
minimális díjat fizet majd, míg a
másiktól maximális tarifát köve-
telnek a közterületi reklámokért. 

Ugyanakkor megállapítható,
hogy a reklám minden formá-
jára ki akarja terjeszteni a fize-
tési kötelezettséget az Euro Pub-
licity Kft., miközben a díjak az

eddigi tételekhez képest több-
szörösükre nõttek. Fizetniük kell
a szendvicsembereknek, meg a
szórólapokat osztogatóknak is?
– szörnyülködött el néhány kép-
viselõ a januári közgyûlésen,
azt hangoztatva, hogy ez a mai

válságos idõkben szintén nagy
terhet jelent majd a vállalkozá-
soknak.

Valószínû, hogy a reklám-
hordozók számának drasztikus
visszaesését okozza majd ez a
rendelet Kecskemét közterüle-
tein. De felvetõdik az is, hogy
mennyire jó üzlet ez a város-
nak? Ugyanis, a reklámhasz-
nosító cégnek nem kell az álta-
la elhelyezendõ reklámeszkö-
zökért fizetnie. Tehát, ha hirde-
tõ -oszlopokat és táblákat rak

ki bárhová, akkor azt ingyen
teheti. Ebbõl gyorsan megspó-
rolhatja az évi 17 millió forin-
tos koncessziós díjat, amit a
városnak fizet. A reklámeszkö-
zök után szedett díjakból, az
eredményt jelentõ összegbõl

pedig – ami sok tízmillió forint
is lehet – , a város már nem ré-
szesül.

Az ezzel kapcsolatban feltett
kérdésre a cég képviselõje nem
válaszolt. De nem is neki kelle-
ne itt normális válaszokat adni,
hanem egy normálisan átgon-
dolt, alapos szabályozást, szi-
gorú és korrekt feltételeket mu-
tató reklámrendeletet kidolgoz-
ni. És ez azoknak lenne a dol-
guk, akik ezért kapják a fizeté-
süket a városházán.

Káosz a reklámok körül
AArrrróóll  mmáárr  kkéétt  éévvee  ddöönnttöötttt  aa  KKeeccsskkeemmééttii  KKöözzggyyûûllééss,,  hhooggyy  aa  kköözztteerrüüllee--
tteekk  rreekklláámm  ccééllúú  hhaasszznnoossííttáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóóaann,,  kküüllssõõ  vváállllaallkkoozzóótt  bbíízz
mmeegg..  VVaaggyyiiss  lleeggyyeenn  eeggyy  ccéégg  aazz  eeggéésszz  vváárrooss  rreekklláámmppaalleettttáájjáánnaakk
rreennddsszzeerrggaazzddáájjaa..  AAzzzzaall  aa  ffeellaaddaattttaall,,  hhooggyy  KKeeccsskkeemméétt  tteerrüülleettéénn  aazz  iill--
lleeggáálliissaann  ééss  lleeggáálliissaann  eellhheellyyeezzeetttt  hhiirrddeettééssii  ffeellüülleetteekkeett  ffeellttéérrkkééppeezzii,,  iill--
lleettvvee  mmooddeelllltt  kkéésszzíítt  aarrrraa  vvoonnaattkkoozzóóaann,,  hhooggyy  eeggyyssééggeess  aarrccuullaattúú  rreekk--
lláámmhhoorrddoozzóókk  jjeelleennjjeenneekk  mmeegg..  

„Kecskemét legotthonosabb,
legmeghittebb városrésze kívá-
nunk lenni. Olyan körzet, ahol
függetlenül attól, hogy melyik
utcában laknak, gyerekek és fel-

nõttek egyaránt jól érzik magu-
kat, szûkebb lakóhelyük környe-
zetére ügyelnek, azt gondozzák,
utcájukat és városrészüket saját-
juknak tekintik” – kezdte ünnepi

köszöntõjét Kósa József, a vá-
rosrész önkormányzati képvise-
lõje, amikor újabb játszóteret
adtak át a Petõfivárosban. Innen
kõhajításnyira azonban, elszo-

morítóak a körülmények, holott
ugyanaz a választókerület.

Az itt élõ emberek mindig is
mostohagyermekei voltak a vá-
rosnak. Fizetik a gépjármûadót,

és az autóik fele annyit sem él-
nek, mint a városiaké. Mondjuk
a belvárosi kátyúk se semmik,
de ami itt van... Elõírás szerint
rendszeresen kellene egyenget-
ni a földutakat. Az itt élõk sze-
rint, ha téli hónapokban havon-
ta egyszer, nyáron pedig, kétha-
vonta simítanák a földutakat,
semmi gondjuk nem lenne a
közlekedéssel. Ezzel szemben

lassan két éve már, hogy utoljá-
ra elvégezték ezt a mûveletet,
bizonyos szakaszokon. Fizetnek
építményadót, és külön a sze-
métszállításért, a hulladék még-

is elborítja az utcákat, és van-
nak gócpontok, amik egyene-
sen egy szeméttelep képét idé-
zik.

Az elmúlt évben, bizonyos ut-
cákban lett vezetékes víz és gáz,
és gyéren közvilágítás is. Utób-
binak veszik talán leginkább
hasznát az itt lakók, mert télen a
korai sötétedés miatt azok,
akiknek nincs autója, és kényte-
lenek kilométereket gyalogolni
a hidegben a busztól, legalább
látják, hogy még az úton men-
nek-e, vagy már valamelyik me-
zõn bolyonganak (terepviszo-
nyokat tekintve ugyanis nincs
különbség).

Egy idõs férfi Szarkásban el-
mondta, hogy nem kellene sok
a környéknek, csak annyi, hogy
az utak legyenek karbantartva,
ha már õk is ugyanúgy adóznak
érte, mint bárki más. És legyen
összeszedve a hulladék, vagy
büntessék már meg végre azo-
kat, akik a szemetet idehordják.
Mert így hiába gondozzák ren-
desen a telküket, a mások által
szétszórt hulladékot portájukra
sodorja a szél.

Áldatlan szarkási állapotok
AA  bbeellvváárroossbbóóll  kkiiffeelléé  hhaallaaddvvaa,,  eeggyyrree  ffuurrccssáábbbb  kkééppeett  mmuuttaatt  KKeeccsskkee--
mméétt..  AAzz  AAuucchhaann  kköörrnnyyéékkéénn  ppééllddááuull,,  hhaa  nneekkiivváágguunnkk  aa  hhoobbbbiikkeerrtteess
öövveezzeetteekknneekk,,  aa  ccssaalláánnoossii,,  vvaaggyy  aa  SSzzaarrkkááss  nneevvûû  rréésszzeekknneekk,,  mmiinntthhaa
eeggyy  mmáássiikk  vviilláággbbaa  ccssööppppeennnnéénnkk..  AA  fföölldduuttaakk  sszziinnttee  jjáárrhhaattaattllaannookk,,  vvaa--
ggyyiiss  nneemm  mmeegglleeppõõ,,  hhooggyy  sseennkkii  nneemm  ffuurriikkáázziikk  rraajjttuukk,,  ccssaakk  öörreegg  aauu--
ttóóvvaall..

Rovatunk megjelenését támogatja: a kecskeméti BALANSZ Baráti Kör

A bûnözõk a köz-
területen oldottak
kereket a legutóbbi
rablások alkalmá-
val, ami még inkább
felhívja a figyelmet
a felügyeleti kame-
rarendszer fejleszté-
sének fontosságára.
A képviselõ javasol-
ta, hogy e technikai
megfigyelõ hálózat
bõvítési lehetõségeit
vizsgálja meg az ön-
kormányzat, olyan
érdekszövetségbe
tömörítve az egymás
szomszédságában lévõ
pénzintézeteket, nagyobb
áruházakat, ami a fejleszté-
sek anyagi fedezetét is meg
tudja teremteni. Példaként
említette a Bocskai utcai rab-
lást, amelynek közelében
még négy bank, egy lottózó
és több jelentõs kereskedel-
mi egység is található. Ezek-
kel valóban érdemes lenne
összefogni – ahogy Kecske-
mét egyéb frekventált helyei-
nek hasonló intézményeivel,
üzleteivel is –, közös anyagi
tehervállalással építve ki kör-
nyezetükben a térfigyelõ ka-
merarendszert. És bizonyos,
hogy az ilyen összefogással
megvalósuló fejlesztésekben
a Kecskemét Közbiztonságá-

ért Közalapítvány, illetve a
rendõrség is hatékony part-
ner lenne.

Az ötlet nagyon jónak tû-
nik, csak végre valakiknek
kézbe kellene venniük ezt az
ügyet, s lelkes szervezõmun-
kával sikerre vinni. Mert ha
nem javul a helyzet, a
szmogriadók idején figyel-
meztetett autósok felhívásá-
nak mintájára, ez a vicc is
igaz lehet: „A Magyar Bank-
szövetség felhívja a lakosság
figyelmét, hogy a nagy tüle-
kedésre való tekintettel, aki-
nek a személyi száma páros-
ra végzõdik, az a páros, aki-
nek pedig páratlanra, az a
páratlan napokon menjen
bankot rabolni!”

