A felvételünkön látható magyarremetei hagyományõrzõk évek
óta visszatérõ vendégek a
Lajosmizsei Napokon. A
két település nemrég
testvérvárosi kapcsolatot létesített.

A Lajosmizse fejlõdését,
törekvéseit is érzékeltetõ
bemutató összeállításunk
a 4-6. oldalon olvasható.

Az APEH megyei tapasztalatai
8. oldal

Interjú Szarka Balázzsal
3. oldal

A XVI. Lajosmizsei Napok részletes programja
Fõtéri fõzõnap

19 óra: Lajosmizsei Kutyaiskola
bemutatója az Iskola tó partján
20 óra: A 70-es, 80-as évek slágerei élõben, a Dockers Formáció-val (The Sun-Girls)
22 óra: Tûzijáték

Hastáncosok
bemutatója

A vidék bankjainak
missziója
7. oldal

A római katolikus templomban
8 és 18.30 órakor szentmisét
tartanak

Augusztus 20. csütörtök
Helyszín: mûvelõdési ház
16 óra: Az én városom címmel
Rigó Pál fotókiállításának megnyitója
17 óra: Városi ünnepség, mûsor, a szakmai kitüntetõ díjak átadása, a Szent István szobor koszorúzása. Fellép a palicsi József
Attila Mûvelõdési Egyesület és a
Lajosmizsei Városi Kamarakórus
20 óra: Szeremlei Néptánc
együttes folklór mûsora, táncház
A római katolikus templomban
8 és 18.30 órakor ünnepi nagymisét tartanak
Augusztus 21. péntek
19 óra: Szécsi Pál szerelmei. Zenés színházi játék két részben a
mûvelõdési házban, Gergely
Róbert fõszereplésével.
(Belépõ: 1.000 Ft. Jegyrendelés,
információ: 76/555-053)
Augusztus 22. szombat
Helyszín: Az Iskola tó partja
9.30 óra: Motoros találkozó.

(Információ: 70/51-56-529).
10 óra: Repülõgép modellek bemutatója, reptetése. Közremûködik a Modell Hungária.
11 óra: Ifjú lovasok bemutatója,
közremûködik a DOR-OTI Lovasudvar
13 óra: Tûzoltási és mûszaki
mentési bemutató, jármû kiállítás a tûzoltóság elõtti téren.
A további programok helyszíne
a Központi Park.
14 óra: Kézmûves játszóház, A
kincses ládikó titka – gyermekmûsor
15 óra: Klasszikus balett bemutató, majd az Õszirózsa Népdalkör, a Búzavirág és a Magyarremetei Néptánccsoport mûsora.
16 óra: Nõi dolgok – operett és
musical egyveleg, Szabó Andrea
mûsora
16.30 óra: Cool Style '90 – hiphop tánc
17 óra: Sub Bass Monster
17.30 óra: X-treme táccsoport
18 óra: Fõnix Dance Tánciskola
18.30 óra: A Fáraó Gyöngyszemei, és az Azirisz Hastánccsoport

Koszorú Andrásné
vezérképviselõ
ügynökségi irodája

Augusztus 23. vasárnap
7.30 óra: Turistaút avatás, a
Lajosmizse - Puszta templom turistaút bejárása. (Gyülekezõ a

Biztosítások kötése
G

Lakásbiztosítás
Társasház-biztosítás
G
Mûtárgybiztosítás
G Kötelezõ- és cascobiztosítás
G
Betegségbiztosítás
G
Élet- és nyugdíjbiztosítás
G Baleset-, sí-, golf-, búvárbiztosítás
G
Extrém sport-, kerékpárbiztosítás
G
Utazási biztosítás
G Vállalkozói vagyonbiztosítás
G
Szállítmány-fuvarozói biztosítás
G
Felelõsségbiztosítás (tervezõi,
könyvelõi, építés – szerelés)
G

Központi Parkban, információ:
Balogh Csaba – 70/77-135-62
– www.jarofold.hu)
11 óra: A felújított Besenyi kereszt felszentelése a mizsei Vágó
tanya mellett. (GPS: Ny
47.08733, É 19.52515)

Felszentelik a felújított
Besenyi-keresztet

A római katolikus templomban
8 és 18.30 órakor szentmisét
tartanak
Sport programok
Augusztus 22. szombat
7 óra: Horgászverseny (Füzes-tó)
8 óra: Sakkverseny a mûvelõdési házban
14 óra: Sakk szimultán,
16 óra: Sakk villámverseny
9 óra: Kézilabda Kupa (Sportcsarnok)
Galambröptetési verseny, N -18
Galambász egyesület
Augusztus 23. vasárnap
9 óra: Gyerekfoci Kupa (Focipálya)

TANSZERVÁSÁR!
EGÉSZ AUGUSZTUSBAN

10%-os AKCIÓ!
H–P: 7:30–18:00,
Sz: 9:00–12:00
Kecskemét,
Petõfi S. u. 11.
Tel.: 76/320-558

Elege van már a beiskolázási
procedúrából?
Nálunk egy helyen letudhatja listáját!
Minõségi írószerek és
iskolatáskák széles skálája
kedvezõ áron.
(LYRA, PIGNA, ICO, PLAYBOY, CONVERSE)
Gyors, szakszerû kiszolgálás.
Iskolakezdési utalványok elfogadása.
Hannah Montana, Jégkorszak 3.
design termékek

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
Tel.: 76/504-111 Fax: 76/504-421
Mobil: 70/511-0703
e-mail: koszorune@microsystem.hu

Az ING Csoport, a világ 8.
legnagyobb vállalata,
Magyarországon is vezetõ
pénzügyi szolgáltató;

kirendeltségvezetõt és 5
fõ pénzügyi tanácsadót
humánpolitikai vezetõt
keres.
Kecskemét
nagy.istvan3@ing.hu
mobil: 06 30 944 7731

2

2009. augusztus

GUTENBERG ÖRÖKSÉGE

Gutenberg

STI Petõfi Nyomda

Az emberi mûvelõdéstörténet új
korszaka kezdõdött a 15. század
közepén Gutenberg találmányával. A fölfedezés lényege a betûk
sorozatgyártása, sokszorosítása,
amely által lehetõvé válik szövegek kiszedése, majd a sajtó – akkoriban egy egyszerû gépet jelentett ez a szó – felhasználásával ezekrõl több azonos példány
készítése. A kézzel írott könyv
(kódex) mellett megjelent a
nyomtatott könyv, amelynek döntõ szerepe lett a mûveltség elterjedésében, valamint az információ terjesztésében. Mozgósító,
agitatív hatása miatt a politikai,
társadalmi és kulturális mozgalmak még napjainkban is igénybe veszik nézeteik terjesztésére.
Johannes Gutenberg az1400as évek elején született, a németországi Mainzban. Találmánya
alkalmazásának pontos idõpontja ismeretlen, ezért a könyvtörténeti kutatók az 1440-es esztendõt fogadták el nemzetközi közmegegyezéssel. Gutenberg találmánya rövid idõn belül ismertté
vált Európa számos országában.
Mai ismereteink szerint 1500ban 18 ország 260 városában
már 1125 nyomda mûködött.
Kecskeméten sok éves hagyománya van annak, hogy a
nyomdászok, lap- és könyvkiadók, könyvterjesztõk megemlékeznek a nagy elõdrõl, ha eljön
az augusztus. A Híros Hét Fesztiválhoz csatlakozva rendezik meg
ez alkalommal a kecskeméti civil
szervezetek a hagyományos Gutenberg ünnepüket augusztus
26-án. Délután fél 5-kor Szilády
Károly, az elsõ kecskeméti
nyomdász emléktáblája elõtt
tisztelegnek a helyi nyomdászok,
kiadók, könyvbarátok, majd a
Katona József Megyei Könyvtárban tart szakmai elõadást Fábián Endre, az STI Petõfi Nyomda
igazgatója, a Papír és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület fõtitkára,
Burján Norbert, a Lajosmizsei
Közlönynyomda vezetõje és Kovács András, a Print 2000
Nyomda ügyvezetõ igazgatója,
amit a 2009-es Gutenberg-díj
átadása követ.

