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Erõs gyökerek és küzdelmes
sikerek: 5. oldal

Õszinte párbeszéd a
megoldásokról: 11. oldal

Immár hagyományos eseménynek számít március idusán, a régi kecskeméti Kossuth-barát, polgári emlékeket felelevenítõ baráti ebéd.
A szervezõk régi századfordulós cikkek alapján re-

konstruálták a forgatókönyvet. Idén a mizsei Tanyacsárda adott otthont az ünnepségnek. A résztvevõ közönség - a kecskeméti civil közösség vezetõi, a civil akadémia elõadói, mûvészek, vál-

Operashow
A Három Basszus néven ismert
formáció ad hangversenyt április 4-én, este fél 8-kor a kecskeméti Katona József Színházban.

A magyar operaénekesekbõl
alakult trió tagjai szólistaként
már bizonyítottak, sikeres elõadások fémjelzik nevüket a világ minden pontján, Svájctól Japánig. Most együtt állnak kö-

zönségük elé, megmutatva,
hogy a három mélyhangú ember együtt is képes elvarázsolni
a publikumot. Programjuk rend-

kívül változatos, repertoárjukban megtalálhatók az operairodalom gyöngyszemei éppúgy,
mint ismert musical-részletek,
spirituálék, és népek-nemzetek
ismert dalai is.

lalkozók, a szponzori kör jelesei - 48-as nóták éneklésével, a hõsi események, csaták felidézésével teremtettek
hiteles hangulatot. Emelte a
találkozó színvonalát, hogy
együtt dalolhatott a közösség

Erdei Zsolttal (Madárral), a
világbajnok bokszolóval, áldomást mondott az ünnepre
Jiri Suhajek és Andrej Németh Endre, a Cseh Köztársaság jeles képzõmûvészei,
de a legnagyobb sikere azért

a Garaczi-féle gulyáslevesnek, halászlének, a Dimenzió Borászat pincéjébõl hozott zamatos rosénak, a Fodor Cukrászat házi krémesének, illetve a Fornetti sokféle
finomságának volt.

Hallgassa Ön is

Kirándulás
Világszerte óriási probléma a vizek szennyezése, a természetes
élõhelyek átalakítása és a túlhalászat. Ezért is döntött úgy az
ENSZ 1994-ben, hogy március
22-ét a Víz világnapjává nyilvánítja. A Porta Egyesület évek óta
kirándulásokkal, elõadásokkal,
szakmai konferenciákkal ünnepli
meg ezt a napot, és hívja fel a figyelmet a vízre, mint életünk fontos elemére.
A kirándulás a Duna érsekcsanádi részére irányult, ahol kiváló és elhivatott szakember várta a résztvevõket. Hajóra szállva
Felsõ Barnabás, a Duna-Dráva
Nemzeti Park természetõre mutatta be a Porta aktivistáinak legnagyobb folyónk sükösdi szakaszát. Beszédében utalt õseink áldásos munkájára, hogy miként
óvták, védték életük alapelemét,
hogyan segítette a víz mindennapi életüket, ami számukra a
megélhetést jelentette.

a Charitas Rádió
internetes mûsorát!
Kattintson a www.civilnaplo.hu oldalra!

Naponta friss interjúk
érdekes emberekkel,
érdekes témákról.

Dr. Kiss Katalin radiológus főorvos
magánorvosi rendelése
Ultrahangvizsgálatok: csecsemõk-és kisgyermekek agyi és csípõízületi, hasi, reflux
betegség, nyaki, lágyrész; felnõttek teljes körû
hasi, emlõ, ízületi, végtagi és nyaki erek color
Doppler áramlásvizsgálata.

Röntgenvizsgálatok, fogászati panoráma-felvétel.

Mammográfia – emlõ-röntgenvizsgálatok


Kecskemét, Korona u. 2. Tel.: 76/418-072
e-mail: malom@attilaviragszalon.hu

Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig
szombaton: 10–13-ig

Rövid határidõ, várakozás nélkül!
MH Kecskeméti Repülőkórház Röntgen Osztálya
Időpont−egyeztetés: 06−30/278−0081

Gépjármûátírás
teljes körû ügyintézéssel

Kecskemét, Március 15. u. 2.
(a Fodor Cukrászdával szemben – belsõ udvar)
Tel./fax: 76/44-33-77 Mobil: 06-30/435-2526
e-mail: fortuna.muszaki@t-online
webáruház: www.fortuna-muszaki.hu
Nyitva tartás: H–P: 8–17 Sz.: 9–12

Már Zagora felsõruházat
is kapható,
34-46-os méretig!

Épülõ, szépülõ
Jászszentlászló: 8. oldal

– forgalomba helyezés – gépjármûátírás – kötelezõ biztosítás
– okmányok pótlása – hitelügyintézés
– személyes okmányok ügyintézése
www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94, 76/327-884

HA MAGYAR TERMÉKET SZERETNE!

Csak magyar gyártók termékei
kedvező áron!
nõi fehérnemûk (FENA, A-VONAL,
SARIANA, FELINA)

férfi fehérnemûk (J.PRESS, GOLDEN LAND)

KO-GO Hálóruházat stb.


Kecskemét, Rákóczi u. 2.
beadivat@pr.hu Tel.: 20/359−7900
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Beszélgetés Versegi Jánossal

Erõs gyökerek és küzdelmes sikerek
Versegi János, a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) kecskeméti szervezetének elnökeként, a Ver-Bau Kft. ügyvezetõ igazgatójaként, a KTE focicsapat mecénásaként egyaránt közismert a hírös városban. Lapunknak adott interjújából az alábbiakban sok olyan
részlet is megvilágítást kap, ami alapvetõen meghatározta sikereit az
említett területeken.
– A minap itt volt a VOSZ fõtitkára egy elõadást tartani, és
annyi minden rosszról beszélt,
hogy a végén már én kértem,
mondjon valami jót is. De nem
igazán tudott. Nagyon nehéz
most a vállalkozók sorsa. Tudom, mindig ezt mondjuk, de a
mostani valóban krízishelyzet. A
VOSZ, Demján Sándor vezényletével, a Reformszövetségen
keresztül megpróbált egyfajta
programot adni a kormánynak,
hogy mégis milyen lehetõségek
állnak elõttük a feladatok megoldására. De nem érzem azt, egy vállalkozás. Talán szerenhogy a kormány látná a kiutat, csém is volt bizonyos szempontilletve azt, hogy mi itt lent, a vé- ból, hogy olyankor nyúltam fejgeken csak küzdünk, mint szú- lesztésekhez, amikor más épnyog a széllel, mégis egyre re- pen félt, hogy összeomlik a válménytelenebb helyzetbe sodró- lalata. Most is 110 millióért vádunk. Talán majd az áprilisban sároltunk egy nagyszerû, beton
hatalomra lépõ új kormány tud finiser nevû gépet, amivel a Fenyújtani stabilabb kapaszkodó- rihegy T2 termináljánál dolgozunk. Érdekes, hogy egyre több
kat a talpon maradáshoz.
olyan pályázat jelenik meg a piMi a titka?
acon, ahol erre a gépre írják ki
– Ön viszont mindig vállalja a a teendõket. Mert amíg a haharcot, jó irányba navigálva gyományos aszfalt utakat háambícióit. Mintha tudna valami rom-négyévente fel kell újítani,
titkot, miközben azt sugallja, addig a mi új berendezésünkkel
hogy a visszavonulás meg a de- készült bazaltbeton útjaink 30presszió, nem a helyes út a gon- 40 évig bírják jelentõsebb javídok megoldására.
tások nélkül. Persze, nem min– Igyekeztem mindig a cég dig az ilyesmi a mérvadó, mert
stabilitására figyelni, és ebben a a politikai hátterekkel mûködõ
válsághelyzetben a túlélés egyik lobbik is alapvetõen meghatáalapja az, hogy stabil legyen rozhatják a pályázatok, meg-

rendelések sorsát. Mindentõl
függetlenül egyébként, én természetemnél fogva is örök optimista vagyok, és talán ennek is
köszönhetõ, hogy 24 éve, mint
vállalkozó, a piacon tudok maradni. Máig azt vallom, hogy
mindig elõre, mindig magasabbra!

Fantasztikus
és siralmas
– Sokat emlegetik a nevét a
labdarúgás berkeiben is, hiszen
él-hal a fociért. A KTE az ön
sport-mecenatúrájának köszönhetõen került az élvonalba.
– Bevallom, nem gondoltam
én, hogy ilyen hamar feljutunk
az NB I-be, de egy nagyon fantasztikus érzés volt részese lenni
ennek a történetnek. Azonban
hamar megtapasztalhattam,
hogy a magyar futball erkölcsianyagi helyzete változatlanul siralmas, és ez a gazdasági válsággal csak tovább romlik. Azt
gondolom, hogy ez a 16 NB I-es
focicsapat sem biztos, hogy
megéri a végét ennek a bajnokságnak. Az egyéb sportágakról
meg nem is beszélve. Én szívesen támogatom egyébként a futballt, bár tapasztalhatóak olyan
jelek, amik nagyon dühítenek.
– Csak nem arra gondol,
hogy mindig több pénzt kérnek
a játékosok, mint amennyit a
teljesítményük indokol?
– De igen. A követelések erõsödnek, ugyanakkor a Vasassal
vívott meccsünk óta azt érzem,
kifulladt az a lendület, ami az
elsõ néhány NB I-es mérkõzé-

sen még jellemezte a csapatot.
Kutatom én is ennek az okát, a
tulajdonostársammal együtt.
– Egy gyengébb szereplés
esetén a mecénás, vagy a közönség fütyül elõbb?
– A közönség, hiszen az egész
róla szól, érte van. Semmi értelme nem lenne futballt csinálni
Kecskeméten, ha a város lakóit
nem érdekelné ez a sportág.
Minket ez motivál. De amilyen
játékot például Gyõrben produkáltak a fiúk, megmondom
õszintén, szégyelltem, hogy a
Ver-Bau felirat a hátukon volt.
– Nem fél attól, hogy ha egyszer sorozatosak lesznek a kudarcok, önt okolja a közönség?
– Erre nagyon sok példa van
a múltból Kecskeméten is. Sok
mecénást megköpködtek, aki a
rengeteg áldozat után beleunt a
szélmalomharcba, és hátat fordított a focinak. Lehetséges,
hogy valamikor majd rám is ez
vár. Leginkább megingatni az
optimizmusomat az tudja, amikor azt látom, hogy a bér, a juttatás köszönõ viszonyban sincs
a teljesítménnyel. Legyen szó fociról, cégem építkezéseirõl,
vagy bármirõl.

Nincs megállás
– Ön szinte minden tekintetben sikeres, cégcsoportja behálózza Közép-Európát. Miért maradt itt, Kecskeméten? Mi motiválja a lokálpatriotizmusát?
– A családi gyökerek. Itt küzdöttek, dolgoztak az õseim, itt
születtem, nem is tudnám elképzelni, hogy máshol éljek. Akkor

pedig, nyilván tennem kell ezért
a városért, a közösségeiért, ha
lehetõséget ad rá a sors. Adózási szempontból több ország is
sokkal kedvezõbb feltételeket kínál. De az nem minden. A fa
csemeteként, még szinte bárhol
megragad. Idõvel viszont, egyre
erõsebb gyökerek éltetik, amit
ha kitépnek, abba belepusztul.
– A Pannon-Bau tulajdonosa
nagyon sok pénzt invesztált néhány éve a kecskeméti fociba.
Amikor elment, azt mondta,
hogy ez a város nem érdemelte
meg az áldozatait, mert az akkori vezetésének eszébe sem jutott, hogy viszonzásként megkeresse egy-egy kecskeméti beruházás alkalmával. Ön tapasztal
hasonlókat?
– Nevezzük nevén: Jámbor
úrról beszélünk. S én azon ritka emberek közé sorolom,
akikrõl még rosszat soha sehol
nem hallottam. Valóban százmilliókat ölt itt a futballba, de
nem találta meg a megfelelõ
társakat, segítõket a csapatépítéshez. Hozzá hasonlóan,
az én cégem sem kapott a várostól vagy a megyétõl viszonzásként megbízásokat. De
nem is ezért áldoz a sportra az
ember, viszont titokban reméli,
hogy köszönetként kap ilyen
gesztusokat is. A cégemnek
most megvannak a lekötött

munkái, de a második félévet
tekintve, még sok a bizonytalanság. Bizakodom, hogy talán a Mercedesnél, a kórházi
beruházásnál, az új uszoda
építésénél, vagy a megyei intézmények felújításainál számítanak ránk is. Hiszen aligalig van megrendelés a magánszférában. Persze, mindenhol közbeszerzési pályázatok
vannak, lesznek, és nem is
számítok extra elbírálásra, arra viszont igen, hogy a hazai
cégeket részesítik elõnyben a
külföldiekkel szemben. Mert
más uniós országokhoz hasonlóan, itt az ideje, hogy mi is
patrióta gazdaságban, vállalkozásban gondolkodjunk.
– A Ver-Bau név lassan
egyet jelent az innováció fogalmával. Hiszen örökösen
befektetnek,
fejlesztenek,
újabbnál újabb módszereket,
technológiákat honosítottak
meg. Ez a jövõ?
– Ez, mert fejlesztés nélkül
nincs fejlõdés. Jó néhány kollégám sokszor csitítgatott, hogy
álljunk meg egy szinten, miért
nem elég öt-hatszázmilliós árbevétel.És most látom, öt-tíz év
távlatából, hogy akik megálltak, mind kikoptak a piacról.
Semmi más nem garantálja a
biztos jövõt, mint az innováció,
az újra való törekvés.
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Ezen a napon GOMBÁBÓL készült
ételeink közül válogathatnak.
Amit kínálunk:
Erdõjáró gombalevese erdõ- mezõ gombáival tejfölösen,
kakukkfüves aprógaluskával
Gombapörkölt császárszalonna, kéregben sült
túrós csuszával
Rókagombával rakott báránygerincfilé,
zöldséges árpakásával
Harcsafilé roston vargánya gombamártással,
parajos rakott burgonyával

