9 771789 189200

Holdvilág és utasa

09002

Küzdelem közös ügyeinkért
5. oldal

Mindig a betegek mellett
2. oldal

Hol a magyar virtus?
5. oldal

Szerb Antal Utas és holdvilág címû nagyszerû regényét
Forgách András írta át szín-

padra. Az ezernyi helyszínen
játszódó, több idõsíkot is átölelõ alkotást, Réczei Tamás

rendezésében, pénteken
mutatta be a kecskeméti Katona József Színház, Holdvi-

lág és utasa címmel. A fõbb
szerepeket Lengyel Tamás,
Bognár Gyöngyvér, Réti Ad-

Megszépülõ kegyhelyek

Márciusban szentelik fel a
kecskeméti Rávágy téri felújított keresztet, s máris egy

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

mét határában álló, Izsáki úti
mûkõbõl épített kereszt, amit
az 1800-as évek végén állíttatott Hajagos László és családja, jelenleg nagyon megviselt állapotban van. Ezen
apropóból a Porta Egyesület
képviseletében Molnár Zoltán
irodavezetõ,
és
Zubornyák Attila restaurátor
felmérte a mûkõbõl készített
keresztet. Egyre élesebben
körvonalazódnak a tervek, a
kegyhely megújulása, megszépülése érdekében.

KUKAC Növényvédõszer,
Vetõmag és Vasedénybolt

rienn, Csémy Balázs, Fazakas Géza, Csizmadia Gergely, Horváth Erika játsszák.

A diszletek Daróczi Sándor,
a jelmezek Pethõ Beatrix tervei alapján készültek.

Sikeres évet zárt a VER-BAU
4. oldal

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

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

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

Egyesület által megálmodott kitüntetést a legrangosabbak között tartják számon Kecskeméten, és annak ítéli a grémium,
aki az elõzõ esztendõben sokat
tett városunkért. A meghitt díjátadót Pusker Ágnes és Pusker
Júlia hegedû duettje nyitotta,
majd az alapítók dr. Kopasz

már jól ismerik, az országos sajtóban is gyakran idézik az általa
vizsgált és bíróságra vitt ügyeket.
Fenti fotónkon a korábbi évek
díjazottjai láthatók az új Virágember társaságában. Név szerint: Dr. Szécsi Gábor kandidátus, egyetemi és fõiskolai tanár,
Kecskemét volt polgármestere,

zérigazgatója, dr. Zombor Gábor, a Magyar Vöröskereszt megyei elnöke, a Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács elnöke, Kecskemét város polgármestere, Kecskeméti Krisztián, a Géniusz Étterem világbajnok mesterszakácsa és ifj. Kõ Ferenc festõmûvész.

PASSAGE HAMBURGER CENTER

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6.
(a Piac csarnok mögött)
Tel:76/477–351, Nyitva tartás:

AUTÓ UNIVERZÁL JÁRMÛJAVÍTÓ,
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KFT

H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V:7-12-ig.

Megérkeztek az idei,
új Rösch és francia
fürdõruha kollekciók!
Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig
szombaton: 10–13-ig

Ajánlatunk:
vetõmagok, növényvédõszerek, mûtrágyák,
tápoldatok, kerti szerszámok, ezer apró cikk,
amire a kertben szükség lehet!Kertészeti és
növényvédelmi tanácsadás!
Profi kertészeknek
– profi vetõmag!
„Jöjjön ki a piacra, rátalál a Kukacra!”

AKCIÓK!
Keddenként más-más akcióval
várjuk kedves Vendégeinket!
Kecskemét, Dobó krt. 8.
Nyitva: 10-22-ig.

Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. (5. számú fõút mellett)
Telefon: 76/485-202, Fax:76/506-781
Nyitva tartás: autómentés: 0-24 óráig; mosás,
szerviz,javítómûhely: 6-17 óráig.
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Ferences Akadémia

A napokban ismét a Kodály Intézet díszterme adott otthont Kecskeméten, az évek óta oly nagy sikernek örvendõ Ferences Akadémiának. A helyi Porta Egyesület
által szervezett rendezvénysoro-

zat idei elsõ programja volt Sághy
Marianne elõadása. Az ELTE Történelemtudományi
Tanszékének docense, most Szent
Ferenc példamutató életével, a kor
szegénységével és az általa alapított rend életével ismertette
meg a közönséget, természetesen a tõle megszokott precíz,
sokrétû, humorban is gazdag
elõadásával.

Debrecenbe
költözõ
világzenekar
Az eddig Kecskemét büszkeségei közé tartozó Kodály Világzenekar Debrecenbe költözik, mivel városunkban megszûnt a támogatása – nyilatkozta az
együttes alapítója, Vásáry Tamás karmester. A három évvel
ezelõtt létrehozott zenekar több
mint 30 nemzet muzsikusaiból
állt össze. Debrecen örömmel
fogadja az együttest.

Hunyadis kerékpárút
Régóta hitegetik Kecskeméten
a Mátyás király és a Géza fejedelem körút környékén lakókat, hogy hamarosan új kerékpárúttal gazdagodik a
Hunyadiváros. Ám a megnyert pályázati pénz ellenére
sem épült meg eddig az aszfaltcsík az említett két körúton.
Nagypál Sándor, az önkormányzat városfejlesztési osz-

Kecskeméten
belvárosi üzletbe

fodrászt és
kozmetikust
keresek váltott
mûszakba, vállalkozóként.

Tel.: 20/460-7956

tályának vezetõje azzal magyarázza a késedelmet, hogy
számos közmûkiváltásnak kell
megelõznie az útépítést. Amik
a szolgáltatókkal tartott megbeszéléseket követõen, december végén el is kezdõdtek,
és egészen biztos, hogy még
2009 elsõ felében felavathatják az új hunyadivárosi kerékpárutat.

Nemzetközi jazznapok
Immár a tizenharmadik alkalommal rendeznek nemzetközi
jazznapokat Kecskeméten. Az
idei február 22-én kezdõdik, a
Kelemen László Kamaraszínházban, ahol a Gyárfás Quartet, a Sramkó János Group és
a Loop Doctors koncertjét

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

TISZA-PARTI TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI – SZAUNA
– INFRASZAUNA
S P O R TO L J ! GY Ó GY U L J ! P I H E N J !
Telefon: 76/441-363, www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: mindennap 9-22 óráig!
Egészségpénztárakkal szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

SZÍNVONALAS BEKÖLTÖZHETŐ
ÚJ LAKÁSOK
KECSKEMÉT BELVÁROSÁBAN!
a Vak Bottyán utcában,
53 m -es I. emeleti lakás + terasz
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Kedvezményes kölcsön, és szociálpolitikai
kedvezmény igénybe vehetõ.

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

belvárosi, csendes utca G extra hõszigetelési megoldások
eredeti borovi fenyõ ajtók ablakok G minimális rezsiköltség
G lakásonkénti mérõórák G klíma- és riasztó-elõszerelés
G egyedi gázfûtés Viessmann kazánnal G parkosított belsõ udvar
G kis létszámú elit lakóközösség G egyedi hidegburkolatok az
árban 4000 Ft/m2 áron! G egyedi igényeinek figyelembevétele
G préselt gránit lapokkal burkolt lépcsõházi falak
G tüzihorganyzott kültéri korlátok G Új lakások garázzsal
G Ön lesz az elsõ tulajdonos, jogerõs használatbavételi
engedély van.
G

G

Érdeklõdni:

30/9436-487
email: tiszaep@t-online.hu
www.tiszaepinvest.hu

Beszélgetés dr. Bozóky Gézával

Mindig a betegek mellett
Januártól új orvos-igazgató irányítja a gyógyító munkát a megyei
kórházban, dr. Bozóky Géza személyében. Kecskeméten, sõt egész
Bács-Kiskunban ismerõsen csenghet a kitûnõ szakember neve, hiszen térségünkben praktizál vezetõ fõorvosként sok-sok éve már. Mi
indokolta, hogy ezt a különleges, növekvõ adminisztrációs terhekkel
is járó tisztséget elvállalta dr. Bozóky Géza? - Mindenek elõtt erre
voltunk kíváncsiak, amikor a napokban felkerestük.
– Kétségtelen, hogy új beosztásomban adminisztratív
feladatokból nincs hiány, de
az igazi kihívást a szakmai
szempontok koordinálása, az
orvoslás humán jellegének a
javítása, elõbbre vitele jelenti. Ezért mondtam igent a fõigazgató úr felkérésére, valamint a kollegák unszolására.
Különösen megtisztelõnek érzem, ha az ember a saját kol– Büszkén elmondhatom,
legái bizalmát élvezheti, csodálatos dolog ez ebben a bi- hogy az elmúlt évtizedekben
nagyon jelentõs szellemi bázalom nélküli világban.
– A rákbetegek, illetve az zis jött létre a mi kórházunkegyéb tüdõproblémákkal küz - ban. Országos szinten is elisdõ emberek viszont, akiket merésre méltó az orvosaink
eddig gyógyított, most elha - tudása, tudományos munkája
gyottnak érezhetik magukat.
és tisztessége. Tehát nem vé– Errõl szó sincs! Szeretnék letlen, hogy jelen pillanatban
mindenkit
megnyugtatni, még akadémiai doktor is dolhogy én a gyógyító munkát gozik az intézményben, számajd csak akkor hagyom ab- mos kollégám rendelkezik
ba, ha a teremtõ egyszer ma- PhD fokozottal, többen egyegához szólít. De ameddig erõt temi docensek. De a mindenés energiát ad, addig termé- napokban történõ helytállás
szetesen mindig a betegek még talán erõsebb bizonyítémellett leszek. A munkaidõm- ka annak, hogy itt igenis jenek egy részét ezután is az lentõs emberi-szakmai erõosztályon, a betegek között forrás birtokában nézhetünk
töltöm, s emellett igyekszem szembe korunk kihívásaival.
– A kecskeméti megyei kór ellátni az új beosztásommal
ház nagyon szép minõsítése kapcsolatos teendõket.
– Fontos kérdés, hogy egy ket kapott az elmúlt években.
kórházban milyen szellemi és Ezek a szakmai minõsítések
lelki erõk összpontosulnak. sok szempont vizsgálatával
Mérlegelte ezt, amikor elvál - születnek. De amellett, hogy
lalta az új posztját?
az általános gyógyító munka