Folyamatos fejlesztések – gazdasági krízis idején
Azt, hogy milyen elképesztõ fejlõdésen ment át Gutenberg óta a a vak emberek önállóságát és
nyomdászat, jól példázza Kecskeméten az STI Petõfi Nyomda Kft. Rá- függetlenségét. Itt a Braille-szöadásul azon szerencsés cégek közé tartozik, amelyet nem érintett meg veg dombornyomása nem a nyokülönösebben a napjainkban sokfelé pusztító válság szele. Töretlenül mógépben, hanem a dobozrafejlesztenek. Évente 1,5 milliárd doboz készül itt, aminek 31%-át a gasztóban történik. Ennek elõgyógyszeripar számára szállítanak. Az év elsõ felében állítottak üzem- nyei nyilvánvalóak: a ragasztóbe egy új Bobst Mistral AcuBraille gépet, de ezzel nem fejezõdtek be gépbe integrált modul forogva
az idei beruházások. Mindenekelõtt az iránt érdeklõdtünk az STI Pe- mûködik, nem úgy, ahogy a stantõfi Nyomda igazgatójánál, hogy minek köszönhetik töretlen sikerei- cagépbe épített nyomó- és vágó–A válságot mi kevéssé
érezzük –nyilatkozta lapunknak Fábián Endre -,
mert a külföldi tulajdonosnak köszönhetõen, a technológiai színvonaluk, a minõség, amit produkálunk, a
legjobbak közé emel bennünket, ugyanakkor az export munkák aránya az évi
50 millió eurós forgalom
közel 40%-át adja. Ezzel az
euró árfolyam-ingadozásából fakadó veszteségek
Az új Bobst Mistral AcuBraille gép
nem számottevõek nálunk.
Az ránk is igaz, hogy a magyar Célkitûzésünk, hogy egyetlen hi- eszközök, és sokkal pontosabban
piacról érkezõ megrendelések- bás nyomdatermék sem hagy- lehet összeszerelni. A rotációs
ben némi átrendezõdést tapasz- hatja el a Petõfi Nyomda kapuit. préselõ rendszer segítségével a
talunk, ugyanakkor exportra töb- Folyamatosan tökéletesítjük ter- vakon domborított nyomtatások
bet dolgozunk. Egyébként legna- melési rendszerünket, ugyanak- minõsége kitûnõ.
A csomagoláshoz kapcsolódó
gyobb megrendelõink
– a kor újabb és újabb fejlesztésegyógyszer- és az élelmiszeripar ken, újításokon törjük a fejünket nyomdai szolgáltatásokban még
–esetében a visszaesés kevésbé megelõzve a piac igényeit. Erre nagy különbségek vannak a nyudrámai, mint a gazdaság egyéb jó példa legújabb beruházásunk, gat-európai és a hazai piac mûterületein. A food-üzletág a ked- az új, Bobst Mistral AcuBraille tí- ködése között. Igaz, az ilyen eljávezõtlenebb gazdasági helyzet- pusú dombornyomó gépünk. Be- rások jelentõs részét ma már
ben is sok megrendelést hoz. szerzését indokolta, hogy 2010- minden komoly vállalat a gyártáSzerencsére a szezonális élelmi- re minden uniós használatra si folyamatba illesztve, technikaiszeripari termékek a folyamatos gyártott gyógyszer csomagoló- lag folyamatosan fejlesztve kínálmegújulás igényével egyre na- anyagán Braille-írással is fel kell ja partnereinek. Ugyanakkor Kogyobb minõségi és technológiai tüntetni az információkat. Az lozsvári György, az STI Petõfi
elvárásokat támasztanak, ami a AcuBraille gyors és könnyû meg- Nyomda Kft. értékesítési igazgafolyamatos fejlõdés motorja. oldást kínál arra, hogy elõsegítse tója arról tájékoztatta lapunkat,

Igényes lapok nyomtatása
Burján Norbert, a lajosmizsei
Közlönynyomda igazgatója:
„Arra késztetett bennünket
az utóbbi idõk egyre nehezebb gazdasági helyzete,
hogy racionális átalakításokat
végezzünk. Néhány eddigi tevékenységet külsõs cégekre
bíztunk és egy ideális, de stabil létszámot igyekeztünk kialakítani. A környezõ nyom-

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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dákhoz hasonlóan, mi is törekszünk specializálódni, arra
a piaci szegmensre koncentrálva, ami a technikánknak,
technológiánknak leginkább
megfelel. Így elsõsorban az
újságnyomtatás, az igényes
küllemû, nagy példányszámú
magazinok, prospektusok,
hirdetési kiadványok nyomdai
munkáira vállalkozunk.”

hogy itthon még mindig jellemzõek a kis „garázscégek” ezen a
területen, amibõl komoly bonyodalmak keletkeznek. Ugyanis
ezeknek a szakmai felkészültsége – tisztelet a kivételnek –
igencsak hiányos. Európa nyugati felén, ahol az igények magasabbak, nem jellemzõ a csomagoláshoz kapcsolódó nyomdai szolgáltatásokban a {mindenki ért hozzá” stílus.
A krízis hatása természetesen
ebben a szegmensben is érezhetõ, bár inkább átcsoportosításról
beszélhetünk. Az értékesítési
igazgató úgy látja, hogy ha egy
vállalkozás idõben kezdi értelmezni a piacai változását, akkor
egy ilyen válságos helyzetben is
lehet nyertes. Cégüknél is volt
olyan szegmens, amelyik teljesen eltûnt, és van olyan, amelyik

épp az új gazdasági környezet
hatására erõsödött meg. A közelmúltban négy komoly gép érkezett az STI Petõfi Nyomdába,
mert úgy vélik, épp a válság idején kell még hatékonyabban terméket elõállítani, hogy versenyképesek maradjanak. Ma már
például üzemszerûen használják
az STI-ben a 3D animációs mintát. Ez azt jelenti, hogy virtuálisan is elkészítik partnereiknek a
megrendelt termékeket, amiket
három dimenzióban tudnak
megjeleníteni a saját számítógépükön, mindenféle speciális
szoftver vagy berendezés nélkül.
Ezeket a virtuális képeket azután, kedvük szerint forgathatják,
félbevághatják, átláthatóvá tehetik, ami közelebb viszi a megrendelõt a termék végsõ, valós
képéhez.

Idei sikerlista
Az STI Petõfi Nyomdában gyártott Szamos Marcipán desszert szaloncukor doboz elnyerte a 2009. évi Pro Typographia versenyen a
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség különdíját,
emellett kiváló minõsítést kapott a szintén itt gyártott Philips statikus
öntapadó címke.
Az idén 49. alkalommal rendezték meg a Pro Typographia versenyt, amelyen „Csomagolóanyagok” kategóriában nyertek díjakat
a petõfisek.
A Hungaropack 2009. Magyar Csomagolási Versenyen az STI
Petõfi Nyomda Kft. a következõ eredményeket érte el: Lackerli Huus
dobozcsalád (Hungaropack díj), Migros Selection szárított gyümölcs dobozai (Élelmiszer Szaklap különdíja), Omnia duopack
díszdoboz (Magyar Grafika különdíja), Michelin gumik thermocimkéje (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal különdíja),
Omnia díszdobozos csomagolás és a Homachic kozmetikai termékcsalád kartondobozai (Elismerõ oklevél).

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az urnahely-bérlés nincs vallási felekezethez kötve.
Tel.: Plébánia: 76/497-025,
ügyfélszolgálat 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

Gyorsan,
pontosan
Kovács András, a Print 2000
Nyomda Kft. ügyvezetõje:
„Ma sem a nagy volumenû
munkákra, inkább sok-sok kisebb megbízások teljesítésére
vállalkozunk. Ezekre rendezkedtünk be, s a pontosságunk,
illetve a gyorsaságunk a legjobb ajánlólevelünk. A minõség
a fejlett technika velejárója, vagyis garantált. Viszont a megrendelõk megbecsülése, a határidõk fegyelmezett betartása,
a kapcsolatrendszerek ápolása,
vagy a rugalmas hozzáállás
már emberi tényezõ. Nem
mondom, hogy nem jár gonddal szinte naponta a munkák
gyors átcsoportosítása, de a
problémákkal szembesülve
nem nyafogni kell, hanem sürgõsen megoldani õket. Voltak
olyan ügyfeleink, akiknek egyegy ilyen gyors munkára három-négy nyomda mondott nemet, mi elvállaltuk, idõre megcsináltuk, s azóta is állandó
partnereink.”
Fûnyírást,fûkaszálást akár nagyobb területeken is,faritkítást,fakivágást vállalok motoros
munkaeszközökkel, reális áron. A lenyírt növényzetet igény szerint elszállítom.
Tel.:70/9400501
❋
A Sprinter 07 Kft. mûködése alatt álló Tudomány és Technika Háza Kávézó és melegkonyhás vendéglátó egység üzemeltetési jogviszonyát további üzemeltetésére felkínálja a Kft.vel együtt! Tel.: 70/ 949-2830
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Interjú Szarka Balázzsal