Szeretettel várjuk!
Gasztro

nómiai kiso
A gombák leg
kos
fontosabb alkotó
ele
tápanyagaik
a fehérjék, am me a víz (88-92%). Legfonto
sabb
elyek nagyon
fehérjékhez. Az
hasonlítanak
ásványi anyago
szelén, a vitam
az állati
k közül legink
inok közül az
ább kalcium,
A-, B- és D-vit
gombák elõ-,
fos
zfor és
aminok fordulna
illetve elkészít
k elõ bennük.
ésénél érdem
figyelembe ve
A
es bizonyos
nni:
szempontoka
– A gombák es
t
etében különös
származik.
figyelmet kell
szentelnünk an
nak, honnan
– A gombát cs
ak akkor puco
ja, illetve spec
ljuk meg, ha a
iális,
rec
legnagyobb rés erõs héjú gombafajtáknál, me ept ezt kifejezetten elõírze a felbõrben
rt az aroma- és
található.
tápanyagok
A gombát miné
l rövidebb ide
vízzel együtt kö
ig hõkezeljük,
nnyen eltávoz
me
rt
ért
ék
es tápanyaga
nak.
– A gomba, ille
ia
lanak, így amily tve gombaételek magas víztar
en gyorsan ha
talmuk miatt kö
szn
nnyen romel a kész ételt.
áljuk fel a nyers
gombát, illetve
fogyasszuk
– A felhasználá
sig, illetve elf
hûtõszekrényb
og
ya
sztásig pedig
en.
mindenképpen
tároljuk

Asztalfoglalás: Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/ 356- 010 Fax: 76/ 356- 576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu www.tanyacsarda.hu

NYENYI ADATSZOLGÁLTATÁS
A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a foglalkoztatók,
egyéni vállalkozók, õstermelõk figyelmét, hogy a 2008. évi nyugdíjbiztosítási
adatszolgáltatás teljesítésének határideje 2009. április 30.
ELEKTRONIKUS ÚTON történõ teljesítéssel az adatszolgáltatás egyszerûbb és
gyorsabb. Közös érdekünk, hogy a nyugdíj megállapításhoz minden adat
rendelkezésünkre álljon. Bõvebb információ az ONYF honlapján található (www.onyf.hu).
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Mottó: „A tények az õket körülvevõ hallgatás ellenére is jelt adnak magukról…” (Sophokles)

Levél és fórum
a Rudolf laktanyáról
Többször is felvetettük az utóbbi idõben lapunk hasábjain a kérdést:
Mi lesz a Rudolf laktanya sorsa? Mint ismeretes, a Közép-európai
Nemzetközi Egyetem Alapítványának tulajdonába került csaknem
húsz éve ez a 11,5 hektáros belvárosi területet, de a kezdeti szép elképzeléseket máig sem sikerült megvalósítani. Ugyanakkor felröppent a hír, hogy bevásárló központ építését tervezik a laktanya nyugati részén.
A közelmúltban kapott egy le- ház emelkedik majd itt, ha Isten
velet szerkesztõségünk, amely- is úgy akarja.
Köszönjük a levélben leírt ponben jogász által arra szólított fel
bennünket dr. Zombor Gábor, az tosításokat, és elnézést kérünk
alapítvány kuratóriumának elnö- minden tévedésünkért! Bennünke, hogy igazítsunk helyre né- ket ugyanúgy a városunk iránti
hány dolgot, ami korábbi írása- féltõ szeretet vezérel, miközben a
inkban tévesen jelent meg. Min- munkánkat végezzük, mint mindenek elõtt azt a tényt, miszerint den közügyekért dolgozó, aggónem eladni akarják a Rudolf lak- dó polgártársunkat.
A minap még többet tudhattanyának csaknem a felét, hanem bérbe adni, hogy annak be- tunk meg a Rudolf laktanyával
vételébõl fel tudják újítani az kapcsolatban, ugyanis a Kecskeegykori tiszti és legénységi ka- méti Városszépítõk Egyesületészárnyák egyre romosabb álla- nek összejövetelére meghívták a
potban lévõ, mûemléki épületeit. KENE Alapítvány elnökét, dr.
Erre lehetõséget ad az alapító Zombor Gábort, és a város fõ-

Felújításra várnak a laktanya romosodó épületei
okirat, ezzel magyarázható,
hogy az alapítvány korábbi kuratóriuma már adott bérbe területeket (McDonalds' és burkolóház
építésére). Arra is felhívja a figyelmet ez a levél, hogy megállapodást kötött az alapítvány kuratóriuma tavaly a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem rektorával,
miszerint egy nemzetközi kísérleti mûhelyt létesítenek a jövõben a
laktanya területén, s ez – ha
nagyságát tekintve nem is, de
jellegében mindenképpen – illeszkedik az eredeti oktatási elképzelésekhez. Az igaz, hogy
tartanak jelenleg vizsgálatot az
alapítványnál, de (idézet a levélbõl): „Az ügyészség a rá vonatkozó ügyészségi törvény szerint
általános vizsgálatot folytat.” Továbbá tévesen neveztük szupermarketnek a laktanya területére
tervezett új létesítményt, mert az
elképzelések szerint, különbözõ
szolgáltatásokat és szabadidõ tevékenységeket is felvállaló üzlet-

építészét, Öveges Lászlót is.
Utóbbi vetített képekkel illusztrált,
átfogó beszámolót tartott arról,
milyen tervek vannak az Izsáki út
környékének fejlesztésérõl, nem
feledkezve meg a Rudolf laktanyát érintõ elképzelésekrõl sem.
Dr. Zombor Gábor elmondta a
fórum szép számú érdeklõdõinek, milyen erõfeszítéseket tett az
utóbbi években a KENE Alapítvány kuratóriuma azért, hogy
megvalósulhasson a laktanya területén a felsõoktatás, de egyik
fõiskola vagy egyetem sem akart
katedrát állítani, mondván, hogy
nincs pénzük az épületek felújítására. A leginkább járható útnak
változatlanul az látszik, ha a bérleti díjakból származó bevételekbõl az alapítvány oldja meg a rekonstrukciót. Ráadásul a beruházók ígéretet tettek az Izsáki út
négysávosításának folytatására,
illetve a laktanya erõsen szenynyezett talajának cseréjére is.
Szerkesztõség

Nyomtatványok teljes körû
választéka
 festékpatronok, tonerek,
 leporellók, másolópapírok,
 az irodai munkához szükséges
eszközök széles
választéka,
 kisdiákoktól az
egyetemisták
igényei szerinti
iskolaszerek.


Minden, ami papír,
minden, ami író− és irodaszer!

Díjtalan házhoz−
szállítással!
Tel.: 30/978−4508
Tel./fax: 76/320−806
Tisztelettel várjuk Önt üzletünkben
Kecskeméten, a Horváth Döme krt.
2. szám alatt.
Telefonon vagy faxon történõ
rendelését rövid idõn belül díjtalanul
házhozszállítjuk!

Árukészletünket kedvezõ árakkal és
díjtalan házhozszálíltással kínáljuk!

Forrongó indulatok Felsõszéktón
Lapunk többször is foglalkozott azzal a problémával az elmúlt hóna- se, a meglévõ közmûvek áthelyepokban, hogy egyre inkább elszabadulnak az indulatok Alsó- és Fel- zése, és a közterületek kialakításõszéktón. Dióhéjban arról van szó, hogy a térségben a vízbekötése- sához szükséges területátadások
ket megszavazta 2005-ben az önkormányzat. A Kecskeméti az ingatlantulajdonosok feladata
Víziközmû Társulat a szokásos módon megszervezte a lakossági ön- és költsége, ami családonként
erõ biztosítását. Az érintett polgárok befizették, vagy törleszteni kezd- igen jelentõs költséget jelenthet,
ték a rájuk esõ összeget, s mindenki tette a dolgát, lendületbõl meg- függetlenül attól, hogy valaki
történt mintegy hatszáz bekötés a térségben.
akar-e beruházni, vagy sem.
Dr. Fekete László a Bácsvíz Zrt.
Ám megtorpant a beruházás,
– Van, akinek csak egy-két méamikor a közgyûlés – a területi szakembereire hivatkozva máig ter széles mezsgyével kurtítódna
önkormányzati képviselõk kezde- állítja, hogy a rendezési terv kivi- meg a tulajdona, de olyan is
ményezésére – a város Területren- telezése nélkül is egyszerûen akad, aki elveszítené a portájádezési
Tervében
Felsõ-és megoldhatók a bekötések. Hiszen nak jelentõs részét - magyarázta
Alsószéktót lakóövezetté nyilvání- teljesen mindegy, hogy a késõbbi- Laci bácsi, az érintettek egyike. –
totta. Ennek okán a városnak
Rendezési Tervet kellett készítenie,
aminek elfogadásáig leállították
a vízvezeték rendszerek további
kiépítését. Arra hivatkozva, hogy
amíg a tervek nem készülnek el,
nem adhatja ki az építéshatósági
osztály a szükséges szakhatósági
engedélyeket. Így két éve több
mint kétszáz érintett lakó kétségKét éve megtorpant a vízvezeték kiépítése
beesetten tapasztalhatja, hogy
bár kifizette, vagy becsületesen ekben útburkolat, járda vagy csak És kiderült, hogy az önkormánytörleszti azóta is az önerõként ki- gyep alatt húzódnak a vezetékek, zat nem tud fizetni az elvett terüleszabott hozzájárulást, vezetékes nincs ez másként Kecskemét tekért. Errõl nem beszéltek, amivíznek nyoma sincs portájukon. egyéb területein, a belvárosban kor az aláírást gyûjtötték, hogy lePedig fúrt kútjaik vize valóban sem.
gyünk lakóövezet. Csak arról,
annyira szennyezett, hogy még
Ilyen elõzmények után tartottak hogy mennyivel többet ér majd a
mosásra sem alkalmas, nemhogy lakossági fórumot a közelmúlt- portánk, kapunk szilárd burkolatú
fogyasztásra.
ban a felsõszéktóiaknak, melyen utakat, s még buszjáratunk is lesz.
A lakosok a Kecskeméti részt vettek a város illetékes veze– Persze, ha mindent megfizeVíziközmû Társulaton keresztül in- tõi. De az ügyben érintett Kecske- tünk – szólt közbe dühösen a
tézték anyagi ügyeiket, a vízháló- méti Víziközmû Társulatot épp szomszéd. – És addig nem adnak
zat kiépítésének folytatása elé vi- úgy nem hívták meg erre az ese- ki építési engedélyt, de még eladszont, egy önkormányzati döntés ményre, mint a témával többször ni is lehetetlen az ingatlanunkat,
gördített akadályt. Nyilatkozatok, foglalkozó Alföldi Civil Naplót. mert csak az veheti meg, aki eleve
dokumentumok sora igazolja: dr. Lapunk késõbb úgy értesült a fó- vállalja azokat a kiadásokat, álFekete László, a társulat elnöke rumon elhangzottakról, hogy fel- dozatokat, amikbe most bele
minden lehetséges követ meg- keresett bennünket néhány ott akarnak erõltetni bennünket.
mozgatott, hogy „továbblökje az élõ, az összejövetelen részt vett Tényleg azt hittük, hogy jól járunk,
elakadt szekeret.” Még bírósági polgártársunk. Tõlük tudjuk, hogy ha lakóövezetbe kerül a portánk,
eljárást is fontolgatott, mondván: állítólag már készült a várva várt ehelyett csapdába kerültünk. Én
– Nem packázhatnak a város ve- Rendezési Terv. Eszerint tömbösí- ismerem a többieket, jórészük
zetõi tovább, több mint kétszáz teni kell az egész környéket. Az egyszerû, szerény jövedelmû emkecskeméti polgárral.
utak, a szennyvízcsatorna kiépíté- ber, aki nem tud fizetni. Egy-egy
A Magyar Köztársaság Elnö ke a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkesztje ki tüntetést adományozta Mon dok József izsáki polgár mesternek, a település és a
magyar lovassport fejlõdése
érdekében végzett munkájá ért és dr. Brúszel László
kecskeméti ügyvédnek, a
helyi kisközösségek önszer vezõdése és a civil társada lom mûködése érdekében
végzett tevékenysége elis meréseként. A kitüntetést
Gyenesei István miniszter
adta át a kitüntetetteknek
március 15-e alkalmából, a
Duna Palotában.
– Meglepett és természetesen nagyon jólesett, amikor
hírét vettem, hogy a köztársasági elnök úr ilyen magas
kitüntetésben részesít - nyilatkozta lapunknak Mondok
József. - Az odaítélés indokaként a város fejlesztésében és a lovassportban vég-