A Charitas Rádiótól
a Porta Tv-ig
Internetes
honlapunkon
(www.civilnaplo.hu) – sok
más egyéb mellett – az alábbi érdekes, izgalmas interjúkat olvashatják. Mi több, a
Charitas Rádió jóvoltából
hallgathatják, s a Porta Tvnek köszönhetõen nézhetik is
a közélet és Kecskemét iránt
érdeklõdõk legfrissebb tudósításainkat, interjúinkat. Egy
kis ízelítõ az a mûsorokból:
– Árvácska, Õk ketten,
Magyar Rapszódia, Napló
apámnak, anyámnak, Labdaálmok, Amerikai rapszódia… – Hogy mi bennük a
közös? Mind olyan magyar
film, amiben a Kecskeméten
élõ Czinkóczi Zsuzsa játszik.
Itt él, nap mint nap összefuthatunk vele, akár vásárlás
közben is. Mi a Porta Egyesületnél kaptuk mikrofonvégre.
– Az idei év elsõ Ferences
Akadémiáján a téma a szegénység és Szent Ferenc élete volt, Dr. Sághy Marianne

2009. február

tolmácsolásában. Képes öszszefoglaló a Porta Tv mûsorában.
– Csak eljutott Kecskemét
is addig a bizonyos járványküszöbig, sõt, túl is lépett
rajta. A Charitas Rádió riportere arról kérdezte a város lakosait, hogy õk hogy
védekeznek az influenza ellen. Ha a megelõzés csõdöt
mondott, akkor milyen kúrát
alkalmaznak? Összeállításunk végén dr. Szûcs György
Sándor, kecskeméti háziorvos mondja el az eddigi tapasztalatait, és hogy mi a teendõ, ha az ember influenzaszerû tüneteket tapasztal
magán.
– A Charitas Rádió vendége volt Kecskemét alpolgármestere, dr. Iványosi Szabó
András is. A Kiskunsági
Nemzeti Park volt igazgatójával riporterünk az elmúlt
két és fél év eredményeirõl,
kudarcairól beszélgetett.

nagyon jó egy kórháznál, az
igazi rangot az jelenti, ha bi zonyos területeken országo san is kiemelkedõ eredmé nyeket tud produkálni.
– Ez is lényeges kérdés. Két
dolog kell hozzá: kitûnõ
szakmai kompetencia és korszerû technikai háttér. Nekünk a rákbetegek gyógyítása terén például, már olyan
színvonalú berendezéseink is
vannak, amik egyedülállóak,
vagy csak nagyon kevés van
belõlük még Magyarországon. A PET CT-tõl kezdve a
DSA készülékekig. Mégis azt
kell mondanom, hogy legalább ennyire fontos az orvosi magatartás, az empátia, a
beteg ember tisztelete és szeretete. Ahogy minden egészségügyi intézményben, nálunk is sokszor elesett és nagyon kiszolgáltatott, beteg
embereken kell segíteni. A
legfontosabb az, hogy mindegyik érezze, nincs egyedül,
mert ott van vele az õ gyógyítója, ott van a nõvér, aki még
hajnali kettõkor is megitatja,
vagy lázas homlokára tesz
egy vizes kendõt. Amit hangsúlyozni szeretnék, hogy az
alapértékek, az emberség
megtartása a legfontosabb.
Én ezt igyekszem a saját kollégáim és osztályom felé is
sugallni, hogy a régi, hagyományos orvoslásnak ezeket
az eszközeit próbáljuk meg
ötvözni a legmodernebb diagnosztikus berendezések
igénybevételével, akkor sokkal eredményesebb lehet a
gyógyító munkánk.

2009. február
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Mottó: „A tények az õket körülvevõ hallgatás ellenére is jelt adnak magukról…” (Sophokles)

Ügyészségi vizsgálat
Lapunk kezdte el feszegetni
elõször a kecskeméti Rudolf
laktanya ügyét. Mert nem értettük, hogy a Közép-európai
Nemzetközi Egyetem Alapítványának 18 éve ingyen odaadott, 11.5 hektáros terület felét, miért akarják más célokra
hasznosítani. Az köztudott,
hogy az alapítvány semmiféle
egyetem létrehozására nem
volt képes eddig, ezen a gyönyörû belvárosi ingatlanon.
Ugyanakkor azt az információt
kaptuk, hogy a Rudolf laktanya
egy részét hosszú távra bérbe
akarják adni, hogy egy újabb
szupermarket épüljön az Izsáki
út térségében. Nagy titokba
burkolták az ügyletet, egészen
addig, míg lapunk a civil szervezetek nevében, a közvagyon
védelmében fel nem szólította
az illetékeseket, hogy öntsenek
végre tiszta vizet a pohárba.
Erre már a városatyák is felkapták a fejüket. Idézet a Kecskeméti Közgyûlés 2008. december 18-ai ülésének jegyzõ-

könyvébõl: „A közgyûlés felkéri
dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a 2009. januári közgyûlésen egy teljes körû elõterjesztés benyújtásával ismertesse a Rudolf laktanya területének bérbeadásával kapcsolatos
terveket, számadatokat. Az elõterjesztés tartalmazza továbbá,
hogy hogyan kerülne felhasználásra a bérleti díj a mûemlék
felújításra, hogyan biztosítható
a terület normális beépülése a
város mûködésébe, illetve milyen módon lehet továbbra is
oktatási célra használni a terület egy részét.”
Ez az elõterjesztés elmaradt,
mert a hírek szerint az ügyészség is vizsgálni kezdte a Közép-európai Nemzetközi Egyetem Alapítvány ügyeit. S a polgármester úr – aki egyben ennek az alapítványnak az elnöke is – csak a vizsgálat befejezése után kíván nyilatkozni
(köntörfalazás nélkül) arról,
mit akarnak kezdeni a Rudolf
laktanyával.

Kamerák és bûnözõk
Hajdanán, ha két suhanc összeverekedett egy csajon Kecskemét
belvárosában, sokáig beszéltek róla. Ma meg már az sem meglepõ, ha fényes nappal rabolnak ki pénzintézeteket, nagyobb üzleteket, szinte minden héten. A bûnözést megfékezni csak határozott
fellépéssel, széles körû összefogással lehet, és minden technikai
eszközt be kellene vetnünk segítségül – mutatott rá a múltkor dr.
Nádasdi Miklós városatya, a kecskeméti közgyûlésen.
A bûnözõk a közterületen oldottak
kereket a legutóbbi
rablások alkalmával, ami még inkább
felhívja a figyelmet
a felügyeleti kamerarendszer fejlesztésének fontosságára.
A képviselõ javasolta, hogy e technikai
megfigyelõ hálózat
bõvítési lehetõségeit
vizsgálja meg az önkormányzat, olyan
érdekszövetségbe
tömörítve az egymás
szomszédságában
lévõ ért Közalapítvány, illetve a
pénzintézeteket, nagyobb rendõrség is hatékony partáruházakat, ami a fejleszté- ner lenne.
Az ötlet nagyon jónak tûsek anyagi fedezetét is meg
tudja teremteni. Példaként nik, csak végre valakiknek
említette a Bocskai utcai rab- kézbe kellene venniük ezt az
lást, amelynek közelében ügyet, s lelkes szervezõmunmég négy bank, egy lottózó kával sikerre vinni. Mert ha
és több jelentõs kereskedel- nem javul a helyzet, a
mi egység is található. Ezek- szmogriadók idején figyelkel valóban érdemes lenne meztetett autósok felhívásáösszefogni – ahogy Kecske- nak mintájára, ez a vicc is
mét egyéb frekventált helyei- igaz lehet: „A Magyar Banknek hasonló intézményeivel, szövetség felhívja a lakosság
üzleteivel is –, közös anyagi figyelmét, hogy a nagy tületehervállalással építve ki kör- kedésre való tekintettel, akinyezetükben a térfigyelõ ka- nek a személyi száma párosmerarendszert. És bizonyos, ra végzõdik, az a páros, akihogy az ilyen összefogással nek pedig páratlanra, az a
megvalósuló fejlesztésekben páratlan napokon menjen
a Kecskemét Közbiztonságá- bankot rabolni!”