Kamerák és bûnözõk
HHaajjddaannáánn,,  hhaa  kkéétt  ssuuhhaanncc  öösssszzeevveerreekkeeddeetttt  eeggyy  ccssaajjoonn  KKeeccsskkeemméétt
bbeellvváárroossáábbaann,,  ssookkááiigg  bbeesszzéélltteekk  rróóllaa..  MMaa  mmeegg  mmáárr  aazz  sseemm  mmeeggllee--
ppõõ,,  hhaa  fféénnyyeess  nnaappppaall  rraabboollnnaakk  kkii  ppéénnzziinnttéézzeetteekkeett,,  nnaaggyyoobbbb  üüzzlleettee--
kkeett,,  sszziinnttee  mmiinnddeenn  hhéétteenn..  AA  bbûûnnöözzéésstt  mmeeggfféékkeezznnii  ccssaakk  hhaattáárroozzootttt
ffeellllééppéésssseell,,  sszzéélleess  kköörrûû  öösssszzeeffooggáássssaall  lleehheett,,  ééss  mmiinnddeenn  tteecchhnniikkaaii
eesszzkköözztt  bbee  kkeelllleennee  vveettnnüünnkk  sseeggííttssééggüüll  ––  mmuuttaattootttt  rráá  aa  mmúúllttkkoorr  ddrr..
NNááddaassddii  MMiikkllóóss  vváárroossaattyyaa,,  aa  kkeeccsskkeemmééttii  kköözzggyyûûlléésseenn..
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AAzz  ééppííttõõiippaarrbbaann  jjeelleennttõõss  vviisssszzaa--
eessééss  ttaappaasszzttaallhhaattóó  aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõkk--
bbeenn..  AA  VVEERR--BBAAUU  mmiillyyeenn  eerreedd--
mméénnnnyyeell  zzáárrttaa  aazz  eellmmúúlltt  eesszztteenn--
ddõõtt??  AA  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  mmeennnnyyii--
rree  éérrzzéékkeelltteettttee  hhaattáássáátt  aa  vváállllaallkkoo--
zzááss  ffeejjllõõddééssii  tteennddeenncciiáájjáátt  tteekkiinntt--
vvee??  ––  EEggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  eerrrrõõll  iiss  kkéérr--
ddeezzttüükk  WWeenniinnggeerr  RRiicchháárrdd  ccééggvvee--
zzeettõõtt..

– Valamennyi kollégám nevé-
ben mondhatom, hogy munká-
val teli, mozgalmas és eredmé-
nyes év van mögöttünk. A fejlõ-
dés dinamikája felerõsödött, és
a piaci trendekkel ellentétben,
árbevételünk mintegy 25%-kal
növekedett az elmúlt esztendõ-
ben. A siker mögött a megbízói
kör folyamatos bõvülése, és ter-
mészetesen a kollégáim áldoza-
tos helytállása húzódik meg. A
romániai VER-BAU szintén szép

eredményeket ért el, ennek kö-
szönhetõen a két cég árbevétele
meghaladta a kilencmilliárd fo-
rintot. Az elmúlt évben a hang-
súlyt a hatékonyság további nö-
velésére helyeztük. Ennek jegyé-
ben folytattuk a strukturális át-
szervezéseket, amik a generál -
kivitelezések mellett, elsõsorban
az ipari padlós divíziót érintették.
Itt szakítottunk a korábbi, immá-

ron több mint egy évtizede alkal-
mazott ügyviteli eljárással, és
egy merõben új modellt hoztunk
létre, melynek eredményeként
mára egy átlátható, modern és
hatékony rendszer szerint mûkö-
dünk. Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a jelentõs árbe-
vétel - növekedést gyakorlatilag
változatlan létszámmal tudtuk
elérni. Emellett cégünknél a con-
trolling jegyében jelentõs infor-
matikai fejlesztések is történtek.
A legjelentõsebb a vállalati in-
tegrált rendszer bevezetése volt,
mely a cégen belül valamennyi
résztevékenységet érint és átfog. 

– MMiillyyeenn  tteecchhnnoollóóggiiaaii  ffeejjlleesszz--
ttéésseekkeett  ssiikkeerrüülltt  aa  ttaavvaallyyii  éévvbbeenn
mmeeggvvaallóóssííttaanniiuukk??

– Cégünknél a kezdetektõl
fogva kiemelt fontossággal bír a
jármû- és géppark folyamatos
fejlesztése. Erre évente jelentõs
összegeket különítünk el. Én ma-
gam is azt vallom, hogy csakis
magas mûszaki színvonalat kép-
viselõ technológiával tudunk
egyre jobb pozíciót kivívni. A je-
lenlegi és a jövõbeni piaci igé-
nyeket megvizsgálva döntöttünk

úgy az elmúlt évben, hogy tár-
gyalásokat folytatunk a német
Wirtgen gyár képviselõivel egy
több mint 110 millió forint érté-
kû új gép – úgynevezett beton
finiser – beszerzésérõl. A ré-
szünkre legyártott, s a maga ne-
mében idehaza egyedülálló,

kültéri beton felületek készítését
végzõ, modern gépsor még az
elmúlt év végén megérkezett
hozzánk. Ez az új berendezés je-
lenleg a Ferihegy T2 termináljá-
nál, mintegy 76 ezer négyzetmé-
tert lát el bazaltbeton burkolat-
tal. Úgy gondolom, hogy ez a
döntés is hozzájárulhat a térbe-
tonok terén elért piacvezetõ po-
zíciónk megõrzéséhez. Ugyan-

akkor a csúcstechnológia mit
sem ér, ha nincs mögötte egy
motivált, kiváló csapat. Meggyõ-
zõdésem – de az elmúlt idõszak
is ezt bizonyította –, hogy a VER-
BAU legnagyobb kincse az a
szakembergárda, mely nap mint
nap lelkiismeretesen és legjobb
tudása szerint áll helyt az adott
területen. Az elõttünk álló, bi-
zony nem egyszerû idõszak
nagy feladata, hogy ezt az ösz-
szetartó csapatot magunk mö-
gött tudhassuk.   

––  AA  mmeeggrroommllootttt  ggaazzddaassáággii
hheellyyzzeett  mmeennnnyyiirree  éérriinntteettttee  aa  VVEERR--
BBAAUU  ppéénnzzüüggyyii  ssttaabbiilliittáássáátt??

– Természetesen a válság
minden vállalkozásra hatással
van és lesz. Azonban nem min-
denkire azonos mértékben. A
korábbi idõszakban mindig arra
törekedtünk, hogy költségtuda-
tos gazdálkodást folytassunk.
Egy sor olyan – sokszor nem ép-
pen kellemes – intézkedést hoz-
tunk meg, melynek köszönhetõ-
en a fajlagos mûködési költsé-
geink csökkentek. Mára bebizo-
nyosodott, hogy ezek helyes lé-
pések voltak: a pénzintézetek és
a hitelminõsítõk értékelései

alapján, a VER-BAU pénzügyi
stabilitása ma az építõipari átlag
feletti.

––  VVéélleemméénnyyee  sszzeerriinntt,,  hhooggyyaann
hhaatt  aa  vváállssáágg  aazz  éévveekk  óóttaa  nneehhéézz--
ssééggeekkkkeell  kküüsszzkkööddõõ  mmaaggyyaarr  ééppíí--
ttõõiippaarrrraa??

– Sajnos a képlet egyszerû: ha
nincs megrendelés, nincs mit
megépíteni. A beruházások szá-
ma pedig, az idei évben várható-
an drasztikusan visszaeshet. Az
elmúlt hetek személyes tapaszta-
latai szerint azonban, tovább te-
tõzi a bajt, hogy sok olyan cég is
a tervezett és már elõkészített be-
ruházásának elhalasztása mel-
lett dönt, amelyek egyébként
rendelkeznek a szükséges pénz-
ügyi fedezettel, illetve termékük,
szolgáltatásuk értékesítéséhez
megfelelõ piaccal. Azt kell lát-
nom, hogy sajnálatos módon a
jövõbe vetett bizalom egyre több

vállalkozásnál napról napra
fogy. Átmeneti megoldást az ál-
lam által generált kereslet jelent-
het, itt azonban – tekintve a ma-
gyar gazdaság és a költségvetés
állapotát – meglehetõsen szûkös
a kormány valódi mozgástere. 

IIllyyeenn  hheellyyzzeettbbeenn  hhooggyyaann  lleehheett
mmééggiiss  ooppttiimmiissttáánn  aa  jjöövvõõbbee  tteekkiinn--
tteennii??

– Vezetõként az embernek
nyilvánvalóan több lehetséges
forgatókönyvre is fel kell készül-
nie, melyek között vannak rosz-
szak is. Hinnie azonban, csak az
optimista változatban szabad. A
VER-BAU ma a modern kor elvá-
rásainak is megfelelõ technoló-
giai és informatikai háttérrel ren-
delkezik. Szakembereink nem
csupán a hazai, de európai
szintéren is bizonyítottak és büsz-
kén állíthatom, hogy bárhol
megállják a helyüket. Az idei év-
re már most csaknem négymilli-
árd forint összegû szerzõdésállo-
mányunk van különbözõ projek-
tekre. Úgy gondolom, hogy ezek
alapján, optimistán vághatunk
neki az elõttünk álló, egyszerû-
nek éppen nem mondható idõ-
szaknak. De feltehetjük ma-
gunknak a kérdést: melyik idõ-
szak egyszerû?

VVEERR--BBAAUU
ÉÉppííttõõiippaarrii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..
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Ismét sikeres évet zárt a VER-BAU

WWeenniinnggeerr  RRiicchháárrdd  ttoovváábbbbrraa  iiss  ooppttiimmiissttáánn  tteekkiinntt  aa  jjöövvõõbbee

AA  VVEERR--BBAAUU  hhaazzaaii  ffoorrggaallmmaa  eellõõzzeetteess  22000088--aass  aaddaattookk  aallaappjjáánn

AAzz  úújj  bbeettoonn  ffiinniisseerrrrrreell  jjeelleennlleegg  aa  FFeerriihheeggyy  TT22  tteerrmmiinnáálljjáánnááll  ddoollggoozznnaakk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ccéégg  sszzaakkeemmbbeerreeii

– Elsõdleges feladatunk a
bûnmegelõzés és a rendõrség
hatékonyabb munkájának teljes
körû segítése. A tavalyi év során
több mint 30 ezer órányi szolgá-
latot láttak el a kollégáink, és ha
figyelembe vesszük, hogy jelen-

leg 90 tagunk van, láthatóan
óriási munkát végeztek. A teljes-
ség igénye nélkül említenék né-
hányat ezek közül: Több száz la-
kossági bejelentésnek jártunk
utána, rengeteg önkormányzati
és egyéb rendezvényt biztosítot-
tunk, ellenõriztük az illegális sze-
métlerakókat, számtalan gépjár-
mû tulajdonost figyelmeztettünk

a veszélyekre, és éjszakánként
szinte megállás nélkül járõröztek
a tagjaink. Nagyon sok autófel-
törést sikerült megakadályozni, a
rosszban sántikáló társaságok
szétugranak a puszta jelenlé-
tünktõl is.