Lovagok lettek
zett munkám szerepel, vagyis
közéleti,
közösségi
mûködésem
két
legfontosabb területe. Nagyon örülök annak, hogy ilyen magas szinten is értékeleik azt
a fejlõdést, melyet az izsákiakkal közösen sikerült elérni. Korszerû, 16 települést
érintõ szilárdhulladék-lerakó, szennyvízelvezetõ- és
tisztítórendszer, szélessávú
internet hálózat, térségi hatókörrel mûködõ okmányiroda, idõsotthon és rendõrõrs, a város keleti felének
csapadékvíz elvezetése ezek a fõbb lépések, melyek

komfortosabbá tették az elmúlt évtiz e d b e n
Izsákot. A
fogathajtó
sportban
szakági elnökként a vezetõséggel együtt a szabályok
módosításával megteremtettük a versenytisztaságot, kialakítottuk az utánpótlás
versenyzési feltételeit, s a
médiafigyelmet is jobban a
sportág felé fordítottuk.
- A kitüntetés váratlanul
ért, de nagyon örülök neki,
mert ez a civil társadalom
elismerése is. Hiszek az önszervezõdõ csoportok, egyesületek erejében, jelentõségében - mondta el lapunk

tömb 20-30 családot érint, de ha
csak egy nem járul hozzá ahhoz,
hogy ingyen megkurtítsák a portáját, akkor nincs tömbösítés, nincs
út, nincs semmi, csak tilalom mindenre.
– Az érintett lakótársaink az
iránt érdeklõdtek ezen a fórumon,
hogy miért nem építik tovább a
vízvezetéket, amit régen kifizettek.
Erre az egyik nagyokos nyeglén
azt válaszolta, hogy errõl Fekete
Lászlót kérdezzék, nála a pénzük,
a Víziközmû Társulat felel a közmûvek kialakításáért. Az itt élõk
többségével ellentétben, én tudom, hogy Fekete úr mennyit harcolt ennek a beruházásnak a folytatásáért. S most azok mutogatnak vissza rá, akik valójában
megakadályozták rendeleteikkel,
hogy tovább épüljenek a közmûvezetékek? Mi ez, ha nem arcátlanság, uraim?
Úgy tûnik tehát, jelenleg egyre
több alsó- és felsõszéktói ember
érzi azt, hogy rászedték õket,
amikor az aláírásukat kérték,
hogy legyen lakóövezi besorolású a külterületük. Hiszen az önkormányzatnak nincs pénze semmire, ha pedig az itt élõk bõrére
megy minden fejlesztés, azzal
csak azok a képviselõk járhatnak
jól, akik az egyre hangosabb
szóbeszéd szerint, korábban jelentõs területeket vásároltak fel a
környéken. Lapunk véleménye viszont az, hogy – ha tényleg vannak ilyen politikusaink, amit mi
kétlünk –, jól még õk sem járhatnak. Mert ha megmakacsolják
magukat az érintett ingatlanok
tulajdonosai, és sem területtel,
sem kevéske forintjaikkal nem
hajlandók nagy áldozatokra, akkor akár száz évig is maradhat
ez az áldatlan állapot.
munkatársának dr. Búszel
László. - Ügyvédként és magánemberként is nagy aktivitással, kedvvel veszek részt
a helyi egyesületek mûködésének segítésében. Így egyik
alapítója voltam az európai
hírû Európa Jövõjéért Egyesületnek, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítõ
Egyesületnek,
a
Deus
Providebit Alapítvány életre
hívásával
pedig,
a
marosvásáhelyi
magyar
nyelvû oktatás lehetõségeinek fejlesztését segítettük. A
mai napig sok civilszervezet
keres meg a megyébõl, ha
jogi-szervezési nehézségbe
ütközik, vagy éppen tanácsra szorul. Azt gondolom,
hogy a civil társadalom, a
helyi kisközösségek léte a
polgári demokrácia fokmérõje is Magyarországon, tevékenységük legalább anynyira fontos, mint a demokratikus politikai pártoké.

Rovatunk megjelenését támogatja: a kecskeméti BALANSZ Baráti Kör
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Interjú Lóczi László fõigazgatóval

A két tannyelvû oktatás
– Ezeket az összevonásokat, iskolai-óvodai társulásokat a
gazdasági kényszer szülte, de
mára megállapítható, hogy kétségtelenül vannak elõnyös hatásai is – nyilatkozta lapunknak
Lóczi László. – Az, hogy a Corvinához tartozó négy általános
iskola (a katonatelepi, a mûkerti, a Hunyadi és a Mátyás), illetve a három egységbe tömörült
kilenc óvoda egy gazdasági irányítás alá került, jelentõs létszámcsökkenést, s ezzel együtt
bérmegtakarítást eredményezett. Ugyanakkor korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy
szaktanár több iskolában is tanítson, illetve helyettesítsen, ha
a szükség úgy kívánja. Ebben a
konstrukcióban ez is természetes, ahogy az is, hogy összevont
munkaközösségekben cserélhessenek tapasztalatokat a
négy iskola pedagógusai.
– Változatlanul fontos az okta tási intézményeknek, hogy ala pítványaik pénzügyi fedezetet te remtsenek fejlesztéseket szolgá ló kiadásaikhoz?
– Igen, éppen ezért iskoláink
az idén is megtartották alapítványi báljukat. A Mátyásban a bevétel egy részét – a Bács Kiskun
Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázati támogatását
Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a nemrég zajlott Utazási kiállításon? – kérdeztük Vörös Tibortól, a Piroska Tours igazgatójától.
– Az érdeklõdés ugyanakkora volt, mint máskor. Még
mindig a közelebbi, olcsóbb,
középkategóriás utak a népszerûek, például Horvátország, Görögország, Olaszország, amelyek autóval vagy
busszal elérhetõ közelségben
vannak.

kiegészítve – egy biztonsági kamerarendszer kiépítésére fordítottuk. De a különbözõ versenyek, táboroztatások kiadásait,
vagy például a hátrányos helyzetû diákjaink megsegítését
ugyancsak az alapítványunk jóvoltából tudjuk fedezni. Népszerûek a szakköreink, sportköreink, a környezetvédelemmel
kapcsolatos rajzpályázataink. A
megyei számítástechnikai versenyeket harmadik éve Mátyás-iskolás diákok nyerik. A tantárgyi
megmérettetések országos döntõiben ugyancsak rendszeresen
szép sikereket könyvelhetünk el
– különösen angol nyelvbõl -, de
említhetném az Értelem Odüszszeiája elnevezésû kreatív csoportunkat is, mely legutóbb Európa Bajnokságot nyert Berlinben. Ezek a sikerek azonban,
mind kiadásokkal járnak, éppen
ezért köszönettel fogadja alapítványunk most is az 1%-os felajánlásokat.

– Szeptembertõl, az általános
iskolákat tekintve, Kecskeméten
elsõként a Mátyásban lesz két tanítási nyelvû oktatás.
– Itt az angol nyelvet már eddig is emelt szinten oktattuk. A
megszerzett tapasztalatok, illetve
a meglévõ személyi és technikai
feltételek birtokában, most fellépünk egy még magasabb lépcsõfokra. Õsszel induló három elsõ
osztályunkban, egyfajta elõkészítõ-felmérõ jelleggel, heti három
órában tanítunk angolt, és a testnevelés órák is ezen a nyelven
folynak majd. Egy év alatt ki lehet
szûrni azokat a diákokat, akik olvasási vagy írási zavarokkal küzdenek, és a legjobbaknak indítunk két tanítási nyelvû osztályt
másodikban. Eleinte a készség
tárgyakat oktatják angolul ennek
az osztálynak, késõbb pedig,

mindig egyre több óra zajlik
majd ezen a nyelven, Amerikából
érkezõ tanárok irányításával.
– Mitõl jó, sikeres és népszerû
ma egy iskola?
– Szerintem attól, ha falain
belül a gyerekek kellemesen,
biztonságban érzik magukat, s
ettõl a könnyen motiválhatóság
sokkal inkább jellemzõ rájuk,
mint a frusztráltság. Az ilyen légkör kialakulásához szakmailag
és emberileg egyaránt kiváló
pedagógusok jelentik a garanciát. Másrészt a Corvina, mint oktatási társulás akkor lehet sikeres véleményem szerint, ha
mindegyik egysége meg tudja
tartani sajátos arculatát, szakmai önállóságát. Ezáltal lesz
sokszínû, s ezáltal kínálja a legnagyobb választási lehetõséget
az oktatás palettáján.

Megszavazták
Beindulhat a két tannyelvû oktatás a Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájában. Többek között ennek
anyagi támogatásáról is döntött a legutóbbi kecskeméti Közgyûlés.
Dr. Sárközy István alpolgármester felszólalásában elmondta, hogy
az iskola már régóta készül a két tanítási nyelvû oktatás beindítására, és maximálisan készen áll az intézmény arra, hogy a lehetõ legjobb teljesítményt nyújtsák, és igazán színvonalas oktatást. Dr. Zombor Gábor polgármester büszkeségének adott hangot, amiért a válság közepette is lehet Kecskeméten remek fejlesztéseket végrehajtani az oktatási intézményekben.

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

KERESKEDELMI ÉS
IDEGENFORGALMI TOVÁBBKÉPZÕ
A KIT BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉPVISELETE
az alábbi képzéseket indítja:

– kereskedõ, boltvezetõ (régi OKJ kereskedõ
vállalkozó), étkezdés (régi OKJ vendéglátó vállalkozó), frissítõ
masszõr, pénztárgépkezelõ, takarító, pincér, szakács, cukrász,
élelmezésvezetõ, vendéglátó eladó, élelmiszer- és vegyi áru
eladó, ruházati eladó, virágkötõ, pénzügyi-számviteli
ügyintézõ, kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ, ECDL, diétás szakács.
Jelentkezni lehet: ÁFEOSZ Iskolában található
KIT irodában.
Horváth Lajosné képviseletvezetõnél
Kecskemét, Bibó u. 1. Tel./fax: 06/76-416-695

A közeli országok a legnépszerûbbek
– A horvátok rossz pénzügyi
helyzete mennyire befolyásolja az
utakat?
– Semennyire. Aki elhatározta,
hogy menni akar, és megvan rá
a félretett pénze, az el fog utazni. Akinek van munkája, az rengeteget dolgozik manapság, s
fokozottan szüksége van a kikapcsolódásra, a pihenésre.

– Az apartman, vagy a szálloda a jobb választás?
– Mindkettõnek megvan az
elõnye és a hátránya is. Ha kisgyerekkel utaznak,
akkor meggyõzõdésem, hogy az
apartman a jobb
választás, hiszen

az jóval olcsóbb. Viszont, amikor már nagyobb gyerekkel utazunk, akkor a szálloda tanácsosabb, allinclusive,
hiszen a sok üdítõ, étel, gyümölcs,
stb. megemelheti
az árat, ha a piacon próbáljuk beszerezni.
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– Ön milyen utakat ajánlana?
– A Piroska Toursnak Horvátországban, Bulgáriában saját
apartmanjai vannak. Én is a
közelebbi országokat, és az olcsóbb kategóriát javaslom, hisz
azt gondolom, hogy a családnak össze kell tartania, és közösen kell utaznia. Üdülési csek-

ket elfogadunk, tehát a belföldi
utakat is tudjuk ajánlani.
Egyébként most nyitottunk egy
új utazási irodát Kiskõrösön, ezzel is azt mutatva, hogy ha a
valami gond van, akkor nem
befelé kell fordulni, hanem elõre nézni.
Kecskemét Szabadság tér 2.
Tel.: 06-76/328-636
Fax: 06-76/328-863
E-mail:info@piroska-tours.hu
www.piroska-tours.hu

Kedvezményes hétköznapok
az ***Ágnes Hotelben!
(hétfõtõl péntekig)
Az ajánlat tartalmazza:
 Min. 2 éjszaka szállás – kontinentális reggeli  fürdõköpeny-használat
 Korlátlan szauna, pezsgõfürdõ, sókamra, fedettmedence-használat
 Internethozzáférési lehetõség  Ingyenes parkolás (zárt parkoló)
 Ping-pong – rex-asztal

Ár: 6775 Ft/fõ/éj
Az idegenforgalmi adó: 380 Ft/fõ/éj (18-70 év között a helyszínen fizetendõ)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
Érvényes: 2009. 04.30-ig!

„Hétvégi felfrissülés” az ***Ágnes Hotelben!
(péntek–vasárnap)
Az ajánlat tartalmazza:
 2 éjszaka szállás  kontinentális reggeli  a Hotel wellness részlegének
 finn szauna  sókamra  pezsgõfürdõ  fedett medence használata
 fürdõköpeny használat  Internet hozzáférési lehetõség
 Ping-pong  rex-asztal  1x gyógymasszázs (30 perc)
 1x kozmetikai kezelés (kaviáros revitalizáló kiskezelés, vagy csokoládés
masszázs, vagy intenzív hidratáló kezelés)

Ár: 19.990 Ft/fõ/2 éj

A kecskeméti Szent Miklós Templomigazgatósága – Barátok temploma – rekonstrukciós munkálatai során mûvészi színvonalon kialakította és 2008-ban megnyitotta a Szent Mihály altemplom urnatemetõjét. Közel 600 urnafülke került
kialakításra, melyek 1,2,3,4,5 személyesek, 15, 30 és 90 évre köthetõk le.
Az urnatemetõ nyitott, az urnahely bérlés nincs vallási felekezethez kötve. A bérleti szerzõdés részletes feltételei a templomigazgatóságon tekinthetõk meg.