Káosz a reklámok körül
Arról már két éve döntött a Kecskeméti Közgyûlés, hogy a közterületek reklám célú hasznosítására vonatkozóan, külsõ vállalkozót bíz
meg. Vagyis legyen egy cég az egész város reklámpalettájának
rendszergazdája. Azzal a feladattal, hogy Kecskemét területén az illegálisan és legálisan elhelyezett hirdetési felületeket feltérképezi, illetve modellt készít arra vonatkozóan, hogy egységes arculatú reklámhordozók jelenjenek meg.
A tavaly októberi közgyûlésen kiderült, hogy a közbeszerzési eljárás során egy Nagykovácsi illetékességû céget tartottak legjobbnak, mely hosszú
évek óta foglalkozik bel- és kültéri reklámhálózatok üzemeltetésével. Vagyis nem kecskeméti,
de még csak nem is Bács-Kiskun megyei pályázónak adták
ezt a „zsíros” melót, amit kifogásolt is néhány városatya, de
végül megszavazták, hogy az
Euro Publicity Kft. elõtt legyen
szabad a pálya. Már októberben érzõdött azonban, hogy ez
a pálya bizonytalanságoktól
girbegurba, tisztázatlan kérdémált összeg, ki garantálja az
sektõl hepehupás.
És ez a rossz sejtelem a janu- egyenlõ (sportszerû) feltételeket
ár végi közgyûlésen kifejezetten ezen a pályán? Mert ha szubkomoly vitává kerekedett, a rek- jektív alapon dönthet a cég,
lámrendelet tervezete kapcsán. nem lehetetlen például, hogy
Felvetõdött például a kérdés, választások idején az egyik párt
hogy mennyiben egyeztethetõ minimális díjat fizet majd, míg a
össze az önkormányzat szabá- másiktól maximális tarifát kövelyozó szerepe a magánjogi té- telnek a közterületi reklámokért.
Ugyanakkor megállapítható,
ren. A társasházaknak, szövetkezeti házaknak kell-e fizetni a hogy a reklám minden formáfalukon lévõ reklámokért? Ha a jára ki akarja terjeszteni a fizereklámdíjak rendeletbeli mérté- tési kötelezettséget az Euro Pubke nem kötelezõ, hanem maxi- licity Kft., miközben a díjak az

eddigi tételekhez képest többszörösükre nõttek. Fizetniük kell
a szendvicsembereknek, meg a
szórólapokat osztogatóknak is?
– szörnyülködött el néhány képviselõ a januári közgyûlésen,
azt hangoztatva, hogy ez a mai

ki bárhová, akkor azt ingyen
teheti. Ebbõl gyorsan megspórolhatja az évi 17 millió forintos koncessziós díjat, amit a
városnak fizet. A reklámeszközök után szedett díjakból, az
eredményt jelentõ összegbõl

válságos idõkben szintén nagy
terhet jelent majd a vállalkozásoknak.
Valószínû, hogy a reklámhordozók számának drasztikus
visszaesését okozza majd ez a
rendelet Kecskemét közterületein. De felvetõdik az is, hogy
mennyire jó üzlet ez a városnak? Ugyanis, a reklámhasznosító cégnek nem kell az általa elhelyezendõ reklámeszközökért fizetnie. Tehát, ha hirdetõ -oszlopokat és táblákat rak

pedig – ami sok tízmillió forint
is lehet – , a város már nem részesül.
Az ezzel kapcsolatban feltett
kérdésre a cég képviselõje nem
válaszolt. De nem is neki kellene itt normális válaszokat adni,
hanem egy normálisan átgondolt, alapos szabályozást, szigorú és korrekt feltételeket mutató reklámrendeletet kidolgozni. És ez azoknak lenne a dolguk, akik ezért kapják a fizetésüket a városházán.

Áldatlan szarkási állapotok
A belvárosból kifelé haladva, egyre furcsább képet mutat Kecskemét. Az Auchan környékén például, ha nekivágunk a hobbikertes
övezeteknek, a csalánosi, vagy a Szarkás nevû részeknek, mintha
egy másik világba csöppennénk. A földutak szinte járhatatlanok, vagyis nem meglepõ, hogy senki nem furikázik rajtuk, csak öreg autóval.
„Kecskemét legotthonosabb, köszöntõjét Kósa József, a válegmeghittebb városrésze kívá- rosrész önkormányzati képvisenunk lenni. Olyan körzet, ahol lõje, amikor újabb játszóteret
függetlenül attól, hogy melyik adtak át a Petõfivárosban. Innen
utcában laknak, gyerekek és fel- kõhajításnyira azonban, elszo-

és az autóik fele annyit sem élnek, mint a városiaké. Mondjuk
a belvárosi kátyúk se semmik,
de ami itt van... Elõírás szerint
rendszeresen kellene egyengetni a földutakat. Az itt élõk szerint, ha téli hónapokban havonta egyszer, nyáron pedig, kéthavonta simítanák a földutakat,
semmi gondjuk nem lenne a
közlekedéssel. Ezzel szemben

morítóak a körülmények, holott
ugyanaz a választókerület.
Az itt élõ emberek mindig is
mostohagyermekei voltak a városnak. Fizetik a gépjármûadót,

lassan két éve már, hogy utoljára elvégezték ezt a mûveletet,
bizonyos szakaszokon. Fizetnek
építményadót, és külön a szemétszállításért, a hulladék még-

nõttek egyaránt jól érzik magukat, szûkebb lakóhelyük környezetére ügyelnek, azt gondozzák,
utcájukat és városrészüket sajátjuknak tekintik” – kezdte ünnepi

is elborítja az utcákat, és vannak gócpontok, amik egyenesen egy szeméttelep képét idézik.
Az elmúlt évben, bizonyos utcákban lett vezetékes víz és gáz,
és gyéren közvilágítás is. Utóbbinak veszik talán leginkább
hasznát az itt lakók, mert télen a
korai sötétedés miatt azok,
akiknek nincs autója, és kénytelenek kilométereket gyalogolni
a hidegben a busztól, legalább
látják, hogy még az úton mennek-e, vagy már valamelyik mezõn bolyonganak (terepviszonyokat tekintve ugyanis nincs
különbség).
Egy idõs férfi Szarkásban elmondta, hogy nem kellene sok
a környéknek, csak annyi, hogy
az utak legyenek karbantartva,
ha már õk is ugyanúgy adóznak
érte, mint bárki más. És legyen
összeszedve a hulladék, vagy
büntessék már meg végre azokat, akik a szemetet idehordják.
Mert így hiába gondozzák rendesen a telküket, a mások által
szétszórt hulladékot portájukra
sodorja a szél.

Rovatunk megjelenését támogatja: a kecskeméti BALANSZ Baráti Kör
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Az építõiparban jelentõs visszaesés tapasztalható az utóbbi idõkben. A VER-BAU milyen eredménnyel zárta az elmúlt esztendõt? A gazdasági válság mennyire érzékeltette hatását a vállalkozás fejlõdési tendenciáját tekintve? – Egyebek mellett errõl is kérdeztük Weninger Richárd cégvezetõt.
– Valamennyi kollégám nevében mondhatom, hogy munkával teli, mozgalmas és eredményes év van mögöttünk. A fejlõdés dinamikája felerõsödött, és
a piaci trendekkel ellentétben,
árbevételünk mintegy 25%-kal
növekedett az elmúlt esztendõben. A siker mögött a megbízói
kör folyamatos bõvülése, és természetesen a kollégáim áldozatos helytállása húzódik meg. A
romániai VER-BAU szintén szép

Ismét sikeres évet zárt a VER-BAU
ron több mint egy évtizede alkalmazott ügyviteli eljárással, és
egy merõben új modellt hoztunk
létre, melynek eredményeként
mára egy átlátható, modern és
hatékony rendszer szerint mûködünk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a jelentõs árbevétel - növekedést gyakorlatilag
változatlan létszámmal tudtuk
elérni. Emellett cégünknél a controlling jegyében jelentõs informatikai fejlesztések is történtek.
A legjelentõsebb a vállalati integrált rendszer bevezetése volt,
mely a cégen belül valamennyi
résztevékenységet érint és átfog.
– Milyen technológiai fejlesztéseket sikerült a tavalyi évben
megvalósítaniuk?