15 éves a Molnár Fa- és Építõanyag-kereskedés

Az Univer sajátos stratégiája Születésnapi számvetés
Az Univer Cégcsoport elnök-vezérigazgatójával, Szarka Balázzsal
beszélgetve, azt figyelhettük meg az elmúlt évek, évtizedek során,
hogy mondandója legtöbbször a fejlesztésekrõl, a cég eredményeirõl, pozitív változásairól szólt. Tavaly óta azonban, egyre rosszabb
hírek jönnek a világpiacról. Ezért most az iránt érdeklõdtünk nála,
hogy hogyan érintette ez a világgazdasági krízis eddig az Univert.
– A gazdasági világválság elsõ jeleit pénzügyi vonalon éreztük: a hiteleket hirtelen egyre
drágábban kezdték adni a bankok, ami azért érintett kedvezõtlenül bennünket, mert meglehetõsen nagy hitelállománnyal dolgoztunk a beruházásaink miatt.
És senki nem tudta megmondani, hogy mekkora csapást mér
majd pontosan ez a válság a kereskedelmünkre, vagy a gyártásunkra. Kidolgoztuk tehát a saját
Szarka Balázs
stratégiánkat, és úgy alakult, fõnek adtunk munkát, nemcsak
hogy ez év elsõ félévében, a hogy megõriztük a létszámunkat,
megnõtt költségek ellenére sem hanem még növeltük is. Az Uniérezzük a válságnak azt a nyo- vernél tehát, nem létszámleépítés
masztó hatását, amit sugalltak volt az elmúlt egy éves idõszakszámunkra a tágabb vagy szû- ban, hanem létszámbõvítés,
kebb környezetbõl. Végsõ soron, munkahelyteremtés.
– Cégcsoportjuk két fõ ága – a
a cégcsoportunk az elsõ öt hónapban megközelítõen egymilli- f e l d o l g o z ó i p a r , i l l e t v e a k e r e s k e árd forint árbevétel - növekedést d e l e m – a r á n y a i b a n v á l t o z o t t - e ?
tudott elérni a bázishoz képest.
– Mindkét terület megtartotta
– T e h á t s i k e r ü l t j ó s t r a t é g i á t korábbi szintjét, ebben nincs válk i d o l g o z n i u k . M i b e n k e l l e t t v é g - tozás, de ma már azért egyértelh e z v i n n i a l e g n a g y o b b v á l t o - mû, hogy a cégcsoporton belül
zást?
az ipar a meghatározó. Nagyon
– A válságkezelõ programot jó döntésnek bizonyult, hogy a
tavaly decemberben, tehát már mintegy tíz éve folytatott gyártást
akkor összeállítottuk, amikor az abbahagytuk Romániában, az ittösszes negatív hatást még nem honi új beruházásokra koncentis ismertük. De azért számba rálva. Mi mindig addig nyújtózvettük azt is, milyen lépéseket kodtunk – a jó magyar közmonkell megtennünk, ha katasztrofá- dás szerint –, ameddig a takaró
lis lesz a hatás. A legfontosabb engedi. Nagyon vigyázunk arra,
célunk az volt, hogy ne kelljen hogy ne költekezzünk túl, ne
leépíteni a létszámot. Úgy gon- adósodjunk el, mert a jelenlegi
doltuk, inkább a belsõ tartaléko- pénzügyi piacon nincs semmiféle
kat tárjuk fel, a hatékonyságot biztonság. Állandóan hullámzik
javítjuk. Annál is inkább, mert a minden, legyen az euró, dollár
beruházásaink során megközelí- vagy forint. Éppen ezért egy szetõen két milliárd forintot techno- rény, de biztonságos, dinamikus
lógiai korszerûsítésre fordítot- növekedést engedünk magunktunk, amivel párhuzamosan to- nak. Említettem Romániát, ahol
vább kellett képezni az ott dolgo- évente két és félmilliárd forint
zókat, hiszen a korábbi szakérte- értékben kelnek el termékeink.
lem egy teljesen automatizált vo- Most jól halad a nyitás elõkészínalhoz már kevés volt. Több mint tése a bolgár piacon. Tehát ahol
1400 alkalmazottunknak biztos a lehet, vállaljuk a versenyt a hamegélhetése. Sõt, mivel tavaly tárainkon túl is.
– Hatalmas szponzora volt
Székesfehérváron vásároltunk, illetve bérbe vettünk kereskedelmi K e c s k e m é t n e k a z U n i v e r , n e m egységeket, s ott mintegy hatvan c s a k a s p o r t b a n , h a n e m i s k o l á k ,

óvodák támogatásában, és szo ciális területeken is. Változik-e
ez a szerep a jövõben?
– Bizonyos értelemben átrendezõdik. Nem szégyellnivaló,
hogy 14 éven keresztül mûködtettük a férfi kosárlabdát, mint
fõszponzor. Most viszont arra a
következtetésre jutottunk, a válság és a sportban tapasztalható
átrendezõdések folytán, hogy
nekünk ezt egyedül nem szabad
tovább vállalni, ezért visszaadtuk a városnak. Ettõl függetlenül,
mi továbbra is szeretnénk a fiatalok, a gyerekek nevelésében, a
kultúra és az idõsek támogatásában segíteni. És igyekszünk a
KTE sportegyesületet is életben
tartani.
– Ön, mint a jeles gazdasági
szakember, hogyan látja: vége a
válságnak? Elindultak a jó erõk
a világpiacon?
– Ha a jelenlegi számainkat
nézem, akkor az Univer a maga
részérõl már elérte a válság
mélypontját és innen most már
csak emelkedni lehet. De általánosságban nagyon nehéz megítélni, mert nincs hozzá elég információnk. Egyik nap arról
szólnak a hírek, hogy a mélypont
még ezután jön, majd másnap
arról, hogy itt van már a Kánaán
és az alagútnak látni a végét. A
magyar gazdaság nagyban függ
az exporttól, a német piactól, és
addig, amíg a környezetünk nem
fog változni, idehaza is nagyon
nehéz marad a helyzet, amit én
aggodalommal nézek. Jó volna
felismernie a magyar politikának, hogy a mezõgazdaság nélkül nem tudjuk megoldani sem a
foglalkoztatáspolitikát, sem a
versenyképességünket, mert az
a kétkezi munkás, akinek nincs
iskolai végzettsége, az kell,
hogy a mezõgazdaságban lehetõséget kapjon, termeljen. Ráadásul az elmúlt két évtizedben
tönkrement a magyar élelmiszeripar, amely feldolgozta a
termékeket, holott ez jelentette a
meghatározó fontosságú hozzáadott értéket. Ebbõl a szempontból a mélyponton vagyunk. De
innen szép nyerni!
Farkas P. József

Éppen másfél évtizede jött létre a Molnár Fatelep, amit ma már Kecskemét egyik legsikeresebb építõanyag-kereskedelmi cégeként emlegetnek. Az alig 400 ezer forintos tõkével induló vállalkozás jelenleg mintegy egy milliárdos évi forgalommal büszkélkedhet. A kezdetekben csak
fával, fûrészárukkal kereskedõ vállalkozás nyolc esztendõvel ezelõtt bõvített profilján. Látva, hogy az építkezõk szeretik egy helyen beszerezni
mindazt, ami ingatlanjaik kivitelezéséhez szükséges, a deszkák, gerendák és pallók kínálatát kiegészítették egyéb építõanyagokkal. Így hamar ki is nõtték akkori telephelyüket, és egy új - ugyancsak a Klebelsberg Kunó úton elterülõ –, négy és fél hektáros területen rendezkedtek
be. Itt már szinte minden kapható, ami egy építkezéshez szükséges, különösen tavaly óta, amikor - márkás termékek újabb skáláit is kínálva
– új áruházzal gazdagodott a Molnár Fa- és Építõanyag Kereskedés.
– Már akkor sem rövidtávra désünknek a jövõben. De fejleszterveztem, amikor másfél évtize- tésre érdemes szegmentként emde elindítottuk családi vállalkozá- líthetném a német és osztrák
sunkat. Vagyis az áruházunk gyalult faáruinkat is, amelyeket
megnyitásától sem vártam azon- olyan olcsón kínálunk, hogy 100

Felvételünk tavaly készült, az új szaküzlet avatásán. Balra Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke, jobbra pedig Molnár Ferenc tulajdonos látható
nali látványos sikereket – árulta el
az Alföldi Naplónak Molnár Ferenc cégvezetõ. – Az elmúlt egy
évben az új szaküzlet megismertetése, a vásárlói igények alapos
felmérése rengeteg energiánkat
lekötött. És nem feleslegesen, hiszen minden eddiginél nagyobb
árbevételt hozott az idei év elsõ
fele, s mára már kialakult egy
törzsvásárlói körünk, ami azt jelzi, hogy a vevõk elégedettek termékeink minõségével, szolid
áraival,
szolgáltatásainkkal.
Meglátásom szerint, a gazdasági
válságból eredõ fekete leves ezután jön az építõiparban, hiszen
ez év júliusától megszûntek az
otthonteremtés állami kedvezményei. Ráadásul a bankok hitelfeltételei is jelentõsen szigorodtak.
Ettõl függetlenül, a kínálatunk
bõvítésére, szolgáltatásaink fejlesztésére törekszünk. A napokban írtunk alá együttmûködési
szerzõdést a Szlovénia legnagyabb festékipari cégével a JUBbal, ami jelentõs választékbõvítést eredményez majd kereske-

ezer négyzetméternyi fogy belõlük évente. Gazdasági krízis idején mindenki menekül valamerre. Mi folyamatos kínálatbõvítésekkel, próbálunk elõre menekülni, a jövõre koncentrálva.
Ahogy eddig is tettük, minimális
hitellel, a profitot forgatva vissza
a vállalkozásunkba.
– A válság miatt még inkább
elhatalmasodott az építõipar régi
rákfenéje, a körbetartozás.
Önöknek sokan tartoznak?
– Nem. Kevés a kintlévõségünk, mert alaposan megfontoljuk a hitelezést. Ez nem barátságtalan bizalmatlanság, hanem
önvédelem. A törzsvásárlóinkat
például, jól ismerjük, tudjuk,
hogy jó vállalkozók, de a mai világban egyik napról a másikra
csõdbe mehetnek, fizetésképtelenné válhatnak. Ezért inkább
beérjük kisebb árbevétellel, kevesebb nyereséggel, csak ne kelljen
örökké idegeskedni, hogy mikor
kapjuk meg a hozomra adott
építõanyagok árát.
– Tehát megfognak minden

Keceli birkavész
A ország különbözõ részeirõl több mint 100 motoros vett részt a napokban a South Hungary Chapter Motoros Klub találkozóján, Kecelen. A találkozó célja a motoros és rocker életérzés, stílus felelevenítése, az 1960-70-es évek lázadásainak, hangulatának jó ételekkel,
és italokkal fûszerezett megidézése volt.
– Ez a birkafõzõs találkozóból ez már a harmadik Kecelen – árulta el Lakatos Gábor, az egyesület fotográfusa, és klubház üzemeltetõje. A program ezúttal is széles választékot kínált: volt welcome
zsíros kenyér, majd bográcsozás, amit délután az Öreghegy borászatban pincelátogatás követett. Este a szekszárdi Márkvárt borászat pincéjébe tértek be a motorosok, éjszaka pedig, hatalmasat
mulattak.

forintot. Mégsem szûkmarkúak,
ha adakozásról van szó. Cégük
az elmúlt években jelentõsen támogatta a sportot, a különbözõ
egyházi épületek építését, felújítását. Legutóbb pedig, a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ
rekonstrukciójában vállaltak hatalmas szerepet önzetlenül.
– Az én családom tagjai hívõ,
Istent félõ emberek. S ha nemes
ügyrõl van szó, szerintem kötelessége segítenie annak, aki
megteheti. Ráadásul az elmúlt
15 évben összekovácsolódott egy
jó dolgozói kollektíva a cégünknél, vagyis nem létkérdés, hogy a
gazda szeme állandóan vigyázza

õket. Így marad idõm jobban a
karitatív munkára, a civil szervezetekkel való együttmûködésre is.
– Önt tavaly a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagjának választották, s “Az év kereskedõje” címmel tüntették ki. A cégének milyen elõnyöket jelent a kamarával való szorosabb együttmûködés, kapcsolat?
– Tapasztalatom szerint, az átlagosnál több hasznos információkhoz juthat a szakterületét illetõen az, aki tagja a kamarának.
Most például, a kecskeméti Mercedes Gyár építéséhez, a kamarán belül megalakult Hírös Beszállítói Klaszter igyekszik majd
egyre több helyi, illetve környékbeli vállalkozást kiközvetíteni a
beruházónak, a fõ- és alvállalkozóknak, lobbizva értük, elõnyös
helyzetbe hozva õket. Ez a szervezõmunka nem teljesen önzetlen,
hiszen a mi kereskedésünknek is
elõnyös az, ha térségünkben minél több építõipari vállalkozás talpon tud maradni.