– A polgár-
õr közfelada-
tot ellátó sze-
mélynek mi-
nõsül jogsze-
rû szolgálat-
teljesítés köz-
ben. Joga van
a bûncselek-
ményt meg-
akadályozni,
az esetleges

elkövetõt a hatóság megérkezé-
séig visszatartani, ugyanúgy,
mint bármely más állampolgár-
nak. A legnehezebb az éjszakai
járõrözés, mert könnyen beleke-
veredhetünk veszélyes szituáci-
ókba. A legtöbb feladatot a
rendõrséggel együttmûködve
látjuk el, de kitûnõ a kapcsola-
tunk a társszervezetekkel: a pos-

tákkal, az iskolákkal, a Porta
Egyesülettel, a vámosokkal is. A
városi önkormányzat biztosítja
az egyesület alapvetõ mûködési
költségeit. Mindenki a saját ide-
jét, energiáját áldozza fel a kö-
zösség szolgálatáért, de vala-
mennyi kollégám nevében
mondhatom, hogy örömmel
tesszük. Látjuk a munkánk fon-
tosságát,   sok bûneset felderíté-
sében közvetetten vettünk részt,
mikor a rendõrségnek szolgálta-
tott használható adatok átadása
eredményre vezetett.

– Új feladatunk a tanyaprog-
ram, melynek keretében a ma-
gányosan élõ, idõs embereket lá-
togatjuk meg. Minél többet felke-
resünk közülük, a személyes je-
lenlét az õ biztonságukat is szol-
gálja.  Bárkit szívesen látunk so-
rainkban, aki elhívatottságot érez
a munka iránt, de ezt a szolgála-
tot csak önzetlenül lehet végezni,
egy 6 hónapos próbaidõ után
úgyis kiderül, hogy kire lehet
hosszú távon számítani. Változó
a szolgálat ideje is, de havonta
minimálisan 10 órát azért min-
denkitõl elvárunk. Eddig úgy ér-
zem, maximálisan megoldottuk a
ránk bízott feladatot, a város
megelégedésére szolgálhattuk a
lakosságot, ami bízom abban,
hogy a jövõben is így lesz.

AA  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  lleeggrrééggeebbbbeenn  mmûûkkööddõõ  ppoollggáárrõõrr  sszzeerrvveezzeettee  aa  KKeeccss--
kkeemmééttii  PPoollggáárrõõrr  KKiieemmeelltteenn  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett,,  aammeellyy  iimmmmáárr  1177
éévvee  llááttjjaa  eell  kköözzmmeeggeellééggeeddééssrree  aa  ffeellaaddaattáátt..  SSookkoollddaallúú  tteevvéékkeennyyssééggii
kköörrüükkhhöözz  ttaarrttoozziikk  eeggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  aa  jjáárrõõrröözzééss,,  aa  kküüllöönnbböözzõõ  rreennddeezz--
vvéénnyyeekk  bbiizzttoossííttáássaa,,  iilllleettvvee  aa  bbûûnnmmeeggeellõõzzééss..  SSoommooddii  SSáánnddoorr,,  aakkii  aa
kkeezzddeetteekkttõõll  aa  sszzeerrvveezzeett  ffáárraaddhhaattaattllaann  eellnnöökkee,,  ttáájjéékkoozzttaattttaa  llaappuunnkkaatt
aazz  eeggyyeessüülleett  hheellyyzzeettéérrõõll..  
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MMáárrcciiuuss  1100--éénn,,  1177  óórraakkoorr kiállítás
nyílik a Porta Egyesület dísztermé-
ben a NNeemmzzeettkköözzii  ZZoommáánnccmmûûvvéésszzee--
ttii  AAllkkoottóómmûûhheellyy munkáiból.

A civil szervezet hagyományos
kecskeméti KKoossssuutthh  eebbééddeett rendez a
Porta Egyesület dísztermében mmáárrccii--
uuss  1155--éénn,,  a város központi ünnep-
ségét követõen.

A Víz Világnapján, mmáárrcciiuuss  2200--
áánn kkiirráánndduulláássrraa invitálják az érdek-
lõdõket az egyesület aktivistái a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédel-

mi Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség illetékességi területére, a
Ráckevei (Soroksári)-Duna-ághoz. 

SSzzeenntt  FFeerreenncc  ééss  aa  kkeerreesszzttéénnyy  öökkoollóó--
ggiiaa címmel dr. Jávor Benedek, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Jogtu-
dományi Karának adjunktusa tart elõ-
adást mmáárrcciiuuss  2266--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177
óórraakkoorr  a Porta Egyesület dísztermében.

Kecskeméten a RRáávváággyy  ttéérrii  ffeellúújjííttootttt
ééss  áátthheellyyeezzeetttt  kkeerreesszztteett dr. Bábel Balázs
kalocsai-kecskeméti érsek sszzeenntteellii  ffeell
mmáárrcciiuuss  2277--éénn  1177  óórraakkoorr..

A programokkal kapcsolatban
kérjék részletes tájékoztatásunkat!

FORDULJANAK BIZALOMMAL
IRODÁNKHOZ! 
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a Porta Egyesületnek. 
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Példamutató polgárõrök



– Egy hatalmas, közös munka
lesz a kecskeméti Mercedes gyár
felépítése, s a megbízólevelem
gyakorlatilag egy közvetítõ-koor-
dináló szerepkörre jogosít fel a
Magyar Kormány, a beruházó
németek és a helyi önkormányzat
között – nyilatkozta lapunknak dr.
Balogh László. – Az én teendõim
leginkább a helyi ismeretekre
épülnek majd, és arra, hogy a
kormány által vállalt infrastruktu-
rális fejlesztések idõben, üteme-
zetten elkészüljenek.

––  AA  kkoorrmmáánnyy  rréésszzéérrõõll  nneemm  fféé--
llõõ,,  hhooggyy  aa  ggaazzddaassáággii  vviilláággvvááll--
ssáágg  hhaattáássaaii  mmiiaatttt  lleeáállll  mmaajjdd  aa
kkeeccsskkeemmééttii  ééppííttkkeezzééss??      

– Az lehetséges, hogy valami-
lyen szinten lelassul egy kicsit,
de le nem áll, mert a Mercedes
inkább azt a választ akarja ad-
ni erre a válság helyzetre, hogy
akkor, amikor lecseng a recesz-
szió és elindul a gazdaság, neki
igenis legyenek olyan kész mo-
delljei, amit azonnal a piacra
tud tenni. És szerintem a kecs-
keméti gyárban gyártandó mo-
dellek ilyenek lesznek.

––  RRoommllóó  ffoorriinnttuunnkkbbaann  mméérrvvee,,
mmeekkkkoorraa  rréésszztt  vváállllaall  aa  kkoorr--
mmáánnyy,,  hhooggyy  eezz  aa  bbeerruuhháázzááss
mmeeggvvaallóóssuullhhaassssoonn??

– Legnagyobb falatnak a
vasúti csatlakozás kiépítése tû-
nik. Ha komplexebb, ütemezett
és folyamatos szállítást biztosító
megoldás felé mozdulnak el,

akkor az olyan 9-10 milliárdos
nagyságrendû fejlesztés lesz.
Ahogy az útépítések is. Gondo-
lok itt az úgynevezett északi el-
kerülõ útra, illetve arra a sza-
kaszra, amelyik a gyárat az
M5-össel összeköti. Az elõké-
szítések jól haladnak, és min-
dent elkövetünk, hogy 2012-re
elkészüljenek ezek az új útsza-
kaszok. Más kérdés Kecskemét
belterülete, mert belsõ útháló-
zat-fejlesztést a kormányzat
nem tud finanszírozni. Én
azonban azt gondolom, hogy
ezeknek a magvalósulását a
regionális forrásokból meg le-
het oldani, ezért az a dolgunk,
hogy kezdeményezzük, s a pá-
lyázati lehetõségeket a lehetõ
legjobban használjuk ki.  

––  ÚÚggyy  ttuuddjjuukk,,  ssookkaatt  lloobbbbii--
zzootttt  aazzéérrtt,,  hhooggyy  aa  mmeeggyyeeii  kkóórr--
hháázz  vvééggüüll  1100,,55  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinntt
kköözzppoonnttii  ttáámmooggaattáásstt  kkaappjjoonn
bbõõvvííttééssrree,,  ffeejjlleesszzttééssrree..    

– Ez tényleg nagy munka

volt, de sokan voltunk benne,
jobb- és baloldalról egyaránt.
Büszkén elmondhatjuk, hogy a
rendszerváltás óta, minden
ciklusban tudtuk fejleszteni a
megyei kórházat, bár sok iri-
gyünk, ellenzõnk volt. A szak-
mai tõke, a szakmai tudás, a
pályázat megalapozása, az
egyértelmûen a kórházban
dolgozók érdeme. Ami azu-
tán, erõteljes politikai lobbival
párosult.