Weninger Richárd továbbra is optimistán tekint a jövõbe
úgy az elmúlt évben, hogy tárgyalásokat folytatunk a német
Wirtgen gyár képviselõivel egy
több mint 110 millió forint értékû új gép – úgynevezett beton
finiser – beszerzésérõl. A részünkre legyártott, s a maga nemében idehaza egyedülálló,

Az új beton finiserrrel jelenleg a Ferihegy T2 termináljánál dolgoznak a kecskeméti cég szakemberei
eredményeket ért el, ennek köszönhetõen a két cég árbevétele
meghaladta a kilencmilliárd forintot. Az elmúlt évben a hangsúlyt a hatékonyság további növelésére helyeztük. Ennek jegyében folytattuk a strukturális átszervezéseket, amik a generál kivitelezések mellett, elsõsorban
az ipari padlós divíziót érintették.
Itt szakítottunk a korábbi, immá-

– Cégünknél a kezdetektõl
fogva kiemelt fontossággal bír a
jármû- és géppark folyamatos
fejlesztése. Erre évente jelentõs
összegeket különítünk el. Én magam is azt vallom, hogy csakis
magas mûszaki színvonalat képviselõ technológiával tudunk
egyre jobb pozíciót kivívni. A jelenlegi és a jövõbeni piaci igényeket megvizsgálva döntöttünk

kültéri beton felületek készítését
végzõ, modern gépsor még az
elmúlt év végén megérkezett
hozzánk. Ez az új berendezés jelenleg a Ferihegy T2 termináljánál, mintegy 76 ezer négyzetmétert lát el bazaltbeton burkolattal. Úgy gondolom, hogy ez a
döntés is hozzájárulhat a térbetonok terén elért piacvezetõ pozíciónk megõrzéséhez. Ugyan-

Példamutató polgárõrök
A megyeszékhely legrégebben mûködõ polgárõr szervezete a Kecskeméti Polgárõr Kiemelten Közhasznú Egyesület, amely immár 17
éve látja el közmegelégedésre a feladatát. Sokoldalú tevékenységi
körükhöz tartozik egyebek mellett a járõrözés, a különbözõ rendezvények biztosítása, illetve a bûnmegelõzés. Somodi Sándor, aki a
kezdetektõl a szervezet fáradhatatlan elnöke, tájékoztatta lapunkat
az egyesület helyzetérõl.
– Elsõdleges feladatunk a a veszélyekre, és éjszakánként
bûnmegelõzés és a rendõrség szinte megállás nélkül járõröztek
hatékonyabb munkájának teljes a tagjaink. Nagyon sok autófelkörû segítése. A tavalyi év során törést sikerült megakadályozni, a
több mint 30 ezer órányi szolgá- rosszban sántikáló társaságok
latot láttak el a kollégáink, és ha szétugranak a puszta jelenléfigyelembe vesszük, hogy jelen- tünktõl is.
– A polgárõr közfeladatot ellátó személynek minõsül jogszerû szolgálatteljesítés közben. Joga van
a bûncselekményt megakadályozni,
az esetleges
leg 90 tagunk van, láthatóan elkövetõt a hatóság megérkezéóriási munkát végeztek. A teljes- séig visszatartani, ugyanúgy,
ség igénye nélkül említenék né- mint bármely más állampolgárhányat ezek közül: Több száz la- nak. A legnehezebb az éjszakai
kossági bejelentésnek jártunk járõrözés, mert könnyen belekeutána, rengeteg önkormányzati veredhetünk veszélyes szituáciés egyéb rendezvényt biztosítot- ókba. A legtöbb feladatot a
tunk, ellenõriztük az illegális sze- rendõrséggel együttmûködve
métlerakókat, számtalan gépjár- látjuk el, de kitûnõ a kapcsolamû tulajdonost figyelmeztettünk tunk a társszervezetekkel: a pos-

tákkal, az iskolákkal, a Porta
Egyesülettel, a vámosokkal is. A
városi önkormányzat biztosítja
az egyesület alapvetõ mûködési
költségeit. Mindenki a saját idejét, energiáját áldozza fel a közösség szolgálatáért, de valamennyi kollégám nevében
mondhatom, hogy örömmel
tesszük. Látjuk a munkánk fontosságát, sok bûneset felderítésében közvetetten vettünk részt,
mikor a rendõrségnek szolgáltatott használható adatok átadása
eredményre vezetett.
– Új feladatunk a tanyaprogram, melynek keretében a magányosan élõ, idõs embereket látogatjuk meg. Minél többet felkeresünk közülük, a személyes jelenlét az õ biztonságukat is szolgálja. Bárkit szívesen látunk sorainkban, aki elhívatottságot érez
a munka iránt, de ezt a szolgálatot csak önzetlenül lehet végezni,
egy 6 hónapos próbaidõ után
úgyis kiderül, hogy kire lehet
hosszú távon számítani. Változó
a szolgálat ideje is, de havonta
minimálisan 10 órát azért mindenkitõl elvárunk. Eddig úgy érzem, maximálisan megoldottuk a
ránk bízott feladatot, a város
megelégedésére szolgálhattuk a
lakosságot, ami bízom abban,
hogy a jövõben is így lesz.

akkor a csúcstechnológia mit
sem ér, ha nincs mögötte egy
motivált, kiváló csapat. Meggyõzõdésem – de az elmúlt idõszak
is ezt bizonyította –, hogy a VERBAU legnagyobb kincse az a
szakembergárda, mely nap mint
nap lelkiismeretesen és legjobb
tudása szerint áll helyt az adott
területen. Az elõttünk álló, bizony nem egyszerû idõszak
nagy feladata, hogy ezt az öszszetartó csapatot magunk mögött tudhassuk.
– A megromlott gazdasági
helyzet mennyire érintette a VERBAU pénzügyi stabilitását?
– Természetesen a válság
minden vállalkozásra hatással
van és lesz. Azonban nem mindenkire azonos mértékben. A
korábbi idõszakban mindig arra
törekedtünk, hogy költségtudatos gazdálkodást folytassunk.
Egy sor olyan – sokszor nem éppen kellemes – intézkedést hoztunk meg, melynek köszönhetõen a fajlagos mûködési költségeink csökkentek. Mára bebizonyosodott, hogy ezek helyes lépések voltak: a pénzintézetek és
a hitelminõsítõk értékelései

alapján, a VER-BAU pénzügyi
stabilitása ma az építõipari átlag
feletti.
– Véleménye szerint, hogyan
hat a válság az évek óta nehézségekkel küszködõ magyar építõiparra?
– Sajnos a képlet egyszerû: ha
nincs megrendelés, nincs mit
megépíteni. A beruházások száma pedig, az idei évben várhatóan drasztikusan visszaeshet. Az
elmúlt hetek személyes tapasztalatai szerint azonban, tovább tetõzi a bajt, hogy sok olyan cég is
a tervezett és már elõkészített beruházásának elhalasztása mellett dönt, amelyek egyébként
rendelkeznek a szükséges pénzügyi fedezettel, illetve termékük,
szolgáltatásuk értékesítéséhez
megfelelõ piaccal. Azt kell látnom, hogy sajnálatos módon a
jövõbe vetett bizalom egyre több

2009. február
Ilyen helyzetben hogyan lehet
mégis optimistán a jövõbe tekinteni?
– Vezetõként az embernek
nyilvánvalóan több lehetséges
forgatókönyvre is fel kell készülnie, melyek között vannak roszszak is. Hinnie azonban, csak az
optimista változatban szabad. A
VER-BAU ma a modern kor elvárásainak is megfelelõ technológiai és informatikai háttérrel rendelkezik. Szakembereink nem
csupán a hazai, de európai
szintéren is bizonyítottak és büszkén állíthatom, hogy bárhol
megállják a helyüket. Az idei évre már most csaknem négymilliárd forint összegû szerzõdésállományunk van különbözõ projektekre. Úgy gondolom, hogy ezek
alapján, optimistán vághatunk
neki az elõttünk álló, egyszerûnek éppen nem mondható idõszaknak. De feltehetjük magunknak a kérdést: melyik idõszak egyszerû?

A VER-BAU hazai forgalma elõzetes 2008-as adatok alapján
vállalkozásnál napról napra
fogy. Átmeneti megoldást az állam által generált kereslet jelenthet, itt azonban – tekintve a magyar gazdaság és a költségvetés
állapotát – meglehetõsen szûkös
a kormány valódi mozgástere.

Porta-programok

VER-BAU
Építõipari és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Garay u. 11.
Telefon: (+36) 76 - 508 211
Fax: (+36) 76/ 416 658
homepage: www.verbau.hu
A programokkal kapcsolatban
kérjék részletes tájékoztatásunkat!
FORDULJANAK BIZALOMMAL
IRODÁNKHOZ!
Szolgáltatásaink:
Rendezvényszervezés, kiadói
munkák, parlagfû kommandó,
ingyenes pályázati tanácsadás
csütörtökönként
10-tõl 12 óráig.

Március 10-én, 17 órakor kiállítás mi Természetvédelmi és Vízügyi Felnyílik a Porta Egyesület dísztermé- ügyelõség illetékességi területére, a
ben a Nemzetközi Zománcmûvésze- Ráckevei (Soroksári)-Duna-ághoz.
Szent Ferenc és a keresztény ökolóti Alkotómûhely munkáiból.
A civil szervezet hagyományos gia címmel dr. Jávor Benedek, a Pázkecskeméti Kossuth ebédet rendez a mány Péter Katolikus Egyetem JogtuPorta Egyesület dísztermében márci- dományi Karának adjunktusa tart elõus 15-én, a város központi ünnep- adást március 26-án, csütörtökön 17
órakor a Porta Egyesület dísztermében.
ségét követõen.
Ajánlja föl adója 1%-át
A Víz Világnapján, március 20Kecskeméten a Rávágy téri felújított
a Porta Egyesületnek.
án kirándulásra invitálják az érdek- és áthelyezett keresztet dr. Bábel Balázs
Adószámunk:
lõdõket az egyesület aktivistái a kalocsai-kecskeméti érsek szenteli fel
18362253-1-03
Közép-Duna-völgyi Környezetvédel- március 27-én 17 órakor.
Porta Közhasznú Egyesület, Kecskemét, Végh Mihály tér 5. G Tel./fax: 76/505-041
Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig G e-mail: info@portaegyesulet.hu
www.civilnaplo.hu www.portaegyesulet.hu

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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Válságkezelés Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében
Interjú dr. Balogh Lászlóval

Vállalkozók tanácskozása

Küzdelem közös ügyeinkért

Hol a magyar virtus?