Fatelep és
faházak
gyártása
G

fenyõ fûrészáru árusítása elõgyártása
G tetõk és faházak építése
Szûcs Pál ácsmester
Tel.: 20/9677-172
e-mail: szucspal@t-online.hu
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LAJOSMIZSEI NAPOK

Csatorna, bölcsõde, egészségház

Épülõ-szépülõ
Lajosmizse
A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat egyidõs a település várossá nyilvánításával, vagyis immár 16 éves. Basky András polgármestert a település mindennapjairól, az önkormányzat fontosabb törekvéseirõl, feladatairól faggattuk a hagyományosan több napon át
tartó, augusztusi ünnepségük ürügyén. Egyebek mellett azt is megtudtuk, hogy ez a folyamatosan épülõ-szépülõ település azon kevés
városok közé tartozik, amelyiknek önkormányzata nincs eladósodva, vagyis nem kényszerül arra, hogy évrõl évre újabb hitelek felvételével tömködje be büdzséje tátongó lyukait.
nél a csaknem százmilliós beruházásnál is elkezdõdtek a
tervezési és szervezési munkák,
s reményeink szerint, a jövõ év
õszén felavathatjuk a város
legapróbb gyerekeinek új otthonát.
– Folyamatban van az egészségházunk felújítása, technikai
fejlesztése, amire 40 millió forintot nyertünk ugyancsak páBasky András polgármester
lyázat útján. Ennek megvalósu– Jelenleg Lajosmizse utcái- lásával, új egészségügyi szolnak csak egyharmada alatt hú- gáltatások – kardiológia, bõrzódnak csatornák. Elkezdõdtek gyógyászat, pszichológiai szakaz elõkészületei annak a jelen- rendelés, házi szakápolás – intõs, két és fél milliárdos beru- dulnak majd ebben az intézházásnak, amelynek megvaló- ményünkben. De a már meglésulásával kiépül a csatorna- võ szemészet, nõgyógyászat és
rendszer szinte az egész város fizikoterápia is gazdagodik új,
területén – nyilatkozta lapunk- korszerû gépekkel, berendezénak Baksy András. – Elsõ lép- sekkel.
– A Lajosmizsei Napokat illecsõben 72 millió forintot nyertünk pályázat útján, így elkez- tõen, sokat törtük a fejünket,
dõdhettek a tervezési munkák, hogyan tehetnénk még karakés létre kell hoznunk egy teresebbé. Végül arra az elhavíziközmû társulást, a lakossági tározásra jutottunk, hogy kühozzájárulások szervezésére. lönbözõ lovas programokkal
Ha minden jól halad, akkor színesítve, még vonzóbb lenne
2011 végére kiépülhet Lajos- ez a rendezvénysorozatunk. Ezt
mizse csatornarendszere. Ezzel az ötletünket azonban, auguszjelentõsen megnõ az ingatla- tus elején valósítottuk meg az
nok értéke, gazdaságosabb idén, mivel a Lajosmizsei Nalesz a polgároknak, mint az pokkal egy idõben zajlik Kecsörökös szippantóztatás, és kör- keméten a kettes fogatok világnyezetvédelmi szempontból is bajnoksága. Összességében
nagyon fontos beruházásnak úgy gondolom, hogy az idén is
tekintjük.
sokszínû programok közül vá– Másik fontos önkormány- logathatnak mindazok a helyzati feladat napjainkban a böl- beli polgárok és vendégek,
csõde megvalósítása a Szent akik augusztus 20-a és 23-a
Lajos úti óvoda mellett, amire között ellátogatnak rendezvérégiós pályázatot nyertünk. En- nyeinkre.
Kitüntetettek
Lajosmizse Önkormányzatának kitüntetéseit az augusztus 20-ai
városi ünnepségen nyújtja majd át Basky András polgármester.
Szakmai díjban részesül Drabant Mihályné, a Búzavirág Néptánccsoport vezetõje, dr. Csire Géza háziorvos, Faragó Gyula, a
labdarúgó klub edzõje és a Tanyacsárda Kft.

Megújult kereszt a mizsei pusztán
Annak, hogy hajdanán miért
emeltek kereszteket, miért létesítettek szakrális helyeket a
pusztai utak mentén, illetve elágazásainál, sokféle személyes
oka, magyarázata is lehet. Az
viszont tény, hogy a templomoktól távol, a tanyavilágban élõ
hithû emberek gyakran megálltak e feszületek elõtt, elmormolni egy fohászt, egy imát, vagy
csak elõttük elhaladva keresztet
vetettek. S az is tény, hogy ezek
a kultikus helyek egyfajta tájékozódási pontok voltak a végtelen határban.
– Kisfiam! Kimész Szarkásba
tatához, és annál a keresztezõdésnél, ahol a Besenyi-kereszt
áll, ha jobbra fordulsz, a második tanya az övéké. – Ezekkel a
fontos tudnivalókkal indította útnak az édesapja gyermekkorában Kollár Csabát, a Mizsetáp
Ilyen volt...

Kft. ügyvezetõ igazgatóját, amikor egyedül ment ki nagyszüleihez a lajosmizsei pusztába. S az
ezt követõ évek, évtizedek során,
számtalanszor vezetett – vezet a
mai napig – erre az útja. Sõt,
ma már az õ tulajdona az a
földterület, amelyen ez a szakrális mûemlék áll. A személyes
kapcsolata és lokálpatrióta gondolkodása pedig oda vezetett,
hogy a kereszt teljes felújítása
mellett döntött ez év tavaszán.
Ha nem tápgyártásra és barom-

fitartásra adja a fejét, hanem
poétának áll, most méltán leírhatná: Ez az a kereszt, ami soha
nem ereszt.
– A szüleim, a nagyszüleim, a
dédszüleim, s bizonyára már az
õ szüleik földjei is ugyanott nyújtózkodtak, közvetlenül a feszület
mellett, a dédszüleim tanyája
pedig a kereszttõl mindössze kõhajításnyira volt – meséli a közismert lajosmizsei vállalkozó. –
Azután jött a téeszesítés, s végül
a Kossuth Mgtsz használatába
Így alakul...

kerültek ezek a családi földek.
Egészen a rendszerváltásig, mert
azt követõen nemsokára édesapámék is visszakapták a „használatra átvett” területeket, s az
új kiméréseknél a Besenyikereszt földje is beleesett a parcellájukba. Amíg az ereje,
egészsége engedte, rendszeresen kijárt megmûvelni a földet
édesapám, és persze gondozta
ezt az omladozó kultikus helyet
is. Szépen kitakarította a környékét, a köveket visszarakta a

NAGY L-FA KFT.
FATELEP LAJOSMIZSE FENYÕ FÛRÉSZÁRU
szarufák, gerendák, tetõlécek, deszkák,
hajópadló-lambéria, bútorlapok szabása,
bútorlapok, forgácslap, farostlemez, rétegelt lemez, OSB lapok, kerítéslécek, dísz lécek-szegõlécek, asztalosmunkák.
Fóliázott ajtók és egyéb bútorkiegészítõk
forgalmazása.

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2.
Telefon: 76/455-871, 30/2294917

helyükre. Gyermekkori ismerõse, Nagy Jani bácsi pedig három tuját ültetett a kereszt mögé. A kereszt melletti növényeket, virágokat sokat gondozta a
szomszéd
tanyában
lakó
Endrõdiné is.
– Tavaly, amikor az én tulajdonomba kerültek ezek a területek, édesapám külön figyelmeztetett, hogy a földbirtoklás e
kultikus hely gondozásának a
kötelességével együtt jár. Egyébként a vállalkozásom, a
Mizsetáp Kft. egyik nagy csirkenevelõ telepe alig kétszáz méternyire van a Besenyi kereszttõl. Amit alaposabban megvizsgálva láttam rajta, hogy borzasztóan meg van repedezve,
és vészesen roskadozik. Nem
csoda, hiszen Besenyi József és
neje, Rajna Erzsébet 110 évvel
ezelõtt, 1899-ben állíttatta, az

Megújult külsõvel, adalékolt üzemanyagokkal
várjuk kedves vásárlóinkat.
– PB-gáz csere, házhozszállítással is
– Kézi autómosó (külsõ mosás, belsõ takarítás,
kárpittisztítás, alvázmosás emelõn,
motormosás, autókozmetika)
– AD-Blue adalék Euro 5 diesel motorokhoz