–– AA  kkóórrhháázzii  bbeerruuhháázzááss  ––  aa
MMeerrcceeddeess  ggyyáárr  mmeeggvvaallóóssuulláássáá--
hhoozz  hhaassoonnllóóaann  ––  mmuunnkkáátt,,  mmeegg--
ééllhheettéésstt  ííggéérr  aa  kkeeccsskkeemmééttiieekk--

nneekk..  AAmmii  nneemm  kkiiss  ddoolloogg  eeggyy
nneemmzzeettkköözzii  mméérreettûû  ggaazzddaassáággii
vváállssáágg  iiddeejjéénn..  ÉÉss  sszzeerreennccsséérree
eellmmoonnddhhaattóó,,  hhooggyy  aa  kkéétt  nnaaggyy
ppáárrtt  eezzeekknneekk  aa  nnaaggyy  íívvûû  ffeejjlleesszz--
ttéésseekknneekk  aa  mmeeggvvaallóóssuulláássááéérrtt
vváállllvveettvvee,,  kköözzöösseenn  kküüzzddöötttt,,
kküüzzdd  ttéérrssééggüünnkkbbeenn,,  ffééllrreettéévvee
mmiinnddeenn  éérrtteellmmeettlleenn  vviittáátt..  

– Pedig egyik esetben sem
volt igazából koordinálva a po-
litikai lobbi, inkább azt monda-
nám, hogy a közös ügy bölcs
tettekre serkentette mindkét párt
képviselõit.

Interjú dr. Balogh Lászlóval

Küzdelem közös ügyeinkért
AA  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  kkoorráábbbbii  eellnnöökkéénneekk,,  ddrr..  BBaalloogghh
LLáásszzllóó  MMSSZZPP--ss  hhoonnaattyyáánnaakk  jjeelleennttõõss  sszzeerreeppee  vvoolltt  aabbbbaann,,  hhooggyy  aa
kkeeccsskkeemmééttii  mmeeggyyeeii  kkóórrhháázz  1100,,55  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinntt  áállllaammii  ttáámmooggaattáásstt
kkaappootttt  ffeejjlleesszzttééssrree  aa  nnaappookkbbaann..  UUggyyaannaakkkkoorr  õõtt  nneevveezzttéékk  kkii  aa  vváárroo--
ssuunnkk  jjöövvõõjjéétt  tteekkiinnttvvee  óórriiáássii  jjeelleennttõõssééggggeell  bbíírróó  MMeerrcceeddeess--bbeerruuhháázzááss
kkoorrmmáánnyybbiizzttoossáávváá..    
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A csaknem háromórás ta-
nácskozást beborította a de-
presszió fellege. A beszédek
és hozzászólások – leg-
alábbis azok, amelyek nem
a kormány oldalról érkeztek
– terheltek voltak sirámmal,
panasszal, kiábrándultság-
gal, miközben mindenki a
világgazdasági válságot, s
annak hatásait emlegette.

Valahogy azt érezhette a je-
lenlevõ, hogy egy világvége-
várás idején szervezett vallá-
sos szeánszon vesz részt, de
a megváltás ígérete, és még
inkább, a megváltó reménye
nélkül.

Furcsa módon, az egész
teremben csak egy optimis-
tával találkoztunk, és õ nem
más volt, mint maga a dísz-
vendég. Friess úr úgy csinált,
mintha nem is értené, hogy
mit beszélnek a magyar vál-
lalkozók. Jó kedvû volt, mo-

solygós és ambiciózus. Az
Alföldi Civil Napló munka-
társa – akit szintén meghív-
tak erre a találkozásra – e
mentalitás titkát keresve tette
fel a kérdést a német szak-
embernek: – Most már
mondja el nekünk az épülõ
kecskeméti Mercedes gyár
vezetõje, hogy a sok pesszi-
mizmust, elkeseredettséget
látva, miért nem menekül?
Mert beszéde arról szólt,
hogy el akar költeni itt a Du-
na-Tisza közi rónán nyolc-
száz millió eurót. Szeretne
munkát adni 13 ezer ember-
nek. 2012-tõl pedig, innen
akar a világba küldeni éven-
te 100 ezer kitûnõ gépkocsit.

Michael Friess úr válaszá-
ban példát adott elõrelátás-
ból, pozitív gondolkodásból,
bölcsességbõl. Elmondta,
hogy a Mercedesnél nem
holnapra, vagy holnapután-
ra terveznek, hanem hosszú
távra. A világválság gondjai

számukra sem ismeretlenek.
A gépjármûiparra tett kedve-
zõtlen hatását õk is meg-
szenvedik, de ez egy percig
sem akadályozza a hosz-
szabb távú projektek elõké-
szítését és indítását. Az olya-
nét például, mint a kecske-
méti zöldmezõs beruházás.
Õk hisznek a magyar ember
tehetségében, tudásában,
tanulni vágyásában, ambíci-
óiban. Tudják, hogy ez az
erõ fix alapokat kínál elkép-
zeléseik megvalósulásához.

Hosszan sorolhatnánk
még a vigaszosnál vigaszo-
sabb mondatokat. 

Fájó belegondolni, hogy
eljutottunk oda: csak mi
magyarok nem bízunk ma-
gunkban. Még akkor sem,
ha nyilvánvalóan szeren-
csésnek tudhatjuk magun-
kat. Végül is, a világ legkor-
szerûbb technológiájával
munkálkodó, egyik leggaz-
dagabb vállalata – a mi jö-
võnket is alapozva – egy
hatalmas beruházást. Stutt-
gartban nem veszik komo-
lyan „nyavalygásunkat”. Le-
het, hogy jobban ismerik
történelmünket, tehetségün-
ket, teljesítõképességünket,
mint mi?

Jó lenne, ha legalább a
bennünk bízók elõtt próbál-
nánk úgy viselkedni, úgy
nyilatkozni, mint akikben
van életerõ, remény és hit.
És persze, még jobb lenne,
ha ténylegesen is bíznánk
végre abban, amit igazi
magyar virtusnak neveznek.

AA  nnaappookkbbaann  ttaarrttoottttaa  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  KKaammaarraa
ggaazzddaassáággii  éévvnnyyiittóójjáátt  aa  llaajjoossmmiizzsseeii  GGeerréébbii  KKúúrriiáábbaann..  AA  ttéérrsséégg  ttööbbbb
mmiinntt  sszzáázz  jjeelleess  vváállllaallkkoozzóójjaa  jjeelleenntt  mmeegg  aa  rreennddeezzvvéénnyyeenn,,  aa  sszzeerrvveezzeett
mmeegghhíívváássáárraa..  AAzz  eellõõaaddóóii  aasszzttaallnnááll  ootttt  üülltt  aa  kkoorrmmáánnyy,,  aa  kkaammaarraa,,  aa
MMuunnkkaaüüggyyii  SSzzoollggáállttaattóó  SSzzeerrvveezzeett  eelliittjjee..  AA  ddíísszzvveennddéégg  MMiicchhaaeell  FFrriieessss
vvoolltt,,  aa  MMeerrcceeddeess  kkeeccsskkeemmééttii  ggyyáárráánnaakk  ffiiaattaall  iiggaazzggaattóójjaa..

Vállalkozók tanácskozása

Hol a magyar virtus?

DDrr..  BBaalloogghh  LLáásszzllóó  
MMiicchhaaeell  FFrriieessss  

Válságkezelés Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében

A nemzetközi gazdasági vál-
ság  hatásai közepette jó, ha
azt is tudjuk, hogy mintegy 20
százalékkal emelkedett a vég-
rehajtási ügyek száma az el-
múlt évben, és ez a növeke-
dés az idén feltehetõen to-
vább folytatódik. Mindezt
Orell Zsolt, önálló bírósági
végrehajtótól, a Magyar Bíró-
sági Végrehajtói Kamra el-
nökségi tagjától tudjuk, akit a
hitelfelvétel buktatóiról, a
végrehajtás menetérõl és az
adósságcsapdából kivezetõ
útról kérdeztünk. 

––  VVaannnnaakk  oollyyaann  üüggyylleetteekk,,
aammeellyyeekk  kküüllöönnöösseenn  ggyyaakkrraann
vvééggzzõõddnneekk  vvééggrreehhaajjttáássssaall??

– Azt tapasztaljuk, hogy a
„házhoz kivivõs”, magas
THM-mel terhelt hitelek rend-

kívül népszerûek, miközben
gyakran azt sem tudja az
ügyfél, hogy mit is vállalt az
aláírt szerzõdésben. Vannak
emberek, akiknél úgyszólván
életformává vált áruhitelbõl
vásárolni, s amikor felisme-
rik, hogy összecsaptak a fe-
jük felett a hullámok, minden
mindegy alapon, a hitelre hi-
telt halmoznak. 

––  MMiillyyeenn  ttaannááccssoott  aaddnnaa  aa
ttaappaasszzttaallaattookk  aallaappjjáánn  aazzookk--
nnaakk,,  aakkiikk  hhiitteellffeellvvéétteelltt  mméérrllee--
ggeellnneekk??

– Mindenek elõtt vessék
össze havi kiadásaikat a havi
jövedelmükkel, és számolja-
nak váratlan helyzetekkel is!
Az idén négyszer emeltek úgy
fûtési díjat, hogy ebbõl még
egy fillért sem kellett fizetni,
de tavasszal mutatkozni fog
a számlánkon. Pontosan fel
kell mérni, hogy meddig
nyújtózkodhatunk, és ennek
tudatában akkora törlesztést
felvállalni, ami mellett a csa-
lád mindennapi megélhetése

is lehetséges. Érdemes tisztá-
ban lenni azzal, hogy példá-
ul egy 200 ezer forintos áru-
hitelbõl, mire végrehajtásra
kerül, könnyen lehet 600-
800 ezer forint. 

––  MMiillyyeenn  lleehheettõõssééggeeii  vvaann--
nnaakk  aazz  aaddóóssnnaakk,,  hhooggyy  eeggyy
mmeeggggoonnddoollaattllaann  hhiitteellffeellvvéétteell
mmiiaatttt,,  lleeggaalláábbbb  aa  llaakkáássáátt  nnee
vveesszzííttssee  eell??  