H-V: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Plébánia tel.: 76/497-025 Iroda tel.: 76/506-752

Idegenforgalmi adó: 380 Ft / fõ / éj (18-70 év között a helyszínen fizetendõ)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
Érvényes: 2009. 04. 30-ig! (kivéve: Húsvét)

További információk:
83/540-139, 83/540-290,
83/340-450
Fax: 83/343 218
e-mail: agnespanzio@t-online.hu
www.agnespanzio.inf.hu l
www.confhotel.hu
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IKO Magyarország Kft.

Európa zsindelyszakértõje
Az IKO világszerte vezetõ szerepet játszik a bitumenes vízszigetelõ lemezek és lakóingatlanok tetõfedõ anyagainak gyártásában és forgalmazásában. A több kontinensen megtalálható cég fõ tevékenysége a bitumenes tetõzsindely gyártása. A sok évtizedes, zsindelykészítésben és forgalmazásban eltöltött tevékenység alatt, igazi szakértõjének vallhatja magát a cég azáltal, hogy világszerte minõséget és
sokszínûséget kínál a vásárlóknak. Egyre nagyobb számban tapasztalják meg a terméket felhasználók, hogy a zsindely csodálatos tetõfedõ anyag, ideális tetõfelújításhoz és új épület építéséhez egyaránt.

– 1997-ben alakult meg az
IKO Magyarország Kft., a belga zsindelygyártó cég leányvállalataként – tudtuk meg
Nagy Péter Bálinttól, a kft.
ügyvezetõ igazgatójától. –
Fontos megemlítenem, hogy
mi csak kis- és nagykereskedelemben forgalmazzuk a termékeket, a gyártásban nem
veszünk részt. Egy bérelt raktárból indultunk, mára pedig
elmondhatjuk, hogy több száz
viszonteladó és vevõ tartozik
az ügyfeleink közé. Az ország
egész területérõl jönnek hozzánk a termékekért, és ma
már egy igényesen kialakított,
ezer négyzetméteres raktárcsarnokban, 120 ezer négyzetméternyi raktárkészlettel
rendelkezünk, ahol azonnal
kiszolgáljuk vevõinket. Folyamatos fejlõdésen ment keresz-

tül a cég, amely mára piacvezetõvé nõtte ki magát az országban. Gazdaságilag hatékonyan mûködõ vállalat vagyunk, sikerként könyveljük el,
hogy az építõiparban tapasztalható nehezebb periódus ellenére, azonos forgalmat tudtuk tartani az elmúlt évben. A
pozíciószerzés szempontjából
rendkívül sikeres évet zártunk,
meg tudtunk erõsödni, képesek voltunk a növekedésre.
– Fõleg családi házak, lakóparkok, az utóbbi idõben pedig, sor-és társasházak fedésénél is keresik termékeinket.
Amit kevesen tudnak, hogy a
„platina-idõszak” keretében –
ami 10-15 év is lehet – teljes
csere garanciát vállalunk az
általunk forgalmazott árura.
Amennyiben gyártási hiba tör-

tént a terméknél, a leszedés,
újraépítés költsége bennünket
terhel.
– A 150 éve feltalált zsin-

dely, a cserép kerámiák után,
a legszélesebb körben használt tetõfedõ anyag. Az IKO a
korábbi években, évtizedekben több alkalommal hozott
létre világújdonságnak számító fejlesztéseket, és az Európa-

szabvány kidolgozásában is
részt vett. A cégünk alapelve,
hogy a hosszú távú célok a
fontosak, kitüntetett figyelemmel a termék várható élettartamára, a biztonságra, a környezetvédelemre.
– A zsindelytetõ a természetes szépsége mellett sok elõnyt

kínál a felhasználónak. Állagánál fogva vízzáró, ellenáll
az idõjárás extrém viszontagságainak. Rugalmas, kis súlya
miatt pedig, alkalmas a könynyített tetõszerkezetek építésére, így jelentõs megtakarítást
eredményezhet a felhasználása. Külsõ körülményekre nem
érzékeny, és elnyeli az esõ
vagy jég által keltett zajt. A
tervezõk és építészek nagyon
kedvelik, mert verhetetlen a
kreatív felhasználás terén.
Széles szín- és formaválasztékban kapható, ami lehetõvé teszi, hogy beolvadjon a környezetébe és harmonizáljon minden épület stílusával. Folyamatosan újítjuk a termékcsaládunkat, jelenleg mintegy 150féle zsindelybõl lehet nálunk
választani. A szellõzõink lehetõvé teszik a pára és a hõ kiáramlását a tetõszerkezetbõl,

megakadályozzák, hogy a
nedvesség károsítsa a tetõszerkezetet. Lehûtik a tetõt és
növelik a szerkezet élettartamát is. A tartozékok – faháncslemezek, gerincek, alátétek, vápák – és más tetõfedéshez szükséges anyagok
széles skálája szintén szerepel
a kínálatunkban, csakúgy,
mint a belga ereszcsatornarendszer.
– Ahogyan a piac megkívánja, komoly kutatómunkával
figyeljük a trend változásait.
Idén is részt veszünk a Construma nemzetközi építészeti
kiállításon, ahonnan mindig
érdekes tapasztalatokkal gazdagodva térünk haza.
– Minden kedves vásárlónkat várunk az áruházunkban!
IKO Magyarország Kft.
2045 Törökbálint,
Torbágy u. 10/c
Tel: 23/ 332-388
Fax: 23/ 332-389
e-mail: info@zsindely.hu
Honlap: www.iko-shingles.hu

Építész konferencia
Színvonalas szakmai konferencián
vettek részt a napokban az ország
építészei. A Kalocsa melletti
Bakodpusztán rendezett fórumon
neves elõadók, érdekes
elõadásait hallhatták a
jelenlévõk, különösen izgalmas témákban. A teljesség igénye nélkül szó
esett a környezettudatos
számítógépes tervezésrõl, az energiatakarékos
tetõszerkezetrõl, és a
környezettudatos esõvíz hasznosításról is.
– Évente két nagyobb konferenciát rendezünk, mindig olyan té-

ma köré csoportosítva az elõadásokat, ami a szakmát leginkább
érdekli – nyilatkozta lapunknak
Borbély Lajos, a Bács-Kiskun Me-

gyei Építészkamara elnöke, Kós
Károly-díjas építész. – Ezt igazolta,
hogy a kamarai tagság döntõ
többsége reprezentálta magát a

rangos eseményre. Színesítette a
konferenciát, hogy az idén a legmagasabb szakmai elismeréssel,
az Ybl-díjjal kitüntetettek alkotásai
is bemutatásra kerültek.
Több építési anyagot gyártó cég is kiállította új termékeit a
találkozón. Érezhetõ
volt a gyártók versenye, a termékfejlesztõ csapatok környezettudatos gondolkodása. Öszszességében hasznos, jó hangulatú építész találkozó részesei lehettünk.

KALOCSA
KORONA TOURS
KALOCSA, SZENT ISTVÁN U. 5.
(megközelíthetõ az 51-es
számú fõúton és a Dunán!)
Tel.: 78/461-819
Fax: 78/ 461-676
Mobil: 30/ 945-9771
kalocsa@koronatours.hu
www.koronatours.hu

Húsvéti akciók a Senatornál
A kecskeméti Kápolna utcában
található Mr. Senator Ital és
Édesség Szaküzlet népszerû az
igényes ajándékokat kedvelõ
és a különleges italokat elõnyben részesítõ, ínyenc vásárlók
körében. A több mint 20 éve
mûködõ üzletben az évek elteltével folyamatosan szélesedett
a termékek palettája, ma már
az italkülönlegességek mellett,
édességeket és ajándékokat is
forgalmaznak.
Igényes környezetben, kibõvített árukészlettel és új szolgáltatásokkal várják kedves
vásárlóikat. Márkás italaik között mindenki találhat az egyéni
ízlésének
megfelelõt,
ugyanis csak whiskybõl 30 félét árusít az üzlet, melyek közül a malátából készült ital
igazi csemege az ínyencek

számára. Különleges, minõségi boraikat ezúttal akciós áron
kínálják. Valódi pálinkát is
árusítanak, melyek közül a
Szicsek márkanevû egyenesen
kuriózumnak számít. Húsvét
közeledtével érdemes bepil-

lantani a külföldrõl származó,
kiváló minõségû csokoládékért - amit elõtte meg is kóstolhatnak - az üzletbe.
Nemcsak gasztronómiai élményt nyújtó termék kapható,
hanem különféle ajándéktárgyakat – köztük gyönyörû kristálypoharakat – is megvételre
kínálnak. Egyedi kívánságokat
is teljesítve, bármit meghoznak
vásárlóik számára. Az ünnep
közeledtével fontos megemlíteni, hogy igény szerinti ízléses
ajándékkosarakat is készítenek, és kérésre házhoz szállítják azokat.
Kecskemét Kápolna u. 9.
Tel.: 76/ 483-252
Mobil: 30/ 853-69-72
Web: www.mrsenator.hu
e-mail:
mrsenator@mrsenator.hu
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Pirtói Napló

Folyamatosan fejlõdõ, fiatal falu Kiránduló ovisok
Bács-Kiskun megye egyik legfiatalabb települése a mindössze 61
éves Pirtó, ahol Nagy Ferenc már hosszú évek óta látja el közmegelégedésre a megtisztelõ polgármesteri feladatokat. Büszke arra,
hogy itt tevékenykedik, pedig sokszor nem könnyû az élet egy alig
több mint 1000 lélekszámú községben.
– A képviselõ-testületünk elfogadta az idei költségvetést és
megállapította, hogy forráshiány miatt, készenléti hitel felvételére szorulunk – mondta el az
Alföldi Napló munkatársának a
polgármester úr. – Az idei tervek között, amennyiben kedvezõen bírálják el a pályázatot, a
legnagyobb volumenû beruházásnak a Soltvadkertselymest,
valamint a Pirtót és Halast öszszekötõ kerékpárút megépítése
ígérkezik. Az óriási balesetveszély miatt, nagyon nagy szükség lenne erre az útra. Megemlíteném továbbá, hogy pályázat felújítására is pályázunk, a jövõ
útján nyertünk egy 16 szemé- évig pedig meg kell oldanunk
lyes buszt, amit reményeink az iskola és óvoda akadályszerint, már áprilisban átvehe- mentesítését. A tervek között
szerepel még a két belterületi út
tünk.
– Egy falunkhoz közel talál- teljes felújítása, mert eléggé elható, gyönyörû környezetben használódott állapotban találelhelyezkedõ tanyát szeretnénk ható a mostani. Nagyot lépmég az idén tájházzá alakítani, nénk elõre, ha ezek az elképzeami a késõbbiekben a lakosság lések megvalósulnának. Továbszabadidõs tevékenységét segí- bi vállalkozásokat várunk a tetené elõ. A temetõi ravatalozó lepülésre, s örülnénk, ha a két

bezárt benzinkút közül mûködne az egyik, s nem kellene mindig Halason tankolniuk az itt
élõknek.
– Sajnos a mostani tanévben,

létszámhiány miatt, az ötödikets tanulóink már Kiskunhalasra járnak iskolába, majd követi õket a többi felsõ tagozatos
osztály is. A 7-esek és 8-osok
még végigjárják itt az iskolát,
de utána csak az alsó tagozat
marad a faluban. Mi persze
szeretnénk, ha továbbra is itt
történne az oktatás, amennyiben a Kormány elõterjesztése
nyomán, az Országgyûlés ezt

törvénymódosítással lehetõvé
teszi. A szülõknek is ez jelentene megnyugvást.
– Ha tudnánk tartani az elõírt
költségvetést, 2010-re kerülhetne egyensúlyba az önkormányzat büdzséje (az új törvény miatt
alacsonyabb normatívát kaptak
az iskolák). Örömmel közölhetem, hogy csak egy százalék
körül van Pirtón a munkanélküliség aránya, ami biztató a jövõre nézve. Falunkban jó a közbiztonság, jó a légkör, s olyan
infrastruktúrával rendelkezünk
(kivéve a csatornát), mint egy
város. A tanyán élõ emberek
biztonságát is szem elõtt tartjuk, a helyi rendõr rájuk is figyel, valamint a házi gondozói
jelzõrendszernek köszönhetõen, pár perc alatt a helyszínre
ér igény esetén a segítség.
– Rendezvényeink közül kiemelném a májusi traktoros
buckajárással egybekötött fesztivált, ahol sárkányrepülõrõl
szórják a cukrot a gyerekek
örömére. Minden kedves vendégünket szívesen látjuk nemcsak jeles alkalmainkon, hanem az év minden további
napján.

Minõségi pálinkák fõzdéje
Csipak Tibor 1992-ben vette
meg a pirtói szeszfõzdét, s azóta egyéni vállalkozóként mûködteti az üzemet.
– A környékbeli gazdák a
megtermelt gyümölcsüket öszszeszedik, lecefrézik, s elhozzák
a szeszfõzdébe, ahol kisüsti
bérfõzés keretében ízletes pálinkát készítünk belõle - tudtuk
meg a tulajdonostól. - A zamatos alapanyagnak széles a skálája, hiszen barackból, körtébõl, szilvából és meggybõl egyaránt fõzzük a finom nedût.
Havonta átlagosan 300 liter
pálinka készül az üzemben. Korábban a tízszeresével is megbirkóztunk, de a szigorú szabályok, drákói adórendeletek sok
kistermelõt elriasztanak a megbízástól.
– Az évek folyamán fokozatosan alakítottuk át az üzemet,
A mûanyag tartályok és mûanyag berendezések gyártásával, valamint utólagos mûanyag
bevonatok, szigetelések készítésével foglalkozik Pirtón a Rit-Poly
Kft. Egyedi igények alapján, magas technológiai színvonallal állítják elõ a különbözõ területeken
használható termékeiket. Az
egész ország területérõl - sõt alkalmanként külföldrõl is - kapnak
megrendeléseket. Ritter János, a
cég ügyvezetõ igazgatója számolt
be lapunknak a vállalat mûködésérõl.
– A cégünk alapítása óta eltelt
13 esztendõben folyamatosan
fejlõdtünk és fejlesztettünk, így a
dolgozóink létszáma is növekedett, jelenleg 23 embernek tudunk munkát adni. Alapelvünk,

szeretnénk még a késõbbiekben beruházni, de sajnos semmiféle támogatást nem igényelhetünk. Régebben jobban
megbecsülték ezt az iparágat
is, nagyobb értéke volt a munkánknak. A visszajelzések alapján azonban kijelenthetem,

hogy jó minõségû italt állítunk
elõ, de a még színvonalasabb
szolgáltatáshoz több pénzre
lenne szükség. Örülök, hogy
Pirtón van a szeszfõzde, mert itt
családias a légkör, szorgalmas
emberek lakják a települést,
akikkel jó a viszonyunk.

Sok éves óvónõi tapasztalatának köszönhetõen, tavaly óta
Demeter Józsefné vezeti a Pirtói
Vackor Óvodát.
– Ezt a nevet akkor vettük fel,
amikor sajnálatos okok miatt
különváltunk az iskolától – tud-

esztétikai élményt nyújtó buckákhoz. Egyébként is fontos
szerepet játszik a természet közelsége a kicsik életében, virágokat ültettünk, kiskertet hoztunk létre, ahol folyamatosan
figyeljük a növények fejlõdését.

tuk meg a vezetõ óvónõtõl. –
Jelenleg egy nagy létszámú vegyes csoporttal mûködünk, különbözõ témák köré – ünnepek,
évszakok – rendezve az óvoda
programját. Családias légkörben zajlik a mindennapos nevelés, jó kapcsolatot ápolunk a
szülõkkel. A gyerekek nagyon
szeretik, mikor kisétálunk a közeli tóhoz, vagy a Pirtó körüli,

– Sikeres jótékonysági bálon
vagyunk túl, amit a szülõkkel
együtt szerveztünk, s a befolyt
összeget a foglalkozásokhoz
szükséges eszközök beszerzésére, az udvari játékok felújítására, valamint a várva várt kirándulásra fordítjuk. Május
elején ugyanis, a Fõvárosi Állatkertet látogatjuk meg a gyerekekkel.

Kitûnõ a pirtói víz
Egybehangzó a vélemény, hogy Pirtón kifogástalan a víz minõsége, s ez a tény az uniós minõsítésû vizet szolgáltató technológiának köszönhetõ - állítja Farkas István, aki
már 37 éve dolgozik a Halasvíz Kft.-nél, illetve annak jogelõdjénél, és három éve látja el az igazgatói teendõket a vállalkozásnál. – Az EU szigorú rendeletben írta elõ,
hogy mely kémiai komponenseket kell eltávolítani a vízbõl, hogy teljesen egészséges
ivóvizet tudjunk szolgáltatni. Ez a Pirtón is
alkalmazott technológia képes arra, hogy
eltávolítsa a vasat, a mangánt, valamint az
arzént a termelt vízbõl. A település saját,
önálló kúttal és vízellátó rendszerrel rendelkezik.
– Az uniós vízminõségi határértékek biztosítása okán az Alföld északi részén már
több településen folyamatban van az ivóvízminõség-javító program, míg a DélAlföldön most készítik elõ ezt a nagyformátumú beruházást ahol a projekt költsége több milliárd forintra tehetõ. Kétségtelen, hogy a komoly víztisztító technológi-

áknak köszönhetõen egészségesebb az
ivóvíz, de a kissé túlzó uniós elõírások
rendkívüli módon meg fogják növelni a
szolgáltatási díjakat.
– Pirtó község víziközmû rendszerének
karbantartási-felújítási tervében az ideén
fontos feladatok szerepelnek. Például a korrodált csõszakaszok cseréje, az új vízmûkút
tervezése-engedélyeztetése, stb. Szeretnénk
nagypontosságú, távleolvasásos vízmérõ
rendszert telepíteni a bekötésekre, ami több
szempontból jelentene hasznos megoldást.
Ez a korszerû technika lehetõvé teszi a
gyors, pontos leolvasást és a hibátlan adatrögzítést. Emellett a fogyasztói hálózaton jelentkezõ csõtörés gyanúját is meg lehet állapítani, mert minden rendellenességet azonnal jelez a mûszer. Szintén még az év során
kerülne sor a GPRS-rendszer kiépítésére,
amely segítségével nyomon követhetjük,
hogy mi történik a víziközmû rendszerekben,
s ez biztonságot és költségmegtakarítást jelent majd számunkra, amit a díjak mérséklésében érezhet meg a fogyasztó.

Pirtói Rit-Poly Kft.

A mûanyag termékek mesterei
hogy elégedett ügyfélkörrel rendelkezzünk, ezért rugalmasságot
gyakorlunk mind a kiszolgálás,
mind a gyártás terén. Az általunk
alkalmazott mûszaki mûanyagok
számos elõnyös tulajdonsága,
valamint az azokhoz tartozó igen
fejlett gyártástechnológia teszi lehetõvé, hogy a hagyományos
megoldásokat kiváltva, az ipar
számos területén mind komolyabb igényeket kielégíthessünk.
Termékeinket egyedileg gyártott
mûanyag tartályok és berendezések alkotják, amelyek ipar és lakossági területen is széles körben

alkalmazhatóak. A cégünk által
készített eszközök egyaránt megtalálhatóak a környezetvédelemnél, az élelmiszeriparban, a me-

zõgazdaságban, a gép-, a jármû-,
a gyógyszer- és a vegyiparban is.
Henger, kúp vagy akár szögletes
terméket is gyártunk, ha a partner

úgy kívánja, és 200 tonnányi áru
befogadására alkalmas raktárunk biztosítja a megfelelõ tárolást. A teljesség igénye nélkül
megemlítenék néhányat a vállalatunknál gyártott produktumból:
mûanyag kád, gázmosó, oltó- és
termálvíz tartály, víztoronybélelés,
olajleválasztó, bortároló, erjesztõ,
ételszállító doboz, élõ hal nevelõ
tartály, labortálca… Medencékhez, tározókhoz pedig, az utólagos bevonatot és szigetelést is elkészítjük.
– A tavalyi évünk sikeresnek
mondható, de az elõttünk álló

idõszak nehezebbnek ígérkezik,
ezért új dolgokkal is próbálkozunk, új területeket vonva be a
rendszerünkbe. A fejlesztésekkel
egyelõre várunk, megnézzük, hogyan alakul a következõ periódus. Amennyiben visszaesés következik be, pótolnunk kell az elveszett piacot, de azért optimistán
tekintünk a jövõbe.
– Szeretek Pirtón élni, itt mindenki ismeri a másik embert, s az
önkormányzattal is jó a kapcsolat, egyszerûbb a kontakt, mint
egy nagyvárosban lenne.
RIT-POLY
Mûanyagfeldolgozó Kft.
6414 Pirtó, Zsombostó d. 49.
77/440-035 Fax: 77/440-020
www.rit-poly.hu
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Összefogtak Kecelen a gazdák

Az Öreghegy borászat elsõ termékei

Húsvéti akció
Gody Papánál
Április elsejétõl újabb akciókkal
igyekszik kedvében járni vendégeinek a kecskeméti Gody Papa
Pizzéria. Mindennap, a dátummal megegyezõ sorszámú spagettik, rizses ételek és pizzaburgerek, fél áron lesznek fogyaszthatóak, és a kedvezmény természetesen a házhoz
rendelt ételekre is érvényes. Húsvét elõtti
szombaton a tormás pizza
490 forintért kapható, az
ünnepnapokon viszont, zárva tart az étterem.
Örömteli hír, hogy más párhuzamosan futó akciókkal is kedveznek a betérõ vendégeknek.
Naponta 11 és 16 óra között
20% árengedménnyel várják a

diákokat, valamint vasárnaponként az idelátogató családok fél áron lakhatnak jól. Az
étlapon széles a választék: a
pizzák 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
Kecskemét, Arany J. u. 3.
Tel.: 76/ 415-515
Nyitva tartás:
H–Cs: 11–23; P–Sz: 11–24;
V: 12–22

Alföldi Civil Napló
Megjelenik 30.000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt. Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
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Tel.: 76/ 505-041 Fax.: 76/ 505-042
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Az 1991-ben alapított, keceli
székhelyû Modus Vivendi Kft.,
a cég alapelveinek – megbíz hatóság, gyors, pontos, ösz szehangolt munka – is kö szönhetõen, jó hírnévre tett
szert az ország egész terüle tén. A korábbi elégedett
megrendelõk újabb megbí zásai pedig, szintén hozzájá rultak ahhoz, hogy már 18.
éve kitûnõ referenciákkal
rendelkezik a vállalat.
Közintézmények,
önkormányzatok, különbözõ nagyságú vállalkozások és a lakosság is elõszeretettel bízza meg
munkával a kft.-t, amely magasépítéssel, ipari épületek
szerkezetének kialakításával,
csarnoképítéssel, családi házak kivitelezésével, belsõépítészettel, valamint mûemlék-

Kecel korábbi legendás polgármestere, Schindler János néhány éve
kezdeményezte egy szõlõ-és bortermelõi csoport megalakítását,
hogy a kereskedelem is a gazdák kezébe kerüljön, így közvetlenül
õk juttathassák a piacra a termékeiket. Végül 114 gazda fogott öszsze, akik ma már több mint 500 hektáron termesztenek szõlõt, és
Öreghegy-bor Kft. néven létrehozták közös vállalkozásukat. Uniós
forrásból, illetve a tulajdonosok finanszírozásával, egymilliárd forintból felépítették az ország egyik legmodernebb, legkorszerûbb
pincészetét. Az ügyvezetõ igazgató, Schindler János váratlan, de kitûnõ döntése következtében, egy 22 éves, tehetséges ifjú hölgyet,
Dubai Évát nevezett ki fõborásznak.

akkor óriási felelõsséggel járó
feladat. Félév is eltelt, mire
igent mondtam. A februárban
kezdõdõ beruházásnál már végig követtem a technológiát.
Ez egy olyan szakma, amit
csak a gyakorlatban lehet igazán elsajátítani, ezért is voltak
olyan hangok, amelyek a tapasztalatot hiányolták a munkámból. Szerencsére két nagy

Kitûnõ munkát végzett a pincészet kivitelezõje, a Modus Vivendi Kft.
– Kiskõrösön tanultam vincellérnek, a technikusi vizsgára
készített vizsgaboromat, a Csereszegi Fûszerest pedig, elindítottam a keceli versenyen, s ott
elnyerte a Város bora kitüntetõ
címet – nyilatkozta lapunknak
Dubai Éva. – Érdekességként
említem, hogy Schindler Jánostól vehettem át a díjat. Késõbb
a Corvinus Egyetemre jártam, s
otthon folyamatosan készítettem borokat, kitartóan kísérleteztem az ízekkel. Több megmérettetésre is beneveztem, és
mindig sikerült jó eredményt
elérnem. Mint utólag kiderült,
Schindler János figyelemmel

kísérte a pályafutásomat, megkeresett, vázolta a borászat
létrehozásáról szóló elképzeléseit. Nagyon meglepõdtem,
váratlanul ért a hatalmas megtiszteltetést jelentõ, de ugyan-

borászati múlttal rendelkezõ,
kitûnõ szakember segít megbirkóznom a feladatokkal.
– Sok összetevõje van a fõborász munkájának, az elejétõl a végéig követnie kell a fo-

Legsikeresebb évét zárta a Modus Vivendi Kft.

Gyors, pontos kivitelezések
védelemmel egyaránt foglalkozik. Egészségügyi épülettõl
kezdve, postákon át, oktatási
intézményekig,
lakóparkig
széles a skálája a cég által
felépített vagy felújított létesítményeknek. A siker másik pillére a magasan kvalifikált
szakembergárda, valamint a
korszerû technológia, ami állandó minõségfejlesztéssel ötvözõdik.
– A cégünk 18 éves fennállásának a tavalyi bizonyult a
legsikeresebb esztendejének –
mondta el lapunknak Lakatos
Gábor, a Modus Vivendi Kft.