A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés korábbi elnökének, dr. Balogh
László MSZP-s honatyának jelentõs szerepe volt abban, hogy a
kecskeméti megyei kórház 10,5 milliárd forint állami támogatást
kapott fejlesztésre a napokban. Ugyanakkor õt nevezték ki a városunk jövõjét tekintve óriási jelentõséggel bíró Mercedes-beruházás
kormánybiztosává.
– Egy hatalmas, közös munka
lesz a kecskeméti Mercedes gyár
felépítése, s a megbízólevelem
gyakorlatilag egy közvetítõ-koordináló szerepkörre jogosít fel a
Magyar Kormány, a beruházó
németek és a helyi önkormányzat
között – nyilatkozta lapunknak dr.
Balogh László. – Az én teendõim
leginkább a helyi ismeretekre
épülnek majd, és arra, hogy a
Dr. Balogh László
kormány által vállalt infrastrukturális fejlesztések idõben, üteme- akkor az olyan 9-10 milliárdos
zetten elkészüljenek.
nagyságrendû fejlesztés lesz.
– A kormány részérõl nem fé - Ahogy az útépítések is. Gondolõ, hogy a gazdasági világvál - lok itt az úgynevezett északi elság hatásai miatt leáll majd a kerülõ útra, illetve arra a szakecskeméti építkezés?
kaszra, amelyik a gyárat az
– Az lehetséges, hogy valami- M5-össel összeköti. Az elõkélyen szinten lelassul egy kicsit, szítések jól haladnak, és minde le nem áll, mert a Mercedes dent elkövetünk, hogy 2012-re
inkább azt a választ akarja ad- elkészüljenek ezek az új útszani erre a válság helyzetre, hogy kaszok. Más kérdés Kecskemét
akkor, amikor lecseng a recesz- belterülete, mert belsõ úthálószió és elindul a gazdaság, neki zat-fejlesztést a kormányzat
igenis legyenek olyan kész mo- nem tud finanszírozni. Én
delljei, amit azonnal a piacra azonban azt gondolom, hogy
tud tenni. És szerintem a kecs- ezeknek a magvalósulását a
keméti gyárban gyártandó mo- regionális forrásokból meg lehet oldani, ezért az a dolgunk,
dellek ilyenek lesznek.
– Romló forintunkban mérve, hogy kezdeményezzük, s a pámekkora részt vállal a kor - lyázati lehetõségeket a lehetõ
mány, hogy ez a beruházás legjobban használjuk ki.
– Úgy tudjuk, sokat lobbi megvalósulhasson?
– Legnagyobb falatnak a zott azért, hogy a megyei kór vasúti csatlakozás kiépítése tû- ház végül 10,5 milliárd forint
nik. Ha komplexebb, ütemezett k ö z p o n t i t á m o g a t á s t k a p j o n
és folyamatos szállítást biztosító bõvítésre, fejlesztésre.
megoldás felé mozdulnak el,
– Ez tényleg nagy munka

volt, de sokan voltunk benne,
jobb- és baloldalról egyaránt.
Büszkén elmondhatjuk, hogy a
rendszerváltás óta, minden
ciklusban tudtuk fejleszteni a
megyei kórházat, bár sok irigyünk, ellenzõnk volt. A szakmai tõke, a szakmai tudás, a
pályázat megalapozása, az
egyértelmûen a kórházban
dolgozók érdeme. Ami azután, erõteljes politikai lobbival
párosult.
– A kórházi beruházás – a
Mercedes gyár megvalósulásá hoz hasonlóan – munkát, meg élhetést ígér a kecskemétiek -

A napokban tartotta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi Kamara
gazdasági évnyitóját a lajosmizsei Gerébi Kúriában. A térség több
mint száz jeles vállalkozója jelent meg a rendezvényen, a szervezet
meghívására. Az elõadói asztalnál ott ült a kormány, a kamara, a
Munkaügyi Szolgáltató Szervezet elitje. A díszvendég Michael Friess
volt, a Mercedes kecskeméti gyárának fiatal igazgatója.
A csaknem háromórás tanácskozást beborította a depresszió fellege. A beszédek
és hozzászólások – legalábbis azok, amelyek nem
a kormány oldalról érkeztek
– terheltek voltak sirámmal,
panasszal, kiábrándultsággal, miközben mindenki a
világgazdasági válságot, s
Michael Friess
annak hatásait emlegette.

nek. Ami nem kis dolog egy
nemzetközi méretû gazdasági
válság idején. És szerencsére
elmondható, hogy a két nagy
párt ezeknek a nagy ívû fejlesz téseknek a megvalósulásáért
vállvetve, közösen küzdött,
küzd térségünkben, félretéve
minden értelmetlen vitát.
– Pedig egyik esetben sem
volt igazából koordinálva a politikai lobbi, inkább azt mondanám, hogy a közös ügy bölcs
tettekre serkentette mindkét párt
képviselõit.

solygós és ambiciózus. Az
Alföldi Civil Napló munkatársa – akit szintén meghívtak erre a találkozásra – e
mentalitás titkát keresve tette
fel a kérdést a német szakembernek: – Most már
mondja el nekünk az épülõ
kecskeméti Mercedes gyár
vezetõje, hogy a sok pesszimizmust, elkeseredettséget
látva, miért nem menekül?
Mert beszéde arról szólt,
hogy el akar költeni itt a Duna-Tisza közi rónán nyolcszáz millió eurót. Szeretne
munkát adni 13 ezer embernek. 2012-tõl pedig, innen
akar a világba küldeni évente 100 ezer kitûnõ gépkocsit.
Michael Friess úr válaszában példát adott elõrelátásból, pozitív gondolkodásból,
bölcsességbõl. Elmondta,
hogy a Mercedesnél nem
holnapra, vagy holnaputánra terveznek, hanem hosszú
távra. A világválság gondjai

Valahogy azt érezhette a jelenlevõ, hogy egy világvégevárás idején szervezett vallásos szeánszon vesz részt, de
a megváltás ígérete, és még
inkább, a megváltó reménye
nélkül.
Furcsa módon, az egész
teremben csak egy optimistával találkoztunk, és õ nem
más volt, mint maga a díszvendég. Friess úr úgy csinált,
mintha nem is értené, hogy
mit beszélnek a magyar vállalkozók. Jó kedvû volt, mo-

Válság, hitel – végrehajtás
A nemzetközi gazdasági válság hatásai közepette jó, ha
azt is tudjuk, hogy mintegy 20
százalékkal emelkedett a végrehajtási ügyek száma az elmúlt évben, és ez a növekedés az idén feltehetõen tovább folytatódik. Mindezt
Orell Zsolt, önálló bírósági
végrehajtótól, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamra elnökségi tagjától tudjuk, akit a
hitelfelvétel buktatóiról, a
végrehajtás menetérõl és az
adósságcsapdából kivezetõ
útról kérdeztünk.
– Vannak olyan ügyletek,
amelyek különösen gyakran
végzõdnek végrehajtással?
– Azt tapasztaljuk, hogy a
„házhoz kivivõs”, magas
THM-mel terhelt hitelek rend-

kívül népszerûek, miközben
gyakran azt sem tudja az
ügyfél, hogy mit is vállalt az
aláírt szerzõdésben. Vannak
emberek, akiknél úgyszólván
életformává vált áruhitelbõl
vásárolni, s amikor felismerik, hogy összecsaptak a fejük felett a hullámok, minden
mindegy alapon, a hitelre hitelt halmoznak.
– Milyen tanácsot adna a
tapasztalatok alapján azok nak, akik hitelfelvételt mérle gelnek?
– Mindenek elõtt vessék
össze havi kiadásaikat a havi
jövedelmükkel, és számoljanak váratlan helyzetekkel is!
Az idén négyszer emeltek úgy
fûtési díjat, hogy ebbõl még
egy fillért sem kellett fizetni,
de tavasszal mutatkozni fog
a számlánkon. Pontosan fel
kell mérni, hogy meddig
nyújtózkodhatunk, és ennek
tudatában akkora törlesztést
felvállalni, ami mellett a család mindennapi megélhetése

is lehetséges. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy például egy 200 ezer forintos áruhitelbõl, mire végrehajtásra
kerül, könnyen lehet 600800 ezer forint.
– Milyen lehetõségei van nak az adósnak, hogy egy
meggondolatlan hitelfelvétel
miatt, legalább a lakását ne
veszítse el?
– A végrehajtói fokozatosság elve szerint, elõször a
munkabért, vagy a bankszámlán található összeget
vonjuk végrehajtás alá. Ezt
követik a lakásban található
ingóságok, illetve az autó,
és csak azután az ingatlan.
Amikor az adós megkapja
az értesítést, hogy végrehajtás indult ellene, meg lehet
keresnie a végrehajtót, aki
adhat egy évre terjedõ részletfizetést. Halasztás, illetve
részletfizetés kérhetõ a végrehajtást elrendelõ bíróságtól is, vagy egyezségre juthat az adós a hitelezõvel. Itt

szóba kerülhet akár az öszszeget terhelõ kamatok elengedése vagy csökkentése
is.
– Januártól két fontos jog szabályi változás lépett élet be a végrehajtási törvény ben. Mit érdemes tudnia
ezekrõl az érintetteknek?
– Azoknál a hiteleknél,
amelyek mögött zálogszerzõdés van megjelölve, a hitelezõ kérheti a lejárt és
nem fizetett záloghitel záradékolását januártól, az

adós lakhelye szerinti bíróságtól. Nem kell tehát a teljes végrehajtói procedúrát
végigjárnia a hitelezõnek,
hanem a záradék alapján a
végrehajtó, akár az ügy
megindulását követõ egy-két
hónapon belül, már ki tudja
tûzni az árverést. Ez rendkívüli módon felgyorsítja és leegyszerûsíti a folyamatot. A
másik lényeges változás az
elektronikus árverés, amelylyel elsõsorban az ingatlan
végrehajtásnál próbálja a
törvény kiszûrni a spekulánsokat. Bejegyzett végrehajtási jog esetében ugyanis, januártól a végrehajtó által indított ingatlan árverésre
interneten keresztül lehet licitálni. Ehhez egy egyszeri,
hatezer forintos regisztrációs
díj megfizetésével bárkinek
lehetõsége lehet, majd az
adott ingatlan árverési becsértékének 10 százalékát kell
a végrehajtó letéti számlájára utalni. Ezt az utóbbi ösz-

számukra sem ismeretlenek.
A gépjármûiparra tett kedvezõtlen hatását õk is megszenvedik, de ez egy percig
sem akadályozza a hoszszabb távú projektek elõkészítését és indítását. Az olyanét például, mint a kecskeméti zöldmezõs beruházás.
Õk hisznek a magyar ember
tehetségében, tudásában,
tanulni vágyásában, ambícióiban. Tudják, hogy ez az
erõ fix alapokat kínál elképzeléseik megvalósulásához.
Hosszan
sorolhatnánk
még a vigaszosnál vigaszosabb mondatokat.
Fájó belegondolni, hogy
eljutottunk oda: csak mi
magyarok nem bízunk magunkban. Még akkor sem,
ha nyilvánvalóan szerencsésnek tudhatjuk magunkat. Végül is, a világ legkorszerûbb technológiájával
munkálkodó, egyik leggazdagabb vállalata – a mi jövõnket is alapozva – egy
hatalmas beruházást. Stuttgartban nem veszik komolyan „nyavalygásunkat”. Lehet, hogy jobban ismerik
történelmünket, tehetségünket, teljesítõképességünket,
mint mi?
Jó lenne, ha legalább a
bennünk bízók elõtt próbálnánk úgy viselkedni, úgy
nyilatkozni, mint akikben
van életerõ, remény és hit.
És persze, még jobb lenne,
ha ténylegesen is bíznánk
végre abban, amit igazi
magyar virtusnak neveznek.

szeget természetesen visszakapja, aki nem nyert az árverésen. A végrehajtóknak
az összes árverést kötelezõen szerepeltetnie kell a bázisban, amely a végrehajtói
kamara honlapjának lesz
egy melléklete.
– Megítélése szerint, mi lyen hatásai lehetnek a vál tozásoknak?
– A gazdasági válság begyûrûzése, a nagy számú
munkahelyi elbocsátások
révén, sokan kerülhetnek
olyan helyzetbe, hogy nem
fogják tudni fizetni a hitelüket. Véleményem szerint, ez
2009. õszén fog megmutatkozni a végrehajtási ügyszám növekedésében. Végsõ soron az idén, akár meg
is duplázódhat a megindított végrehajtási ügyek száma. Ezért önmérsékletre intek mindenkit. Aki pedig
mégis adóssá válik, ne dugja a fejét a homokba, hanem keresse meg a végrehajtót, a hitelezõt. Mi is emberek vagyunk, és igyekszünk segíteni.
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A híd után, és az új beruházások elõtt

Kisváros a nagy Duna mentében

A 4160 lakosú Dunavecsérõl a legtöbbet a két évvel ezelõt ti hídavatáskor lehetett hallani, azt viszont kevesebben tud ják a településrõl, hogy milyen kultúrtörténeti jelentõséggel
dicsekedhet. Páratlan abban a vonatkozásban is ez a kisvá ros, a nagy Duna mentében, hogy teljesen pártatlan. Mol nár Gyula polgármester elárulta, hogy a megyéhez tarto zás, valamint a városi rang nemcsak elõnyökkel jár szá mukra.
– Nehéz esztendõ elé tekin- ségvetés döntõ hányadát, így
tünk, mivel kevés a normatív kevesebb fejlesztést tudtunk
támogatás, pedig eddig is csak végrehajtani. Az Euro-Velos kea legszükségesebb létszám dol- rékpárút városunkat átszelõ
gozott az intézményeinkben. A szakaszát, azért sikerült elkészítavalyi évünkre a hídavatás rá- teni, belföldi pályázatokon
nyomta a bélyegét. Igaz, hogy nyert pénz felhasználásával. A
csendesebb lett városunk, mió- híd hosszú távú befektetésként
ta az elkerülõ utat használják majd megtérülhet, hiszen egy
az autósok, de a visszafizetési nagy volumenû beruházás elõtt
kötelezettségünk elvitte a költ- állunk: Ipari parkot szeretnénk

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

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

mas lehetõség lehet városunk
számára, ezért bízunk abban,
hogy minél hamarabb létrejöhet.

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

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

Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ Zrt.
Dunavecse, Fõ út 37.
Mûködési terület:
Apostag, Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass
Tel./fax: 78 / 437-014
e-mail: dvafesz@freemail.hu
Várjuk szeretettel 6 élelmiszerboltunkban, valamint
1 iparcikk boltunkban kedves vásárlóinkat!

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

A legnagyobb sárgadinnye kertészet
– Már kertészkedtünk pár
éve, így amikor kilenc éve
Dunavecsére telepedtünk, a
házválasztás gazdaszemmel történt – nyilatkozta lapunknak Roszik Tamás, a
Roszik Dinnye cég tulajdonosa. – Az elmúlt években
egyre nõtt és fejlõdött a
gazdaságunk, mely egy telephellyel és egy hûtõházzal bõvült az esztendõk során. Napjainkra az ország
legnagyobb sárgadinnye
kertészetévé vált, amely 3,5
hektár fóliaházas és 30
hektár szabadföldi, úgynevezett intenzív kertészetbõl
áll. Ez a vállalkozás
Dunavecsén – igaz, csak
szezonálisan – mintegy

negyven dolgozónak ad
munkát.
– Az idén már Globál
Grep minõsítés alatt dolgozunk, ami az európai piacra való kijutás elsõ lépcsõfokát jelenti. A belföldi áruházlánci beszállítások mellett, 2009-tõl külföldre is
szállítunk, mellyel újabb
munkahelyek teremtõdnek
meg. Az általunk termelt
dinnye áruvédjegyezve van,
melyen büszkén vállaljuk
településünket. A kertészkedés mellett, csaknem 150
hektárnyi szántóföldi növénytermesztésben is tevékenykedünk, melyhez saját
gépflottával rendelkezünk.
Ezt az üzletágat is szeret-

nénk tovább fejleszteni,
bérlettel és vásárlással egyaránt. Számunkra minden
év egy újabb kihívás,
amelynek
családommal
együtt próbálunk megfelelni.

Roszik Tamás
Dunavecse
Alkotmány út 77.
Mobil: 30/ 939-83-16
Tel/fax: 78/437-707
e-mail:
roszikdinnye@mailbox.hu

Mélyépítés
magas
színvonalon
Az 1991 óta családi vállalkozás
keretében mûködõ Bóra Építõipari
és Szolgáltató Kft. 25 ember számára biztosít folyamatos megélhetést. A cég fõ profilja a mélyépítés,
azon belül pedig, a vasúti villamosítással kapcsolatos feladatok ellátása. Az ügyvezetõ igazgató, de
Jonge Norbert büszke arra, hogy
a szakmájukban kitûnõen felkészült emberekbõl álló, állandó
csapatot irányíthat.
– Fontosnak tartom, hogy a
legtöbb nálunk dolgozó munkatársunk már 8-10 éve a cég alkalmazottja, így az összeszokottság
elõnyt jelent a számunkra - nyilatkozta lapunknak az igazgató. –
Komoly, több évre szóló uniós beruházásokon tevékenykedünk az
ország egész területén, ami nagy
kihívást jelent cégünknek. Jelenleg
egy kétéves projekt keretében a
zalaegerszegi vasútvonal mélyépítési munkálatait látjuk el, de dolgoztunk már a ceglédi vonalon, illetve a 4-es metró építésénél a
Kelenföldi pályaudvar vasúti villamosításánt végeztük. A tavalyi
esztendõ sikeresnek bizonyult a
számunkra, évrõl évre növelni
tudtuk a nyereségünket, s szerzõdéseink hosszabb távra szólnak,
így több évre elõre van megrendelésünk. A gépparkunk, mûszaki
dolgaink,
földmunkagépeink
fejlesztését folyamatosan tervezzük és hajtjuk végre. Igaz, hogy
már nem Dunavecsén élek, de
azért szeretem a várost, mert barátságos, összetartó emberek lakják, akikkel mindig jó újra találkozni.

Bóra Építõipari és Szolgáltató Kft.
6087 Dunavecse Bercsényi u. 1.
Tel.: 78/ 43-71-98
e-mail: borakft@t-online.hu

naújvároshoz, mégsem vehetjük igénybe az ottani egészségügyi ellátást, mert más megyébe tartozunk. Ezért a jóval távolabbi Kecskemétre, vagy Kalocsára kell eljárniuk betegeinknek. Ezért is szeretnénk egy
csaknem 700 milliós projekt
keretében a helyi járóbetegek
részére a rendelõintézetet bõvíteni. Ügyelet, fogászat, gyermekgyógyászat is lenne az
épületben. A kistérség is támogatja az elképzelésünket, s a
tervek szerint, Dunavecse koordinálná a térség egészségügyi
ellátását. Már csak a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség döntõ
szava hiányzik, hogy kiírhassuk
a közbeszerzési pályázatot, és
még idén elkezdhessük a munkát. A modern, minden igényt
kielégítõ intézmény 2011-tõl
fogadhatná a pácienseket.
– Szeretnénk még a fõtér rehabilitációját is végre hajtani,
de mivel város vagyunk, a
Leader-program
segítségét

nem vehetjük igénybe. A gazdasági válság hatása talán
annyira nem sújtja településünket, mint az ország többi részét, s ebben szerepet játszhat
az a tény, hogy nálunk nincsenek pártok. Ami ritkaság számba megy hazánkban, de mi
büszkék vagyunk erre. Nehezen sikerül pályázati forrásokat
elõteremtenünk, mivel komoly
önerõt kellene biztosítani egyegy projekthez, s nálunk csak a
mûködésre van elegendõ fedezet, felhalmozni még nem tudtuk az anyagi eszközöket.
– A jövõben szeretnénk a turisztikát elõtérbe helyezni és
megóvni szeretett folyónkat,
de még inkább kiaknázni a
Duna nyújtotta elõnyöket, kikötõket létrehozva, idehozni
még több vállalkozást - mondta végül a polgármester. Minden kedves olvasónktól azzal köszönök el, ami a helységnévtáblán is áll: Újra gyere, vár Dunavecse!

GAZDABOLT
Dunavecse, Fő út 103.

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

Solt és Vidéke
Takarékszövetkezet

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

Idestova 20 esztendeje mûködik
már a térség legnépszerûbb
vendéglátó egysége, a frekventált helyen, a dunavecsei Fõ
úton található Sarki csárda. Az
éttermet üzemeltetõ Bugyi András régóta tevékenykedik a
szakmában, s minden szaván
érzõdik, hogy a vendéglátás az
élete.
– Büszke vagyok arra, hogy
akik betérnek hozzánk egy kellemes étkezésre, utána máskor
is felkeresik a csárdát, gyorsan
a törzsvendégeinkké válnak.
Igyekszünk mindent megtenni a
kedves vendégek érdekében,
gazdag választékú magyaros
ételeink között a legínyencebb
látogatók is találhatnak megfe-
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lelõ finomságot. Mindezeket
szolid árakon, barátságos légkörben tálaljuk. Specialitásaink
közül megemlíteném a kitûnõ
pacalt, a vecsei aprópecsenyét,
a szárnyas ételeinket, valamint
a Sarki tálunkat. A teljesség igénye nélkül felsorolnék még néhány ételt a kedvencek közül:
babgulyás, Rúzsa Sándor pecsenyéje, dupla sültes tál, májgaluska leves. Hamar megkedvelték vendégeink a naponta
váltakozó menünket is.
– Igényesen kialakított környezetünkben rendezvények lebonyolítását is örömmel vállaljuk, s minden kedves vendégünket továbbra is szeretettel várunk!

kiadós, ízletes, elviselhetõ
áron kínált étkekre, vasárnapi társas találkozásra
vágyó, éhes embernek érdemes
felkeresni a Három Gúnár Rendezvényház Picasso termét (Kecskemét, Festõ u. 8.). De amikor
választani kell, nincs könnyû dolgunk.
Hideg sültek és házi pástétomok vegyesen, tormás túrókrémmel töltött sonkatekercs franciasalátával, kaszinótojás, svéd gombasaláta… Azután húsleves csigatésztával, csülkös bableves, zellerkrémleves… A meleg elõételek
között zöldségekkel töltött palacsinta csõben sütve, csirkemájas
rizottó, rántott gomba, karfiol,
sajt, hagyma… Ezek után, már
óvatosabban válogatunk a fõételek közül: Vörösboros marhapörkölt, Bakonyi csirkemell, Kolozsvári töltött káposzta, Mantovai pulykamell, Csirkecomb roston, Baconba göngyölt csirkemell, pulyka
cordon bleu, Mátrai borzas… –

A

Három Gúnár – a családi partner

Jó itt lenni, jó itt enni!

Mindezek remek köretekkel, salátákkal. Azután
jöhetnek a desszertek, a
somlói galuskától a friss
gyümölccsel töltött rétesig, meg a kókuszos pudingig.
Nagyon gazdag a választék. A chef igéretét
komolyan lehet venni:
mindig van, minden.
Mindez: 1.800 Ft/fõ
(gyermekeknek, 12 éves
korig fél ár). Családi kedvezménnyel (két felnõtt,
két gyerek): 4.800 Ft.
Elõzetesen 12 vagy
13:30 idõpontra tudunk
asztalt rendelni.

Vecse Komplex Kft.

Díjnyertes pálinkák
A magyar pálinka hungarikum. S ennek megóvása iránti
elkötelezettségét azzal igazolja a 2007 nyarán alakult Vecse Komplex
Kft., hogy üzemében kiváló minõségû kisüstit készít. A gyárban elõállított Dunai Hajós termékcsalád folyamatosan bõvül, köztük a HunDeszt versenyen ezüstérmet nyert a birs- és cseresznyepálinkájuk.
Banyári István, a cég ügyvezetõ igazgatója tájékoztatta lapunkat az
üzem terveirõl.
– A tavalyi esztendõ volt cé- támaszkodhatunk, mert hiába
günk elsõ teljes éve, próbáltuk hungarikum a pálinka, még
megvetni a lábunkat a hazai pi- nincs ennek megfelelõen, kiacon, és kezdésként eredmé- emelten kezelve.
– Szeretek Dunavecsén élni,
nyes évet zártunk. Az eleinte
csak öt sima és három ágyas mert nyugodt, jó infrastruktúrápálinkánkból álló italsoroza- val rendelkezõ kisváros, ahol
tunk mára már 15 tagúra nõtt. mindenki ismeri a másikat. VéAz idei tervek között szerepel a leményem szerint, 10 éven betermékcsalád további bõvítése lül – a hídnak is köszönhetõen
néhány õsi fajtával, ami nem – komoly fejlõdésen fog kereszlesz egyszerû a telített piac mi- tülmenni a település.
att. És az idõjárás is nagyban
befolyásolja a munkánkat.
Nemrég Dunaújvárosban nyitottunk egy szaküzletet és ehhez
hasonló boltot tervezünk a fõvárosban is üzemeltetni. Szeretnénk egy étteremszerû kóstoltató helyiséggel bõvíteni a jelenlegi részlegünket, valamint a
Vecse Komplex Kft.
csarnokot is megnövelnénk,
Dunavecse, Alkotmány u. 126.
mert a jelenlegit szerencsére
Tel.: 78/ 438-091
már kinõttük. A beruházást illevecsekomplexkft@t-online.hu
tõen, szinte csak uniós forrásra

Izgi Stadler-sztori

Érdekes és sok tanulsággal
szolgáló könyv íródott az országosan ismert vállalkozó,
Stadler József kalandos életérõl. Az eddig megjelent 3 kötetnyi mûben olyan exkluzív
történetek is olvashatóak a leleményes üzletemberrõl, amelyek eddig nem jelentek meg
sehol. Húsvétra pedig, újabb
két kötettel válik teljessé a
Stadler-sztori. A neves üzletember solti üzletébe betérõk
3000 forintért juthatnak hozzá egy-egy kötethez, de telefonon és interneten is megrendelhetik. Aki pedig, már

benn jár az áruházban, a
mintegy másfél millió darabos
pazar készletbõl válogathat.
Öltönyök, farmerek, kosztümök, ingek, nõi felsõk, cipõk,
kabátok, bõr ruhák, sportruházat széles választéka várja
a vásárlókat folyamatos,
rendkívüli akciókkal. A saját
márkanévvel ellátott üdítõk,
öblítõk, mosópor, mosogatószer, vegeta, paprika iránt is
nagy az érdeklõdés. A mindennap, így hétvégén is 8-21ig nyitva tartó üzletben a mindig elegáns és jókedvû
Stadler úr legtöbbször személyesen fogadja vevõit, és szívesen dedikálja a könyvét.

A Tanyacsárda
februári – márciusi
programajánlata:

2009. február 22.

Borjúból készült ételek
az Öreg Tanyacsárdában
2009. március 1.

Sajtok napja
az Öreg Tanyacsárdában
2009. március 8.

Tészta nap az Öreg Tanyacsárdában
2009. március 13-15.

SOBRI HALNAPOK
A „Sobri-féle” halászlé már fogalommá vált.
Ezekben a napokban e jellegzetes íz mellett még
számos hal-ételspecialitást kóstolhatnak
a kilátogatók.
A hangulatot az étteremben saját
cigányzenekarunk mûsorával emeljük esténként.
A halnapok ételkínálatát, az ételspecialitásokat
halétlapon szerepeltetjük, melyet kifejezetten erre
az eseményre készítünk el.

Stadler Áruház
6320 Solt, Kecskeméti út 86.
Mobil: 20/ 9-726-559
e-mail: info@stadler.co.hu

Tanyacsárda Kft. H−6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: +36/76/356-010 Fax: +36/76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu G www.tanyacsarda.hu
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A természetvédelem
jól képzett katonái
Éppen egy esztendeje, hogy dr. Vajna Tamásné Madarassy Anikót
kinevezték a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatójának. Mivel korábban a szakminisztériumban dolgozott különbözõ vezetõ beosztásokban, jól ismerte a kecskeméti központú intézmény helyzetét, problémáit. – Hogy látja ezt az eltelt egy esztendõt? – Mindenek elõtt errõl kérdeztük a KNP igazgatónõjét.
sorban az óvodai, általánosés középiskolai környezeti nevelését célozta.
– Terveznek újabb fejleszté seket ebben a nehéz gazdasá gi helyzetben?
– Igen, pályázunk fõleg élõhely-rekonstrukcióra, vagy rehabilitációra, ez fõleg a vizes
területekkel függ össze. Vannak is már nyertes pályázataink. Bõvítjük egy kicsit a
tõserdei és fülöpházi erdei iskoláink lehetõségeit is, hogy
– Változatos volt és gyorsan kicsit komolyabb felszerelést
elmúlt, hiszen nagyon sok fel- kapjanak, és érdemibb munadatot kellett megoldanunk. kát tudjanak végezni ottani
Közben meggyõzõdhettem ar- kollegáink a gyerekekkel. Õrról – ami jólesõ érzéssel tölt el szolgálatunknak a fejlesztése
–, hogy jó szakmai gárdája szintén fontos, mert nemcsak
van a Kiskunsági Nemzeti az õrzést végzik a területen,
Parknak. Mindenek elõtt ennek hanem az értékfeltárást, illetve
köszönhetõek szép eredmé- az ezekkel kapcsolatos szertenyeink, szakmai sikereink. Sok ágazó feladatokat is. Ehhez
olyan rendezvény van mögöt- kaptunk most központi forrástünk, amelyeken keresztül ból gépkocsikat.
– Február elején volt a vizes
megmutathattuk a Duna-Tisza
közének nagyszerû természeti élõhelyek világnapja. Térsé értékeit, illetve az ezzel való günkben milyen jelentõséggel
bírnak ezek az élõhelyek?
foglalatosságunkat.
– Említene néhányat a ren – A Kiskunságban több ilyen
dezvényeik közül?
terület van, s egyik-másik tény– Mindenek elõtt ki szeret- leg olyan, hogy nincs hozzá
ném emelni azt az egyhetes hasonló a Földön. Még a vikonferenciáját, amelyen 40 lágörökség listájára is felkerüleurópai országból érkeztek hetnek, vagyis valóban külön
hozzánk
természetvédelmi figyelmet érdemelnek. Ami
õrök, hogy megismerjék Ma- pénzt elnyertünk a Környezetgyarország, és azon belül a védelem és energetika operaKözös
fellépéséra pollenártalom
ellen! abból támotív programban,
Duna-Tisza köze
természeti
Környezetvédõ, városvédõ akciók!
tékeit, és jó hírünket
vigyék gatjuk Apajpusztán egy vizes
Mûemlékvédelem!
élõhely
rekonstrukcióját, ami
szerte az öreg
Tisztakontinensen.
Köztér – Rendes
Város Mozgalom!
AZ
ADÓ
1
SZÁZALÉKA
SOKAT
ÉR!
KÖSZÖNJÜK
jelentõs, mert
Természetházunkban számta- megint nagyonA BIZALMÁT!
egy jó
nagy területen
lan kihelyezett
tartottak a SEGÍTSE
KÉRJÜKülést
TÁMOGATÁSÁT,
A MUNKÁT
ÖN IS! sikerül
különbözõ szakmai
fórumok- újra, olyan vizes élõ helyet kiPORTA Közhasznú Egyesület,
ami fantasztikus élõnak, és rengeteg
olyan
ese- tér alakítani,
Kecskemét Kossuth
5. Tel.: 76/505-041
Adószám:
18362253-1-03,
Számlaszám:
52400078-10048593
ményt szerveztünk, ami elsõ- világgal rendelkezik.

1%
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Európa-gyõztes kecskeméti cica
Majorné Bíró Andrea szfinx fajtájú, Cuki nevû cicáját bátran
nevezhetjük a magyar macskák
Nagy Sándorának. Fiatal kora
ellenére, már rengeteg rangos
díjat tudhat magáénak, legutoljára Európa-gyõztesként térhetett haza. Mindezt három és fél
hónaposan. A gazdi lapunknak
most bepillantást enged a kiállítások és a versenyek világába,
ugyanakkor hasznos macskatartási tanácsokat is ad.
– Milyen követelményeknek
kell megfelelni egy kiállításon,
vagy versenyen?
– A macskák kiállítása teljesen más, mint a kutyáké. Ez úgy
zajlik, hogy elõször egy asztalon a bírák megnézik a cicák
anatómiáját, a fajtára jellemzõ
tulajdonságokat. Délutánra kiírják az eredményeket, hogy
mely állatok jutottak tovább a
Best in show-ba. Ott újra minden bíró minden macskát meg-

néz, így döntenek, hogy melyik
legyen a gyõztes. Legutóbb Magyarországon rendezték a kutya Európa Bajnokságot, és azzal egy idõben volt a macskáknak is egy nemzetközi kiállítás.
Nagy büszkeségünk, hogy Cuki
ezen rögtön Európa-gyõztes
lett. Elsõ nap a korcsoportjában, majd második nap a Best

in showban került a dobogó
legfelsõ fokára.
– Milyen ápolást igényel ez a
cica?
– A szfinxnek teljesen más a
kozmetikája, mint egy átlagos
macskának. Rendszeresen kell
fürdetni, mivel nincs szõre, s neki a kosz a bõrén tapad meg. A
hidegre pedig, természetesen

sokkal
érzékenyebb, mint bundás társai. A nagy
szõrrel rendelkezõ
cicák ugyebár "öntisztító" jelleggel
mûködnek, hiszen
az elhalt hámsejteket
önmaguk
mosdatása közben távolítják el
magukról. Ezt Cukinál a fürdés helyettesíti. Õ is tisztítja magát, de
szerencsére kifejezetten pancsolós típus, vagyis
nagyon szeret fürödni.
– Mit tanácsol a kiválasztást illetõen azoknak, akik hasonló
macskát szeretnének?
– Fontos a jó tenyészet, a jó
genetikai alap. Ha ezt megtaláltuk, vegyük szemügyre az almot, s jöhet a szerelem elsõ látásra…

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

KERESKEDELMI ÉS
IDEGENFORGALMI
TOVÁBBKÉPZÕ
KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI TOVÁBBKÉPZÕ
BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉPVISELETE
az alábbi képzéseket indítja:
kereskedõ, boltvezetõ (régi OKJ kereskedõ vállalkozó), étkezdés
(régi OKJ vendéglátó vállalkozó), frissítõ masszõr, pénztárgépkezelõ, takarító, pincér, szakács, cukrász, élelmezésvezetõ,
vendéglátó eladó, élelmiszer-és vegyi áru eladó, ruházati eladó,
virágkötõ, pénzügyi -számviteli ügyintézõ, kéz-és lábápoló,
mûkörömépítõ, számítógép-kezelõ (-használó), diétás szakács.

soron kívül vállalja szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését!
Kecskemét, Mária u. 7. Tel.: 76/320-747, 30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
E-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

Jelentkezni lehet: ÁFEOSZ Iskolában található KIT irodában.
Horváth Lajosné képviseletvezetõnél
6000 Kecskemét, Bibó u. 1. Tel./ fax: 06/76-416-695
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Hallgassa Ön is
a Charitas Rádió
internetes mûsorát!
Kattintson a www.civilnaplo.hu oldalra!

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

Naponta friss interjúk
érdekes emberekkel,
érdekes témákról.

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

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
Szenteste Alapítvány tevékenysége:
• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös
programok szervezése,
• Templomok, keresztek építését és felújítási munkálatainak támogatása
munkálatainak támogatása,
• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.
Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13.
Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

– 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. március 4-én (szerdán) és 2009. március 11-én (szerdán) 17-19 óráig. a
Mûvházban a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival!
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Behring Balázs, www.kreativnyelv.hu

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