– A végrehajtói fokozatos-
ság elve szerint, elõször a
munkabért, vagy a bank-
számlán található összeget
vonjuk végrehajtás alá. Ezt
követik a lakásban található
ingóságok, illetve az autó,
és csak azután az ingatlan.
Amikor az adós megkapja
az értesítést, hogy végrehaj-
tás indult ellene, meg lehet
keresnie a végrehajtót, aki
adhat egy évre terjedõ rész-
letfizetést. Halasztás, illetve
részletfizetés kérhetõ a vég-
rehajtást elrendelõ bíróság-
tól is, vagy egyezségre jut-
hat az adós a hitelezõvel. Itt

szóba kerülhet akár az ösz-
szeget terhelõ kamatok el-
engedése vagy csökkentése
is.

––  JJaannuuáárrttóóll  kkéétt  ffoonnttooss  jjoogg--
sszzaabbáállyyii  vváállttoozzááss  llééppeetttt  éélleett--
bbee  aa  vvééggrreehhaajjttáássii  ttöörrvvéénnyy--
bbeenn..  MMiitt  éérrddeemmeess  ttuuddnniiaa
eezzeekkrrõõll  aazz  éérriinntteetttteekknneekk??

– Azoknál a hiteleknél,
amelyek mögött zálogszer-
zõdés van megjelölve, a hi-
telezõ kérheti a lejárt és
nem fizetett záloghitel zára-
dékolását januártól, az

adós lakhelye szerinti bíró-
ságtól. Nem kell tehát a tel-
jes végrehajtói procedúrát
végigjárnia a hitelezõnek,
hanem a záradék alapján a
végrehajtó, akár az ügy
megindulását követõ egy-két
hónapon belül, már ki tudja
tûzni az árverést. Ez rendkí-
vüli módon felgyorsítja és le-
egyszerûsíti a folyamatot. A
másik lényeges változás az
elektronikus árverés, amely-
lyel elsõsorban az ingatlan
végrehajtásnál próbálja a
törvény kiszûrni a spekulán-
sokat. Bejegyzett végrehajtá-
si jog esetében ugyanis, ja-
nuártól a végrehajtó által in-
dított ingatlan árverésre
interneten keresztül lehet li-
citálni. Ehhez egy egyszeri,
hatezer forintos regisztrációs
díj megfizetésével bárkinek
lehetõsége lehet, majd az
adott ingatlan árverési becs-
értékének 10 százalékát kell
a végrehajtó letéti számlájá-
ra utalni. Ezt az utóbbi ösz-

szeget természetesen vissza-
kapja, aki nem nyert az ár-
verésen. A végrehajtóknak
az összes árverést kötelezõ-
en szerepeltetnie kell a bá-
zisban, amely a végrehajtói
kamara honlapjának lesz
egy melléklete.

––  MMeeggííttééllééssee  sszzeerriinntt,,  mmii--
llyyeenn    hhaattáássaaii  lleehheettnneekk  aa  vvááll--
ttoozzáássookknnaakk??

– A gazdasági válság be-
gyûrûzése, a nagy számú
munkahelyi elbocsátások
révén, sokan kerülhetnek
olyan helyzetbe, hogy nem
fogják tudni fizetni a hitelü-
ket. Véleményem szerint, ez
2009. õszén fog megmutat-
kozni a végrehajtási ügy-
szám növekedésében. Vég-
sõ soron az idén, akár meg
is duplázódhat a megindí-
tott végrehajtási ügyek szá-
ma. Ezért önmérsékletre in-
tek mindenkit. Aki pedig
mégis adóssá válik, ne dug-
ja a fejét a homokba, ha-
nem keresse meg a végre-
hajtót, a hitelezõt. Mi is em-
berek vagyunk, és igyek-
szünk segíteni.

Válság, hitel – végrehajtás
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– Nehéz esztendõ elé tekin-
tünk, mivel kevés a normatív
támogatás, pedig eddig is csak
a legszükségesebb létszám dol-
gozott az intézményeinkben. A
tavalyi évünkre a hídavatás rá-
nyomta a bélyegét. Igaz, hogy
csendesebb lett városunk, mió-
ta az elkerülõ utat használják
az autósok, de a visszafizetési
kötelezettségünk elvitte a költ-

ségvetés döntõ hányadát, így
kevesebb fejlesztést tudtunk
végrehajtani. Az Euro-Velos ke-
rékpárút városunkat átszelõ
szakaszát, azért sikerült elkészí-
teni, belföldi pályázatokon
nyert pénz felhasználásával. A
híd hosszú távú befektetésként
majd megtérülhet, hiszen egy
nagy volumenû beruházás elõtt
állunk: Ipari parkot szeretnénk

kiépíteni, ami terveink szerint
még az idén megvalósulhatna.
Már megállapodtunk egy konk-
rét befektetõvel, jelenleg be-

jegyzés alatt áll a kft, amely
majd a projekt létrehozását fel-
ügyeli. Ez a beruházás hatal-

mas lehetõség lehet városunk
számára, ezért bízunk abban,
hogy minél hamarabb létrejö-
het.     

– Az a furcsa helyzet állt elõ
az új hídnak köszönhetõen,
hogy most közel vagyunk Du-

naújvároshoz, mégsem vehet-
jük igénybe az ottani egészség-
ügyi ellátást, mert más megyé-
be tartozunk. Ezért a jóval tá-
volabbi Kecskemétre, vagy Ka-
locsára kell eljárniuk betege-
inknek. Ezért is szeretnénk egy
csaknem 700 milliós projekt
keretében a helyi járóbetegek
részére a rendelõintézetet bõví-
teni. Ügyelet, fogászat, gyer-
mekgyógyászat is lenne az
épületben. A kistérség is támo-
gatja az elképzelésünket, s a
tervek szerint, Dunavecse koor-
dinálná a térség egészségügyi
ellátását. Már csak a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség döntõ
szava hiányzik, hogy kiírhassuk
a közbeszerzési pályázatot, és
még idén elkezdhessük a mun-
kát. A modern, minden igényt
kielégítõ intézmény 2011-tõl
fogadhatná a pácienseket.

– Szeretnénk még a fõtér re-
habilitációját is végre hajtani,
de mivel város vagyunk, a
Leader-program segítségét

nem vehetjük igénybe. A gaz-
dasági válság hatása talán
annyira nem sújtja településün-
ket, mint az ország többi ré-
szét, s ebben szerepet játszhat
az a tény,  hogy nálunk nincse-
nek pártok. Ami ritkaság szám-
ba megy hazánkban, de mi
büszkék vagyunk erre. Nehe-
zen sikerül pályázati forrásokat
elõteremtenünk, mivel komoly
önerõt kellene biztosítani egy-
egy projekthez, s nálunk csak a
mûködésre van elegendõ fede-
zet, felhalmozni még nem tud-
tuk az anyagi eszközöket.

– A jövõben szeretnénk a tu-
risztikát elõtérbe helyezni és
megóvni szeretett folyónkat,
de még inkább kiaknázni a
Duna nyújtotta elõnyöket, ki-
kötõket létrehozva, idehozni
még több vállalkozást - mond-
ta végül a polgármester. -
Minden kedves olvasónktól az-
zal köszönök el, ami a hely-
ségnévtáblán is áll: Újra gye-
re, vár Dunavecse!

A híd után, és az új beruházások elõtt

Kisváros a nagy Duna mentében

AA  44116600  llaakkoossúú  DDuunnaavveeccsséérrõõll  aa  lleeggttööbbbbeett  aa  kkéétt  éévvvveell  eezzeellõõtt--
ttii  hhííddaavvaattáásskkoorr  lleehheetteetttt  hhaallllaannii,,  aazztt  vviisszzoonntt  kkeevveesseebbbbeenn  ttuudd--
jjáákk  aa  tteelleeppüüllééssrrõõll,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  kkuullttúúrrttöörrttéénneettii  jjeelleennttõõssééggggeell
ddiiccsseekkeeddhheett..  PPáárraattllaann  aabbbbaann  aa  vvoonnaattkkoozzáássbbaann  iiss  eezz  aa  kkiissvváá--
rrooss,,  aa  nnaaggyy  DDuunnaa  mmeennttéébbeenn,,  hhooggyy  tteelljjeesseenn  ppáárrttaattllaann..  MMooll--
nnáárr  GGyyuullaa  ppoollggáárrmmeesstteerr  eelláárruullttaa,,  hhooggyy  aa  mmeeggyyééhheezz  ttaarrttoo--
zzááss,,  vvaallaammiinntt  aa  vváárroossii  rraanngg  nneemmccssaakk  eellõõnnyyöökkkkeell  jjáárr  sszzáá--
mmuukkrraa..

Mint ismeretes, Petõfi Sándor
hónapokig lakott Vecsén, mert
szülei mészárszéket béreltek a
községben. Itt született a Füstbe-
ment terv, az Egy estém otthon
címû verse, és a faluról szól Távol-
ból címû költeménye, amelynek ha
felcsendül elsõ sora, a "Kis lak áll a
nagy Duna mentében", felállnak
az itteniek, ugyanis megzenésített
változata a város himnusza. A
szóbeszéd szerint, szállásadó
gazdájának lánya iránt szerelemre
lobbant, s hozzá írta Zsuzsikához
címû mûvét. Rengeteg módon
megemlékeznek a tragikusan fia-
talon elhunyt költõrõl azóta is:
utca, iskola, baráti kör, viseli a
nevét, Szeptember végén címmel
pedig, irodalmi rendezvénnyel
tisztelegnek emléke elõtt.