A 19 ezer négyzetméteres Vajda Papírgyár

A Koch Borászat szép épülete
ügyvezetõ igazgatója. – A legnagyobb volumenû kivitelezésünket szintén 2008-ban hajtottuk végre, mikor Budapesten
öt hónap leforgása alatt felépítettük a több mint 19 ezer
négyzetméteres Vajda Papírgyárat. Az építési projekt magába foglalta az irodaházat, a
gyártóüzemet és a raktárt is. A
teljes beruházás mintegy 1,4
milliárd forintból valósult meg,
s büszkén említhetem, hogy kivétel nélkül Bács-Kiskun megyébõl való vállalkozások vettek részt a munkálatokban. A
közelmúlt másik jelentõs kihí-

vásának a keceli Öreghegy
borászat pincészetének megépítése ígérkezett, s a visszajelzések alapján egybehangzó a
vélemény, hogy az ország
egyik legmodernebb és legszebb pincészetét sikerült létrehozni. A nagyobb építkezések
mellett csarnokok, családi házak teljes kivitelezésén is párhuzamosan dolgoztunk.
– Az év utolsó hónapjaiban
már érezhetõ volt nálunk is a
válság hatása, ezért néhány
fontos kérdésben el kell gondolkodnunk a kft. jövõjét illetõen. Egyelõre 4-5 hónapra ele-

gendõ megbízásunk van, ezért
csökkenteni kell a dolgozóink
munkaidejét, vagy más módon
kell összehúzni magunkat. Je-

lyamatot. Elkészítettem a szüreti idõszak munkáinak ütemezését, ellátom a beérkezõ szõlõk ellenõrzését, de részt veszek a pincészeti munkafolyamatban is. A saját elképzelésem szerint alakítom a készülõ
bor ízének világát, és rám van
bízva, hogy milyen fajta borokat készítsünk. Ebben a szezonban 45 ezer mázsa szõlõt
dolgoztunk fel, amibõl 34 ezer
hektoliter bor készült. Néhány
héten belül forgalomba kerül
az általunk készített 15-féle
bor, melyek közül megemlítenék néhányat. Teljesen új fajta
a Kunleány, melynek különösen kíváncsi vagyok a fogadtatására. Érdemes lesz megkóstolni kiváló minõségû boraink
közül a Cserszegi Fûszerest, a
Rizlingszilvánit, a Zweigelt
rozét, a Kékfrankost és a
Cabarnet Sauvignont. Hosszú
távon inkább a fehér borok
elõállítását részesítjük majd
elõnyben, de megnyugtatom a
vörös nedûk ínyenc kedvelõit,
hogy azért róluk sem feledkezünk meg.
– Izgalommal várjuk, milyen
visszhangra találnak a vásárlók körében a boraink, és biztató, hogy eddig mindenkinek
jó véleménye volt róluk. Nem
titkolt célunk, hogy a hazai és
külföldi piacon egyaránt meghatározó tényezõvé váljunk,
valamint szeretnénk az alföldi
borok presztízsét is visszaállítani.
lenleg 50 embernek biztosít
megélhetést a cég, szeretnénk,
ha megmaradhatna ez a létszám. Egyre katasztrofálisabb
a pénzügyi helyzet, még a legmegbízhatóbb partnereink is
csak 3-4 hét csúszással utalják
át a munkáért járó összeget.
Legfõbb profilunk a hagyományos magasépítési munkálatok
elvégzése: a kõmûves, ács, illetve lakatos szakmunkákat a
saját állományunk látja el, a
speciális épületgépészetet, villanyszerelést, festést, asztalos
munkákat a cég tulajdonosi
körébe tartozó szakipari alvállalkozók végzik. Az idei munkáink közül kiemelném a kecskeméti sajtóház felújítását és a
császártöltési üzletházat, melyeknek már javában zajlanak
a munkálatai. Remélem, hogy
a nehéz gazdasági helyzet ellenére is sikeres esztendõ elé
tekint a vállalatunk.
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Jászszentlászlói Napló

Épülõ-szépülõ Jászszentlászló
Papp József már több mint 30 esztendeje irányítja a jászok iránti
tiszteletbõl felvett, és a sziklából forrásvizet fakasztó királyunkról elnevezett települést, Jászszentlászlót. A polgármester soha nem hátrált meg a nehézségek elõtt, a tettek emberének vallja magát, aki
az önkormányzat vezetõjeként nem engedheti meg, hogy folyton
panaszkodjon.

Egy ilyen kisebb településen
elsõ számú feladat, hogy az intézményeinket mûködtetni tudjuk – nyilatkozta lapunknak. –
Fejleszteni mindig azt a területet
tudjuk, amire pályázatot írnak
ki. Az elmúlt idõszakban az
óvoda mosdóját újítottuk fel,
pályázat útján nyertünk egy tanyabuszt, valamint egy második
világháborús emlékmûvet is felavattunk. A Kiskunmajsával és
Móricgáttal közös kerékpárutunk – ha minden kedvezõen
alakul – június végére elkészül,
s ezáltal a majsai termálfürdõ
össze lesz kötve a bugaci, idegenforgalmi szempontból jelentõs pusztával.

– A kétfordulós pályázat keretében nyert pénzbõl szeretnénk az iskolát bõvíteni, illetve
renoválni, jelenleg elõkészítés
alatt áll ez a beruházás, remélem, hogy még az idén hozzáfoghatunk a megvalósításához.
Ugyancsak ez évi terveink között szerepel egy új, az EU-s követelményeknek megfelelõ játszótér megépítése, valamint felújítjuk a már meglévõk eszközállományát is. A park sétáló útját új díszkõ burkolattal látnánk
el, és egy történelmi emlékmûvet is állítanánk a 48 -as és 56os szabadságharcosok elõtt
tisztelegve.
– Tervezzük négy új buszváró

Hagyományõrzõ és
környezetvédõ ovisok
Csúri Ferencné már 15 éve vezeti a helyi napköziotthonos óvodát és
bölcsödét Jászszentlászlón, s örömmel tájékoztatta lapunkat a gyerekek nevelését, testi-lelki épülését meghatározó fontos intézmény mindennapjairól.
különbözõ játszóházi foglalkozások keretében ismerik meg a régi mesterségeket. Tagjai vagyunk az Országos Néphagyományõrzõ
Egyesületnek, s büszkén
említhetem meg, hogy
megkaptuk a „Mester óvoda” kitüntetõ címet.
– A környezetvédelemet
ugyancsak a szívügyünknek
tekintjük. A Föld napját például úgy ünnepeljük, hogy
a mese kereteibe ágyazva
falutúrán vesznek részt a
gyerekek, akikkel körbejárjuk a település nevezetességeit, az adott helyszíneken
pedig, virágot ültetünk, és
– Jelenleg 94 óvodás és összeszedjük a szemetet.
16 bölcsõdés kisgyerek jár Testvéri kapcsolatot ápohozzánk. Az óvodánk speci- lunk több határon túli ovialitása, hogy néphagyo- val, egymás rendezvényeit
mányõrzõ, valamint kör- elõszeretettel látogatjuk,
nyezetvédõ intézmény is nyílt napokkal, bemutatókegyben, ezért a nevelési kal segítjük a másik munkáprogramot is erre a két do- ját. Sikeres március 15-i
logra hegyeztük ki. Gyakor- megemlékezésen vagyunk
latban ez úgy valósul meg, túl, zászlókat helyeztek el a
hogy a néphagyomány jeles gyerekek a parkban lévõ
napjait projektszerûen dol- szobornál, majd az iskolágozzuk fel, s a további tevé- ban a nagycsoportosok elkenységi formákat pedig, szavalták nekünk az ünnepehhez igazítjuk. A gyerekek hez kapcsolódó verseket.

Az oldal megjelenését támogatta: Vastag Zoltán

építését, valamint a
mûvelõdési ház és
a piac csarnok felújítása is idõszerû
lenne az esztendõ
során. Hét éve aktívan részt veszünk a
szelektív hulladékgyûjtésben,
az idei évtõl még a tanyákról is
elszállítjuk a szemetet. Itt említeném meg, hogy a szeméttelep rekultivációjára is sor kerül
még ebben az évben. Amenynyiben futja a keretbõl, szeretnénk a sportpályánk felújítását
és bõvítését is megvalósítani.
– Tavaly óta a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás
tagjai vagyunk, s ez szintén
plusz bevételt jelent Jászszentlászló számára. A válság

ellenére, folyamatosan fejlõdik a település, az elmúlt
tíz évben átlagosan
mintegy 65 millió
forintnyi beruházást sikerült itt végrehajtani. Igyekeztünk városi
komfortot biztosítani a lakosságnak, mindezt úgy, hogy ne
terheljük meg õket az anyagiak
tekintetében
Kitûnõ testvértelepülési kapcsolatot ápolunk több határon
túli helységgel, az erdélyi Gyergyószárheggyel, a vajdasági
Tóthfaluval és a német Eggolsheimmel. Szeretek itt élni, remélem, hogy még sokáig tevékenykedhetek Jászszentlászló
fejlõdéséért.

Templomtornyok
ácsmestere
Kis László már több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az ács, tetõfedõ és állványozó mesterség terén. Csapatával az egyházi épületekkel kapcsolatos famunkákra szakosodott, de vettek már részt középületek tetõszerkezetének a javításán is.
- A legutóbbi munkánkat a pálosszentkúti kolostor teljes tejászszentlászlói templom héjaza- tõcseréje és örülök, hogy a kötának cseréje jelentette - tudtuk zelmúltban másik egyházmegyémeg a jeles vállalkozótól. - Új be is meghívtak dolgozni: A dopalával láttuk el az épület tetejét. rozsmai templom tetõfelújítását
Két hónapig tartott a munka, a végeztük el. Ügyfeleink eddig
mûszaki átadásra épp tegnap mindig elégetten nyugtázták az

került sor. A teljesség igénye nélkül megemlíteném néhány fontosabb referenciánkat: Bácsalmáson új tornyot készítettünk a
templomnak, de Mélykúton, Felsõszentivánon, Kiskunhalason,
Kiskunmajsán is végeztük már a
templomok tetõszerkezetének javítását vagy felújítását. Érdekes
élményt jelentett továbbá a

átadott munkáinkat, s ennél nagyobb elismerésre nem is vágyunk a kollégáimmal. Remélem, még sok templomtorony
rendbetétele vár ránk a közeljövõben.
Kis László ácsmester
Kiskunfélegyháza, Szõlõ u. 3.
Tel:76 / 466-669
Mobil: 06-70-332-35-55

Háromkilós a pékség specialitása
– Két éve vettük át a pékséget, az ABC - t pedig, egy esztendeje üzemeltetjük. Örömmel
mondhatom, hogy sikerült talpra állítani mindkettõt - mondta
el Sallai János, a Malom ABC
és a Majsa Pite Pékség tulajdonosa. - A sütõüzemünk specialitása a három kilogrammos
kenyér, amit nem sok helyen
gyártanak az országban, de
nagyon népszerû a vásárlóink

körében. Mivel az ízvilága más,
finomabb, mint a hagyományos kenyéré, ezért szeretik az
emberek. Tulajdonképpen az
augusztus 20-ai ünnepi kenyeret kell elképzelni, mikor erre a
termékre gondolunk.
– Süteményeink közül a többféle ízben kapható, kézzel gyártott pitéinket emelném ki. Büszke vagyok arra, hogy a környék
szinte összes településére szállí-

tunk a termékeinkbõl. Kiskunfélegyházán március 23-án
nyitjottuk meg a legújabb szaküzletünket, ami már a hatodik
a saját boltjaink sorában. A filozófiánk egyébként is az, hogy
elõre menekülünk. Vagyis, ha
lehetõség nyílik, bõvíteni kell az
üzlethálózatunkat, optimistán
tekintve a jövõ elé. Annak külön
örülök, hogy mintegy 60 embert tudunk foglalkoztatni a

pékségben, valamint a boltjainkban.
– Szeretek itt élni, mert folyamatosan fejlõdik a falu, szinte
városi körülmények vannak, és
úgy vélem, az emberekkel is jó
a kapcsolatunk. Ezúton is szeretném megköszönni a falu lakosainak, hogy megtisztelnek
bizalmukkal, és a vásárlásaik
alkalmával a mi termékeinket
részesítik elõnyben.

A szennyvíztisztítót a KÖZMÛ KFT üzemelteti
Eördögh András, családi vállalkozás
keretében egy hatalmas farmon
lótenyésztéssel, mangalica tartásával
foglalkozik Jászszentlászló mellett. Az
a vágya, hogy egy önfenntartó gazdaságot hozzon létre, aminek egy
része megvalósult: már most is õk
végzik a magvetéstõl a sütésig minden
fázisát a kenyér elõállításának. Aki a
mai gazdasági körülmények között, a
mindennapi kenyeret – vagy ahogyan
a székelyek hívták, az életet – elõ tudja
teremteni, azt már nagy baj nem
érheti.
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Templom épül Felsõlajoson

Egy kis település nagy álma teljesül
Rendezett, szépen fejlõdõ kisközség Felsõlajos, ahol az emberekben
még munkál a közösségért való gondolkodás, az egymás iránti
tisztelet és a segítõkészség. Már 1986-ban, a település önállóvá
válásakor megfogalmazódott az itt élõ polgárokban egy templom
építésének igénye, s a helyét is kijelölték, közvetlenül a faluház szomszédságában. Ez a terület 2006-ban került az egyház tulajdonába
egy felajánlás jóvoltából: A leendõ templomkert egyharmadát Zsikla
Béláné adományozta a nemes célra, családi birtokából, valamint a
Felsõlajosi Templomért Alapítvány és a helyi önkormányzat segítségével került a telek végleges kialakításra. Ezt megelõzõen 2003ban, Csordás László polgármester alapító kezdeményezésére, életre
hívták a Felsõlajosi Templomért Alapítványt, s a tervek szerint, a március 29-ei alapkõletételt követõen, még ezen a nyáron elkezdõdhetnek a kivitelezési munkák.
– Egy köztiszteletnek örven- hogy a szomszédos Lajosdõ, hithû helyi vállalkozó, mizse ebben is jócskán megNagy László és felesége ta- elõzött bennünket. És éppen
valy 20 millió forintot utalt át a mizsei plébánostól, Süvealapítványunknak, s ez döntõ ges István atyától tudjuk,
lendületet adott a templom- hogy a
építéshez – nyilatkozta lapunknak Csordás László. – Azonnal egyeztetni kezdtünk Süveges atyával,
és dr. Bábel Balázs
érseknek beszámoltunk az
elképzeléseinkrõl, aki az elsõ
pillanattól a támogatásáról papok úgy
biztosított bennünket.
tudnak legjobban híveik segít– Ha jól tudjuk, a neves fõ - ségére lenni, ha más-más nepásztor ajánlotta, hogy Szent vet viselnek a környezõ teleLászlóról nevezzék el Isten új pülések templomai, s így a
házát.
védõszentek tiszteletére ren– Így igaz. Településünk ne- dezett búcsúk eltérõ napokra
vébõl következõen, elõször esnek. Fontos érv volt az is,
az tûnhet logikusnak, hogy hogy Szent László királysága
Szent Lajos legyen az új a magyarság szempontjából
templom oltalmazója, csak- sorsdöntõ volt, és szikla hite

– Szintén felajánlásként, vagyis ingyen vállalta a Gomép
Kft. a tervezést és az összes
papírmunkát, ami az engedélyeztetésekkel jár. Az alapítványunk kuratóriuma az egyházi
vezetés egyetértésével úgy
döntött, hogy ezt a

Felsõlajosi Templomért Alapítvány számlaszáma:

65500130-30038573-54000013
ma is hordoz üzeneteket honfitársainknak. De az érsek úr
nem titkolta: az sem volt mellékes a névválasztásnál, hogy
templomunk építésének fõ
mecénását Nagy Lászlónak
hívják.
– Kinek a tervei alapján
emelkedik ma ez az új létesít mény?

Bio-Spa: természetes gyógymódok egy központban
Dr. Tamasi József, a Bio-Spa Melissa Egészség- és Wellnessközpont
igazgató fõorvosa 1985 óta alkalmaz praxisában komplementer módszereket. A belgyógyászat és a társadalom-orvostan szakorvosa. Sok
más vizsgával, mint neurálterapeuta, reflexológus, akupunktõr, fitoterapeuta, ájurvédikus képesítéssel rendelkezõ orvos igazgató németországi klinikákon folytatta tanulmányait és a Távol - Keleten szintén
részt vett képzéseken. Három éve döntött úgy, hogy megalapítja városunkban is a gyorsan népszerûvé váló Bio-Spa egészségközpontot.
Azzal a filozófiával jött létre a
központ, hogy a természetes
gyógymódokkal kiegészített, konvencionális orvoslást sokan egy
helyen, egyszerre szeretnék megkapni. Az intézményünk ezt a
komplexitást tudja nyújtani, különbözõ szakorvosaink kivizsgálják a
hozzánk forduló embereket és a
gyógyszeres kezelések mellett természetes gyógymódokkal – diéták, salaktalanító kezelésekkel,
gyógynövényekkel és más módszerekkel – kiegészítik azokat. Három év után kijelenthetem, hogy a
létesítmény kiállta az idõ próbáját,
folyamatosan növekedett a pacientúránk, azon belül is az elégedett emberek száma. Sokan a
törzsvendégeinkké váltak, egymásnak adva a jó hírt intézményünkrõl. Az emberekben még él
az a beidegzõdés, hogy csak utoljára jöjjön a mûtét vagy gyógyszeres beavatkozás, ha lehet természetes módszerekkel, tanácsokkal
oldódjon meg az egészségügyi
problémájuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, fontos, hogy
megelõzzük a kialakuló betegséget akkor is, ha már beteg valaki
(hiszen gyakran jön a következõ
betegség) és akkor is, ha még
nem érzi magát betegnek. Olyan

vizsgálati módszereket alkalmazunk, hogy
a
betegség
megjelenése
elõtti tendenciát ismerjük fel,
s olyan információt kapDr. Tamasi József
junk, amibõl
igazgató fõorvos
következtetni
tudunk a páciens állapotára.
Nemcsak az idõsebb vagy középkorosztály körében népszerûek a
legkorszerûbb mûszerekkel végrehajtott állapotfelméréseink, hanem már a fiatalok közül is sokan
igénybe veszik ezeket a szolgálta-

A Gomép Kft. egyébként
garantálta, hogy a lakosok
templomépítésen végzett
társadalmi

tásokat, kíváncsiak a szervezetük
állapotára. Sok cég igényli a dolgozóik egészségének felmérését,
s a megelõzõ vizsgálatokból sok
mindenre fény derül. Elõfordult
már, hogy reménytelennek tûnõ
helyzetben lévõ embereken is segített a természetes gyógymód,
amely nem ellentéte a szokásos
egészségügyi eljárásnak, hanem
ha kifogy az eszközeibõl a konvencionális orvoslás, hatékonyan
kiegészíti azokat. Magas technikai színvonalú gépek, fejlett háttér áll rendelkezésre, mint például
a 3 dimenziós UH, vagy a termovíziós kamera, vagy a BETA diagnosztika. Legnépszerûbb szolgáltatásaink mégis a különbözõ
masszázsok, amelyek folyamatos
teltházzal mûködnek. A jövõbeni
terveink között szerepel, hogy
újabb orvosok alkalmazásával –
kardiológus, gyerekgyógyász –
szeretnénk bõvíteni a szolgáltatásaink körét.

Áprilisi akciós ajánlatunkból:
Délelõtti akciók (hétköznap 8-12 óráig):
Vércseppanalízis+ov. 15.600 Ft helyett 7.800 Ft
Minden délelõtt ingyenes szájárammérés
További akciók: Ultrahangvizsgálat 20% engedménnyel
Hõtérkép + konz. 14.380 Ft helyett 9.990 Ft
5 alkalmas kolon hidroterápia bérlet
30.100 Ft helyett 19.900 Ft
További akcióink: www.biospa.hu
Bio-Spa Melissa Egészség- és
Wellnessközpont
Kecskemét Piaristák tere 7.
76/322-884; 76/322-979; 20/971-2772
www.biospa.hu
e-mail: biospa@biospa.hu

mizsei céget bízza meg a kivitelezéssel is.
– A helyi lakosok közül sokan
jelezték segítõ szándékukat?
– Hála Istennek, egyre többen kopogtatnak be hozzánk
ilyen szándékkal. Többnyire
azok ajánlják fel két kezük
munkáját, akik pénzzel nem
tudják támogatni ügyünket.

munkájának az értékét levonja a kivitelezés költségeibõl. Vagyis pénzzel mérhetõ mindenkinek mindenfajta
segítsége. A nevüket egyébként, márványtábla õrzi majd
templomunk bejáratánál.
– Jeles esemény színhelye
lesz március 29-én Felsõlajos.

– Valóban, hiszen dr. Bábel
Balázs érsek – miután Lajosmizsén megnyitotta az
egyházmegyei missziót –
délelõtt 10 órakor részt
vesz a templomunk
alapkõletételére rendezendõ ünnepségünkön.
Ahogy ez ilyenkor szokás, egy hengert rejtünk mi is az utókor
számára az alapkõ
alá, benne az alapító
okirattal, a támogatók
névsorával, illetve a napilapokkal. S ha minden a terv szerint halad, akkor 2010. június
27-én, Szent László
napján, birtokukba vehetik a hívek új templomunkat. Lakosaink 90
százaléka római katolikus, úgyhogy el lehet
képzelni, mekkora várakozás elõzi meg Isten
felsõlajosi
házának
megvalósulását.
A Felsõlajosi Templomért Alapítvány kuratóriumának
tagjai:
Csorba
Istvánné (elnök), Zsikla
Istvánné, Terenyi Zoltánné,
Szigetvári Antal, Majoros
István, Nagy Lászlóné, Juhász Gyula.
A cikk megjelenését támogatta
Suta Géza és családja
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2009. március

2009. március
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Válságkezelés Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében
Bajnai Gordon miniszter fóruma városunkban

Õszinte párbeszéd a megoldásokról
A nemzetközi gazdasági válság
hatásai Magyarországot és a hazai vállalkozásokat is rendkívül
érzékenyen érintik. Különösen
fontos, hogy azok a vállalkozások, amelyek akár finanszírozási
forrásaik beszûkülése, akár piacuk átrendezõdése miatt nehéz
helyzetbe kerültek, tisztában legyenek a Magyar Kormány és az
Európai Unió által a válság leküzdésére számukra biztosított lehetõségekkel. Ezt a tisztánlátást
segítette a napokban Kecskeméten is az a tájékoztató rendezvénysorozat, amelynek keretében
vállalkozói fórumon a konkrét támogatásokat és az egyéb, válságenyhítõ eszközöket mutatott
be a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium.

tosabbá váló termékeket, szolgáltatásokat.
Dr. Balogh László kecskeméti
országgyûlési képviselõ köszöntötte a a fórumon résztvevõ több
száz fõnyi érdeklõdõt, majd Bajnai Gordon, Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági miniszternek adta
át a szót. A miniszter nyitásként
az 1929-33-ig tartó válsággal
vont párhuzamot, s reményének
adott hangot, hogy a világ kormányaiban lesz annyi bölcsesség
és erõ, hogy nem követik el a 80
évvel ezelõtti hibákat. Beszédében kiemelte, hogy a korábban
meglévõ pénz 20 százaléka teljesen eltûnt, a megmaradt 80
százalékot pedig, nehezen adják kölcsön egymásnak a szervezetek. Bajnai Gordon három

– 10 éve nem hajtott végre
érdemi fejlesztést az ország.

1. Pénzeszköz
A gazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy 1400 milliárd forint közvetlen forrás áll a vállalkozások rendelkezésére, melybõl

vosolni kell azt a problémát,
hogy a bankok lassabban juttatják el a forrásokat azokhoz, akiket megillet.
2. A munkahelyek védelme
Október óta, mintegy 30 ezer
munkahely szûnt meg. Az új eszköz ennek kezelésére, hogy segítséget nyújt a kormány a vállalkozásoknak: Négy munkanap mel-

már 560 milliárd elérhetõ formában van jelen. A bankok forrást nyújtanak a kis- és középvállalkozásoknak, amire az állam
garanciát kínál. 80 milliárd viszsza nem térítendõ támogatás pedig, EU-forrásból származik. Or-

lett, egy nap képzés lenne a dolgozók részére, amit a kormány finanszírozna a munkáltatók felé.
Új feltétel az uniós pályázatoknál,
hogy nem kell növekednie a vállalatnak, hanem elég a munkahelyek megtartása.

Eszközeink
a válságkezelésben

Megnevezett okok
Rövid, lényegre törõ elõadások
mellett tanácsadók és konzultációs pultok várták az érdeklõdõket, amelyeknél az uniós vállalkozói pályázatokról, a Magyar
Fejlesztési Bank hiteleirõl, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség és a
Regionális Munkaügyi Központ
szolgáltatásairól kaphattak személyre szóló tájékoztatást.
Emellett az EU-s hiteltermékeket
forgalmazó kereskedelmi bankok és a Kistérségi Koordinációs
Hálózat munkatársai is rendelkezésére álltak, hogy részletesen bemutassák ezeket a kedvezõ, és a válság során egyre fon-

jelen lévõ válságot nevezett
meg:
– pénzügyit: eltûnt a bizalom
a gazdaságból,
– munkaadói-munkavállalóit: melynek a kereslethiány az
oka,

3. Beruházás élénkítés
Brüsszel már 2 nagyobb volumenû beruházást jóváhagyott, további 16 pedig még vár a kedvezõ elbírálásra. Bajnai Gordon az
épülõ Mercedes Gyárra kitérve
megerõsítette azt az információt,
hogy 2500 munkahely fog teremtõdni Kecskeméten, országos szinten pedig, a beszállítók miatt ez 10
ezer embernek igér munkát ez a
beruházás. Megnyugtatott mindenkit, hogy a kósza híresztelések
ellenére, felépül a gyár. Amit kevesebben tudnak, hogy 10 ezer új
munkahely is létre jött október óta.
A kormány a válsággal szembemenõ programot folytat, külön
szerencse, hogy ezt uniós pénzekbõl teheti.
Bács-Kiskun megyérõl szólva a
miniszter megemlítette, hogy a beérkezett 1160 pályázat közül, 510
kedvezõ elbírálásban részesült, s
ez az arány jobb, mint az országos
átlag. A legnagyobb támogatást a
Kreatív Innovációs Központ kapta.
Tíz éve nem volt alapvetõ modernizációs lépés, a „megalkuvó
realizmus” miatt, mert a nagy po-

litikai pártok az egymással való
csatározások közepette feláldozták az ország fejlesztési érdekeit.
Súlyos probléma, hogy a felnõtt
lakosság csupán 57 százaléka
dolgozik legálisan, ez mindössze
2 millió adófizetõt jelent, szavazni
viszont 80 százalék is elmegy. Arra felé haladunk, hogy egyre jobban megéri otthon maradni.
Amennyiben egy külföldi cég befektetni akar, a hozzánk hasonló
kvalitású országokban – Csehország, Lengyelország – olcsóbban
megteheti, a kedvezõbb adórendszer miatt.

Ami orvoslást jelenthet
Abba kell hagyni az önámítást,
csökkenteni kell a kiadást, a vállalkozók válláról levenni a terheket. Két százalékkal gyorsabban
növekedni az európai átlagnál,
elérni, hogy 65 százalékra emelkedjen a legálisan dolgozók száma. Minél gyorsabban bejutni az
EU-zónába és bevezetni az eurót.
Munkabarát adórendszert kell kialakítani, magasabb technikai
fejlettséggel rendelkezni a szomszédos országoknál. Egyedül az
oktatási kiadásokon nem kell
spórolni, mert hosszú távon megtérül. Bajnai Gordon mindenkinek azt javasolta, hogy figyelje a
Németországban zajló eseményeket, mert az exportunk jelentõs része oda irányul, s ha ott elindul felfelé a gazdasági mutató,
elõbb-utóbb nálunk is rendbe jöhet a válság okozta helyzet.

Mit segíthet egy nemzetközi tanácsadó?

Munkaügyi helyzetjelentés

Piaci átrendezõdések

A képzések jelentõsége

A nehéz gazdasági helyzet megoldásai lehetõségeit kutatva, Bács-Kisvehetõ, magasabb támogatástarkunban is egyre több járható útra bukkanhatunk. Iránymutatóak lehettalmú pályázati lehetõségekkel.
nek Kovács Tamásnak, az ECC-Consulting Zrt. vezérigazgatójának szaNagyon keresettek a „Munkahevai, akit arról kérdeztünk, hogy milyen tanácsokat tud adni a cégek szályek megõrzéséért” és a „Vállalati
mára gazdasági válság idején.
innováció támogatása” címû pá– Hogyan
– A legfontosabb az, hogy kélyázatok. A beruházás indítását
pesek legyünk helyzetünket objek- tudják a többazonban a pályázat pozitív elbírátív módon értékelni. Mások hibáz- letet értékesítelásához kötik. A gépbeszerzéshez
tatása és a külsõ körülményekre ni a vállalkokötõdõ fejlesztések lízing alapú fiha
történõ hivatkozás helyett gyako- zások,
nanszírozása gyorsabb és egyszeroljunk inkább önkritikát! Vajon csökken a forûbb megoldást jelenthenekt. Enszolgáltatunk-e olyan színvonalon, gyasztás?
nek érdekében együttmûködünk
hogy piacunkat meg tudjuk tarta– Az új piahazai bankokkal és lízingcégekkel.
ni? Koncentráljunk a nyereséges cok meghódítását nemcsak taná- Idén újabb kamattámogatott hitelterületekre és ügyfélkapcsolatokra! csokkal tudjuk segíteni, hanem tet- konstrukciók jelentek meg, és ex– Ez azt jelenti, hogy a vállalko- tekel is. Sikeresen mûködik az port tevékenység finanszírozásához
zások álljanak le fejlesztési elkép- ECC-Consulting Baltic Részvény- is lehet kedvezõ forrást igényelni.
zeléseikkel?
– A körbetartozás problémájára
társaságunk Vilniusban. Hazai kkv– A válság a kényszer mellett kat és nagyvállalatokat képviselünk mi a megoldás?
egyben lehetõséget is jelent a a régió piacán. Közremûködésünk– A vállalatvezetõk megtapaszmegújulásra, ugyanis ilyen idõ- kel eddig is jelentõs export realizá- talták, hogy nem elég eladni, az elszakban jelentõs piaci átrendezõ- lódott a balti országokba.
lenértéket is realizálni kell. Erre
– Milyen módon lehet fejleszteni nyújtunk megoldást a vállalatokdések történnek. A kezdeményezõnak a pénzintézettel történõ fakkészséget, mint elõnyt használjuk szûkös pénzügyi források mellett?
ki. Az ECC-Consulting Zrt.-nél azt
– A vállalatok már most is élnek torálással és követelésállományuk
tapasztaljuk, hogy ebben az idõ- a kedvezõbb feltételekkel igénybe lebiztosíttatásával.
szakban több cégtõl kapunk piackutatási és vállalati stratégia elkéKecskemét, Kölcsey u. 7/A II. em.
szítésére szóló megbízást, melynek
Tel.: 76/508-750
birtokában a cégek új piacokra is
www.eccconsulting.hu
léphetnek.

A gazdasági válság hatására több ezer ember munkaviszonya szûnt
meg, s a közeljövõben ez a szám csak növekedni fog – nyilatkozta lapunknak Bálint István, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltségének igazgatója. Nem állt meg még a visszaesés, habár jó hír, hogy jelentõsen megnõtt az érdeklõdés a munkáltatók részérõl, a munkahelyek megõrzésére irányuló pályázatokra.
– Amennyiben egy cég lét- dunk a számára munkát kínálszám leépítési bejelentést tett ni, jogosult az álláskeresési elfelénk, nagyon rövid idõn belül látásra. Ha négy évig folyamamegszervezzük a munkaválla- tos munkaviszonnyal rendelkelók részére a megfelelõ tájé- zett az ügyfél, kilenc hónapig
koztatást a központunk szol- jogosult ellátásra, azon túl pegáltatásairól, akár az adott dig három hónapig álláskeremunkahelyen is adunk felvilá- sési segélyre. A meglévõ véggosítást, és felkészítjük a dol- zettség alapvetõen meghatágozókat, hogy milyen ellátásra, rozza, hogy ki milyen gyorsan
támogatásra van jogosultsá- tud elhelyezkedni. Akinek nincs
guk - magyarázta az igazgató. piacképes szakmája, próbáljon
– Egyéni és csoportos formá- olyat szerezni, amivel hosszú
ban is tájékoztatjuk õket. Infor- távon versenyképes lehet.
mációkkal szolgálunk az aktu- Nem mindenki indul egyenlõ
ális állásokról, képzési lehetõ- eséllyel, minél magasabban
ségekrõl. Tanácsot adunk az kvalifikált valaki, annál könyönéletrajz készítéséhez, ho- nyebben jut munkához. A regyan kell az állásinterjún visel- gisztrált munkanélküliek közül
kedni, illetve milyen formában a felének nincs szakmája, és
õket küldik el legkorábban a
kereshet munkát az ügyfél.
– Akinek megszûnt a munka- cégek.
Nem túl kedvezõ a helyzet,
viszonya szinte, aznap regisztráltassa magát nálunk, mert mert jelenleg 100 munkanélígy nõ az esélye, s ha nem tu- küli emberre mindössze 10

munkahely jut. Az idei évre
szóló stratégiánk között szerepel, hogy a még így is meglévõ
hiányszakmákra próbálunk képezni. A tavaszi idõszakban
jobb az esély munkát találni,
mert a szezonális munkák –
mezõgazdaság, építkezés, vendéglátás - ilyenkor lendül bele.
– Örömteli hír, hogy minden
olyan képzést tudunk finanszírozni, amely mögött várhatóan lesz munkalehetõség. Általában csoportos képzéseket
indítunk 15-20 fõvel, amit teljes mértékben finanszírozzuk,
s ennek ideje alatt biztosítjuk
a járandóságot is. Aki viszont
nem jogosult erre, keresetpótló juttatást - a minimálbér 60
százalékát - kapja. Ha valaki
egyedi szakmát szeretne és a
munkaadó garanciát vállal az
illetõ alkalmazására, számára
is elindítjuk a képzést. Mindenkit megnyugtatok, hogy
belátható idõn belül rendelkezünk elegendõ forrással, megoldott a támogatás, tudunk a
továbbiakban képzéseket indítani.
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Világmárkák fél áron

GYÓGYVÍZ – USZODA

Minden egy helyen
– ami a jó látáshoz kell!

– 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!

A PATAKY
FODRÁSZ SZALON
megújult külsõvel
várja régi és
új vendégeit
a PASSAGE ÜZLETHÁZ
elsõ emeletén.

T O T YA T R A N S
2 0 0 0 K F T.
6078 Dunavecse, Fõ út 106.
Telefon: 06-30/9380-720
06-78/437-201

TAVASZRA VÁLTOZÁST
SZERETNÉL?

Kezdd a hajaddal!
A haj mindig tükrözi
az egyéniséged.
WELLA termékekkel és
magas szakmai tudással
segítünk megtalálni
a neked való frizurát.
Míg te szépülsz, addig
gyermekedre vigyázunk.
Telefonszám:

30/289-6301

Betérve a Dr. Ács Optika néven ismert kecskeméti szaküzletbe, Ady
szép sorai jutottak eszembe: „a kezedet fogom, s õrizem a szemedet.” – Mert itt valóban szinte kézen fogva kalauzolják végig a vendéget, hogy kiválaszthassa a gazdag kínálatból a számára leginkább megfelelõ szemüveget, és felkészült szakemberekre bízhatja
szeme egészségének megõrzését, látásának javítását.
Tavaly nyílt meg a volt SZMT
székház oldalában ez az impozáns üzlet, s gyorsan népszerû lett, hiszen a napszemüvegeket, optikai kereteket és
kontaktlencséket tekintve, a világmárkák teljes skáláját kínálják, a különbözõ kiegészítõk, ápolószerek széles választéka mellett. De ami a legfontosabb, hogy egy korszerû
eszközökkel, berendezésekkel
felszerelt rendelõ is tartozik az
üzlethez, ahol dr. Ács Tamás
szemész szakorvos várja a pácienseket. A látásélesség pontos felmérésétõl a szembeteg- géig – mondta az üzlet ügyveségek
diagnosztizálásáig, zetõje, dr. Ácsné Szepes Kriszgyógyításáig, teljes körû sze- tina. – Ezerféle fazon van vámészeti szakvizsgálaton vehet lasztékunkban, s a márkásabrészt, aki ide betér. Az új bakból nincs két egyforma.
szemüvegek elkészítését, illet- Legnépszerûbbek a Prada,
ve a régiek javítását, ultrahan- Versace, Dolce Gabbana,
gos tisztítását, beállítását két Vanni emblémákkal védett
szemüvegeink, de említhetszakképzett optikus végzi.
– Jelenleg szezon elõtti ak- ném a Bvlgarit is, amelynek
ciónk, hogy az optikai kerete- egyedüli forgalmazói vagyunk
inknek 50, a napszemüvege- Kecskeméten. Most egyébként
inknek pedig a 90 százalékát 20 százalék kedvezményt
fél áron kínáljuk, március vé- adunk a fényre sötétedõ Tran-

sitions és a prémium kategóriás Hoyalux ID multifokális
lencsékbõl is. Ráadásul, aki
megtisztel bennünket azzal,
hogy nálunk készítteti el az orvos által itt felírt szemüvegét,

annak a keret árából levonjuk
a vizsgálat költségét.
Dr. Ács Optika és
Szemészeti Rendelõ
Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.
Tel.: 76/401-152, 20/209-57-87
e-mail:
dr.acsoptika@freemail.hu
Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig:
9-tõl 18 óráig
Szombaton: 9-tõl 13 óráig
Orvosi szakrendelés:
szerda, 16-tól 18 óráig

Koszorú Andrásné
vezérképviselõ
ügynökségi irodája
Biztosítások kötése
Lakásbiztosítás
Társasház-biztosítás
Mûtárgybiztosítás
Kötelezõ- és cascobiztosítás
Betegségbiztosítás
Élet- és nyugdíjbiztosítás
Baleset-, sí-, golf-, búvár-biztosítás
Extrém sport -, kerékpár-biztosítás
Utazási biztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás
Szállítmány-fuvarozói biztosítás
Felelõsségbiztosítás (tervezõi,
könyvelõi, építés – szerelés)
Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
Tel.: 76/504-111 Fax: 76/504-421
Mobil: 70/511-0703
e-mail: koszorune@microsystem.hu








Kérjük segítségét:
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

















A Kecskeméti Regionális Képző Központ
az alábbi képzéseit ajánlja
álláskeresők részére
Kecskeméten 2009. márciusától:

Kõmûves



Építményzsaluzat-szerelõ

A képzések támogatásáról a területileg illetékes
munkaügyi kirendeltségen érdeklõdhet.
Az „Új pálya” program támogatásával indítjuk
az „EU pályázatíró és projektmenedzser,
angol nyelvi képzéssel
és ECDL Start vizsgára felkészítéssel”
képzésünket.
Egyéni térítéssel az alábbi képzéseinket ajánljuk:

Multimédia-fejlesztõ
Számítógépes dekoratõr

Kereskedõ, boltvezetõ








ECDL vizsgára felkészítõ
ECDL Start vizsgára
felkészítõ

A könyvviteli szolgáltatást végzõk 2009. évi továbbképzését

VÁLLALKOZÁSI és ÁLLAMHÁZTARTÁSI
szakon indítjuk.
Egyéb képzési igényével is keresse intézményünket!
Kecskeméti Regionális
Képzõ Központ
Kecskemét, Szolnoki út 20.
LEGYEN ÖN IS A HALLGATÓNK!
Jelentkezés és információ: 76/502-261, illetve
informacio@krmkk.hu  www.krmkk.hu
Nyilvántartási szám: 03-0153-05
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0002

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nullá ról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40
órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökélete sen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újszerû 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 kö zépfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanu lással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanu lási 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 módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven 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 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, 2009. április 1-jén (szerdán) és 2009. április 8-án (szerdán) 17-19 óráig. a
Mûvelõdési ház 32-es termében 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, www.kreativnyelv.hu

Kecskemét, Erdei Ferenc MK, 2009. április 1. (szerda) 17-19 óráig és
2009. április 8. (szerda) 17-19 óráig