Lajosmizse, Gyártelep
Tel.: 76/356-200 Fax: 76/555-014
Nyitva tartás: hétköznap 6-20-ig
Hétvégén: 6-18-ig

akkori tudás és anyagi lehetõségek által behatároltan. Különösebben nem vagyok jártas ezen
a téren, de azt hamar megállapítottam, hogy komolyabb felújítást igényel és érdemel ez a
mûemlék. A sajtó jóvoltából
tudtam, hogy a kecskeméti Porta Egyesület sok szakrális emlékhely rekonstrukciójában jeleskedett már az elmúlt években. Felvettem a kapcsolatot ezzel a civil szervezettel, s a segítségükkel találtam is Zubornyák

Attila személyében olyan kivitelezõt, aki méltányos áron, remek megoldásokat kínált a kereszt felújítására.
– Közben történt egy nagyon
érdekes eset. Felhívott telefonon
Kovács Pál Tiborné, született
Terenyi Éva, elmesélve, hogy
szeretné kicsit rendbe hozatni a
földemen álló keresztet, amit az
õ õsei állíttattak hajdanán.
Mondanom sem kell, mennyire
megörültem ennek a találkozásnak. Hiszen kiderült, hogy más
is a szívén viseli ezt az ügyet, ráadásul megismerhettem egy nagyon intelligens, kedves hölgyet,
a Besenyi család leszármazottját. Õ – lehetõségei szerint – egy
szerényebb
állagmegóvásra
gondolt, nekem viszont az volt a
véleményem, hogy ha már belevágok, akkor bírjon ki legalább
újabb 110 évet ez a szívünknek
kedves mûalkotás. Megállapodtunk abban, hogy minden követ,
részletet, amit érdemes és lehetséges megmenteni, azt restaurálva megmentjük, amit viszont
nem, azt az eredeti formákat,
színeket, anyagokat figyelembe
véve újra gyártatjuk.
– Azóta elkészült az új vasbeton alap – régen mindössze két
sor tégla volt a homokba rakva
–, a tetszetõs és idõtálló vörös
márvány talapzat és feszület, s a
környékét is gondosan rendbe
hozattuk. A kereszt és környezete olyan lett, hogy bármely város fõterén is megállná a helyét.
A felújítási munkák hamarosan
befejezõdnek, így semmi akadálya sem lesz annak, hogy a
Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatához kapcsolódva, augusztus 23-án 11 órakor, az
eredeti szépségében szenteljék
fel ezt a szakrális mûemléket.
Erre az ünnepségre szeretettel
várunk minden érdeklõdõt, különösen a lajosmizsei, s fõként a
mizsei lakosokat.

2009. augusztus

Adacsi Fríz-Tej Szövetkezet

Kilátástalan helyzetben
a tejtermelõk
A lajosmizsei székhellyel mûködõ Adacsi Fríz-Tej Szövetkezet öt
megye 350 termelõjétõl, napi
35 ezer liter tejet vásárol fel,
aminek minõségét saját laboratóriumukban ellenõrzik, a pasztõrözést saját hõkezelõ üzemükben végzik, s a tároló kapacitásuk meghaladja a 66 ezer litert.
Legnagyobb feldolgozó partnereik évek óta a Sole-Mizo és a
Tolnatej Zrt.
Steinmetz György üzemvezetõ elmondása szerint, szövetkezetük tavaly még ötszáz gazdától tízezer literrel több tejet gyûjtött be naponta, mint most. Vagyis jelentõs a visszaesés, mert
nagyon nehéz idõszakot élnek
meg a magyar tejtermelõk. Számításuk szerint, 65 forint körül
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alkalmasak, és öt kisebb gépkocsink 25-30 hektós tartályokkal felszerelve. Mindennap úton
vannak, hogy begyûjtsék a tejet
a termelõktõl, illetve, hogy tovább szállítsák a feldolgozó cégeknek.
– Jelentõs – mert költséges
– probléma az is, hogy a szupermarketek, áruházláncok kitolják a fizetési határidõket kéthárom hónapra. Ennyivel késõbb kapják meg a járandóságukat a feldolgozó cégek, s
persze mi is. Ezért úgymond
faktoráltatjuk a számláinkat,
vagyis a feldolgozók tartozásának 80 százalékát rendszeresen
meghitelezik számunkra a
pénzintézetek. Ezért minden liter tej árából több mint két fo-

Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

Megtorpanás utáni ígéretes jövõ
A 160 éves múltra visszatekintõ, világméretû gyártóhálózattal rendelkezõ, német Freudenberg cégcsoport 2007. szeptemberében Lajosmizsén is gyárat alapított, a korábbi Agron Kft. telephelyén. Az új
Freudenberg Tömítés Ipari Kft. gyors fejlõdését jelzi, hogy már a következõ hónapban egy új, 1500 négyzetméteres gyártócsarnokot helyeztek üzembe a meglévõ két üzemrész mellé, egymilliárd forintos
ráfordítással. Az új technológiák, technikák beállításával egy év alatt
kétszeresére nõtt a bevételük, ahogy a dolgozói létszámuk is.
Ám a magas színvonalú gumi- miatt minden olyan bérmunkát
és formaalkatrészek (gépjármû- is elvállalunk, amiket berendevek, szaniter- és fûtésáruk tömí- zéseinkkel meg tudunk oldani.
tései), valamint a fékrendsze- Termelésünk újabb fellendülését
rekbe tartozó, különbözõ sze- abban látom jelenleg, hogy az
lepalkatrészek mizsei gyártói- eddigi két Freudenberg cég – a
nak látványos fejlõdése megtor- kufsteini és a reichelsheimi –
panni látszik az utóbbi hónapokban.
– Sajnos a gazdasági krízis
minket is utolért az elmúlt év végén – nyilatkozta lapunknak a
Freudenberg Tömítés Ipari Kft.
vezetõje, Molnár András. –
Speciális gumi -és tömítésipari
termékeink 80 százalékát
ugyanis, a világ különbözõ autógyártó cégeinek gyártjuk,
amelyeket elsõként érintett ez a
globális válság. Ezért mi is arra
kényszerültünk, hogy csökkentsük korábbi 170 fõs dolgozói mellett, egy harmadiknak, a
létszámunkat, és folyamatos át- schwalmstati vállalatnak is száltelepítések történjenek. A krízis lítunk jövõre. Ez azt jelenti, hogy

csaknem félezer
új termék, új cikkszám gyártására
lesz lehetõségünk,
ami 50 százalékos bevételnövekedést ígér.
– Ha minden a
tervek szerint alakul, akkor a következõ esztendõ
végére a dolgozó
létszámunk a tavalyi szintre
emelkedhet. Speciális gépekrõl,
berendezésekrõl lévén szó, al-

nálunk nagy hangsúlyt kap a
munkavédelem, amit az is jelez,
hogy az elmúlt két évben egyetlen említést érdemlõ üzemi balesetünk sem volt.
– Dolgozóink 90 százaléka
helybeli, az elmúlt évben mi voltunk a legjelentõsebb munkaadók Lajosmizsén. Éppen ezért,
igyekszünk a lehetõségeinkhez
mérten támogatni a várost, jó
kapcsolatokat ápolva a helyi vezetõkkel, intézményekkel.
Freudenberg Tömítés Ipari Kft.
Lajosmizse, Dózsa György út 2.
Tel.: 76/556-072

kalmazottaink külön képzésben
részesülnek Ausztriában vagy
Németországban. Egyébként

Lajosmizsei Charolais Kft.
Steinmetz György üzemvezetõ
van egy liter tej termelõi ára,
ami 20 forinttal több, mint a felvásárlási ár. Viszont állami támogatást csak körülbelül nyolc
forintot kapnak literenként. A
nyugati országokban ennek
sokszorosa a dotáció, nem csoda, hogy rengeteg külföldi tejtermék érkezik be olcsó áron
hazánkba. A nagy áruházláncoknál olyan tejet is kínálnak
mostanában, aminek 99 forint
litere.
– A gazdákkal együtt mi is
agonizálunk, ahogy a tejfeldolgozó cégek is, hiszen az árak
egyre csökkennek, miközben a
költségek egyre növekednek –
mondja Steinmetz György. –
Két éve még igen jó volt az export, ma már kivitelre gondolni
sem merünk. Az üzemanyag
árak az elmúlt hónapokban is
drasztikusan emelkedtek, amit
a jelentõsen felfejlesztett logisztikai rendszerünkön keresztül
szomorúan tapasztalunk. Van
két kamionunk, melyek egyenként 25 ezer liter tej szállítására

rint az õ kasszájukban marad,
vagyis igen költséges banki
ügyletrõl van szó, de csak így
tudjuk a gazdákat gyorsan kifizetni. Mi nem tolhatjuk ki a fizetési határidõket, hiszen a tejtermelõk többsége szinte egyik
napról a másikra él. Ha nem
kapják meg a járandóságukat
tõlünk – sok esetben a megállapodási határidõ elõtt –, nincs
mibõl etetni az állataikat.
– A legnagyobb probléma
persze az, hogy a magyar tejipar esetében nem látni még az
alagút végét – mondja a 16
dolgozót foglalkoztató lajosmizsei üzem fiatal vezetõje. – Ilyen
gazdasági, piaci helyzetben talpon maradni, valóban csak
mindennapi kemény küzdelmek
árán lehetséges.
Adacsi Fríz-Tej Szövetkezet
Lajosmizse, Gyártelep 5.
e-mail:
adacsi.fríz.tej@selcom.hu
Tel./fax: 20/314-0999,
21/380-8823

A szarvatlan marháktól a cseresznyéig
A hajdani lajosmizsei Kossuth Tsz-ben 1981-ben kezdtek el charo– C s a k s z a r v a s m a r h a t e - termést. Az új technológia része
lais szarvasmarha tenyésztésével foglalkozni. Késõbb e fajta õshazá- nyésztésével foglalkozik a kft- továbbá, hogy bakháton geotjából, Franciaországból hozattak be nagyon jó tenyészetekbõl tehe- jük?
extíliával takarva, csepegtetõ
neket és bikákat. A rendszerváltozást követõen alakult meg a Charo– A mai magyar gazdasági öntözéssel ellátva készült az üllais Kft.-t, s ez a vállalkozás viszi tovább a szövetkezetben megkez- viszonyok között hamar orra tetvény. Az eddigi eredmények
dett tenyésztõi, nemesítõi munkát. Sikereiket beszédesen jelzi, hogy bukik az, aki csak egy lábon igen ígéretesek, szép a gyünégyszer nyerték el az utóbbi években a magyar Húsmarha Tenyész- próbál megállni. Az állatok mölcs és kétszeresét tudja letési Nagydíjat. Tõlünk indult több környezõ ország törzstenyészete. egész télen trágyázott 25 hek- szedni a szüretelõ, mint a haNem véletlen tehát, hogy tavaly Lajosmizsén rendezték meg a tárnyi területén, tavasztól gyö- gyományos ültetvényen. A cseCharolais Világkongresszust.
nyörû zöldséget nevelünk, és resznye még viszonylag jól eladható volt az idén, de a megy– Ezt a fajtát õshazájában, a elvenni a fegyverüket – magyért olyan szégyenteljes árat
Loire völgyében eleve legeltekínált az összefonódott feldoltésre, ridegtartásra tenyésztetgozóipar, hogy leszedni sem
ték – nyilatkozta lapunknak
volt érdemes. Persze, csak záróBújdosó Márton, a Charolais
jelben jegyzem meg, hogy helyKft. ügyvezetõje. – Ezek az
ben nem is találunk szüretelésre
egyedek hatalmas termetûek,
vállalkozó embereket, miközhiszen a teheneknél nem ritka
ben mindenki a munkanélkülia 800-1200 kilós, a bikáknál
ségrõl beszél. Most kezdõdik a
pedig, a másfél tonnás sem.
paprika szezon, ami reméljük,
Ugyanakkor nagyon jámbor,
jobb bevételt hoz, mint a gyünyugodt vérmérsékletû, s kimölcsök.
mondottan húsjellegû jószá– A hírek szerint, egy jelentõs
gok, tejet csak annyit adnak,
környezetvédelmi beruházás
amennyi a borjak neveléséhez
elõkészületei folynak szarvas szükséges. Jelenleg a szaporulattal együtt meghaladja az Bujdosó Márton a Charolais Kft. egyik gyönyörû, nagydíjas bikájával marha telepeiken.
– Lajosmizse területén naezer egyedet az állományunk.
– Az évek során önök a gyarul: levágni a szarvaikat – van egy szép 10 hektáros gyü- gyon sok édes vizet rejt a föld
szarvatlan charolais tenyészté - brutális dolog, azt az állat is mölcsösünk is.
mélye. Ezek megóvása érdekésében értek el nemzetközileg megsínyli. Ezért kezdtünk dol– Eddig még sehol nem lát - ben, 2011-ig meg kell valósítais elismert eredményeket. Mi gozni a genetikailag szarvat- tam ilyen törzs nélküli ültet - nunk azt, hogy teljesen szigetelt
indokolta a génállomány erre lan vonaltenyésztéssel, az vényt…
placcokon lehessen etetni állakoncentráló módosítását?
amerikai kutatási eredménye– Ez a technológia is saját kí- tainkat, s a trágyaelhelyezést is
– Említettem, hogy ez a ket is hasznosítva. Mintegy sérlet, illetve fejlesztés. Isen va- szigorú szabályokhoz kötik. Egy
szarvasmarha kimondottan másfél évtizedes munkával el- lóban nincs máshol. A lényeg, igen jelentõs környezetvédelmi
jámbor fajta. Ám amikor vem- értük azt, hogy a szarvatlan hogy nincs a fának törzse, a beruházásról van szó, amihez
hes, iriggyé, agresszívvá válik, egyedek testméretben és hús- földtõl van elágaztatva, hogy sikerült nyernünk uniós pályázaha takarmányról van szó. Azt formában is elérik a szarvalta- létra nélkül lehessen leszedni a ti támogatást.
figyeltük meg, hogy az ilyen- két. A másik kitûzött tenyésztéLajosmizse, Mizse 91.
kor gyakori csaták során a si cél a testhossz növelése,
Telefon: (00-36) 76/356-847
szarvaikkal olyan sérüléseket ami a könnyû ellést segíti, és a
Mobil: (00-36) 30/9535-155
Fax: (00-36) 76/555-338
okoztak egymásnak, amik ve- legértékesebb húsrészt, a háte-mail: charolais@charolais.lin.hu
télésekhez vezettek. Fizikailag színt növeli.
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Teljes körû pénzügyi szolgáltatás
Az Örkényi Takarékszövetkezet
munkatársai is készülnek minden évben a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatára, hiszen meghatározó szerepet
játszanak a helyi közösségi
életben.
Takarékszövetkezetünk magyar emberek közösségének a
tulajdona, nem a banki kategóriába tartozunk, hanem szövetkezeti pénzintézetként mûködünk. Teljes körû lakossági
és vállalkozói igényeket kielégítõ pénzügyi szolgáltatást
végzünk. Lakossági és vállalkozói számlát vezetünk forintban és devizában egyaránt.
Igény szerinti felhasználásra
hiteleket nyújtunk, támogatott
kedvezményes kölcsönöket in-

tézünk. Ügyfeleink interneten
bárhonnan intézhetik utalásaikat, bankkártyával bárhol vásárolhatnak a világban.
Számlájuk egyenlegérõl, forgalmáról telefonon kaphatnak
értesítést.
Munkatársaink angol nyelven is tudnak megfelelõ információt adni az itt mûködõ vegyes vállalatok más nemzetiségû dolgozói, vezetõi részére.
Szolgáltatásainkat kibõvítettük a biztosítások közvetítési tevékenységével. Így nálunk 29
biztosító kínálatai közül választhat a szerzõdéskötést igénylõ.
Mint biztosítási alkuszok meg
tudjuk keresni az adott igénynek
legmegfelelõbb – legolcsóbb,

vagy legteljesebb szolgáltatást
nyújtó – biztosítási terméket.
Lajosmizsén, Kecskeméten
és Felsõlajoson vannak BácsKiskunhoz tartozó kirendeltségeink, üzletházaink.
Kérjük keressenek bennünket, vegyék igénybe a munkatársaink által kínált üzleti lehetõségeket! Ismerjék meg széles körû szolgáltatásainkat!
Várjuk Önöket!

Az Örkényi Takarékszövetkezet
munkatársai

SEBÕK AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT
– Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók könyvvezetése
– Alapítványok és közhasznú szervezetek könyvvezetése
– Bérszámfejtés és TB-ügyintézés
– Adóbevallások készítése õstermelõknek,
magánszemélyeknek
– Pályázatkészítés
– Európai uniós és magyar társfinanszírozású projektek
könyvvizsgálata
– Gazdasági társaságok eseti és állandó könyvvizsgálata
– Önkormányzatok és költségvetési intézmények
könyvvizsgálata

Sebõk Márta
okl. közgazdász,
bejegyzett könyvvizsgáló
Lajosmizse,
Deák F. u. 2/A
Tel.: 76/555-018
Tel./fax: 76/555-019
e-mail:
sebokaudit@sebokaudit.hu

A LAJOSMIZSEI FATELEP AJÁNLATA
7 éve a mesterek és a lakosság szolgálatában
ASZTALOSOKNAK
G Fûrészárú mûszárított G Borovi, tölgy, bükk, luc fûrészárú
G Tömbösített, táblásított anyagok
ÉPÍTÕKNEK
G Fûrészárú egyedi méretben is G OSB lap, zsindely,
gipszkarton G egyéb kiegészítõk
Lajosmizse, Arany J. u. 2.
Tel.: Hornacsek Imre 30/9-437-589 Fax: 76/ 454-589
Alföldi Civil Napló
Megjelenik
30.000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/505-041
Fax: 76/505-042
Nyomtatás:
Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892
A lajosmizsei összeállítást támogatta:

Grand Coop TÉSZ Kft.
Kiadó
Kecskemét
belvárosában
egy egyszobás

lakás.
Tel.: 30/9788-480
76/505-041

Mobil Szerviz Kft. – Mûszaki vizsgáztatás
Lajosmizse, Mizse 91. Tel.: 76/555-530 Tel./fax: 76/555-531
Nyitva: hétfõtõl péntekig 7.00–15.30-ig
e-mail: info@mobil-szerviz.hu
Elõzetes telefonos egyeztetés alapján személy-, tehergépjármûvek,
motorkerékpárok, mezõgazdasági vontatók, lassújármûvek – utánfutók,
lakókocsik, pótkocsik és autóbuszok közlekedésbiztonsági vizsgálata,
mûszaki vizsgára felkészítése és vizsgáztatása.
Különleges felépítményû és nemzetközi
közúti áruszállítást végzõ jármûvek vizsgáztatása.
Benzin-, gáz kettõs üzemû gépjármûvek gázbiztonsági szemléjének elvégzése,
környezetvédelmi vizsgálata, mûszaki vizsgáztatása.
GÉPJÁRMÛVEK EREDETISÉGVIZSGÁLATA

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ
VDO KIENZLE típusú menetíró (tachográf) berendezések ellenõrzõ vizsgálata, illesztése.
Castrol, Fuchs Titan és Valvoline olajok forgalmazása.

2009. augusztus
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Cseh Pékség

Beszélgetés dr. Kiss Endrével

Házias finomságok

A vidék bankjainak missziója

A lajosmizsei üzemünkben átalakítási munkát hajtottunk végre,
lebontottuk a korábbi kemencét,
s nagyobb, energiatakarékosabb sütõberendezés került helyette beépítésre - nyilatkozta lapunknak Cseh Zoltán ügyvezetõ

– Fontos megemlítenem, hogy
új termékkel jelentkeztünk a palettán. A pékségünk által készített
sajtos, illetve tepertõs pogácsa
házi jellegû, és sokakat emlékeztethet a gyerekkorból ismert
ízvilágra. Több zsiradék felhasz-

igazgató. - A kapacitás talán növekedni fog a beruházás által,
gazdaságosabban lesz üzemeltethetõ, mert meglehetõsen drága mulatság volt a régi típusú,
energiafaló eszköz üzemeltetése.
A benti átcsoportosításoknak –
többek között új helyre került a
kelesztõ – köszönhetõen rugalmasabb a munkavégzés, a technológia jobban használhatóvá
vált. A leglényegesebb viszont, és
a mai gazdasági körülmények
közepette örömteli, hogy együtt
maradt a régi, jól mûködõ csapat, sõt elképzelhetõ, hogy cégünk még bõvíteni is tudja a dolgozói létszámát

nálásával gyártjuk az összetételében új pogácsát, de küllemében megõriztük a korábbi szép
formáját. Örömmel közölhetem,
hogy egy áruházlánc részérõl
komoly igény, érdeklõdés merült fel az általunk készített termék értékesítésére. Újabb beruházást nem tervezünk, idõvel
viszont a jármûparkunkat szeretnénk korszerûsíteni. Legfontosabb feladatunk, a kecskeméti telephelyünk megváltoztatása
folyamatosan a szemünk elõtt
lebeg, mert termelõüzemként
egyre nehezebb itt dolgoznunk,
de ez egyelõre a távolabbi jövõ
zenéje.

Tanulj Dániában!
Agrárdiplomával rendelkezõ 30
év alatti, vagy mezõgazdasági
szakmával bíró 25 év alatti lányok és fiúk jelentkezését várják
10 hetes dániai farmgyakorlatra, munkatapasztalat-szerzésre
és nyelvtanulásra. A Leonardo
program fedezi az útiköltséget,
a szállás díját, a biztosítást, valamint az étkezési hozzájárulást.
A résztvevõk munkatapasztalatot szerezhetnek, gyakorolhatják

a nyelvet, kapcsolatokat építhetnek és nem utolsó sorban megismerhetnek egy más népet,
kultúrát. A várható indulási idõpont 2009. szeptember 19., hazaérkezés november 29. A
programról részletes tájékoztatás található a www.maeosz.hu/
leonardo honlapon, e-mailes
jelentkezés:
civilcenter@
t-online.hu. Jelentkezési határidõ: augusztus 28.

Dr. Kiss Endre szigetvári pénzügyi szakemberrel, szövetkezeti elnökkel Kecskeméten beszélgettünk. Mit elmondta, gyakran látogat a
hírös városba, hiszen a Baranya megyei település pénzintézete nálunk is mûködtet kirendeltséget. A Szigetvári Takarékszövetkezet fejlõdésérõl, jelenlegi helyzetérõl így nyilatkozott lapunknak:
– Amikor
1991-ben a
pénzintézetünkhöz kerültem,
kilencmilliós saját tõkéjû takarékszövetkezetet örököltem, 400 milliós betétállománnyal. Mára a saját tõkénk hárommilliárd forint.
Ugyanakkor mérleg fõösszegünk 50 milliárd, a betét 38
milliárd, a hitelállományunk
pedig 24 milliárd forint. Tudom, hogy ez nem nagybanki méret, de takarékszövetkezeti kategóriában igen jeDr. Kiss Endre
lentõsnek mondható. Minden olyan pénzügyi szolgál- ben hozzák meg, és pedig
tatást, ami ma hazánkban azok, akik pontosan ismerik
létezik, azt mi is meg tudjuk a helyi körülményeket. Ez feadni az ügyfeleinknek. 1991 lelõsség is, kockázat is, de
tavaszán 9 fiókunk volt, ma nagyon fontos ismérvünk.
18 kirendeltséggel vagyunk Ám, ezen a hektikus piacon
jelen az országban. Ezeknek nemcsak, hogy fennmarada létesítése természetesen tunk, hanem jelentõsen nõtmind pénzbe került, ám mi tünk, gyarapodtunk. A masoha nem kaptunk semmifé- gyarországi takarékszövetle olyan támogatást, amilye- kezetek mérleg fõösszege,
neket a kereskedelmi ban- az 1990-es 70 milliárd hekok – amelyek többségé- lyett, ma már 1500 milliárd
nek, a privatizáció folytán, forint. Ez önmagáért beszél.
– Szigetvár miért szereti
gazdag nyugat-európai tulajdonosai lettek. Pedig az K e c s k e m é t e t ?
állami támogatást a vidék
– Édesanyám zongoratabankjai, a takarékszövetke- nár volt, Kodály városához
zetek is megérdemelték vol- amúgy is kötõdött, sokat járna, hiszen missziót teljesíte- tunk ide. A bankárnak azonnek ezek a 100%-ban ma- ban, Kecskemét egy nagy kigyar lakosság által tulajdo- hívás. Mert az itt élõk hozzánolt pénzintézetek. Amikor állása egy pénzintézethez,
egy kistelepülésen megszûnt teljesen más, mint Baranyáaz iskola, a téesz, az áfész, ban, igaz, a Duna-Tisza köa posta, mi akkor is ott ma- ze amúgy is egy gazdag réradtunk. Ami a hátránya – a sze az országnak. Érdekes
kisebb tõke – az éppen az ugyanakkor, hogy az itteni
elõnye is a takarékszövetke- forgalomhoz hat ügyintézõ
zetnek: a döntéseket hely- kell, ugyanehhez Pécsen, a

baranyai megyeszékhelyen
12 szakembert kell foglalkoztatni. Vagyis az itteni
pénzügyi szokások, az egyegy ügyfélhez kötõdõ nagyságrendek azt eredményezik, hogy kevesebb ügyféllel
tudunk azonos forgalmat
produkálni.
– Hogyan érintette a vál ság a szövetkezetüket?
– A mi csapjainkat nem
zárták el sem Brüsszelben,
sem Londonban, de még
New Yorkban sem. Ugyanis
nem tehették, mert a mi
csapjaink helyiek, ahogy a
kötõdések is. Másrészt a
szövetkezési méretek magukban hordozzák azt, hogy
az ügyvezetés helyben,
szem elõtt van. És szem elõtt
vannak a tagság által választott testületek is, az
igazgatóság, a felügyelõbizottság… A felelõsség szempontjából mindegy, hogy
egy szövetkezeti részjegy
ezer, ötezer vagy százezer
forint. Felelõsséggel, bizalommal az ruházza fel a vidéki takarékszövetkezetek
szakembereit, hogy tagjaik
körében élnek, közöttük járnak, naponta látják egymást.
Egyik jelmondatom a Pécsi Egyetem aulájából való:
„Per aspera ad astra.” Magyarul: Göröngyös úton a
csillagokig. Mert az élet, illetve a gazdasági és pénzügyi szféra útjait járva, sokszor a göröngyökbe kapaszkodva tudunk elõre lépni. S
bár a csillagok messze vannak, de feléjük tartunk…
– Sokszor megmutatták
már támogatói arcukat. Mi ért?

Ti világban portyázó népek, távol lakók és örök vándorok, kik a kihívást és vitézséget keresik. Ti is pihenni vágyók, jót enni és jót mulatni, jöjjetek!

Történelmi Kun-szállás foglalás
– a világtalálkozó társrendezvénye – KUNSZÁLLÁS, 2009. szeptember 11-13.
www.idoutazas.kunszallas.hu
Széles mosolyú, nagy bajuszú, kedves és
vendégszeretõ kunok várják Önöket!
Erõs és büszke nemzet hívja fiait és lányait! Várjuk a megrögzötteket és hívjuk
a kételkedõket. Egy varázslatos idõutazás részese lehet a család apraja és
nagyja. Lovasok, íjászok, ökrös szekér és
más õshonos állatok kíséretében több
mint 60 jelmezes statiszta korhû viseletben. Ez jelenti a kun-szállás foglalást.
Néptáncosok, népzenészek az ország
minden tájáról, kézmûvesek akik közé
bárki lekuporodhat, hogy ellesse tudományuk. Remek játékok örökmozgó harcos palántáknak.
Kovácsmûhely. Pénzverde. Az egyetlen
lehetõség, amikor saját kezûleg sajtolhatja kun emlékpénzét. Jurták, sámándalok, parázson járás. Harcosok viadala,
íjjal szablyával, dárdával. Kun-MagyarMongol virtuális összecsapás.

KONCERTEK ÉS EGYÉB VIGADALOM HAJNALIG.
MUTASSUK MEG EGYÜTT, HOGY BENNÜNK ÉL MÉG ÕSEINK VIRTUSA, S MI VAGYUNK ENNEK MÉLTÓ ÖRÖKÖSEI!

Ingyenesen szállást is foglalhat nálunk a nomád kempingben, csupán elõzetes helyfoglalást kérünk.
Szeretettel várjuk, legyen vendég nálunk!

Részletes információ: Petõfi Rendezvényház: 76/655-032 – Kovács Márta: 30/3577-054

– Meggyõzõdésem, hogy
ha egy adott területen végzett szolgáltatásokból van
haszon, akkor ugyanennek
a közegnek illik valamit
visszaadni is. Én ezt nem áldozatnak vagy jótékonyságnak tekintem, hanem segítségnek. És minden cél jó,
amely az adott közösségnek, a mi ügyfélközösségünknek hasznos. Szeretnénk, ha az a közel ötven
ezer ügyfél, akit mi szolgálunk, azt érezné, hogy ilyen
tekintetben is lehet ránk
számítani. Mi egy évben a
megtermelt nyereség öt-tíz
százalékát fordítjuk civil
szervezetek, egészségügyi,
oktatási, kulturális intézmények, sportegyesületek támogatására. S annak a 45
önkormányzatnak a rendezvényeihez, amely bennünket
választott
számlavezetõ
bankjának, 100-200 ezer
forinttal járulunk hozzá
minden évben. Nemrég kértem meghallgatást Mayer
Mihály pécsi püspökhöz, és
azt mondtam: mivel a püspökség az idén ezer éves,
szeretnék jelképes egymillió
forintot felajánlani. A kecskeméti Porta Egyesület is
megkeresett,
hogy
a
pécsváradi apátság egyik
kistelepülésében támogassuk egy templom építését.
Amikor láttam azt, hogy a
felsorolt lehetõségek között
nem csak milliósak vannak,
hanem, mondjuk pár százezerért egy bejárati ajtót is
lehet választani, akkor azt
gondoltam, hogy bár ezer
egy helye van a támogatásainknak, ez most tényleg a
legjobb helyre megy.
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Az APEH megyei tapasztalatai

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE

A válság ellenére, több az adóalany
Eltelt az év elsõ fele. Milyen eredménnyel zárta ezt az idõszakot az
APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, hogyan alakultak az
adóbevételek? – Egyebek mellett ez iránt érdeklõdtünk Tamásné
Czinege Csilla igazgatónál.
– Régiós szinten – a kiemelt adó és járulék nemekre
– 263,5 milliárd forint, ezen
belül Bács-Kiskun megyében
94,8 milliárd forint befizetést
teljesítettek az adózók. A költségvetés nettó bevételéhez
209,3 milliárd forinttal járultak hozzá a régióban székhellyel rendelkezõ adófizetõk.
A Bács-Kiskun megyei adózók
ebbõl 67,5 milliárd forintot
juttattak a költségvetésbe. A
Tamásné Czinege Csilla
gazdasági recesszió következtében – de az elõzetes vára- másrészt a gazdasági válság
jelentõsen
kozásoknak megfelelõen – a következtében
régió elsõ félévi bruttó bevéte- visszaesõ gépjármûilleték milei 3,2 százalékkal maradnak att – 7,1 százalékos csökkeel az elõzõ év azonos idõsza- nést, a megyei jogú városok
kának adataitól. Ugyanakkor tekintetében pedig, 36,6 száaz országos és a régiós szintû zalékos növekedést jelentett.
– A gazdasági válsággal
adatoktól eltérõen Békés megyében a kiutalások csökke- összefüggésben felmerül a
nése és a befizetések emelke- kérdés, hogy vajon csökkent-e
dése tapasztalható, ami által a vállalkozói kedv?
– Azt tapasztaljuk, hogy a
a féléves nettó bevétel ott 47
gazdálkodási tevékenységet
százalékkal nõtt.
folytató adóalanyok száma
Illetékek
nemhogy csökkent, de csak– Ma már az adóhatóság nem 5000-rel nõtt. Jelenleg a
feladata az illetékek beszedé - régióban 230 ezer, a megyése is.
ben pedig 91.800 adóalany
– A régióhoz tartozó me- folytat gazdasági tevékenységyei illeték számlákon 7,9 get. Bár a régióban az egyéni
milliárd forint bevétel képzõ- vállalkozók száma valóban
zõdött az elmúlt félévben. Eb- csökkent 3,8 százalékkal, de
bõl Bács-Kiskun megyében 3,4 százalékkal több társas
3,6 milliárd forint folyt be, vállalkozás mûködik, és 4,2
ami 30 százalékkal haladja százalékkal több az adószámeg a tavalyi év azonos idõ- mos magánszemélyek szászaki teljesítését. A megyei ön- ma, mint 2008. elsõ félévkormányzatoknak és a régió ének végén.
megyei jogú városainak öszEllenõrzések
szesen 4,4 milliárd forintot
– Mennyire veszik igénybe
utaltunk át. Ez a megyei önkormányzatok tekintetében – az adózók az új telefonos tá az öröklési illetékkel kapcso- jékoztatási lehetõséget?
latos
jogszabályváltozás,
– Igazgatóságunk Contact

Center hálózata eddig több
mint 64 ezer telefonhívást fogadott ebben az évben – ami
egy munkanapra vetítve átlagosan 515 beszélgetést jelentett -, de nõtt az elektronikusan és a papír alapon érkezõ
adózói kérdések száma is. Az
APEH július 1-jétõl bevezette
új szolgáltatását, a telefonon
keresztül – az adótitok sérelme nélkül – történõ ügyintézést, egyedi ügyekben történõ
tájékoztatást. Ezen új szolgáltatás keretében az adózók
adóalany nyilvántartással, folyószámlával, bevallásokkal
kapcsolatos ügyeiket intézhetik, meggyõzõdhetnek az ellenõrzés tényérõl, valamint a
tagállami partner közösségi
adószámának érvényességérõl is.
– Mit mutattak mostaná ban a sokrétû ellenõrzéseik?
– Igazgatóságunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a
kötelezettségüket elmulasztó
adózók székhelyvizsgálatára,
melynek nyomán az év elsõ
hat hónapjában 395 határozatot hoztunk adószám felfüggesztése tárgyában, és 335
esetben rendelkeztünk az
adószám törlésérõl.
A feketegazdaságnak az ellenõrzés eszközeivel történõ
kifehérítése továbbra is kiemelt vizsgálati célunk, melynek megvalósítása érdekében
igazgatóságunk mintegy 15
ezer ellenõrzést folytatott le a
régióban. Ennek eredményeként 15,1 milliárd forint nettó
adókülönbözetet tártunk fel,
és 8,7 milliárd forintnyi szankciót szabtunk ki. A jogkövetõ
magatartásra való ösztönzést
szolgálja az újonnan, jogelõd
nélkül alakult társaságok
helyszíni ellenõrzése. Az ellenõrzési tevékenységhez kap-

– 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. szeptember 9-én és 16-án (szerda) 17-19 óráig az Erdei Ferenc Mûvelõdési
Központban (32-es terem) 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

csolódóan 2,9 milliárd forint
értékre tettünk büntetõ feljelentést.

Végrehajtások
– A felszámolás és végre hajtás terén mik a tapaszta latok?
– A hivatal hatósági eszközeinek alkalmazásakor is –
elsõsorban a szankciók megállapításakor és a fizetési
könnyítési kérelmek elbírálásánál – mérlegel, és méltányosan jár el a gazdasági
visszaesés következményei
miatt. A tárgyidõszakban lefolytatott 108 ezer végrehajtási eljárás eredményeként a régióban 14,1 milliárd forint,
Bács-Kiskun megyében pedig
5,6 milliárd forint lejárt esedékességû tartozást szedett be
az igazgatóság. A kiküldött fizetési felszólítások száma jelentõs, meghaladja a 25 ezer
darabot. A régióban 295
elektronikus árverést hirdettünk meg, megtérülési arányuk 73,5 százalékos volt.
– A fizetési könnyítési-, illetve mérséklési kérelmek régiós szintû száma az elõzõ év
hasonló idõszakához képest
6 százalékkal emelkedett, a
kérelmezett összeg pedig, 12
százalékkal nõtt. Bács-Kiskun
megyében 8.700 darab ilyen
kérelmet terjesztettek elõ az
adózók, melyek összesen 5,6
milliárd forintra irányultak. A
gazdasági válság hatása a
végelszámolási eljárások darabszámának az elõzõ év hasonló idõszakához képest 35
százalékos növekedésében is
megnyilvánul. Jelentõs számú végelszámolási eljárás
folytatódott felszámolási eljárással és ebben a félévben
két adózó esetében indult
csõdeljárás.

Kecskemét, Erdei Ferenc MK, 2009. szeptember 9-én
és 16-án (szerda) 17–19 óráig
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TB−által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmannok, kemping
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ!

Telefon: 76/441-363, e-mail:
thermal@thermaltiszapart.hu

Nyitva: mindennap 9–20 óráig!

Továbbra is magas színvonalon

Új helyen a Senator
Új helyre költözött az igényes
ajándékokat kedvelõ, a különleges italokat elõnyben részesítõ, ínyenc vásárlók körében
népszerû Senator Ital és
Édesség Szaküzlet.
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. A költözés
egyik célja, hogy kibõvülõ választékával –
népmûvészeti termékek,
kézimunkák – jobban
figyelnek a turisták igényeire, és a Lestár téren igényesebb környezetben, új szolgáltatásokkal tudják fogadni vásárlóikat.
Márkás italaik között mindenki találhat az egyéni ízlésének megfelelõt, whiskybõl többfélét árusít az üzlet – melyek
közül a malátából készült ital
igazi csemege az ínyencek számára –, valamint különleges likõröket is kínálnak. A külföldrõl
származó, kiváló minõségû
csokoládékért szintén érdemes
bepillantani a Senatorba. Nem-

csak gasztronómiai élményt
nyújtó termék kapható, hanem
különféle ajándéktárgyakat –
köztük gyönyörû kristálypoha-

rakat – is kínálnak. Egyedi kívánságokat is teljesítve, bármit
meghoznak vásárlóik számára,
és fontos megemlíteni, hogy
igény szerinti ízléses ajándékkosarakat készítenek, amiket kérésre házhoz is szállítanak.
Kecskemét Lestár tér. 2.
(Barátok temploma mellett)
Tel.: 76/ 483-252
Mobil: 30/ 853-69-72
www.mrsenator.hu
e-mail:
mrsenator@mrsenator.hu