Mélyépítés
magas

színvonalon
Az 1991 óta családi vállalkozás
keretében mûködõ Bóra Építõipari
és Szolgáltató Kft. 25 ember szá-
mára biztosít folyamatos megélhe-
tést. A cég fõ profilja a mélyépítés,
azon belül pedig, a vasúti villamo-
sítással kapcsolatos feladatok ellá-
tása. Az ügyvezetõ igazgató, de
Jonge Norbert büszke arra, hogy
a szakmájukban kitûnõen felké-
szült emberekbõl álló, állandó
csapatot irányíthat.

– Fontosnak tartom, hogy a
legtöbb nálunk dolgozó munka-
társunk már 8-10 éve a cég alkal-
mazottja, így az összeszokottság
elõnyt jelent a számunkra - nyilat-
kozta lapunknak az igazgató. –
Komoly, több évre szóló uniós be-
ruházásokon tevékenykedünk az
ország egész területén, ami nagy
kihívást jelent cégünknek. Jelenleg
egy kétéves projekt keretében a
zalaegerszegi vasútvonal mélyépí-
tési munkálatait látjuk el, de dol-
goztunk már a ceglédi vonalon, il-
letve a 4-es metró építésénél a
Kelenföldi pályaudvar vasúti vil-
lamosításánt végeztük. A tavalyi
esztendõ sikeresnek bizonyult a
számunkra, évrõl évre növelni
tudtuk a nyereségünket, s szerzõ-
déseink hosszabb távra szólnak,
így több évre elõre van megren-
delésünk. A gépparkunk, mûszaki
dolgaink, földmunkagépeink
fejlesztését folyamatosan tervez-
zük és hajtjuk végre. Igaz, hogy
már nem Dunavecsén élek, de
azért szeretem a várost, mert ba-
rátságos, összetartó emberek lak-
ják, akikkel mindig jó újra talál-
kozni.

6078 Dunavecse, Fõ út 106.
Telefon: 06-30/9380-720

06-78/437-201

Solt és Vidéke 
Takarékszövetkezet

A  Solt és Vidéke Takarékszövetkezet 50 éves. A pénzintézet az
OTIVA (Országos Intézményvédelmi Alap)  és OTSZ (Országos
Takarékszövetkezeti Szövetség) tagja, és öt településen van jelen.
Dunavecsén, 1987 óta mûködik, elõször bérleményben, jelenleg
pedig, már saját, korszerû üzletházában.  Minden igényt kielégítõ
szolgáltatást nyújtva a lakosság és a vállalkozások részére. A kiren-
deltség dolgozói az idén is figyelmes, körültekintõ és szakszerû
kiszolgálással várják ügyfeleik pénzügyi megbízatásait! 

– Már kertészkedtünk pár
éve, így amikor kilenc éve
Dunavecsére telepedtünk, a
házválasztás gazdaszem-
mel történt – nyilatkozta la-
punknak Roszik Tamás, a
Roszik Dinnye cég tulajdo-
nosa. – Az elmúlt években
egyre nõtt és fejlõdött a
gazdaságunk, mely egy te-
lephellyel és egy hûtõház-
zal bõvült az esztendõk so-
rán. Napjainkra az ország
legnagyobb sárgadinnye
kertészetévé vált, amely 3,5
hektár fóliaházas és 30
hektár szabadföldi, úgyne-
vezett intenzív kertészetbõl
áll. Ez a vállalkozás
Dunavecsén – igaz, csak
szezonálisan – mintegy

negyven dolgozónak ad
munkát.

– Az idén már Globál
Grep minõsítés alatt dolgo-
zunk, ami az európai piac-
ra való kijutás elsõ lépcsõ-
fokát jelenti. A belföldi áru-
házlánci beszállítások mel-
lett, 2009-tõl külföldre is
szállítunk, mellyel újabb
munkahelyek teremtõdnek
meg. Az általunk termelt
dinnye áruvédjegyezve van,
melyen büszkén vállaljuk
településünket. A kertészke-
dés mellett, csaknem 150
hektárnyi szántóföldi nö-
vénytermesztésben is tevé-
kenykedünk, melyhez saját
gépflottával rendelkezünk.
Ezt az üzletágat is szeret-

nénk tovább fejleszteni,
bérlettel és vásárlással egy-
aránt. Számunkra minden
év egy újabb kihívás,
amelynek családommal
együtt próbálunk megfelel-
ni.

RRoosszziikk  TTaammááss
DDuunnaavveeccssee  

AAllkkoottmmáánnyy  úútt  7777..
MMoobbiill::  3300//  993399--8833--1166
TTeell//ffaaxx::  7788//443377--770077

ee--mmaaiill::
rroosszziikkddiinnnnyyee@@mmaaiillbbooxx..hhuu

A legnagyobb sárgadinnye kertészet

GAZDABOLT
Dunavecse, Fő út 103.

víz, gáz, fűtés, festékek
Telefon: 06/30−545−4076

TTTTOOOOTTTTYYYYAAAA    TTTTRRRRAAAANNNNSSSS
222200000000    KKKKFFFFTTTT

Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ Zrt.
Dunavecse, Fõ út 37.

Mûködési terület:  
Apostag, Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass

Tel./fax: 78 / 437-014
e-mail: dvafesz@freemail.hu

Várjuk szeretettel 6 élelmiszerboltunkban, valamint 
1 iparcikk boltunkban kedves vásárlóinkat!

BBóórraa  ÉÉppííttõõiippaarrii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..
66008877  DDuunnaavveeccssee  BBeerrccsséénnyyii  uu..  11..

TTeell..::  7788//  4433--7711--9988
ee--mmaaiill::  bboorraakkfftt@@tt--oonnlliinnee..hhuu

Petõfi-
kultusz
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Magyaros finomságok

Idestova 20 esztendeje mûködik
már a térség legnépszerûbb
vendéglátó egysége, a frekven-
tált helyen, a dunavecsei Fõ
úton található Sarki csárda. Az
éttermet üzemeltetõ Bugyi And-
rás régóta tevékenykedik a
szakmában, s minden szaván
érzõdik, hogy a vendéglátás az
élete.

– Büszke vagyok arra, hogy
akik betérnek hozzánk egy kel-
lemes étkezésre, utána máskor
is felkeresik a csárdát, gyorsan
a törzsvendégeinkké válnak.
Igyekszünk mindent megtenni a
kedves vendégek érdekében,
gazdag választékú magyaros
ételeink között a legínyencebb
látogatók is találhatnak megfe-

lelõ finomságot. Mindezeket
szolid árakon, barátságos lég-
körben tálaljuk. Specialitásaink
közül megemlíteném a kitûnõ
pacalt, a vecsei aprópecsenyét,
a szárnyas ételeinket, valamint
a Sarki tálunkat. A teljesség igé-
nye nélkül felsorolnék még né-
hány ételt a kedvencek közül:
babgulyás, Rúzsa Sándor pe-
csenyéje, dupla sültes tál, máj-
galuska leves. Hamar megked-
velték vendégeink a naponta
váltakozó menünket is.

– Igényesen kialakított kör-
nyezetünkben rendezvények le-
bonyolítását is örömmel vállal-
juk, s minden kedves vendégün-
ket továbbra is szeretettel vá-
runk!

– A tavalyi esztendõ volt cé-
günk elsõ teljes éve, próbáltuk
megvetni a lábunkat a hazai pi-
acon, és kezdésként eredmé-
nyes évet zártunk. Az eleinte
csak öt sima és három ágyas
pálinkánkból álló italsoroza-
tunk mára már 15 tagúra nõtt.
Az idei tervek között szerepel a
termékcsalád további bõvítése
néhány õsi fajtával, ami nem
lesz egyszerû a telített piac mi-
att. És az idõjárás is nagyban
befolyásolja a munkánkat.
Nemrég Dunaújvárosban nyi-
tottunk egy szaküzletet és ehhez
hasonló boltot tervezünk a fõ-
városban is üzemeltetni. Szeret-
nénk egy étteremszerû kóstolta-
tó helyiséggel bõvíteni a jelen-
legi részlegünket, valamint a
csarnokot is megnövelnénk,
mert a jelenlegit szerencsére
már kinõttük. A beruházást ille-
tõen, szinte csak uniós forrásra

támaszkodhatunk, mert hiába
hungarikum a pálinka, még
nincs ennek megfelelõen, ki-
emelten kezelve.

– Szeretek Dunavecsén élni,
mert nyugodt, jó infrastruktúrá-
val rendelkezõ kisváros, ahol
mindenki ismeri a másikat. Vé-
leményem szerint, 10 éven be-
lül – a hídnak is köszönhetõen
– komoly fejlõdésen fog keresz-
tülmenni a település.

VVeeccssee  KKoommpplleexx  KKfftt..
DDuunnaavveeccssee,,  AAllkkoottmmáánnyy  uu..  112266..

TTeell..::  7788//  443388--009911
vveeccsseekkoommpplleexxkkfftt@@tt--oonnlliinnee..hhuu

Díjnyertes pálinkák
Vecse Komplex Kft.

AA  mmaaggyyaarr  ppáálliinnkkaa  hhuunnggaarriikkuumm..  SS  eennnneekk  mmeeggóóvváássaa  iirráánnttii
eellkköötteelleezzeettttssééggéétt  aazzzzaall  iiggaazzoolljjaa  aa  22000077  nnyyaarráánn  aallaakkuulltt  VVeeccssee  KKoommpplleexx
KKfftt..,,  hhooggyy  üüzzeemméébbeenn  kkiivváállóó  mmiinnõõssééggûû  kkiissüüssttiitt  kkéésszzíítt..  AA  ggyyáárrbbaann  eellõõááll--
llííttootttt  DDuunnaaii  HHaajjóóss  tteerrmméékkccssaalláádd  ffoollyyaammaattoossaann  bbõõvvüüll,,  kköözzttüükk  aa  HHuunn--
DDeesszztt  vveerrsseennyyeenn  eezzüüssttéérrmmeett  nnyyeerrtt  aa  bbiirrss--  ééss  ccsseerreesszznnyyeeppáálliinnkkáájjuukk..
BBaannyyáárrii  IIssttvváánn,,  aa  ccéégg  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa  ttáájjéékkoozzttaattttaa  llaappuunnkkaatt  aazz
üüzzeemm  tteerrvveeiirrõõll..

