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Kedves Vendégeink!
Õszinte izsáki barátsággal invitálom Önöket szeptember
utolsó hétvégéjére Izsákra, a
XXVII. Izsáki Sárfehér Napok
rendezvényeire. 1936 óta ünnepeljük szõlõnket, a vele dolgozókat, és éltetjük ezzel is a
reményt, hogy van jövõje az
izsáki szõlõnek és a belõle
megélni kívánóknak. Így gondoljuk ezt akkor is, ha látnunk
kell, hogy sajnos nem könnyû
a helyzetük a gazdálkodóknak. Elég, ha csak az elmúlt
évek, de különösen a tavalyi
szõlõ-gyümölcs felvásárlási
árakra gondolunk.
Ám az izsákiak mindig,
minden helyzetben kitartóak
voltak, s e kitartásnak elõbbutóbb meg is lett az eredménye. Ezt a reménykedést tükrözte az elsõ Sárfehér Napok,
s ezt tükrözik az azóta megrendezettek is. E bizakodáshoz
jó okot ad az a fejlõdés, melyen városunk átment az elmúlt években. Hagyományaink szerint ilyenkor, a Sárfehér
Napok keretében adjuk át az
év vagy az idõszak egy-egy
beruházását. Jeles és fontos

Izsáki Sárfehér Napok
4−5. oldal

városfejlesztési események sorát kapcsolhattuk már eddig is
az izsáki ünnephez. Egyebek
mellett nagyberuházásaink átadását, avatását, vagy 1997ben azt az ünnepséget, ahol
átvehettük a várossá nyilvánító oklevelet és a díszkulcsot. E
jeles esemény nyitánya volt
annak a fejlõdésnek, melynek

eredményeként ma már jelentõs térségi szerepet tölthet be
településünk.
Idén, a nehéz gazdasági
körülmények ellenére is van
mit átadnunk ünnepünk alkalmából. A városközpont és
négy utca megújításának örülhetünk. A Sárfehér Napok
szombati programjában kerül

Történelmi csodaparkot
csinálnak Kecskeméten
Ez a projekt közép-európai csoda lehet, mely meg fogja rázni a magyar turizmust - mondta a minap Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették, hogy történelmi témapark épül Kecskeméten. Az eseményen részt vett dr Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere,
Philippe de Villers, a Vendéé Megyei Közgyûlés elnöke, a francia élménypark szellemi atyja, valamint Nicolas de Villers, a francia Puy
du Fou vezetõje is. Ugyanis a világhírû Puy du Fou történelmi park
mintájára és szakmai segítségével 2013 nyarán szeretnék megnyitni a magyar történelem dicsõ korszakait korhû jelmezekben, mûvészi elõadásban bemutató élményparkot.
Az elsõ ütemben megelevene- ta, az alapítók célja, hogy kidik a nándorfehérvári csata, a használják az idegenforgalom
honfoglalás és az államalapí- által kínált lehetõségeket és egy
tás. A késõbbiek során bemu- vonzó attrakcióval Bács-Kiskun
tatják Nagy Lajos korát, majd a megyébe invitálják a hazai és a
Rákóczi vagy az 1848-as sza- külföldi turistákat. A francia tabadságharcot. Egy-egy törté- pasztalatok alapján megtízszenelmi helyszínt több ezer férõ- rezheti a látogatók számát a behelyes nézõtérrõl tekinthetnek ruházás. Már az indulásnál négy
szabadtéri rendezvény lesz, és
meg a látogatók.
A projekt szellemi alapkõleté- egy fedett színház, ahol napi
telén Bányai Gábor hangsúlyoz- négy elõadást tartanak. Két-

évente újabb attrakciókat terveznek, és a késõbbiek során elkészül az esti szabadtéri szuperprodukció, mely Bács-Kiskun
történetét mutatja be.
A legjobb francia szakembereket hívták meg, akik segítenek
a megvalósításban. A történelmi
tematikus emlékparkot magyarfrancia közös gazdasági társaság fogja hazai befektetõk bevonásával felépíteni, valamint üzemeltetni. A jövõ nyáron induló
kecskeméti helyszínû beruházás
elsõ üteme 83 millió euróba kerül majd. A négy év alatt elkészülõ parkban várhatóan 500
fõt alkalmaznak, mely egész napos programot biztosít az érdeklõdõknek. A vendéglátás magyar termékekbõl áll majd, amit
a megyében mûködõ vállalkozások állítanak elõ.

sor ezek ünnepélyes átadására. E beruházások önerõbõl és
uniós támogatásokkal valósultak meg, tovább növelve Izsák
városias komfortját, az izsákiak kényelmét.
Örömmel tölt el, hogy több
évtizedes tapasztalatunk szerint a Sárfehér Napok nemcsak Izsákon, hanem térsé-

günk szinte valamennyi településén szívesen várt esemény. Jó látni, hogy izsákiak
és vidékiek ezrei látogatják e
napokon a kiállításokat, a
fõtéri programokat és a fogathajtó pálya versenyeit,
mûsorait.
Én úgy gondolom, hogy
mindegyik program, amely az

idei három napon várja az érdeklõdõket, garancia arra,
hogy jól érezzék magukat a
hozzánk látogatók. Szép napokat kívánok minden kedves
vendégünknek Izsákon, a Sárfehér Napok alkalmából!
Mondok József
polgármester

Láthatatlan húrok

A Pusker lányokról készült filmnek köszönhetõen nem csak
lenyûgözõ zenei élményben lehet részünk, de betekinthetünk
saját külön kis világukba is,
amiben a zene és egy családi
titok mellett a különleges test-

véri kapcsolat játssza a fõszerepet.
Szeptember 26-án (vasárnap) 21:45-kor láthatjuk a Láthatatlan húrok – A tehetséges
Pusker nõvérek címû filmet a
magyar HBO csatornán. A film

a tehetséges kecskeméti
testvérpárról,
Pusker Júliáról és Ágnesrõl szól. Mindketten remekül hegedülnek. Ezt több nemzetközi és hazai sikerük
bizonyítja.
A film a komolyzene jegyében készült,
de mindenekelõtt egy
különleges testvéri
kapcsolat játssza a fõszerepet. A lányok saját külön kis világát
mutatja be, ahogy azt
Sós Ágnes rendezõ
látta/látja. A hetven perces dokumentumfilmbõl kiderül, hogy
a hegedûs testvérpár mennyire
elválaszthatatlan egymástól, illetve az is, hogy bár két külön
személyiségrõl van szó, mégis
mennyire egyformák.

Adózási tudnivalók

Viking-show a francia élményparkban

A közismert kecskeméti
Global Tax-Office Kft.
ügyvezetõje, Nagy Nor bert okleveles nemzetközi
és forgalmi adószakértõ
segítségével ismét hasznos, idõszerû adózási tanácsokat kínálunk olvasóinknak lapunk 2. oldalán.
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Amikor több mint tíz évvel ezelõtt
a fogyasztóvédelmi törvény létrehozta a békéltetõ testületek Magyarországon addig ismeretlen
intézményét, Európa-szerte már
komoly tapasztalatokra építve
alkalmazták a fogyasztói panaszok és viták rendezésének e
módját. A Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
mellett mûködõ, 26 tagú békéltetõ testület munkájáról és tapasztalatairól ezúttal Puskásné
dr. Csorba Éva titkárt kérdeztük.
– Kik alkotják a testületet?
– A vállalkozói érdekek képviseletét a kamara által delegált
vállalkozások képviselõi biztosítják, a fennmaradó 50 százalékot pedig a civil szervezetek adják. Ez utóbbi a gyakorlatban a
Fogyasztóvédelmi Egyesület megyei szervezetét jelenti.
– Mi a békéltetés vezérgondolata?
– A viták kölcsönös kompromisszumokon alapuló, békés
tisztázása. Ez természetesen
szakmai alapon, mindkét fél bevonásával történik. E szemlélet
egyre erõteljesebben jelenik
meg a társadalomban, ami az
ügyek számának folyamatos
emelkedésében mérhetõ le. A
békéltetés fõ erényei közé sorolható továbbá a gyorsaság és az
ingyenesség.
– Milyen munkakapcsolatban
van a testület és a megyei ka mara?
– Helyileg és költségvetés
szempontjából Bács-Kiskunban
is a kereskedelmi és iparkama-

Kamarai békéltetõ testület

Gyors, ingyenes, hatékony
rához tartozik a békéltetõ testület. Ez a háttér gyakorlatilag
zökkenõmentessé teszi a munkát, mert a kamara megelõlegezi a költségeket, valamint biztosítja a technikai és pénzügyi feltételeket.
– Milyen jellegû problémák,
panaszok tartoznak a békéltetõ
testület hatáskörébe?
– A fogyasztó és a vállalkozás
közötti, a termék minõségével,
biztonságosságával, a szolgáltatás minõségével, a szerzõdések
teljesítésével kapcsolatos jogvita
bírósági eljáráson kívüli rendezése a békéltetõ testület kompetenciája. Az ügyeket háromtagú
tanács tárgyalja. A szolgáltatások körében gyakran merül fel
probléma az építõ- és szakipari,
pénz-, hitel- és biztosításügyi,
mobiltelefon- és internetszolgáltatásokkal összefüggésben. A
termékügyek között különösen
gyakoriak a cipõkkel, háztartási
gépekkel és elektronikai készülékekkel kapcsolatos meghibásodási, jótállási, szavatossági panaszok. Fontos tudni, hogy a békéltetõ testület nem hatóság és
nem is bíróság. Ez abban mutatkozik meg elsõsorban, hogy mi a
vitázók közötti egyezségre törekszünk. A legnagyobb sikernek
azt tekintjük, amikor ez az egyezség mindkét fél megelégedésére

Szüret
az Új Tanya−
csárdában
2010. szeptember 26. (vasárnap)
Programjaink 11 órától:
Szõlõdarálás, préselés, mustkészítés,
mustivó verseny, mustkóstoló
11–15 óra között:
Kézmûves foglalkozás
kocsikázás, lovaglás
12 órától ünnepi ebéd, cigányzenével fûszerezve
Menü:
G Szüretnapi tejszínes csirkeraguleves
G Sültes tálon: Kemencében sütött tûzdelt bárány
grillezett õszi zöldségekkel, párolt káposztával
Borjúsült színes paprikaraguval, fûszeres mogyoróburgonyával
G Rácsos almás-diós lepény karamellöntettel
Délután:
Kocsikázás, lovaglás, méneshajtás, lovasbemutató
A szüreti ebédmenü ára: 4.950 Ft/felnõtt, 3.300 Ft/gyerek
(4-14 éves kor között)
+ajándék: a programokon való részvétel

Tanyacsárda Étterem – 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: 76/356-010, Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu

megszületik, és az ügy megnyugtatóan rendezõdik. Ehhez azonban az érintettek kompromiszszum készségére is szükség van.
Amennyiben az álláspontok
mégsem közelednek, akkor a
szakemberek véleménye dönt,
ami a körülmények rendkívül

– Sajnos erre is van példa.
Ilyenkor csak ajánlás jellegû határozatot tud hozni a békéltetõ
testület, s végsõ soron nyilvánosságra hozható az adott vállalkozás neve, és a vele szemben felmerült kifogások. Ebben az esetben az igazát keresõ panaszos-

A békéltetõ testület elnöke dr. Gál Gyula és titkára
Puskásné dr. Csorba Éva
alapos vizsgálatán nyugszik. Az
egyezséget és a kötelezést tartalmazó határozatot már bírósági
végrehajtási záradékkal is el lehet látni, amennyiben a panaszolt nem tejesíti a megadott határidõn belül a határozatban
foglaltakat.
– Elõfordul, hogy az együttmûködés teljes hiányát tapasztalják?

nak nincs más lehetõsége, mint
bírósághoz fordulni. A békéltetõ
testületek mögött álló tíz év tapasztalata azt mutatja, hogy ilyenkor a bíróságok kíváncsiak a nálunk lefolytatott szakértõi vizsgálat
tapasztalataira.
– Az országban egyedülálló
módon, Kecskeméten a vitás ügyek
megelõzésére is figyelmet fordítanak. Bevált ez a kezdeményezés?

– A törvény lehetõséget ad arra, hogy a kereskedõ, a vállalkozó elõzetesen úgynevezett alávetési nyilatkozatot tegyen, amivel
kifejezi, hogy fogyasztói panasz
esetén a békéltetõ testület döntését magára nézve kötelezõnek
tartja. A Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei és
kecskeméti szervezete megkülönböztetõ embléma használatával jelzi ezt a vásárlóknak. A külön e célra tervezett logóval eddig 31 vállalkozás rendelkezik,
és számuk folyamatosan nõ.
A Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testülethez 2010-ben (szeptember 7-éig) 193 megkeresés
érkezett. Ebbõl 86 esetben megszüntették az eljárást, 24 esetben egyezség, 79 ügyben ajánlás, 4-ben pedig kötelezés született.
Az ügyek közül 23 az építõipari kivitelezést, 1 a vendéglátást, 5 a személy- és teherszállítást, 12 az utazásszervezést, 29
a posta és távközlést, 11 a banki szolgáltatást, 10 a biztosítás,
nyugdíj- és egészségbiztosítást,
egy a befektetést, 11 a közüzemi

amennyiben az adóévük 2010.
január elseje és 2010. augusztus 15-e közötti napon kezdõdött meg, akkor még az év elsõ
napján hatályos rendelkezések
az irányadók, amennyiben ezt
követõen, akkor már az új szabályokat kell alkalmazniuk.
A kizárólag ingatlan bérbeadást folytató magánszemélyek
adószám kiváltásához kapcsolódó szabályok változásáról jó
tudni: Csak azon természetes
személyek folytathatják adószám nélkül a bérbeadási tevékenységüket, akik nem egyéni
vállalkozók, tevékenységük kizárólag az ÁFA tv. 86 paragrafusa
szerint adómentes ingatlan bérbeadás, és ezzel kapcsolatban
nem éltek az adókötelessé tétel
választásával, illetve, akik nem
létesítenek kereskedelmi kapcsolatot más EU tagállamban illetõséggel bíró adóalannyal.
Azon adózóknak, akik korábban adószám birtokában végezték az ingatlan bérbeadást, nem
szükséges kijelentkezniük az
adóalanyi körbõl, õk továbbra

szolgáltatásokat, 9 a javítás,
karbantartást, 4 az egyéb szolgáltatást, 3 ruhanemût, 25 lábbeliket, 1 építõanyagot, 3 számítástechnikai és irodai gépeket, 8 híradástechnikát, 15 háztartási és kerti gépeket, 1 optikai
eszközöket, 6 egészségügyi,
gyógyászati termékeket, 10 jármûalkatrészt, 2 bútort, és 4
egyéb terméket érintett.
Ügyek tárgy szerinti megoszlása: építõipari kivitelezés: 23,
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás: 1, személy és teherszállítás, parkolás: 5, utazásszervezés: 12, posta és távközlés: 29, bank: 11, biztosítás,
nyugdíj és egészségbiztosítás:
10, befektetés: 1, ingatlanügyletek: 0, közüzemi szolgáltatások: 11, javítás, karbantartás:
9, egyéb szolgáltatás: 4, textil,
ruhanemû: 3, lábbelik: 25, építõanyagok, burkolatok, nyílászárók: 1, számítástechnika és
irodai gépek, eszközök, adattárolók: 3, híradástechnika: 8,
háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek: 15, látszerészet,
fényképészet, optikai eszközök,
mûszerek: 1, egészségügyi,
gyógyászati termékek, eszközök: 6, közúti és egyéb jármûvek, alkatrészeik: 10, bútor,
sportszer, hangszer, óra, ékszer: 2, egyéb termékek: 4

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: 76/501-525, 501-500, 501-523 Fax: 76/501-538
Titkár: Puskásné dr. Csorba Éva, munkatárs: Mátyus Mariann
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 228

Adózási tudnivalók
Az elõzõ lapszámunkban érintettünk néhány, a gazdálkodó
szervezetek és a magánszemélyek szempontjából fontos adóváltozást. A módosítások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban számos kérdés merülhet
fel, amelyeket az APEH által
közzétett tájékoztatók alapján az
alábbiakban mutatunk be.
A Társasági adót érintõ változás lényege, hogy 2010. július
1-jétõl 500 millió forint adóalapig az adókulcs 10 százalék, az
e feletti részre pedig az általános 19 százalékos kulcs alkalmazandó. Az adóalap megállapításánál naptári napok szerinti megosztást kell alkalmazni, viszont ezzel a lehetõséggel
csak a naptári év szerint mûködõ adózók élhetnek. A naptári
évtõl eltérõ üzleti évet választó
adózóknak adókötelezettségüket az adóévük elsõ napján hatályos elõírások szerint kell teljesíteniük, ezért az új szabályozás alkalmazása a törvény hatálybalépésének napjához kötõdik. Ennek megfelelõen,

2010. szeptember

is az adószámukat feltüntetve
folytathatják a tevékenységet.
Az adószám hiánya miatt az
adózó az ÁFA tv. szerinti bizonylat kiállítási kötelezettségének
nem számla kibocsátásával, hanem számviteli bizonylat kiállításával (pl. bérleti szerzõdés) tesz
eleget.
Egy másik, sokak által megkérdõjelezett törvényi rendelkezés alkalmazhatóságára tett
pontot az Alkotmánybíróság azzal, hogy szeptember 6-án elutasította a tevékenységre jellemzõ kereset alkotmányellenességével kapcsolatos indítványokat, így megerõsítette azt a
már 2010. január 1-jétõl érvényes szabályt, miszerint az egyéni vállalkozóknak és a társas
vállalkozások személyesen közremûködõ tagjainak az adó- és
járulékfizetésük alapjául szolgáló jövedelmük megállapításánál
a tevékenységre jellemzõ keresetet kell figyelembe venniük.
A szabályozás jelentõs jogbizonytalanságot teremt, hiszen
egy olyan vélelmezett jövede-

lemre alapoz, amelyet az adózónak saját magának kell meghatároznia különféle bonyolult
számítási módszerek alapján.
Ezen módszerek – munkaviszonyból származó jövedelmek
alapulvétele, a maradékelv
módszere, vélelmezett haszon
elve – alkalmazása még gyakorlott szakemberek számára is
meglehetõsen nehézkes és bizonytalan, így teljesen érthetetlen az Alkotmánybíróság álláspontja, miszerint a jövedelem
megállapításához a rendelkezés
szabályai elegendõ támpontot
adnak.
Várjuk a folytatást, hiszen a
fentiekkel kapcsolatban már egy
újabb törvényjavaslat került benyújtásra, amely kezdeményezi
a fenti szabályozás hatályon kívül helyezését.
Global Tax-Office Kft.
Kecskemét, Tinódi u. 14. A. 1/3.
Tel./fax: +36-76/328-731
Mobil: +36-20/489-9972,
+36-20/669-0391
e-mail: gto@gto.hu,
nagy.norbert@gto.hu
Honlap:
www.globaltaxoffice.hu,
www.gto.hu
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Történelmi Kun-szállás Foglalás

Konok kun akarat is kellett a sikerhez
A szó jó értelmében vett konok kun akaratnak és a szervezésben
közremûködõ 137 kunszállási embernek köszönhetõ, hogy az idõjárás viszontagságai ellenére is jó hangulatú, kiváló programokban
gazdag, jól sikerült rendezvényként marad meg a résztvevõk emlékezetében a II. Történelmi Kun-szállás Foglalás, és a vele párhuzamosan megrendezett VII. Kunszállási Falunapok. Ezt igazolják a rendezvény hivatalos vendégoldalán (www.idoutazas.kunszallas.hu) a
kedves bejegyzések, és így véli a polgármester, Kovács Imre is, aki
szimbolikusan megválasztott kun fejedelemként ma már jogosult neve elõtt a Kun jelzõ használatára.
Hajnalig szóltak a sámándobok

Felszentelték az új lélekharangot
– Pénteken hajnaltól este nyolcig nyomasztó áztató esõ volt
Kunszálláson, ezért sok mindent
át kellett szerveznünk, esõprogramokat rögtönözve – mondja a
polgármester, miután részletezte
a megpróbáltatásaikat. – A kerékpárút alapkõ letételi ünnepséget a szeptember 22-i autómentes napra tettük át, a szabadtéri nagyszínpadra tervezett
esti Besh o droM koncertet pedig
a faluház nagytermében tartottuk
meg. Így az esõ ellenére egy frenetikus, teltházas klubkoncert ré-

szese lehetett a mintegy 350 ember. Ezt követõen táltos dobos kísérettel mindenki kivonult a rendezvényre, ahol addigra elállt az

esõ. Több mint ezer
érdeklõdõre számítottunk pénteken, de a
rossz idõ miatt csak
harmadnyian jöttek
el. Ám olyan áhítattal
ütöttük szombat hajnalig a táltos dobokat, hogy egész hétvégén egyetlen esõcsepp sem hullott
ránk. Így szombaton
már
1000-1500
résztvevõt számoltunk.
Felvidékrõl és a Vajdaságból
több busszal érkeztek vendégek.
A szombat estére meghirdetett
Sebestyén Márta koncerten kívül

Kitüntetettek

Felvonulás

minden programot meg tudtunk
tartani. Az így felszabadult idõben a Regélõ Fehér Táltos dobcsapat
„ugrott
be”, és táltos dobokkal kísért honfoglalás kori énekekkel szórakoztatták a közönséget. Ezt követte a
Félegyházi Táncszínház és a Felvidéki Rockszínház
frenetikus mûsora,
illetve egy éjszakai tûzzsonglõr
lovas-íjász show zárta az estét.
Itt már mindenki annak a nomád gondûzõ vigasságnak volt
a részese, amit megálmodtunk.
– A pénteken elmaradt nomád felvonulást a kilátogató
spontán ötletét követve, a vasárnapi ünnepi istentiszteletet
után mégis megrendeztük. Fritz
Péter atya felszentelte a rovással
elkészült Kunszállás helységtáblát, és ezt – keresztülhúzva a
forgatókönyvet – egy látványos
nomád felvonulás kíséretében
kivittük a rendezvény helyszínére. A tavalyihoz képest sokkal
több népviseletbe öltözött kísérõvel, látványos dobos és honfoglalás kori népviseletbe öltözött katonával, és azokkal a helyiekkel, akik magukra öltötték
a tavaly megvarrt kun népviseletüket, egy pompás ünnepi felvonulást rögtönöztünk a falu ut-

cáin. Ezt követõen egy kedves
meglepetésben volt részünk:
székely testvérfalunk, Agyagfal-

leti ülés, ahol díszpolgári kitüntetést kapott Kertész Károly, és
három Kunszállásért Emlékérmet is átadtunk. Emellett 50
éves volt a temetõ, ami kapcsán lélekharangot avattunk.
Ez Polyák Mátyás anyagi támogatásával vált lehetõvé, és
Gombos Miklós nagyhírû
õrbottyáni harangöntõ mester
munkáját dicséri. Szombaton
dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter köszöntötte a
rendezvényt, vasárnap pedig
Lezsák Sándor, az Országgyû-

Múzeumot avattak
va megajándékozott bennünket
egy gyönyörû székely zászlóval,
a rendezvény magyar lobogója
alá pedig eredeti székely földet
és székely követ hoztak. Több
helyi civil szervezet, termelõ is
bemutatkozott nagy sikerrel. Vasárnap is mintegy 1500 ember
érezte jól magát Kunszálláson.

lés alelnöke mondott beszédet
a lélekharang avatásán. Minden szervezõnek és résztvevõnek ezúton is szívbõl jövõ köszönetemet tolmácsolom a derekas helytállásért.
Mindenki szeretné, ha jövõre is lenne Kun-szállás foglalás, de én inkább 2012-re, a

Egy lovas nemzet utódai
– Magasra tettük a lécet, hiszen nagy odafigyelést igényelt
a hagyományõrzõ rendezvény
és a falunap is. Volt múzeumavatás, vasárnap ünnepi testü-

Kun Világtalálkozó évére tartalékolnám ezt a lehetõséget. Ha
alulról szervezõdõ módon mégis létrejön jövõre, akkor itt a helyem, de vendégként.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
A Takarékszövetkezet kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:

Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020),
Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

fizetett politikai hirdetés

Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese,
jelenleg
6,0%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese,
jelenleg éves
6,5%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese,
jelenleg éves
6,1%
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
Egyéves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese,
jelenleg éves
7,0%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +1,35% kamat együttese,
jelenleg éves
6,6%
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán legalább 500.000 Ft elhelyezésével
A betét 5 év után kamatadó-mentes.
Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja.
Jelenlegi betéti kamatok éves
5,3 - 6,1%.
Kiemelt kínálat tagjainknak
Lakossági számlákhoz szimmetria hitelkeret
Vállalkozói számlákhoz Széchenyi-kártya hitel
Kis-diák-hitel szeptember végéig
Netbank vagy Elektra – Lakossági és üzleti bankkártya
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IZSÁKI SÁRFEHÉR NAPOK

A szüreti fesztivál és országos fogathajtó bajnokság

Az Izsáki Sárfehér Napok programja
Szeptember 24. péntek
9 óra
Fogathajtó pálya: díjhajtás
10 óra Kiállítások megnyitása
14.30
Sportpálya: Sárfehér Utánpótlás Labdarúgó Kupa
16 óra Rovásírásos helynévtábla avató
18 óra Református templom: jótékonysági tárogató hangverseny
18 óra Városháza: a nyári izsáki alkotótábor festményeibõl rendezett kiállítás megnyitója
19 óra Katolikus templom: a Városi Vegyeskar és az Izsáki
Reneszánsz Furulyaegyüttes hangversenye
19 óra Szabadtéri színpad: a Mastrojanni együttes koncertje
20 óra Szabadtéri színpad: a Dokk együttes koncertje
21 óra Vino Pinceklub: Jhonny and Bosco, Trend Killers koncert
22 óra Fogathajtó pálya: Adrenalin-party

16 óra
16 óra
17 óra

19 óra
19.30
20.30
22 óra

22 óra

Szeptember 25. szombat
8 óra
Fogathajtó pálya: maratonhajtás
9 óra
Vasútállomás: országos motoros találkozó
9 óra
Sportpálya: Sárfehér Nõi és Leány Futball Kupa
9-17-ig Dózsa tér: az ökumenikus sátor programja
11 óra Katolikus templom: elszármazott izsákiak találkozója
14.30
Országos motoros felvonulás
15.30
Szabadtéri színpad: az iskola modern táncosainak
bemutatója

Toronyórát avatnak
Az izsáki református templom az 1700-as évek végén épült, népi barokk stílusban, majd az 1800-as évek elején készült el a hozzá tartozó torony. S bár harangból három is jutott, órára viszont sokáig
gondolni sem mert a gyülekezet.
Egészen néhány hónappal nak. A szervezést a hasonló proezelõttig, amikor Frankó János jektekben nagy tapasztalattal
helyi vállalkozó eldöntötte, hogy rendelkezõ Porta Egyesület Óraórát készíttet a templomtorony- körére bízta, õ maga pedig a

Sportpálya: Izsáki öregfiúk-Solti öregfiúk labdarúgó mérkõzés
Szabadtéri színpad: Mága Zoltán mûsora, közremûködik
Csengery Ottilia
Szabadtéri színpad: ünnepköszöntõ, városi kitüntetõ címek átadása, a felújított városközponti tér átadása. Beszédet mond Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.
Szabadtéri színpad: folk-est (néptánc, népzene)
Fogathajtó pálya: „Lóerõk éjszakája”, benne show-hajtás
és big-foot
Szabadtéri színpad: Balázs Pali és Magyar Rózsa – Magyar Slágerfesztivál
Fogathajtó pálya: Szuperbuli Galambos Lajossal közremûködnek: Bangó Margit, Aradszky László és
MCDC
Vino Pinceklub: Ismerõs arcok, Klippers koncert

Szeptember 26. vasárnap
9 óra
Fogathajtó pálya: akadályhajtás
10 óra Katolikus templom: búcsúi terményhálaadó szentmise
10 óra Református templom: ünnepi istentisztelet, utána toronyóra szentelés
16 óra Kossuth és Rákoczi út: szüreti felvonulás (indulás a vasútállomásról 15.30-kor)
16.30
Szabadtéri színpad: a Városi Mazsorett Csoport, a Flash
Tánccsoport, a DLC7 Tánccsoport mûsora és Ladányi Alíz
tánciskolájának (Kecskemét) bemutatója
18 óra Fogathajtó pálya: az Irigy Hónaljmirigy koncertje
20 óra Szabadtéri színpad: a Fõnix együttes Máté Péter emlékkoncertje
21.30
Kossuth tér: tûzijáték
Mindhárom nap borutca, kirakodóvásár, gyermekjátékok
a fõtéren és a fogathajtó pályán.

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT
ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁS

TÜZELÕ- ÉS ÉPÍTÕANYAG
KERESKEDELEM
Telephely: Izsák, Sárfehér Major
Tel./fax: 76/569-119, 30/9381-109

Vasárnap 10-tõl 15.30-ig véradóbusz várja a segíteni
szándékozókat.
helyi vállalkozók összefogását
igyekezett koordinálni. Hívó szavára akadtak, akik saját munkájukkal járultak hozzá a sikerhez,
vagy önköltségi áron adták a
szükséges alapanyagokat. Végül
a legapróbb részlet is összeállt.
A toronyóra számlapjaira –
mind a négy égtáj irányában –
az idõvel kapcsolatos idézetek
kerültek. Úgy, mint „Bölcsen

éljetek, kihasználva az alkalmas idõt!”, „Az Úr irgalma
minden reggel megújul”, „A
gólya tudja költözése idejét”,
vagy „Amíg idõnk van, tegyünk jót!” Így a toronyóra –
amit az idei Sárfehér Napokon avatnak fel – nem csak az
izsákiak idõben való tájékozódását szolgálja, de bölccsé
válásukat is segíti.

Vino Étterem, Panzió és Pinceklub
Az élõzene varázsa, a neves énekesek és együttesek koncertjei évek óta sok érdeklõdõt vonzanak
az Izsák központjában található Vinó Étterem Pinceklubjába. A hagyományoknak megfelelõen, minden esztendõben zenés programokkal csatlakozik a népszerû vendégváró hely az Izsáki Sárfehér
Napok rendezvénysorozathoz is. Ez alkalommal szeptember 24-én, pénteken 21 órakor Jhonny and
Bosco, Trend Killers ad koncertet a Vino Étterem Pinceklubjában. Másnap, szombaton 22 órakor az
Ismerõs arcok nevû együttes és a Clippers rock zenekar zenéjét élvezhetik az érdeklõdõk.

Vino Étterem, Panzió
és Pinceklub Izsák,
Dózsa Gy. tér 4.
Tel.: 76/569-135
Mobil: 30/388-24-60
e-mail: vino@vitae.hu,
www.vinoetterem.hu

KÖNYVELÕ ÉS ADÓSZAKÉRTÕ IRODA

Prikkelné Rácz Csilla
Izsák, Kecskeméti út 43.
Tel./fax: 76/374-702

G

könyvelés

G

adótanácsadás

G

bérszámfejtés

G

adózás

G

adóbevallás

Az iroda több mint 15 éve áll ügyfelei rendelkezésére
szakmailag igényes szolgáltatásokkal. Arra törekszünk,
hogy tudásunkat átadva hatékonyan segítsük a hozzánk forduló vállalkozásokat és optimalizáljuk adózásukat. Vállaljuk könyvelési, bér- és munkaügyi feladatok teljes körû ellátását, mérlegek, bevallások, kötelezõ
szabályzatok készítését, adótanácsadást, egyéni adótervezést és adóoptimalizálást.
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Pezsgõ élet az Izsáki Sárfehér Napok fõ támogatóinál
Egy régi mondás szerint
nemcsak a tokaji bor, hanem a pezsgõ is a királyok
itala. Az izsáki Royalsekt
Részvénytársaság neve is
királyi pezsgõt jelent, ám ez
inkább a minõségre, s nem
annyira a fogyasztói rétegre utal.
Muscat de Luxe, Arany
Sárfehér, Madame Dubarry,
Szovetszkoje Igrisztoje, és
persze a Szent István azok
a pezsgõmárkák, melyek
nemcsak a koronás fõk,
hanem minden pezsgõt
kedvelõ asztalán okkal-joggal ott lehetnek.
Az izsákiak több száz éve
kerültek barátságba a szõlõvel és annak termesztési
kultúrájával. Igazán méllyé
azonban az 1800-as évek
utolsó harmadában vált e
kapcsolat, amikor megszületett a speciális helyi szõlõfajta, a Sárfehér. Erre építették fel a helyi borkultúrát, melynek 1972-tõl a
pezsgõgyártás is részévé
vált.
E hagyomány mentén
építkezett az izsáki Royalsekt Részvénytársaságot,
s vele Európa második legnagyobb borászati üzemét
mûködtetõ Ungor család is.
Idõsebb Ungor Pál 1985-

ben indította el családi vállalkozását, melynek keretében a saját birtokukon
megtermelt szõlõbõl elõállított bort forgalmazták. Egy
évtizeddel késõbb, két fiát
is bevonva a családi vállalkozásba, már mint Ungor
Borház Kft., a térség egyik
jelentõs szõlõfelvásárlója és
feldolgozójaként mûködtek. 2000-ben kezdtek üdítõitalokat gyártani és forgalmazni, s így tesznek azóta is. Kiugró márkájuk a
közkedvelt és közismert Adrenalin energiaital. De
emellett számos más üdítõt
is gyártanak, köztük a kizárólag izsáki szõlõbõl elõállított, százszázalékos gyümölcstartalmú
mustot.
Utóbbival igen nagy sikert
arattak nemrégiben az afrikai Gambiában, ahol a július 22-ei állami ünnep hivatalos itala a Royalsekt
mustja volt. A muzulmán
országban a bor, mint alkoholos ital nem elfogadott,
de mustként igen szívesen

fogyasztották az izsáki szõlõ levét. Olyannyira, hogy
újabb szállítmányt kértek
belõle.
A családi vállalkozás legnagyobb dobására tavaly
került sor, amikor megvásárolták a Royalsekt Zrt-t a
hozzátartozó borkombináttal. Az akkor 60 fõvel mûködõ üzemben ma már 215en dolgoznak, s állítják elõ
azt a 60 millió
palacknyi
italt (pezsgõt,
bort,
üdítõt), melyet a hazai
piac mellett

Szlovákiába,
Romániába, Hollandiába,
Csehországba, Vietnámba,
Koreába és Németországba szállítanak. Egy év alatt
pezsgõforgalmukat meg-

háromszorozták, s bor- és
üdítõforgalmuk is folyamatosan nõ.
Mint Ungor
Erik, a cég
egyik tulajdonosa elmondta,
õk báty-

jával valójában nem borászok. Õ maga a kereskedelmi vonalat viszi, míg testvére, Pál a
termékfejlesztési munkát
végzi.
A cég kiváló borászszakemberei által elõállított italaik mellett
más cégek termékeinek forgal-

mazását is végzik.
Saját termelésük
70 százalékát belföldi nagykereskedelmi láncokon keresztül értékesítik.
Gyõrben,
Nyíregyházán
és
Izsákon
saját
nagykereskedésük is mû-

Royalsekt Zrt.,
Izsák, Agárdy Telep
Tel.: 76/568-040 Fax: 76/374-555
e-mail: vevoszolgalat@royalsekt.hu
web: www.royalsekt.hu

ködik. A budapestit decemberben nyitják.
Ahhoz, hogy mindig legyen mit eladni, igen fontos a termékfejlesztés. Az
elmúlt idõszakban bõvítették a Szent István pezsgõcsaládot rozé, muskotályos és vörös fajtával,
valamint létrehozták a Viola névre hallgató, gyümölcsízesítésû boralapú koktéljukat.
Az
Ungor
testvérek távlati
célja a jelenhez
hasonló: Olyan
elérhetõ áruval,

jó minõségû termékekkel piacon
lenni, melyek minél szélesebb hazai és külföldi fogyasztóközönséghez eljuttathatók.
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Felháborították az MSZP választási óriásplakátjai
a kecskeméti fideszes városvezetést. Ugyanis
egyebek mellett 100 milliós titkos tanácsadói
szerzõdéseket és 20 milliárdos adósságot emlegetnek ezek a transzparensek. Ezért az alpolgármester, Szemereyné Pataki Klaudia sajtótájékoztatót hívott össze a napokban, amelyen elmondta,
hogy az elmúlt négy évben 73 milliárd forint pályázati támogatást nyert Kecskemét, aminek a 0,4
százalékát (292 millió forint) költötték pályázati
elõkészítésre, szakértõi, tanácsadói szerzõdésekre. Majd Hetényi István bizottsági elnökkel közösen kijelentette, hogy „csak” 11,5 milliárdnyira
tehetõ a város adóssága. Egyébként az önkormányzat szerzõdései nem titkosak, különben is az
MSZP frakcióvezetõje, dr. Brúszel László (a párt
nemrég leköszönt városi elnöke), mint az önkormányzat közbeszerzési és városüzemeltetési tanácsnoka, valamennyi hivatalos – pályázati,
pénzügyi, beruházási – aktába bármikor betekinthetett. Ezt az érintett már másnap cáfolta.
És cáfolt az MSZP Király József irányította városi
szervezete is, miután szintén sajtótájékoztatóra
hívta az újságírókat.
– Az alpolgármester asszony 11,5 milliárdos
adósságot emleget? Akkor a figyelmébe ajánlom
a polgármester által 2010. augusztus 31-én aláírt dokumentumot, amely szerint 13 milliárd 657
millió Kecskemét kötelezettsége. Ha ehhez hozzáadjuk a 7 milliárd 770 millió kézfizetõ kezességvállalást, amit úgyis a város fizet majd ki, hiszen
100 százalékban városi tulajdonú cégen keresztül
megy, akkor a végeredmény 21 milliárd 428 millió forint. Ennyi Kecskemét ismert adósságállománya – mondta el Király József. – A kötvényeknek
jelenleg csak egyre növekvõ kamatait nyögi a város, hamarosan azonban súlyos részletekben kell

Kifogásolt választási plakátok

Ki mond igazat?

törleszteni. Ami a svájci frank ilyen rohamos erõsödése mellett tragikus nagyságrendekre duzzadhat. Ez a fájó igazság! És elgondolkodtató, hogy a
város illetékes vezetõi más-más összegeket mondanak, amikor a hitelállományról kérdezik õket.
– Mi nem számháborúzni akarunk, de jelezni kívánjuk azt, hogy a négy évvel ezelõtti ígéretek nem
teljesültek, s a gond sokkal nagyobb, mint ahogyan azt bárki gondolná Kecskeméten. A Fidesz a
legutóbbi választásokon arról harsogott, hogy városunknak felelõs, elszámoltatható vezetésre van
szüksége, amely õszintén beszél a város pénzügyeirõl. És nem fordulhat elõ a jövõben, hogy
olyan vezetése legyen Kecskemétnek, amely el-

Pártelnöki látogatás

Mesterházi Attila, az MSZP országos elnöke Király Józsefnek,
a párt kecskeméti polgármesterjelöltjének a kampányrendezvényére érkezett városunkba a
napokban.
A szocialisták fórumán a
pártelnök hangsúlyozta, hogy a
helyi jelöltjeik programjaira

építve próbálják a választók bizalmát elnyerni. Arra biztatatta
a kampányban résztvevõket,
hogy mindig egyenesen, õszintén szóljanak választóikhoz,
olyan programpontokat képviselve, amelyek megvalósíthatóak a helyi és az országos feltételek mellett.

A pártelnök az országos politikát illetõen kijelentette, hogy
az elmúlt száz napban a kormány nem foglalkozott az emberek problémáival. Különösen,
ami a devizahitelesek tarthatatlan helyzetét illeti, amire az
MSZP naponta felhívja a kormányzat figyelmét.

Levél kórház ügyben
Király József polgármesterjelölt, az MSZP kecskeméti elnöke levelet írt a napokban dr. Zombor Gábor és dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselõknek, ami az alábbiakban olvasható:
„Tisztelt Országgyûlési Képviselõ Urak! Az MSZP
Kecskemét Városi Szervezete ezúton hívja fel az
Önök figyelmét arra, hogy a megszûnõ Kiskunfélegyházi Kórház hatvanezer fõs betegellátását egy
rapid megoldással a Kecskeméten lévõ Megyei Kórházba irányította át a Fidesz vezette megyei közgyûlés. Tették ezt úgy, hogy az egyébként is terhelt

kecskeméti betegellátás hosszú várólistákkal és tumultust okozó, nagy tömegekkel bír. Ezzel még nagyobb hátrány éri a kecskemétieket, hiszen még
hosszabb lesz a várakozási idõ. Nem beszélve azokról a dolgozókról, akik a kórházban már így is emberfeletti munkát végeznek. Ilyen körülmények között hogyan tudnak majd megfelelõ ellátást biztosítani?
Kérjük, hogy szíveskedjenek azonnal lépéseket
tenni a várható probléma megelõzésére. Együttmûködésüket elõre is köszönöm!”

A szocialista képviselõjelöltek elérhetõségei:
MSZP Iroda - Kecskemét, Kõhíd utca 8. Tel.: 76/322-790
Támpont Iroda: Kecskemét, Kecskeméti Végh Mihály tér 5. Tel.: 20/ 242-8432
Széchenyivárosi Iroda: Kecskemét, Március 15. utca 15.
Honlap: www.kecskemet-mszp.hu

adósítja, válságos helyzetbe sodorja, és közben elhallgatja az adófizetõ polgárok elõl a megdöbbentõ tényeket. – Hát most teljesen jogosan mi is
ezt harsogjuk! Mert ahhoz képest, ahogy négy éve
átvették a város vezetését, a sokszorosára duzzadt
az adósságállomány. És a helyzet súlyosságát mutatja, hogy a szeptember 16-án tartott közgyûlésen
további hitelfelvételi lehetõségekrõl tárgyaltak, miközben a tervezett bevételek idõarányosan nem
teljesültek.
Király József szólt az eltitkolt tanácsadói szerzõdésekrõl is, amelyek szerinte több százmillió forintba kerültek az elmúlt években. Egy példát kiragadva elmondta, hogy a kötvénykibocsátás so-
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rán egy pénzügyekkel foglalkozó kecskeméti
képviselõ 1 forintért vállalta volna a tanácsadást,
de nem tartottak igényt a szolgálatára. Inkább
70 millióért megbíztak egy külsõst, aki olyan „jó”
tanácsot adott, hogy végül svájci frankban bocsátották ki a kötvényt, amibõl az árfolyamváltozás miatt óriási kára keletkezett Kecskemétnek.
Számon kérték a plakátjaikon szereplõ titkos
szót, amire Király azt mondta, hogy szerinte az a
titkos, amihez egy kecskeméti polgár nem fér hozzá. A zárt üléseken – igen sok volt belõlük az elmúlt négy évben – hozott döntésekrõl a képviselõk nem nyilatkozhatnak, a közzétett dokumentumokból pedig nem ismerhetõ meg teljes mértékben, hogy mire költik a köz pénzét. Elmondta,
hogy az új uszoda beruházása kapcsán õ maga
próbálta megismerni a szerzõdéseket, de csak játszadoznak vele az illetékesek hetek óta, és egyelõre nem is reméli, hogy megismerheti a szerzõdésekben lévõ kötelezettségvállalásokat. A sajtó
képviselõit is megkérdezte, hogy a kecskemétiek
pénzén épülõ új uszoda kapcsán valakinek van-e
olyan információja, hogy mennyibe fog kerülni
egy belépõ.
Király József sokat sejtetõen azt is megjegyezte,
hogy egyes városi képviselõk vállalkozásai alvállalkozóként érdekeltek városi szolgáltatásokban
és kivitelezésekben, ami szerinte kimeríti az összeférhetetlenség fogalmát. (Nem válaszolt arra a
kérdésre, hogy kik érintettek, de ha erre kijelentik,
hogy hazudik, akkor részletesen a sajtó elé fogja
tárni az adatokat.) Elmondta, hogy a kecskeméti
szocialisták a fiatal csapatukkal ezen az egészen
változtatni kívánnak, és egy átlátható gazdálkodás, közbeszerzés megvalósítása a cél. Reméli,
hogy mindehhez megfelelõ számú felhatalmazást
kapnak október 3-án a kecskeméti választóktól.

Eltökélt fiatal szocialisták
Az MSZP Kecskeméti Városi Szervezete komolyan vette azt az elvárást,
ami a tavaszi országgyûlési választásokon elszenvedett vereség után
többször megfogalmazódott: a párt megérett a megújulásra, megfiatalodásra. Júniusban új elnököt választottak a kecskeméti szocialisták,
Király József személyében. S a helyi választásokon egy jelentõsen
megfiatalított csapattal indulnak. Néhányat megszólaltatunk az ifjú
jelöltek közül az alábbiakban.
Lossó Aida
Kevés a munkahely, az intéz(2. sz. vk.: Hetényegyháza).
mény, és az ellátás sem méltó a
hetényiekhez.
24 éves
Riczu Péter
végzõs jog(1. sz. vk.: Petõfiváros és
hallgató a
Felsõszéktó)
Szegedi Tu29 éves
dományfiatalember,
egyetemen.
a
GAMF
Az MSZP
mûszaki
Kecskeméti
Szervezetének ifjúsági alelnöke, menedzser
a Societas Kecskeméti Szerveze- szakán szerzett diplotének elnöke.
– Nálunk családi hagyomány mát.
– A politika iránt akkor kezda baloldaliság, édesapám is ennek a pártnak a tagja. S mivel tem érdeklõdni, amikor a fõiskönnyen azonosulni tudtam kola után munkába álltam
mindig a baloldali értékekkel, Kecskeméten, egy telekommuegy pillanatig sem volt kétséges, nikációs és informatikai cégnél
hogy milyen zászló alatt vállal- – mondta magáról. – Ügyfelekkozzak közéleti szerepre – nyi- kel, ismerõsökkel, barátokkal
latkozta lapunknak. – Hetény- való beszélgetések terelgettek a
egyházán élek, jól ismerem az baloldal felé, s egy új kihívásott lakók minden gondját-baját. nak tekintem képviselõi jelöléA városrész közvilágításának semet. Igyekszem nyitottan és
megoldása, az utcák szilárd út- kritikus szemmel tájékozódni a
burkolattal való ellátása, a ke- választókerületben. A Petõrékpárutak kiépítése, a csator- fiváros mellé települt bevásárlónázási munkálatok befejezése, központok – pozitív szerepük
a szelektív hulladékgyûjtés le- mellett – sok gondot is jelentehetõségének
megteremtése nek, leginkább a közlekedéscsak néhány gond a sok közül, ben. A városrész útjainak helyamelyek megoldásáért szívesen reállítása, az Izsáki út négysáés elszántan küzdenék a városi vosítása, a fiatalok szabadidõs
közgyûlésben, ha bizalmat kap- tevékenységéhez megfelelõ tenék az itt élõ polgároktól. Het- rek, területek biztosítása eltökélt
ényegyháza az utóbbi években célom, megválasztásom esetén.
az egyik elhanyagolt külsõ vá- A Felsõszéktón megtorpant közrosrésze lett Kecskemétnek, mi- mûfejlesztések sem tûrnek toközben 7500 ember otthona. vábbi halogatást. Ezen felül a

buszjáratok sûrítésének, illetve
a szelektív hulladékgyûjtésre alkalmas tárolók kihelyezésének
szorgalmazásával szeretném
jobbítani az itt élõk helyzetét.
Aranyosi Szandra
(7. sz. vk.: Vacsi-hegy)
22 éves,
a
Kandó
Kálmán
Szakközépés Szakiskolában végzett elektronika szakon, jelenleg pénzügyi és számviteli ügyintézõnek tanul. Õsszel
kezdi meg tanulmányait a Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ
Karán, ifjúságsegítõ szakon.
– Szerintem az én korosztályom sokkal toleránsabban figyeli a pártok politikáját, mint
az idõsebbek, akik megkeseredettebbek, több bennük az
elõítélet. De a változásokat
sürgetõ problémákat ugyanúgy tapasztaljuk. Családommal a választókerületemben
élve azt látom, hogy ennek a
térségnek nincs „gazdája” az
utóbbi idõben, az itt lakók nem
tudnak kihez fordulni gondjaikkal – nyilatkozta a fiatal politikus. – A Vacsi-hegy földes útjainak szilárd burkolása, a
csapadékcsatornák kiépítése,
az északi elkerülõ út megépítése, a Ceglédi út négysávossá
tétele nagyon idõszerû feladat.
A körzetben található játszóterek és parkok karbantartása és
felújítása érdekében is sokat
akarok tenni, ha megválasztanak, ahogy a közbiztonság javításának elõsegítése is szívügyem.
(fizetett politikai hirdetések)
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Ladánybene – az összefogás kitûnõ példája
Bács-Kiskun megye északi határán, a Duna-Tisza köze és a
kiskunsági homokhátság térségében, Kecskeméttõl 24 kilomé terre fekszik Ladánybene. Az 1700 lelket számláló település
szépen rendezett belterülettel, igen nagy tanyás térséggel és
õsborókással rendelkezik. A lakosság többsége római katoli kus vallású, akik az 1948-ban épült, gyönyörû templomukban
dicsérhetik az Istent. A község központjában található a Mille niumi emlékmû, a Templom dûlõben pedig az Árpád-kori
templomrom.
– Olyan a mi településünk,
mint egy nagycsalád – mondja Kardos Attila polgármester,
aki négy éve lett Ladánybene
elsõ embere, s most újra elindul az októberi választáson. –
A közösség összefogásának
kitûnõ példája a számos itt
mûködõ civil szervezet, melyek a helyi vállalkozók és az
önkormányzat támogatását
egyaránt élvezik. Bár településünk fejlõdése nem gyors
ütemû, de stabil és élhetõ jövõt biztosít. Az itteni lakosok
áldozatos munkájának, illetve a szép számú vállalkozói
kör tevékenységének köszönhetõen tudjuk a múlt értékeit
megõrizni a jövõ nemzedéke
számára. Kiválóan szemlélteti

ezt minden esztendõben a falunapi rendezvényünk, melynek során együtt ünnepelünk
testvértelepüléseinkkel.
– Vannak jelenleg nagyobb
be ruházásaik?
– Az említett közösségi
összefogást szolgálja legutóbbi nyertes pályázatunk,
ami Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér néven ismert.
Ennek a beruházási értéke
25, a fenntartási pedig mintegy 18 millió forint értékû. A
könyvtárunk átalakítására,
korszerûsítésére fordítjuk ezt
a támogatást, s így lehetõvé
válik, hogy kisebb civil szervezetek, mûkedvelõ csoportok is otthonra leljenek az intézmény falai között.

Hamarosan elkészül az új óvoda

Munkatársaink
távközléstechnikai
és informatikai
problémák
megoldásában
rendelkezésre állnak
Bács-Kiskun megye
egész területén.

Cégünk vállalja telefon alközponti rendszerek, informatikai eszközök beszerzését, telepítését, üzemeltetését, továbbá vezetékes, és
vezeték nélküli informatikai
hálózatok tervezését, telepítését, üzemeltetését.
Elérhetõségek:
fax :+36-79/542-423
e-mail: hiba@bickft.hu
Levelezési cím: 6500
Baja, Kölcsey u. 45.
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Kardos Attila polgármester
– A mûvelõdési házukat ki nõtték ?
– Ellenkezõleg, ott túl nagyok a terek, amelyek felfûtése költséges. Csak 100-150,
vagy ennél is népesebb vendégsereget vonzó rendezvények alkalmával érdemes kitárni a kapukat.
– Településfejlesztés tekin tetében mennyit tud segíteni
egy ilyen összetartó falukö zösség?
– Aktuális példa erre az új
óvoda. Még 2001-ben, pályázati pénzbõl kezdte el az
elõdöm építtetni, de különbözõ problémák miatt megtorpant a kivitelezés. A legutóbbi
választáson megígértem, befejezzük ezt a létesítményt is.
Sajnos pénz nemigen maradt
erre a célra, de társadalmi
összefogással sikerült folytatni
a munkálatokat. Jelenleg ott
tartunk, hogy szeptember végére valószínûleg birtokukba
vehetik a gyerekek szép, új
óvodájukat. De említhetném a
templomkertben nemrég fel-

szentelt Mária-kegyhelyet is,
amelynek kialakítása ugyan-

csak a közös akaratnak és támogatásnak köszönhetõ.
– Az idei falunapjukon két s z e r a n nyi résztvevõt számlál hattak, mint amennyi Ladány bene összlakossága. Ezt hogy
csinálták?
– A motoros klubunk rendezvényei épp olyan sok érdeklõdõt vonzanak, mint a lovasaink parádés produkciói.
Ugyanakkor igyekszünk minden évben sokszínû, valamennyi korosztályt érintõ
programokat kínálni, amik
családostól vonzzák hozzánk
a vendégeket. Talán monda-

nom sem kell, hogy a településünkön mûködõ cégek, vállalkozások jelentõs segítséget
nyújtanak a falunapok sikeres
megrendezéséhez is.
– Mikor lesz csatornaháló zatuk?
– Erre a célra szervezõdött
úgy 10-12 évvel ezelõtt egy
triumvirátus (Lajosmizse-Felsõlajos-Ladánybene), amibõl
községünk korábbi vezetése
sajnos kilépett. Késõbb pedig
már rendelet akadályozta,
hogy kétezer lélekszám alatti
falu ilyen projekhez csatlakozhasson. Így csak remény-

– Milyen fejlesztéseket ígér
a jövõt illetõen, ha ismét
megválasztják polgármester nek?
– Mindenképpen szeretném folytatni – pályázati támogatással – az önkormányzati intézményeink felújítását, szigetelését, fûtésük korszerûsítését. Így némi megta-

kedni tudunk, hogy ha a városokban már megvalósult az
ISPA program, a hozzánk hasonló kisebb települések is
sorra kerülhetnek. Mert az
infrastruktúrának
jelentõs
szerepe van abban, hogy
mekkora egy falu megtartóereje. Megkönnyíti az itt élõk
életét, hogy jó az orvosi ellátásunk, van patikánk, postánk, óvodánk, takarékszövetkezetünk, népszerû vendéglátóhelyeink, üzleteink, és
szerencsére sikerült elérnünk
néhány éve, hogy nyolcosztályos maradjon az iskolánk.

karítást remélek, a folyamatosan emelkedõ energiaárak
ellenére is. Tervezzük egy új
sportcsarnok felépítését az
iskolánk mellé, ugyancsak
pályázati pénzbõl, és az itt
élõk összefogásával. Az útés járdaépítésekhez ugyancsak meg kell találnunk az
anyagi forrásokat. Hosszú
lenne mindent felsorolni, elképzelésekbõl, tennivalókból
soha nincs hiány, csak
pénzt, erõt és egészséget
adjon a Teremtõ, a ladánybeneiek kitartó összefogása
mellé.

A Kecskeméti Víziközmû Társulat elnöke

Akit a Mûkertváros visszavár
– Minek ide csatorna, gázvezeték vagy betonút? Csak azért, hogy elszedjék a pénzünket? – rikácsolta hajdanán az idõs asszony egyfolytában, a mûkertvárosi fórumon. Dr. Fekete László hiába próbálta
meggyõzni olcsóbb, kényelmesebb szolgáltatásokról, az ingatlanok
értékének növekedésérõl beszélve, a harcos amazon tovább hergelte a népet. Végül kifogyva az érvekbõl, a szónok dühösen azt mondta a nénikének, hogy ez a fejlesztés befektetésnek sem rossz, mert
lehet, hogy holnap csõdöt jelent a bank, ahol a megtakarított forintjait tartja, s akkor futhat a pénze után. Pár nap múlva ismét lakossági gyûlésre sereglettek össze a környék polgárai, s az addig folyton tiltakozó asszonyság volt az elsõ, aki bankókat lobogtatva befizette az önrészét. Mint kiderült, megrémült a nénike dr. Fekete jóslatától, s azonnal kivette a pénzét a Postabankból, amely másnap –
országos botrányt okozva – valóban csõdöt jelentett.
– Fogalmam sem volt, me- választottak háromszor is, és
lyik pénzintézetben tartja a 11 éve megalakítottuk a Kecspénzét, arról meg pláne, hogy keméti Víziközmû Társulatot,
a Postabanknál akkora bot- aminek elnöki teendõit máig
rány lesz. Úgy látszik, nem én látom el a tagság bizalmácsak elszánt, sokrétû munka, nak köszönhetõen.
– Az önkormányzat és a
de véletlen szerencse is kellett
ezekhez a szervezõi felada- Bácsvíz egyaránt segítette entokhoz. Én hajdanán önként nek a társulatnak a megalavállalkoztam arra, hogy kézbe kulását, hiszen hatalmas szerveszem a Mûkertváros közmû- vezési munkát vállaltunk át a
veinek fejlesztését, mert tud- lakosságot szolgálva, ügyeitam, hogy ha senki sem szor- ket intézve. Szekeres Imre, a
galmazza az összefogás meg- Bácsvíz Rt. akkori vezérigazteremtését, akkor ez a város- gatója hozott össze banki
rész egyfajta gettó negyede szakemberekkel, majd elõkélesz Kecskemétnek – emléke- szítettük a jogi hátterek megzik a kezdetekre dr. Fekete alkotását. Az ezt követõ évek
László . – Azután a térség ön- során társulati szervezésben
kormányzati képviselõjének 6800 víz- és csatornabekötés

valósult meg. Azután jött az
ISPA program, amelynek keretében további 7900 csatorna- és útszerzõdést kötöttünk.
Eddig mintegy 15 ezer családot érintettek az általunk szervezett közmûfejlesztések Kecskeméten. Ugyanis a város
közgyûlése egy idõ után társulatunkat bízta meg az egyéb

közmûvek szervezésével is,
melynek könyvelését az irodánk végezte külön megbízás
alapján. Így valósult meg a
külterületen 1650 gáz- és 80
villanybekötés, illetve 750 ingatlant érintõ úthálózat kiépítése.
– Óriási munka volt ez, de
a korábbi polgármesterek –

Katona László és dr. Szécsi
Gábor – még nem a kerékkötõink voltak, hanem aktív segítõink. Ahogy az akkori jegyzõ, dr. Peredi Katalin is. Õ felkészülve a társulati tevékenységbõl, tájékoztatást adott a
megyei jogú városok vezetõinek, akik követendõnek minõsítették az ISPA program megvalósításának kecskeméti példáját.
– Mára a város több mint
90 százaléka rendelkezik korszerû közmûvekkel. Jelenleg
az úgynevezett Kis-ISPA korát
éljük, ami a fel nem használt
uniós támogatásra épül. Ennek is részt vettem a szervezésében korábban, de a politikai változások jelentõs gátakat emeltek. A jelenlegi városi
vezetés úgy döntött, hogy az
elõdöket félreállítja, emléküket és érdemeiket elferdíti. Reméljük, hogy hasonló jövõ elé
néznek. A társulatunkat a
23/2010.(VI.15.) KR számú
rendelettel iktatták ki, de
módszerét, szervezetét szerencsére tovább vitték, átvállalták. A továbbiakban is az
érintett ingatlantulajdonosok
havi részletekben (Ltp. szerzõ-

déssel) törleszthetik a lakossági önrészt. Egyebek mellett ez
volt a társulatunk legnagyobb
vívmánya – állítja dr. Fekete
László. Aki a személyét ért
méltatlan támadások, sunyi
rágalmazások ellenére – alapítványok, egyesületek vezetõ
tagjaként – felemelt fejjel ma
is arra összpontosít, hogy hol
tudja szolgálni szeretett városát. Nem csoda, hogy a kecskemétiek messzirõl megsüvegelik.
Lapunk éveken át figyelemmel kísérte a város felemelkedéséért élet-halál harcot vívó
víziközmû társulat tevékenységét. Önálló és feledhetetlen
vállalkozás volt, sokat segített
a város lakóinak. Fekete László pedig egy különleges személyiség. A Mûkertvárosban
felújítatta a Vadaskertet, felszámoltatta a barakklakásokat, megszervezte a kisebbség
munkavállalására az Oktatási
és Foglalkoztatási Kht-t, és
oroszlánrészt vállalt abban,
hogy felépülhessen az Assisi
Szent Ferenc kápolna. A jelenlegi közgyûlésnek nem
tagja, vagyis a Mûkertvárosnak már négy éve hiányzik. Jó
hír viszont, hogy az októberi
helyi választásokon újra elindul a legendás városatya.
Akinek közéleti küzdelmeihez
lapunk további kitartást és jó
egészséget kíván!
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Frankó Barnabás izsáki polgármesterjelölt

Elérkezett a változás ideje

Pro−Cent
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Tel.: 76/323-639
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Elõfizetve
vagy kiszállítva: 660 Ft
Accor services, Sodexho,
Le Chéque Déjeuner csekket
elfogadunk!
Megrendelését
elõre fizetve
pénteken leadhatja a szállítónál.

Egy remekül felkészült – közgazdászi, jogi végzettségû, pénzintézeti
tapasztalatokkal rendelkezõ – fiatalember is megküzd az októberi választáson az izsáki polgármesteri székért. Frankó Barnabásnak hívják, feleségével két gyermeket nevelnek. Az elmúlt két és fél évben az
OTP izsáki fiókját vezette, jelenleg saját vállalkozását építi. 2001 óta
vesz részt az önkormányzati munkákban bizottsági tagjaként.
– Programom részletezésének nyosságai,
itt terjedelmi akadályai vannak, amikért koezért csak címszavakban emlí- moly büntek néhányat az orvoslást tetéseket ró
igénylõ gondok közül – nyilat- ki a hatókozta lapunknak Frankó Barna- ság. Jelenbás. – Az óvoda és az iskola leg semmi
épületei nemcsak elavultak, ha- nem vonzza
nem balesetveszélyesek is. A ide az új vállalkozásokat. Annyit
mûvelõdési ház már csupán fo- tehetünk, hogy megteremtjük
galom az izsákiak emlékeiben, az alapjait egy Izsák külterületarthatatlan, hogy nincs a vá- tén kialakítandó, rendezett,
rosban a kultúra számára hely. közmûvekkel ellátott ipari terüA jelenlegi orvosi rendelõink letnek, mely önkormányzati
immáron évtizedek óta felújí- közremûködéssel kialakítható.
– A gazdálkodás és tervezés
tásra szorulnak, mind az épületeket, mind az eszközeiket ille- tekintetében szemléletváltásra
tõen. A sportcsarnok nem tud van szükség Izsákon. Például
befogadni nagyobb számú nagyobb figyelmet kell fordítani
szurkolótábort, ezért meg kell a kisebb összegû pályázatokvizsgálni, milyen módon alakít- ban rejlõ lehetõségekre is, és
ható ki nézõtér a felsõ szinten. nem minden esetben a 100
Nagy hiányosság, hogy váro- milliós beruházások elnyerésésunkban és a külterületen nin- ben bízni. A gondosan megmûcsenek kialakítva biztonságos velt földek területe egyre csökkerékpárutak. Természetvédel- ken, lehetõség van azonban a
mi figyelõszolgálatot kell létre- szõlõ, gyümölcs és gabona kulhozni, az illegális fakivágások túrákon kívül más irányba elés szemétlerakások megfékezé- mozdulni. A termálvíz nem csak
sére. Konkrét lépéseket sürget strandolásra való, hazánkban
az ivóvízellátó csõrendszer kor- számos helyen léteznek virágzó
szerûsítése és a csapadék elve- gazdaságok, melyek fûtése az
zetésének megoldása. Ismertek olcsó meleg vízen alapszik.
– A munkahelyek megtartása
a jelenlegi szennyvíztisztító hiá-

– belvárosi minõség
Kecskemét patinás fõterén
tradicionális múlttal rendelkezõ étterem és kávézó a Liberté Étterem.
Mindennap baráti áron kínálunk színvonalasan elkészített
napi menüt, és hétvégenként
szabadszedéses svédasztal
keretében mindössze 1990
forintért választhatnak a kínálatból.
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folyamatos kapcsolat ápolását
igényli a munkaadókkal – tájékozódva elképzeléseikrõl, terveikrõl – és a munkaügyi kirendeltséggel. Helyi munkaügyi tanácsadó szolgáltatás bevezetését szorgalmazom.
– A polgármesternek az a
legfõbb dolga, hogy összhangot teremtsen a különbözõ
részérdekek között, koalíciót
kovácsoljon, biztosítva a város
harmonikus mûködését –
mondta az izsákiak fiatal polgármesterjelöltje. – Az elmúlt
négy év bebizonyította, hogy ha
hiányzik a közös gondolkodás
és cselekvés, akkor a fejlõdés
elé is akadályokat állítunk. Folyamatos párbeszéd helyett
egymás melletti elbeszélés,
mellébeszélés volt a jellemzõ,
amelybõl mostanra mindenkinek elege lett. Már-már élhetetlenné váló városunkat szeretném újra élhetõvé tenni, egy felelõs, új képviselõtestület munkája révén. Nyíltan el kell indítanunk azt a folyamatot, hogy a
település fejlesztése ne egyéni
érdekek alapján, hanem a lakosság egészének vélemény
nyilvánítása után alakuljon ki. A
választás tétje most az, hogy
lesz-e összefogás, megegyezés,
félretehetõk-e a személyes sérelmek, véget vethetünk-e a sok
éve tartó szélmalomharcnak.
Szerintem elérkezett a változás
ideje!

Június elsõ hétvégéjétõl ízléses programokkal kedves-

kedünk
vendégeinknek,
amikrõl bõvebb információt

honlapunkon (www.liberteetterem.hu) olvashatnak.
Éttermünk kiválóan alkalmas családi, baráti és
céges rendezvények lebonyolítására.
Különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat az étterem mellett kávézóként és bárként mûködõ
Zanzibárba, ahol egzotikus
ételeket, sushit és további
ínyencségeket
kóstolhat
meg. 8 órától reggelivel is
várjuk vendégeinket.