Érdekes és sok tanulsággal
szolgáló könyv íródott az or-
szágosan ismert vállalkozó,
Stadler József kalandos életé-
rõl. Az eddig megjelent 3 kö-
tetnyi mûben olyan exkluzív
történetek is olvashatóak a le-
leményes üzletemberrõl, ame-
lyek eddig nem jelentek meg
sehol. Húsvétra pedig, újabb
két kötettel válik teljessé a
Stadler-sztori. A neves üzlet-
ember solti üzletébe betérõk
3000 forintért juthatnak hoz-
zá egy-egy kötethez, de tele-
fonon és interneten is meg-
rendelhetik. Aki pedig, már

benn jár az áruházban, a
mintegy másfél millió darabos
pazar készletbõl válogathat.
Öltönyök, farmerek, kosztü-
mök, ingek, nõi felsõk, cipõk,
kabátok, bõr ruhák, sportru-
házat széles választéka várja
a vásárlókat folyamatos,
rendkívüli akciókkal. A saját
márkanévvel ellátott üdítõk,
öblítõk, mosópor, mosogató-
szer, vegeta, paprika iránt is
nagy az érdeklõdés. A min-
dennap, így hétvégén is 8-21-
ig nyitva tartó üzletben a min-
dig elegáns és jókedvû
Stadler úr legtöbbször szemé-
lyesen fogadja vevõit, és szí-
vesen dedikálja a könyvét.

SSttaaddlleerr  ÁÁrruuhháázz
66332200  SSoolltt,,  KKeeccsskkeemmééttii  úútt  8866..

MMoobbiill::  2200//  99--772266--555599
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ssttaaddlleerr..ccoo..hhuu

Izgi Stadler-sztori 

2009. február 22. 
Borjúból készült ételek

az Öreg Tanyacsárdában

2009. március 1. 
Sajtok napja

az Öreg Tanyacsárdában 
2009. március 8.

Tészta nap az Öreg Tanyacsárdában 

2009. március 13-15.
SOBRI HALNAPOK

A „Sobri-féle” halászlé már fogalommá vált. 
Ezekben a napokban e jellegzetes íz mellett még

számos hal-ételspecialitást kóstolhatnak 
a kilátogatók. 

A hangulatot az étteremben saját
cigányzenekarunk mûsorával emeljük esténként. 

A halnapok ételkínálatát, az ételspecialitásokat
halétlapon szerepeltetjük, melyet kifejezetten erre

az eseményre készítünk el.

A Tanyacsárda
februári – márciusi
programajánlata:

Tanyacsárda Kft. H−6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: +36/76/356-010 Fax: +36/76/356-576 

tanyacsarda@tanyacsarda.hu �� www.tanyacsarda.hu

A
kiadós, ízletes, elviselhetõ
áron kínált étkekre, vasár-
napi társas találkozásra

vágyó, éhes embernek érdemes
felkeresni a Három Gúnár Ren-
dezvényház Picasso termét (Kecs-
kemét, Festõ u. 8.).  De amikor
választani kell, nincs könnyû dol-
gunk.   

Hideg sültek és házi pástéto-
mok vegyesen, tormás túrókrém-
mel töltött sonkatekercs franciasa-
látával, kaszinótojás, svéd gom-
basaláta… Azután húsleves csiga-
tésztával, csülkös bableves, zeller-
krémleves… A meleg elõételek
között zöldségekkel töltött pala-
csinta csõben sütve, csirkemájas
rizottó, rántott gomba, karfiol,
sajt, hagyma… Ezek után, már
óvatosabban válogatunk a fõéte-
lek közül: Vörösboros marhapör-
költ, Bakonyi csirkemell, Kolozsvá-
ri töltött káposzta, Mantovai puly-
kamell, Csirkecomb roston, Ba-
conba göngyölt csirkemell, pulyka
cordon bleu, Mátrai borzas… –

Mindezek remek köretek-
kel, salátákkal. Azután
jöhetnek a desszertek, a
somlói galuskától a friss
gyümölccsel töltött réte-
sig, meg a kókuszos pu-
dingig.

Nagyon gazdag a vá-
laszték. A chef igéretét
komolyan lehet venni:
mindig van, minden.
Mindez: 1.800 Ft/fõ
(gyermekeknek, 12 éves
korig fél ár). Családi ked-
vezménnyel (két felnõtt,
két gyerek):  4.800 Ft.
Elõzetesen 12 vagy
13:30 idõpontra tudunk
asztalt rendelni.

Három Gúnár – a családi partner

Jó itt lenni, jó itt enni!
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––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa,,  bbiizzoonnyyáárraa  ssookkaakkaatt  mmeegglleepp,,  hhooggyy  lleehheettssééggeess  iillyyeenn  rröövviidd  iiddõõ  aallaatttt  nnuulllláá--
rróóll  ffeellssõõffookkúú  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteennnnii..  TTaalláánn  aazz  iiss  sszzeerreeppeett  jjááttsszzootttt  eebbbbeenn,,  hhooggyy  ÖÖnn  ggyyaakkoorrllóó
nnyyeellvvttaannáárr??

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

––  TTuuddttoommmmaall  ppoonnttoossaann  nnééggyy  hhóónnaappppaall  aazz  uuttáánn,,  hhooggyy  eellõõsszzöörr  kkeezzéébbee  vveettttee  aa  ttaannaannyyaaggoott,,
9900%%  kköörrüüllii  eerreeddmméénnnnyyeell  aa  nnaapp    lleeggjjoobbbb  sszzóóbbeellii  vviizzssggáájjáátt  pprroodduukkáállttaa  ––  ffeellssõõffookkoonn!!

– 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 ne-
kiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mon-
datot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec-
kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

––  ÖÖnn  eeggyy  sszzeemmééllyybbeenn  „„kkrreeaattíívv””  nnyyeellvvttaannuullóó  ééss  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  mmóóddsszzeerreekkeett  iiss  ttöökkéélleettee--
sseenn  iissmmeerrõõ  nnyyeellvvttaannáárr..  ÍÍggyy  rriittkkaa  rráállááttáássaa  lleehheett  aa  sszzaakkmmaaii  kkéérrddéésseekkrree  ééss  hhiitteelleess  vvéélleemméénnyytt
mmoonnddhhaatt..  MMii  ee  mmóóddsszzeerr  ffaannttaasszzttiikkuuss  ssiikkeerréénneekk  kkuullccssaa??  MMiittõõll  iiggaazzáánn  úújjsszzeerrûû  ééss  hhaattéékkoonnyy  aa
KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuullááss??  

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nemp találkoztam ennyire logikus szerkezetû tan-
anyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kí-
vánják eddigi tudásukat. 

––  ÖÖnn  ppeeddiigg  kkeeddvveess  GGiinnaa,,  ttíízz  hhéétt  aallaatttt  ssiikkeerreess  kköö--
zzééppffookkúú  CC  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteetttt,,  rrááaaddáássuull  eeggyyéénnii  ttaannuu--
lláássssaall,,  ttaannáárrii  sseeggííttsséégg  nnééllkküüll,,  eeggyy  eeggyyeeddii  nnyyeellvvttaannuu--
lláássii  mmeettóódduussssaall..  IIggaazz??

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon. 

––  MMiittõõll  mmááss  ééss  mmiittõõll  iillyyeenn  ssiikkeerreess  eezz  aa  mmóóddsszzeerr??  
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tan-

anyag 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 köve-
telményeit veszik célba.

––  MMiillyyeenn  nnyyeellvveekkbbõõll  hhoozzzzááfféérrhheettõõ  aa  KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuulláássii  MMóóddsszzeerr  ééss  mmeennnnyyiibbee  kkeerrüüll??
– 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 költsé-
geinek felel meg.

––  ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  KKeeccsskkeemméétteenn  lleesszz  vváássáárrlláássssaall  eeggyybbeekkööttöötttt  tteerrmméékkbbeemmuuttaattóó,,  aammeellyyeenn  ÖÖnn--
nneell  sszzeemmééllyyeesseenn  iiss  ttaalláállkkoozzhhaattnnaakk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk..

– Igen, 22000099..  mmáárrcciiuuss  44--éénn  ((sszzeerrddáánn))  ééss  22000099..  mmáárrcciiuuss  1111--éénn  ((sszzeerrddáánn))  1177--1199  óórrááiigg.. a
MMûûvvhháázzbbaann  a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ez-
zel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden taná-
csot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!

––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa  ééss  GGiinnaa,,  ssookk  ssiikkeerrtt  aa  ttoovváábbbbii  nnyyeellvvttaannuulláásshhoozz!!
BBeehhrriinngg  BBaalláázzss,,  wwwwww..kkrreeaattiivvnnyyeellvv..hhuu

Kecskemét, Erdei Ferenc MK, 2009.március 4. (szerda) 17-19 óráig és
2009. március 11. (szerda) 17-19 óráig 

Közös fellépés a pollenártalom ellen!
Környezetvédõ, városvédõ akciók! 

Mûemlékvédelem!
Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!

AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!

PORTA Közhasznú Egyesület,
Kecskemét Kossuth tér 5. Tel.: 76/505-041

Adószám: 18362253-1-03, Számlaszám: 52400078-10048593 

KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!

1%

„… nagyobb boldogság adni, mint kapni.” 
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!

Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!

Szenteste Alapítvány tevékenysége:

• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös 
programok szervezése,

• Templomok, keresztek építését és felújítási munkálatainak támogatása 
munkálatainak támogatása,

• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13. 

Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

Hallgassa Ön is
a Charitas Rádió

internetes mûsorát!

Naponta friss interjúk
érdekes emberekkel,

érdekes témákról.

Kattintson a www.civilnaplo.hu oldalra! 

– Változatos volt és gyorsan
elmúlt, hiszen nagyon sok fel-
adatot kellett megoldanunk.
Közben meggyõzõdhettem ar-
ról – ami jólesõ érzéssel tölt el
–, hogy jó szakmai gárdája
van a Kiskunsági Nemzeti
Parknak. Mindenek elõtt ennek
köszönhetõek szép eredmé-
nyeink, szakmai sikereink. Sok
olyan rendezvény van mögöt-
tünk, amelyeken keresztül
megmutathattuk a Duna-Tisza
közének nagyszerû természeti
értékeit, illetve az ezzel való
foglalatosságunkat. 

––  EEmmllíítteennee  nnééhháánnyyaatt  aa  rreenn--
ddeezzvvéénnyyeeiikk  kköözzüüll??

– Mindenek elõtt ki szeret-
ném emelni azt az egyhetes
konferenciáját, amelyen 40
európai országból érkeztek
hozzánk természetvédelmi
õrök, hogy megismerjék Ma-
gyarország, és azon belül a
Duna-Tisza köze természeti ér-
tékeit, és jó hírünket vigyék
szerte az öreg kontinensen.
Természetházunkban számta-
lan kihelyezett ülést tartottak a
különbözõ szakmai fórumok-
nak, és rengeteg olyan ese-
ményt szerveztünk, ami elsõ-

sorban az óvodai, általános-
és középiskolai környezeti ne-
velését célozta.

––  TTeerrvveezznneekk  úújjaabbbb  ffeejjlleesszzttéé--
sseekkeett  eebbbbeenn  aa  nneehhéézz  ggaazzddaassáá--
ggii  hheellyyzzeettbbeenn??

– Igen, pályázunk fõleg élõ-
hely-rekonstrukcióra, vagy re-
habilitációra, ez fõleg a vizes
területekkel függ össze. Van-
nak is már nyertes pályázata-
ink. Bõvítjük egy kicsit a
tõserdei és fülöpházi erdei is-
koláink lehetõségeit is, hogy
kicsit komolyabb felszerelést
kapjanak, és érdemibb mun-
kát tudjanak végezni ottani
kollegáink a gyerekekkel. Õr-
szolgálatunknak a fejlesztése
szintén fontos, mert nemcsak
az õrzést végzik a területen,
hanem az értékfeltárást, illetve
az ezekkel kapcsolatos szerte-
ágazó feladatokat is. Ehhez
kaptunk most központi forrás-
ból gépkocsikat. 

––  FFeebbrruuáárr  eelleejjéénn  vvoolltt  aa  vviizzeess
ééllõõhheellyyeekk  vviilláággnnaappjjaa..  TTéérrsséé--
ggüünnkkbbeenn  mmiillyyeenn  jjeelleennttõõssééggggeell
bbíírrnnaakk  eezzeekk  aazz  ééllõõhheellyyeekk??

– A Kiskunságban több ilyen
terület van, s egyik-másik tény-
leg olyan, hogy nincs hozzá
hasonló a Földön. Még a vi-
lágörökség listájára is felkerül-
hetnek, vagyis valóban külön
figyelmet érdemelnek. Ami
pénzt elnyertünk a Környezet-
védelem és energetika opera-
tív programban, abból támo-
gatjuk Apajpusztán egy vizes
élõhely rekonstrukcióját, ami
megint nagyon jelentõs, mert
egy jó nagy területen sikerül
újra, olyan vizes élõ helyet ki-
alakítani, ami fantasztikus élõ-
világgal rendelkezik.

A természetvédelem
jól képzett katonái

ÉÉppppeenn  eeggyy  eesszztteennddeejjee,,  hhooggyy  ddrr..  VVaajjnnaa  TTaammáássnnéé  MMaaddaarraassssyy  AAnniikkóótt
kkiinneevveezzttéékk  aa  KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  iiggaazzggaattóójjáánnaakk..  MMiivveell  kkoorráább--
bbaann  aa  sszzaakkmmiinniisszzttéérriiuummbbaann  ddoollggoozzootttt  kküüllöönnbböözzõõ  vveezzeettõõ  bbeeoosszzttáássookk--
bbaann,,  jjóóll  iissmmeerrttee  aa  kkeeccsskkeemmééttii  kköözzppoonnttúú  iinnttéézzmméénnyy  hheellyyzzeettéétt,,  pprroobblléé--
mmááiitt..  ––  HHooggyy  llááttjjaa  eezztt  aazz  eelltteelltt  eeggyy  eesszztteennddõõtt??  ––  MMiinnddeenneekk  eellõõtttt  eerr--
rrõõll  kkéérrddeezzttüükk  aa  KKNNPP  iiggaazzggaattóónnõõjjéétt..  

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0337-04
Intézmény-akkrediteciós lajstromszám: AL-0010

KERESKEDELMI ÉS 
IDEGENFORGALMI 

TOVÁBBKÉPZÕ
KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI TOVÁBBKÉPZÕ

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉPVISELETE
az alábbi képzéseket indítja: 

kereskedõ, boltvezetõ (régi OKJ kereskedõ vállalkozó), étkezdés
(régi OKJ vendéglátó vállalkozó), frissítõ masszõr, pénztárgép-

kezelõ, takarító, pincér, szakács, cukrász, élelmezésvezetõ,
vendéglátó eladó, élelmiszer-és vegyi áru eladó, ruházati eladó,

virágkötõ, pénzügyi -számviteli ügyintézõ, kéz-és lábápoló,
mûkörömépítõ, számítógép-kezelõ (-használó), diétás szakács.

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett::  ÁÁFFEEOOSSZZ  IIsskkoolláábbaann  ttaalláállhhaattóó  KKIITT  iirrooddáábbaann..  
HHoorrvváátthh  LLaajjoossnnéé  kkééppvviisseelleettvveezzeettõõnnééll

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  BBiibbóó  uu..  11..    TTeell..//  ffaaxx::  0066//7766--441166--669955

KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont  üzemeltetéséhez

– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

Majorné Bíró Andrea szfinx faj-
tájú, Cuki nevû cicáját bátran
nevezhetjük a magyar macskák
Nagy Sándorának. Fiatal kora
ellenére, már rengeteg rangos
díjat tudhat magáénak, legutol-
jára Európa-gyõztesként térhe-
tett haza. Mindezt három és fél
hónaposan. A gazdi lapunknak
most bepillantást enged a kiállí-
tások és a versenyek világába,
ugyanakkor hasznos macskatar-
tási tanácsokat is ad. 

– MMiillyyeenn  kköövveetteellmméénnyyeekknneekk
kkeellll  mmeeggffeelleellnnii  eeggyy  kkiiáállllííttáássoonn,,
vvaaggyy  vveerrsseennyyeenn??

– A macskák kiállítása telje-
sen más, mint a kutyáké. Ez úgy
zajlik, hogy elõször egy aszta-
lon a bírák megnézik a cicák
anatómiáját, a fajtára jellemzõ
tulajdonságokat. Délutánra ki-
írják az eredményeket, hogy
mely állatok jutottak tovább a
Best in show-ba. Ott újra min-
den bíró minden macskát meg-

néz, így döntenek, hogy melyik
legyen a gyõztes. Legutóbb Ma-
gyarországon rendezték a ku-
tya Európa Bajnokságot, és az-
zal egy idõben volt a macskák-
nak is egy nemzetközi kiállítás.
Nagy büszkeségünk, hogy Cuki
ezen rögtön Európa-gyõztes
lett. Elsõ nap a korcsoportjá-
ban, majd második nap a Best

in showban került a dobogó
legfelsõ fokára.

– MMiillyyeenn  ááppoolláásstt  iiggéénnyyeell  eezz  aa
cciiccaa??

– A szfinxnek teljesen más a
kozmetikája, mint egy átlagos
macskának. Rendszeresen kell
fürdetni, mivel nincs szõre, s ne-
ki a kosz a bõrén tapad meg. A
hidegre pedig, természetesen

sokkal érzéke-
nyebb, mint bun-
dás társai. A nagy
szõrrel rendelkezõ
cicák ugyebár "ön-
tisztító" jelleggel
mûködnek, hiszen
az elhalt hámsej-
teket önmaguk
mosdatása köz-
ben távolítják el
magukról. Ezt Cu-
kinál a fürdés he-
lyettesíti. Õ is tisz-
títja magát, de
szerencsére kifeje-

zetten pancsolós típus, vagyis
nagyon szeret fürödni.

– MMiitt  ttaannááccssooll  aa  kkiivváállaasszzttáásstt  iill--
lleettõõeenn  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  hhaassoonnllóó
mmaaccsskkáátt  sszzeerreettnnéénneekk??

– Fontos a jó tenyészet, a jó
genetikai alap. Ha ezt megtalál-
tuk, vegyük szemügyre az al-
mot, s jöhet a szerelem elsõ lá-
tásra…

Európa-gyõztes kecskeméti cica

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  
MMeeggjjeelleenniikk  3300..000000  ppééllddáánnyybbaann
KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt. VVeezzeettõõ

sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek
SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::  6000 Kecskemét,

Végh Mihály tér 5.
TTeell..:: 76/ 505-041 
FFaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss:: Közlönynyomda,
Lajosmizse 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::    Burján Norbert
igazgató IISSSSNN:: 1789-1892

soron kívül vállalja szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését!
Kecskemét, Mária u. 7. Tel.: 76/320-747, 30/9856-882

Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

E-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu


