Magabiztosan menetel
a bajnokságban a HÉP-KRC
A jövőbeli sikeresebb szereplés érdekében sok változtatást végrehajtva egy új koncepció mentén vágott neki a bajnokságnak
a HÉP-KRC. Úgy tűnik, hogy a bevezetett újítások maximálisan
beváltak, hiszen az alaposan megfiatalított csapat eddig magabiztosan menetel a bajnokságban, miután mind a 4 mérkőzését
könnyedén nyerte. A klub elnöke, KÁDÁR LÁSZLÓ – aki egyben az
évek óta sikeresen működő Kádár Környezetvédelmi Kft. tulajdonosa is – számolt be a HÉP-KRC és a cége aktuális híreiről, valamint DÁVID ZOLTÁN, az „ősz rangadója”, a Kaposvár elleni meccs
előtt álló együttes vezetőedzője értékelte az eddigi szezont.

Változások a férfi
röplabdázóknál

Népszerű szolgáltatás
Egy cég hosszú távú sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy folyamatosan növelje a tevékenységi körét, s megtalálja a piacon a kitörési pontokat.
Ezt a filozófiát szem előtt tartva az idei esztendőtől
a Kádár Környezetvédelmi Kft. ugyancsak kibővítette a szolgáltatási területét, s – miután vásároltunk
2 db 52 férőhelyes autóbuszt – buszon történő
személyszállítást is igénybe vehetnek a megbízóink.
Az eddigi kedvező tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy maximálisan beváltotta a hozzáfűzött
reményeket a cég profiljának kibővítése, ugyanis
mindkét buszunkra napról napra több megrendelés érkezik. Bel- és külföldre egyaránt vállaljuk különböző csoportok biztonságos, kényelmes körülmények közötti utaztatását. Az sem elhanyagolható szempont, hogy így „házon belül” megoldottuk
a felnőtt és ifjúsági röplabdacsapataink szállítását is.

A szívemhez legközelebb álló területet jelenti a sport, ezért a férfi röplabdacsapat tulajdonosaként és klubelnökeként támogatom
a HÉP-KRC-t. Az idei szezontól mindenképpen egy új, hosszú távú koncepció szerint
szerettük volna felépíteni a férfi röplabda
klub működését, és a saját utánpótlásbázisunkra építeni a jövő csapatát. Az idei szezonban nincs eredmény-kényszer a csapaton, de azért tisztességes helytállást várunk
a fiúktól. Az eddig tapasztaltak minden várakozásunkat felülmúltak, hiszen lelkesen
és helyenként tetszetősen játszik az együttes, sőt eredményesség is párosul a mutatott
játékhoz. Jó látni, ahogyan a srácok végig küzdik
a mérkőzéseket, s mindig gyorsan kilábalnak
az időnként előforduló hullámvölgyekből.

Magabiztos szereplés
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sokkal jobb teljesítményre képes a csapat. Meg kell
tanulniuk a játékosaimnak, hogy rögtön a mérkőzés, valamint a szettek kezdetén a megfelelő hőfokon pörögjenek.

Egyre jobb forma
A Dunaferr ellen egy nagyon fiatal csapat állt velünk
szemben, ezért a mérkőzés előtt felhívtam rá a fiúk
figyelmét, hogy az a lehető legveszélyesebb, ha ez
a fiatal csapat belelkesedik ellenünk. Az eredmény
tükrében az ember azt hinné könnyű meccs volt,
de szoros szetteket játszottunk, meg kellett dolgoznunk a sikerért, azonban összességében az történt
a pályán, amit elterveztünk.
Debrecenben olyan magabiztosan és jól kezdtünk, ahogyan egy esélyesebb csapatnak kell nyitni egy mérkőzést. A harmadik szettben nagy előnyt
adtunk le, hagytuk érvényesülni a Debrecent,
és ki is kaptunk abban a játszmában. Az utolsó szett
elején viszont újra azt tették a játékosaim a pályán,
amit mondtam nekik, de a harmadik és a negyedik játszmában mutatott játékunk miatt csalódott
vagyok, mert nem a saját szintünkön játszottunk.
A soron következő bajnoki meccsre, a Kaposvár
elleni rangadóra is pontosan úgy készülünk, mint
a többi csapat ellen, nem edzünk sem többet, sem
kevesebbet, mert nem ezen múlik. Fejben magasabb fokozatra kell kapcsolnunk, ez az egyetlen,
amin változtatnunk kell!

Örülök, hogy az első, Szolnok ellen vívott mérkőzésen az történt a pályán, amit elképzeltem, és a kezdeti feszültséget követően érvényesítettük a papírformát, mi domináltunk végig, hiszen fizikálisan, és
tudásban is ellenfelünk előtt járunk – nyilatkozta
Dávid Zoltán vezetőedző. Összességében elégedett
voltam a csapat teljesítményével, és örülök, hogy
sok játékosomnak sikerült játéklehetőséget adnom.
Szolnoki Röplabda Klub–HÉP-Kecskeméti RC
Az első hazai mérkőzésünkön
HÉP-Kecskeméti RC–Sümegi RE
ugyancsak megérdemelt sikert aratDunaferr SE–HÉP-Kecskeméti RC
tunk a Sümeg ellen, a mutatott játékkal viszont abszolút nem voltam
Debreceni EAC–HÉP-Kecskeméti RC
elégedett, mert tudom, hogy ennél
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Fókuszban
a szakemberhiány
– Mit tehetünk?
A megfelelő szakmai tudással és
tapasztalattal rendelkező munkavállalók meghatározóan jelentős értéket képviselnek a vállalatok hatékony működésében.
A magasan képzett szakemberek száma azonban az utóbbi
pár évben igencsak megfogyatkozott Magyarországon. Egyre
nagyobb méreteket ölt a munkaerőhiány, amely minden ágazatban a fizikai dolgozók munkakörcsoportját érinti a legnagyobb arányban. A legtöbb vállalkozás elmondása szerint létszámhiányban szenvednek, sokkal több munkaerőforrásra lenne
szükségük a nyereségesebb működéshez.
Számos oka van, amelyek miatt országunk
nehéz helyzetbe került a fluktuációt illetően. Egyre jobban eltolódik a gyermekvállalás. Ennek következtében kevesebb gyermek születik, az újabb generációknál pedig sokkal kevésbé jellemző a fizikai mun-

kával járó szakmák iránti érdeklődés, sokkal
inkább a szellemi munkát részesítik előnyben. Azok közül, akik szakiskolákban tanultak, más szakirányban, felsőoktatási intézményekben folytatják tovább tanulmányaikat vagy külföldön vállalnak munkát a jobb

megélhetés reményében. Mindezek mellett
az egyre több beruházás szintén szakemberhiányt eredményez.
Annak érdekében, hogy változzon a jelenlegi állapot, már az iskolapadban vonzóvá
kell tenni a szakágakat. A képzések színesebbé, érdekesebbé tételével és a gyakorlatközpontú oktatással a diákok nagyobb arányban válhatnak olyan szakemberekké, akikre
a vállalkozásoknak szüksége van. Nem csak
az oktatási intézmények feladata a népszerűsítés, a cégeknek is tenni kell azért, hogy
megtartsák dolgozóikat. A motiváció folyamatos fenntartása kiemelten fontos,
amelynek kulcsa a szakmai elismerés – teljesítményértékelés, prémiumrendszer – és
a munkakörülmények – munkahelyi légkör,
munka megbecsülése, munkaeszközök –
javítása.
Az Alföldi Régió Magazin ezen lapszámában is előtérbe kerül a fluktuáció témája.
Az oldalakon a Kecskeméti Szakképzési
Centrum tagintézményei is bemutatkoznak,
illetve egyes cégek ismertetik a Magyarországon fennálló körülményeket a munkaerőhiány terén, amely őket is nagyban érinti,
valamint olyan sikeres cégvezetőket szólaltatunk meg, akik az iskolák egyikében kezdték
el pályafutásukat.
Tisztelettel és üdvözlettel:
Zimacsek Márta
PR-ügynökség tulajdonos

A BÁCS-KISKUN MEGYEI
ALFÖLDI RÉGIÓ MAGAZIN IDŐSZAKI,
INGYENESEN TERJESZTETT KIADVÁNYA
2018. – X. évfolyam 5. szám – ŐSZ – TÉL
Szakképzési kiadvány szakmai melléklettel
Megjelenik Bács-Kiskun megyében.
ISSN: 2560-0494
Felelős kiadó: Molnárné Zimacsek Márta
Munkatársak:
Felelős szerkesztő, vezető újságíró: Molnár Péter
Project-menedzsment, Szerkesztés:
Lipóczi Attila
Asszisztencia, Kommunikációs kapcsolattartó:
Hajdú Kitti
Pr-Online Igazgatás és FB-kampányvezetés:
Kőrös Richárd
Újságíró: Szigeti Kinga
A kiadó által készített anyagokra
a szerzői jog védelme érvényes.
A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
A szerkesztőség és kiadóhivatal elérhetősége:
Kecskemét, Wesselényi u. 3. fszt. 5.
Irodai telefon: 76/222-014
Hirdetésfelvétel, titkárság-kontakt:
info@alfoldiregiomagazin.hu
A szerkesztőség telefonszáma:
06-20/442-6358, 06-20/4656-081;
www.alfoldiregiomagazin.hu
Nyomdai munkák: Premier Nyomda Budapest
Felelős vezető: Király Attila
MAGAZINUNKAT KERESSE AZ ARM-PONTOKON!

2018/IV.

A kedvezőtlen időjárási
körülmények ellenére
biztató évet zárhatnak
A kedvezőtlen időjárási körülmények alaposan megnehezítik a
mindig kiváló termékeket gyártó, magas színvonalon működő
Kecskeméti Konzerv Kft. idei szezonját, és a cég szakembereitől komoly erőfeszítést igényel, hogy kihozzák a maximumot a
fennálló lehetőségekből. Az viszont mindenképpen bizakodásra
adhat okot, hogy immár a Távol-Keletre is eljutott a minőségi termékek híre, s a leendő japán partner egy külső szakértői küldöttséget delegált a gyárban történő auditra. A vállalat vezetőinek
filozófiájához tartozik, hogy a felmerülő gazdasági kihívásokat
mindig növekedéssel ellensúlyozzák, így a korábbi fejlesztések
után újabb beruházásokat terveznek az európai mércével meghatározónak számító gyárnál. KOVÁCS JÁNOS ügyvezető igazgató tájékoztatta lapunkat a szezon aktuális híreiről.

Szélsőséges időjárási
körülmények
Vállalatunk maximálisan felkészült a szezonra, s eredetileg nagyságrendileg hasonló volumenben gondolkodtunk, mint a tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy
körülbelül 20 millió doboznyi borsó és répaborsó keverék mennyiség előállítását terveztük, és mintegy
110 millió félkilós kiszerelésű egységnyi csemegekukorica gyártását irányoztuk elő.
Az idei szezonra azonban sajnos óriási hatást gyakorolt a kedvezőtlen időjárás, s ez alaposan megnehezítette a munkánkat, és így nem sikerült az eredeti tervben megfogalmazott borsó mennyiséget legyártanunk. Csak egy hónapos késéssel kezdtük el
áprilisban vetni a borsót, ennek ellenére a nagyon
meleg május következtében a betakarítási szezon
hamarabb kezdődött, mint ahogy vártuk. A termésátlagunkon meg is látszott, hogy a borsó nem úgy
és nem annyi ideig fejlődött, mint ameddig kellett
volna, így tehát a volumen elmaradásnak a kedvezőtlen időjárási körülményeknek köszönhető termésátlag elmaradás az oka. Összességében azt látjuk,
hogy a zöldborsó tekintetében a tervezettnél mintegy 20-25%-kal kevesebbet tudunk majd csak előállítani.
A csemegekukorica szezon szempontjából is nagyon sok kedvezőtlen hatást kell elviselnünk, miután maga a szezon is 10 nappal hamarabb kezdődött, mint általában. Tulajdonképpen a borsó gyors

érése a kukorica érését is magával húzta. A szezon első harmada nagyjából a tervek szerint zajlott le, azóta viszont a nagyon magas nyári hőmérséklet következtében az érési idők lerövidültek, a viharok pedig
jelentős károkat okoztak.
2018 nem a kedvenc évünkként íródik majd be a
Kecskeméti Konzerv Kft. históriás könyvébe, de természetesen mindent megteszünk, hogy a maximumot kihozzuk ebből az esztendőből.

Japánba is exportálhatják a
kiváló termékeket
A május végén, Amszterdamban megrendezett
PLMA kiállításon sikerült a piac néhány új szereplőjével megismerkedni, aminek azért volt jelentősége, mert találtunk közöttük olyan potenciális,
más kontinensen lévő partnert, akik részére – reményeink szerint – gyárthatjuk és szállíthatjuk
a borsót és csemegekukoricát.
Az export tekintetében megtettük az első lépéseket a távol-keleti vonalon, miután szeptemberben
elő auditot tartott – melynek során megtekintette a
gyártási körülményeket – a leendő japán vevő ügynöke a gyárban. Egyébként nem egyszerű a japán
piacra való bejutás, mert az indokoltnál sokkal szigorúbb higiéniai, auditálási elvárásokat támasztanak
felénk. A kedvező tapasztalatok kiértékelése után
várható majd a cég saját szakembereinek az érkezése, amire minden bizonnyal csak 2019-ben kerül sor,

így elképzeléseink szerint 2020-ra valósulhat meg a
tényleges áruszállítás a szigetországba.

Jövőbeli fejlesztési tervek
Az új piacok megjelenése tovább erősítette
azt az elképzelésünket, hogy a csemegekukorica
előállítási mennyiségét folyamatosan emelni kell,
így eldöntöttük, hogy a 2019-es szezonra újra növeljük a gyártási volument. Minden lehetőségünket kihasználva szeretnénk a közeljövőben elérni
a 140–150 millió egységnyi legyártott produktumot.
Tárgyalásokat és próbagyártásokat folytatunk
abban a tekintetben, hogy vannak olyan piaci
szegmensek, ahol a tetrapackos rendszerben történő konzervgyártás lehetőségeit is vizsgáljuk.
A közelmúltban, Svédországban egy próbagyártáson vettünk részt, s jelenleg az ottani tapasztalatok kiértékelésénél tartunk.
A következő periódusban a hatékony munkaerő
felhasználást elősegítő fejlesztések ugyancsak szóba
jöhetnek a cégnél, s ennek keretében olyan szezonon kívüli címkézési, csomagolási feladatok átszervezésére és gépesítésére kerülhet sor, ahol létszámot lehet megtakarítani, mert a szakképzett munkaerő hiánya, valamint az ő motiválásuk nehézsége
a gépesítés felé kell, hogy vigye a vállalatot.

Kecskeméti Konzerv Kft., 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35. - Magyarország
Tel.: +36-76-546-060 • Fax.: +36-76-320-547 • E-mail: info@kkkft.hu

Háztartási – vegyes hulladékgyűjtés
A háztartási vegyes hulladék kihelyezhető:
 szerződés szerinti űrtartalmú szabványos
gyűjtőedényben (kuka)
 a DTkH logóval ellátott megvásárolható fehér
színű, emblémás zsákban (többlethulladék),
 a DTkH logós megvásárolható sárga színű,
emblémás címkével ellátott maximum 110
liter űrtartalmú zsákban (többlethulladék),

Begyűjtés módja:
a gyűjtési napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett
háztartási hulladékot nem áll módunkban elszállítani!
Amennyiben veszélyes, nem megfelelően elhelyezett hulladék (betömörített, stb). kerül kihelyezésre, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását!
A gyűjtőedény akkor van teli, mikor a perem szintjéig ér a hulladék, de a fedele még lecsukható. A kukára vagy mellé helyezett további hulladék, szerződésen felüli többlethulladéknak minősül, az a
megvásárolható DTkH emblémával ellátott, fehér színű zsákban helyezhető ki.

Házhoz menő lomtalanítás
már Kecskeméten is
A 2018-as évi közterületi lomtalanítást követően, június 1-től
elindult Kecskeméten a házhoz menő lomtalanítás, melyet
a lakosság idén egyszeri alkalommal díjmentesen vehet igénybe! A lomtalanítást 2019-től évente (jan.–dec.) ingatlanonként
KÉT alkalommal, házhoz menő rendszerben végezzük továbbra
is térítésmentesen!
A lomtalanítás házhoz menő rendszerben
történő elvégzése azt jelenti, hogy a lakosok
– számukra kedvező módon – az egyedi
megrendeléseik alapján jogosultak évente 2
(2018-ban 1) alkalommal megrendelni a lomtalanítást, így az ügyfeleinknek nem kell
egy meghatározott időponthoz igazodni.
A lomtalanítás alkalmával 3 m3/alkalom
mennyiségben a háztartásban feleslegessé
vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a
kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve helyezhetők ki a közterületet nem szennyező módon.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így
nem kerülnek elszállításra:
 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék

 építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
 veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép);
 veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok);
 heti hulladékszállítás körébe tartozó
háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie,
hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 76/501-926 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint
Társaságunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és rész-

leteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6.00
óráig ki kell helyeznie az ingatlana
elé a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja
a kihelyezett lom hulladékot.
FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást
kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik
igénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Postacím: 2700 Cegléd, Pesti út. 65. Tel.: 53/500-152, 53/500-153
www.dtkh.hu; ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Kecskeméti ügyfélszolgálati irodák:
Kecskemét, Béke fasor 71/A • Kecskemét, Csányi krt. 14.
H: 8.00–20.00; K: 8.00–15.00; Sze: 8.00–15.00; Cs: 8.00–15.00; P: 8.00–12.00
Tel: 76/501-926 • kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu
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Idén is számos pályázat
keretein belül fejlődhet
tovább Hajós városa
Hajós idén ünnepli várossá avatásának 10. jubileumát.
Az évek múlásával számos szempontból fejlődött a település,
jelenleg is sok pályázat van folyamatban a Területi Operatív
Programhoz kapcsolódóan, valamint a város külképét, biztonságát és az éves rendezvények támogatását irányzó pályázatok
is nagyon jól haladnak. Hajós polgármestere, ESTÓK MIHÁLYNÉ
SZALCZER ERZSÉBET nem csak a folyamatos fejlődésre büszke, hanem arra is, hogy a helyi civil szervezetek, egyesületek
szintén nagyban kiveszik a részüket a város rendezvénycsokrának gazdagításában.

Épülő város
A Területi Operatív Programból megvalósítandó
pályázatok közül a belterületi csapadékvíz-elvezető árkok felújítása már a megvalósítás szakaszánál tart, várhatóan 1-2 hónapon belül befejeződnek a munkálatok. A beruházás bruttó
62 millió Ft értéket felölelő összegből valósul meg. A program másik pályázata
a Pincefaluban lévő volt Cabernet fogadó épületének látogatóközponttá alakítását érinti.
Az épület már 5 éve képezi az önkormányzat
tulajdonát. Már korábban is megfogalmazódott
egy olyan látogatóközpont gondolata, amely az
ideérkező turistákat fogadná, és kiindulópont lehet a Pincefalu és a város felfedezéséhez. A mint-

egy 180 millió Ft összértékű
újítási
tervezet
jelenleg
a közbeszerzési szakaszban tart. Fontos megemlíteni
a
településen
áthaladó
53/12-es főút felújításához
kapcsolódó pályázatot, amely
ugyan nem önkormányzati
kivitelezésben történik, hanem a Megyei Közútkezelő
KHT. felügyelete alatt, viszont
a város lakossága évek óta
igényli a felújítását.
Hajós város önkormányzata több kisebb pályázatban is részt vesz. Mivel
a település a Paksi Atomerőmű 30 km-es sugarú hatókörébe tartozik, így
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretéből
minden alkalommal kisebb-nagyobb összegeket pályáz meg
a város. Idén a városnapi rendezvényekhez nyert támogatást, valamint a közbeszerzési szakaszban lévő, az óvodaépület homlokzati szigetelését,
napelemekkelvalóellátottságát
felölelő pályázat szintén sikeres elbírálásra került.
Ez egy mintegy 40 milliós értékű beruházás,
emellett a művelődési ház kisebb mértékű korszerűsítésére is sor kerül, csaknem 25 millió
forint értékben. Itt a nyílászárók cseréje
és a légkondicionáló berendezések felszerelése már megtörtént, a főzőtéri tetőfelújítás,
a villanyhálózat és vizesblokk modernizálása
pedig még hátravan.
A helyi közösségek fejlesztésére, munkájuk
támogatására, identitásuk megőrzésére is indulnak pályázatok, amelyek az éves programokat szolgálják és támasztják alá. A nagyságrendileg 15 millió Ft összeget felölelő pályázatok
Hajós város konzorciumi részvételével Jánoshalmával és Borotával együttműködve fognak
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végbemenni, melyek lényege a szervezetek
munkájának segítése, elképzeléseik megvalósulásának támogatása, valamint a települések
közösségi munkájának kölcsönös megismerése.
A közös programok mind-mind a város lehetőségeit gazdagítják.
Az elbírálási szakaszban lévő pályázatok
közül kiemelhető a városi sportcsarnok felújítása. A pályázatot a német önkormányzat nyújtotta be Hajós várossal közös megállapodás alapján, mivel a sportcsarnokot leginkább igénybe vevő általános iskola és óvoda már 3 éve
a fenntartása alatt működik.
Friss hír, hogy a piacfejlesztést érintő, vidékfejlesztési alaphoz beadott pályázat szintén eredményes, 12 millió forintot nyert a város
a piactér rendezésére.
Hajós a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési
Egyesület leader közösség tagjaként a szerényebb anyagi forrásokat is kihasználva pályázatot nyújtott be a városi rendezvények támogatására, a helyi köztemető régi ravatalozó épületének felújítására. A műemlék jellegű, kápolnaként használt épület méltó helyreállítását tűzte
ki fő céljául a közösség, amely előreláthatólag
5-6 millió forint befektetett összeget igényelne.

Az élet a nyár után
sem áll meg
Hajós az idei évben is bővelkedik a színes
városi programokban. Az esztendő legkiemelkedőbb eseménye természetesen az immár
38. alkalommal megrendezett Orbán-Napok
volt, de a jelentős rendezvények körébe tartozott a városnapok is. Elismerésre méltó,
hogy a helyi civil közösségek szervezésében
is számos rendezvény valósult meg. Kiemelhető a nyitott pincenapokat szervező borász
közösség, a hagyományőrző néptánc egyesület minden év júliusa végén megrendezett Német Népviselet és Tánc Napja, valamint 2. alkalommal került megrendezésre
a Polgárőr Egyesület szervezésében a Gyereknap. Mindezeken kívül szeptember 22-én
az Országos Kismotor Fecskendő Versenynek adott otthont a város, amelyre az ország
minden tájáról érkeztek versenyzők, ennek
koordinátora az Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt. Október 20-án a Hajósi Felvidékiek
Kulturális Egyesülete felvidéki kulturális estet
rendezett, október 27-én pedig ismét a Pincefaluban volt rendezvény, tökös újbor kóstolót tartott a Pincefaluért Egyesület. Az év
utolsó napjai sem múlnak el esemény nélkül:
novemberben a német nemzetiségi önkormányzat „Málenkij robot” megemlékezést
tart, decemberben pedig adventi pincenyitogatóval várja Hajós a látogatókat.

A zene mindenek felett
– Interjú
Vörösmarti
Viktorral

Teltházas koncertek a Budapest Parkban, fesztiválok nagyszínpadai, ma ezek jelentik az abszolút szakmai csúcsot a
hazai könnyűzenében. VÖRÖSMARTI VIKTOR egy kis Kecskemét melletti településről, Kerekegyházáról indulva érte el
mindezt. Jelenleg Magyarország egyik legnépszerűbb, legpiacképesebb zenekarának, a Brains-nek a dobosa. A zenész
egy interjú erejéig mesélt nekünk eddigi pályájáról, jelenlegi
életéről, és jövőbeli terveiről.
– Mi ösztönzött arra, hogy a zenei pályát válaszd?
– Egészen fiatalon, a szülővárosomban, Kerekegyházán láttam egy koncertet, és nagyon megfogott, ahogy
a színpadon a zenészek különböző hangszereken játszva szórakoztatják a közönséget. A barátokkal el is kezdtünk hobbi szinten, hétvégenként zenélni. A társaság
ugyan változott, de szép lassan elkezdtünk egyénileg
is hangszeroktatókhoz járni, majd más zenekarok dalait
megtanulni, feldolgozásokat készíteni. Rengeteg tehetségkutatóra jártunk, ahol a visszajelzések alapján tudtuk
mit csinálunk jól, illetve, hogy miben kell változtatnunk.
Ahogy fejlődtünk, úgy lett egyre nagyobb az érdeklődés a zenénk iránt, egyre több koncertet adtunk, egyre
biztosabb voltam benne, hogy a jövőben ezzel szeretnék hivatásszerűen foglalkozni.
– Mik voltak karriered fontosabb mérföldkövei?
– Az első igazán komoly mérföldkő a 2008-as
kecskeméti Fringe Fesztivál. Egy tehetségkutató

keretein belül léptünk fel. Nagyon jól sikerült,
egy különdíjat is nyertünk az akkori együttesemmel, a Black Sounddal, de ami még fontosabb volt,
az a megerősítés, hogy jó úton jártunk. Szintén felejthetetlen emlék, a már említett Black Sound formáció 5 éves születésnapi koncertje. Az akkori zenész társaimmal elértük azt, hogy amatőr zenekarként
300 ember volt kíváncsi csak a zenénkre a kecskeméti Technika Házában. Mindenképpen meg kell
említenem a Baron Mantis nevű duót, aminek társalapítója vagyok. Egy kerekegyházi pincéből indult
ez a projekt, de egy év elteltével már a SuperSize
Recording Studioban, az ország egyik legjobb stúdiójában rögzítettük a nagylemezünket, újabb egy évet
követően pedig a Sziget Fesztiválon léptünk fel.
Gyorsan értünk el nagy sikereket, ami nagyon motiválóan hatott ránk. Ezt követően jutottam el jelenlegi zenekaromhoz, a Brainshez. Egy castingot hirdettek, hogy betöltsék a zenekaron belül megüresedett

pozíciót a dobok mögött. A választásuk rám esett,
amiért nagyon hálás vagyok mostani társaimnak.
– A Brains tagjaként biztos pezseg körülötted
az élet. Hogyan tudod ezt összeegyeztetni
a magánéleteddel?
– Amikor bekerültem a zenekarba még volt polgári állásom. Két hónap után viszont be kellett látnom,
hogy a kettő együtt nem megy. Gyakori, hogy egy fellépés után éjszaka vagy hajnalban érünk haza. Másnap
nehéz egy másik munkahelyen is helytállni. Jelenleg
csak a zenével foglalkozok, a Brains mellett zenét írok,
illetve dobot oktatok. Marad időm a magánéletre is.
– A Brains már egy ismert és sikeres zenekar volt,
amikor te bekerültél oda. Milyen hatást tudsz gyakorolni a bandára, az alkotófolyamatra?
– Nincs két egyforma dobos, mindenkinek megvan
a saját stílusa. Ezt a zenekar tagjai is már az elején leszűrték, hogy máshogy játszom, mint az elődöm.
A vérfrissítés, amit velem együtt érkezett a bandához
zeneírásban is érezteti hatását. Amikre viszont igazán
nagy befolyásom, van azok a koncertek. Amikor élőben játszunk, akkor előfordulhat, hogy improvizálni
kell. Ebben mintha nekem nagyobb rutinom lenne
a többieknél, így tudom formálni az előadás menetét, hozzá tudok adni én is.
– Van-e valami rituáléd a fellépések előtt?
– Sokaknak érdekes lehet, de a mai napig van
lámpalázam. Mindegy, hogy egy klubban, egy fesztiválon vagy éppen a Budapest Parkban lépünk fel,
ugyanúgy izgulok, éppen ezért szeretek egyedül
maradni közvetlenül a színpadra lépés előtt. Kicsit
átszellemülök, meditálok, illetve mindig nyújtok, mivel
fizikálisan rendkívül megterhelő másfél órán keresztül
„drum and bass”-t játszani.
– Terveztek-e mostanában új albumot kiadni?
– A teljes album kiadása idén nem várható. Jelenleg egy dalon dolgozunk most, amit még szeretnénk az idén kiadni. Kislemezekkel, más dalokkal
idén már nem, komplett albummal leghamarabb
tavasszal, nyár elején jelentkezünk.
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Természetes anyag,
egészséges környezet
nagykereskedelmi áron
 A Parketta Áruház 22 éve szolgálja a lakosság és a szakemberek igényeit.
 Az elmúlt évek alatt fokozatosan bővült a cég, 1200 m2-es raktár biztosítja
a vásárlók azonnali kiszolgálását.
 A főprofil a parketta árusítás, azonban számos új termékkel egészült ki
a kínálat.
 Az 550 m2-es kétszintes bemutató teremben lehetőség van megtekinteni és kiválasztani a burkolatokat. A jobb szemléltetés és a döntéshozatal
megkönnyítése céljából több padló burkolatként le van rakva.
 A faparketták kedvelőinek a 20 mm vastagságú, tömör fából készült
svédpadló a legideálisabb, amely stílusossá varázsolja otthonukat.
 A parketta típusok között szerepel a valódi fából készült
14 mm vastag szalagparketta, melynek legfőbb előnye,
hogy megcsiszolható, felújítható.
 Az üzletbe 300 féle laminált padló között lehet válogatni.
Gyorsan kivitelezhető, divatos termék.

 A PVC-padlók és szőnyegpadlók és a beépítéshez szükséges kiegészítők-ragasztók, lakkok, szegélyek stb. is megtalálhatók az Áruházban.
 Újdonság a laminált padlóhoz hasonló, műanyagból készült
vinylpadló. Vízálló tulajdonságának köszönhetően a fürdőszobák, konyhák, irodák burkolására is kiváló.
 A Parketta Áruház munkatársai szaktanáccsal segítik a vásárlókat
és szakembereket is tudnak ajánlani.

Parketta Áruház: Kecskemét, Ceglédi út 86. • Tel.: 76/499-791
E-mail: info@parkettaaruhaz.hu • Web: www.parkettaaruhaz.hu
2018/V.

Magas minőségű
faipari termékek
az Univerholz Kft.-nél
A faipari termékek szakértője, az Univerholz Kft. 1997-ben alakult
meg az Univerexpo Ipari Szövetkezet jogutódjaként, ahol mintegy 35 éves gyártási és szerelési tapasztalattal rendelkező kvalifikált szakembergárda biztosítja a magas színvonalat. Köszönhetően a kiváló minőségnek, éves szinten számos komoly megbízás érkezik a céghez, amelyek megbízható, precíz munkával
valósulnak meg. SZABÓ JÓZSEF ügyvezető ismertette szerkesztőségünknek a vállalat jelenlegi helyzetét, valamint az idei évi fejlesztésekről és a célkitűzésekről is beszámolt magazinunknak.

Széleskörű tevékenység
Cégünk elsősorban előre gyártott faházlemezek
és egyéb faszerkezetek – kutyaházak, kerti házak,
fa nyaralók, könnyűszerkezetes, és boronafalas
lakóházak – gyártásával és helyszíni szerelésével
foglalkozik. Az elmúlt 15 évben jelentős termékszerkezeti bővítésre került sor a változó termékigények
következtében. Elérhető nálunk a kerti bútorok
és pavilonok, méhkaptárak, teraszok, hagyományos
és szöglemezes előre gyártott tetőszerkezetek elkészítése is, valamint gyártási és kivitelezési tervet szintén
biztosítunk termékeink gyártásához és szereléséhez.

Nagy volumenű beruházás
A tavalyi évben egy igen nagymértékű fejlesztés
valósulhatott meg a telephelyünkön 60 millió forint
EU-s pályázati ráfordításból és saját források felhasználásával. A pályázat keretein belül az üzemek teljes
körű felújítására került sor, valamint a megfelelő
vagyonvédelem és a termékek minőségének megőrzése érdekében a hidegraktár tetőszerkezetének
kialakítása valósult meg. A beruházás a géppark

korszerűsítését is magában foglalja, ugyanis egy hatfejes nagygéppel, új targoncával, és több kisebb
géppel gazdagodott a munkavégzéshez szükséges eszközök és gépek listája, biztosítva ezzel a hatékonyabb, gyorsabb munkafolyamatokat, illetve
a termékek minőségének emeléséhez is hozzájárult
a bővítés.

házat fogunk építeni fából Hajdúszoboszlón, illetve
Olaszországban műanyag mobilházakhoz készítünk
faborítású teraszokat. Mélykúton egy 800 m2-es piac
felépítését várhatóan ugyancsak a mi cégünk kivitelezi,
illetve Leveleken egy erdei iskola létrehozásában szintén részt veszünk. A projektjeinkhez faipari technikusként tanuló diákok is csatlakoznak az idei évtől kezdve.

Kiváló referenciák

Terveink

Vállalkozásunk számos jelentős referenciával rendelkezik. Többek között az egri önkormányzatnak
és Németországba készítettünk árusító pavilonokat, valamint szintén legkimagaslóbb munkáink közé
tartozik Szegeden a II-es számú klinika melletti nővérszálló megépítése. Minden megbízásunk kihívás,
hiszen mindig törekednünk kell a minőségi, szép
munka átadására, és az ügyfeleink egyedi igényeinek
pontos megvalósítására.

Rengeteg kitűzött célunk van az elkövetkezendő
évekre nézve. A legfontosabb mind közül talán egy
olyan mintaház felépítése, amely irodaként és bemutató teremként funkcionál, ahol lehetőségünk lenne
az ügyfeleknek részletesen szemléltetni a termékeinket. Szeretnénk egy komolyabb gyártmányfejlesztést és további üzemfejlesztést is megvalósítani,
valamint a minőség fokozatos javítására, illetve tanúsítására törekszünk. A jövőben ugyancsak célunk,
hogy minél jobban meg tudjunk felelni megrendelőink egyéni igényeinek és elképzeléseiket maximálisan
életre hívjuk. Végül, de nem utolsó sorban hosszú távú
céljaink közé tartozik, hogy nagyobb gyártók munkájában is részt vállalhasson a cégünk.

Idén várható munkáink
Ebben az évben is rengeteg megbízásunk van, nagyobb
és több kisebb egyaránt. A tervek szerint egy családi

Univerholz Kft. Cím: 6449 Mélykút, Bajai u. 3. • Tel.: +36/30-983-6384

+36/30-2292-114 • Fax: +36/77-460-067 • E-mail: univerholz@gmail.com
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Minden évszakban várja vendégeit
a BistroMokambo,
Kecskemét legelső
romkocsmája
Az ínycsiklandozóházias ételek már messziről érkező hívogató illata nemcsak a
Bocskai utcát lengi körbe, hanem Kecskemét egész területéről csábítja vendégeit az egészséges, mindig friss alapanyagokból készült, nagymamánk vasárnapi ebédjét idéző, változatos, szívet melengető kínálatával, amely színt visz a
hétköznapok monotóniájába is.
A hűvösebb idő érkeztével a megszokott, hagyományos ízek mellett már laktóz és gluténmentes
alapanyagokból készült ételek is helyet kapnak az
étterem repertoárján, amely lehetővé teszi, hogy
mindenki számára elérhető legyen a baráti áron biztosított, jóízűen elfogyasztott főtt ebéd élménye.
A hétvégeken sem szűnik meg az élet Kecskemét legelső vagány, stílusos, retro romkocsmájában.
Minden péntek és szombat este hatalmas bulikkal,
klassz zenével, jó hangulattal, havi kedvezményes
italajánlatokkal, ingyenes asztalfoglalási lehetőséggel várja a szórakozni vágyókat.
Házias ízek, fergeteges partik – ez a Mokambo!
NYITVA: Étterem és Rendezvényház: hétfő–péntek: 10–14. The Pub péntek–szombat: 17–02

A Fűszerkuckóban már javában
zajlik a karácsonyi készülődés
Beköszöntött a november, de már küszöbön a karácsony. Sokan már most elkezdenek az ünnepekre hangolódni, lassan asztalra kerülnek a finom téli sütemények,
karácsonyi díszekbe öltöznek a házak. A megszokott ünnepi rohanás elkerülése
helyett ideje már most az ajándékötleteken gondolkodni. TÓTHNÉ NAGY ERZSÉBET,
a Fűszerkuckó üzletvezető tulajdonosa igencsak kreatív és hasznos ajándék ötleteket mutat be vásárlóinak, sőt újabb termékekkel is gazdagodtak a polcok.
A Fűszerkuckóban a már megszokott, Kecskeméten
egyedülálló termékei idén is különleges, praktikus
ünnepi csomagolásba öltöznek, amelyek akár egyéni összeállításban, megrendelésre is elkészíttethetők.
Az ajándékok egyediségéről pedig különleges termékekkel gondoskodnak, melyek másutt nem elérhetőek, például az egyedi, korlátozott darabszámban készűlt fűszeres kanálkák, melyek önmagukban
is, de egy-egy fűszercsomagocskával kiegészítve is
remek meglepetések lehetnek.
Természetesen nem csupán karácsonyi, hanem
más ünnepi csomagok is igényelhetők, legyen szó
születés- vagy névnapról, vagy bármilyen más jeles alkalomról. A polcok ezúttal is újabb szezonális
méz-különlegességekkel, lekvárokkal, fűszerkeverékekkel gyarapodtak, amelyek finom, fűszeres illata
és ízvilága magával hozza a karácsony hangulatát,
valamint kitűnő hozzávalója lehet az ünnepnek.
A hideg estékhez nagy választékban kaphatók az
egyedi sült és szálas teák, amelyek szintén nagyon

népszerűek az ajándékozás körében, de családunknak is kedveskedhetünk vele, hiszen szívet melengető illat és íz élményt nyújtanak.
A borok rajongói is megtalálhatják a kedvükre
való nedűt. Az idei évben is a Szentpéteri Pincészet
díjnyertes boraival készülnek az ünnepekre, amelyek
remek kísérői lehetnek egy hangulatos ünnepi ebédnek vagy vacsorának.

Fűszerkuckó • Kecskemét, Wesselényi u. 5. • Tel: +36-70/453-88-88 • www.fuszeraruhaz.hu
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70 éves az Univer
A siker az embereken múlik
A kecskeméti székhelyű, alapításától mindmáig 100 százalékban magyar tulajdonban lévő Univer Cégcsoport idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. A vállalatcsoport mára
Magyarország jelentős élelmiszeripari, valamint kis- és nagykereskedelmi vállalkozásává vált, melyet hazánkhoz kötnek
hagyományai, elért eredményei és jövőbeli tervei egyaránt.
1948. október 8-án Kecskeméten a néhány fő
alapító bizonyára nem gondolta, hogy az általuk létrehozott Kecskeméti Földműves Szövetkezet olyan sikeres és eredményes lesz, hogy a
rá váró számos változás közepette megélje a
70. születésnapját. Sőt, olyan fejlődésen megy
keresztül, amely napjainkra már az élenjáró vállalkozások sorába emeli az időközben Univer
névre keresztelt vállalatot.
A hőskor szerteágazó, kereskedelemben,
vendéglátóiparban és számos más tevékenységben gyökerező korszaka után mérföldkőnek tekinthető a Hetényegyházán 1965-ben
megnyílt Univer konzervüzem, mely mára a
Hungarikumok Gyűjteményébe tartozó Piros
Arany, Erős Pista és más magyaros ételízesítők
gyártásának otthona. A 70-es és 80-as évekre tehető jónéhány, Kecskemét város frekventált helyén létesített nagy alapterületű Univer
üzlet építése: a piaccsarnoknál, majd a város

Kecskemét, Festő u. 8.

szívében, illetve a Széchenyivárosban és a Hunyadivárosban. A máig piacvezető Univer Majonéz is ezen időszak újdonsága. A 80-as és 90es éveket a modernizáció jellemezte, korszerű technológiák bevezetésével a kereskedelmi
üzletekben és az iparban egyaránt. A legendás
Erős Pista mellett a flakonos Univer Mustár és
Ketchup is ekkor született, és az Univer első sütőipari egysége is elkezdte működését. A cég
az ezredfordulóig elérte azt a méretet mellyel
a hazánkba települt multinacionális cégek között is versenyképes maradt.
A Szövetkezet 1998-1999-ben saját alapítású részvénytársaságok létrehozatalával teremtette meg a mai cégcsoport struktúrát, majd
2002-ben ezen részvénytársaságoknak átadta
a kereskedelmi és ipari tevékenység gyakorlását. Ebben az évben maga a Szövetkezet is átalakult részvénytársasággá.
Mára az Univer Cégcsoport részvénytársasá-

•

gai óriási fejlődésen mentek keresztül. Az Univer Coop Zrt. és Alföld Zrt. által üzemeltetett
kereskedelmi egységeket a bővülés és a folyamatos modernizáció jellemezte. Az Univer Product Zrt. élelmiszeripari tevékenysége a minőségi ételízesítők mellett a sűrített paradicsom,
a bébiétel, a gyümölcsitalok és zöldségkrémek területén bővült a hazai és export piacokon egyaránt. Az elmúlt másfél évtized fejlődését három alkalommal 3,5-4,3 milliárd forintos nagyberuházás jellemezte.
A Cégcsoport idei árbevételi terve 42,1
milliárd forintra várható, melyet 1338 fő dolgozó foglalkoztatásával érnek el.
A 70 év fejlődése nem mehetett volna végbe
a jövő építését szolgáló döntések nélkül, amelyek a jó helyzetfelismerésen, a fejlesztésben
való hiten, a vállalkozás meg- és egyben tartásán, az eredményes tevékenységszerkezet kialakításán, a munkatársak megbecsülésén és
jogkövető magatartáson alapultak. Eközben
láthatóvá vált, hogy az Univer Cégcsoport sikerei a csapat egységén, a szakemberek felkészültségén és a tulajdonosok elkötelezettségén, egyszóval az embereken múlnak.

www.hotelharomgunar.hu

•

Tel.: 76/483-611

Éttermünkben hamarosan teljesen megújult étlappal,
de a megszokott kiváló minőséggel várjuk vendégeinket.
Rendezvényházunk a belvárosban 40–400 fő befogadására alkalmas.
A termeink tökéletes helyszínei lehetnek esküvőknek, báloknak, konferenciáknak, céges partiknak.

Napi Svédasztalos ebéd: Három Gúnár Rendezvényház Picasso termében
Szabadszedéses Napi Ebéd: munkanapokon 11.30–14.30 óra között szabadszedéses étkeztetés,
korlátlanul fogyaszthat többféle levesből, főételből, salátából és desszertből.
Ára: 1400 Ft/fő • Asztalfoglalás esetén 1.900,- Ft/fő
Fizetési lehetőségek: SZÉP KÁRTYA étkezési kártyát/utalványt elfogadunk:
Ticket Restaurant/Edenred, SodexoPass, Posta Paletta, Erzsébet utalványt elfogadunk.
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Élvonalban a Smart Ingatlan
2015-ben nyílt meg a Smart Ingatlan kecskeméti irodája a vá- – Kollégáink folyamatos képzéseken vesznek
részt, igazodva a változó jogi-, gazdasági-,
ros központjában, egy akkoriban frissen induló országos hálópiaci környezethez
zat részeként, amely 2017-ben elnyerte a Magyar Franchise Szövetség „Az Év Legdinamikusabban Fejlődő Franchise Hálózata” Mit nyújtunk kollégáinknak?
díját. Irodánk a hálózat élvonalába tartozik, köszönhetően az ér- – Európai színvonalú modern irodai hátteret
és infrastruktúrát, hogy az ingatlanos szaktékesítők szakmai felkészültségének és az ügyfelek bizalmának.

B ODOR TAMÁS irodavezető nyilatkozott magazinunknak
az eddigi sikerekről.

Mit tervezünk?

Mit értünk el idáig?
Évről évre növekszik értékesítőink létszáma és ezzel párhuzamosan irodánk
eredményessége. Értékesítő kollégáink
briliáns és platina fokozatot értek el
2018-ban, amely bizonyítja rátermettségüket és szakmai kompetenciáikat.
Hálózati versenyeken folyamatosan az élmezőnyben végzünk. Legutóbb a „Bizalomból nyertes” elnevezésű, 3 hónapon
át tartó ügyfél-bizalmi versenyen keletmagyarországi
régióban
első
helyen végzett irodánk A hálózaton belüli
valaha volt legmagasabb értékű ingatlan értékesítése is irodánkhoz kötődik,
485 MFt értékben.

A korábbi évhez képest 30%-ot növekedtünk irodai teljesítményben, és hasonló célkitűzésünk van a 2019-es évre is.
Most elérkezett az idő, hogy egy szinttel feljebb lépjünk, és új kollégákat tanítsunk meg és indítsunk el saját sikereik
útján.
Csatlakozz sikeres értékesítői csapatunkhoz! Ha érdekel az ingatlanszakma, szeretsz
ügyfelekkel foglalkozni és különböző élethelyzetek megoldásában aktívan szeretnél
részt venni, valamint kitartó vagy és képes
vagy küzdeni az álmaidért, akkor várunk egy
kötetlen beszélgetésre az irodánkba.

Mit nyújtunk ügyfeleinknek?
– Közép-Európa és Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítői hálózatának tagja vagyunk 15 éves szakmai tapasztalattal
– Ennek következtében biztonságosan, stabil
jogi háttérrel, kiszámíthatóan működünk,
hosszú távon tervezhet velünk

6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 11., Tel.: +36-30-593-8175

ma életre szóló hivatásuk legyen
– Fiatalos, modern szemléletet az ingatlanpiacon
– Folyamatos szakmai képzést, gyors karrier építést
– Hasonló értékesítési területhez képest bérplafon nélküli kimagasló jövedelmet
– Vállalkozói szemléletű gondolkodást és
életmódot
Keresd Bodor Tamás irodavezetőt,
vagy küldj email-ben
fényképes önéletrajzot
és pár soros motivációs levelet
a kecskemet@smartingatlan.hu
email címre.

A Kecskeméti
Szakképzési Centrum
élen jár
a szakemberek
képzésében
A szakképzési centrumok
2015. július 1-tőI kezdték
meg működésüket,
országosan egységes
irányítás alá vonva a
szakképzési intézményeket.
A rendszer átalakításának
célja, hogy a korszerű,
versenyképes szakgimnáziumok és szakközépiskolák biztosítsák
a szakmák iránt érdeklődő
fiatalok számára a minőségi
oktatást. Az idén 4. tanévét
megkezdő Kecskeméti
Szakképzési Centrumban
eddig is számos fejlesztés
valósult meg és a fenntartó
Innovációs és Technológiai
Minisztérium jóvoltából
még több van kilátásban,
amelyekről LEVICZKY CIRILL,
az intézmény főigazgatója
mesélt az Alföldi Régió
Magazin szerkesztőségének,
valamint a térségben
kialakult szakemberhiányról
is kifejtette álláspontját.

A Kecskeméti Szakképzési Centrumhoz
10 tagintézmény tartozik: a Gáspár András Szakgimnázium és Szakközépiskola,
a Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Fazekas István Szakiskola,
a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium,
a Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium
és Szakközépiskola, a Gróf Károlyi Sándor
Szakgimnázium és Szakközépiskola, a kunszentmiklósi Virágh Gedeon Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskola. A Szakképzési Centrumhoz egy-egy fiú, lány és koedukált kollégium is tartozik. A tagintézmények
rendkívül széles körű képzési programot kínálnak, szinte minden szakágazat képviselteti magát.

Pályázatok sorával hozta be a
lemaradást a KECSKEMÉTI SZC

A fenntartótól kapott támogatás és saját források felhasználásával számos olyan
fejlesztés valósulhatott meg és indulhatott el, amelyek az elmúlt 5–1O év lemaradását pótolja be. Országos programok indultak az intézmények felújítását
és energetikai korszerűsítését célozva. Megújult a fiú kollégium központi épülete,
a Gáspár András Szakgimnáziumban energetikai beruházás valósult meg, a SzentGyörgyi Albert Szakgimnáziumban a nyílászárócserére került sor, jövőre pedig
a Széchenyi István Szakgimnázium csatlakozik az energetikai pályázathoz. A GINOP
6.2.3 pályázat 500 millió forint összegben
támogatja az oktatás hatékonyságát, valamint a lemorzsolódás csökkentését is szolgálja.

Tévhitek

Az utóbbi években a magasan képzett szakemberek száma
nagymértékben megfogyatkozott
Kecskemét térségében, amelynek
következtében
munkaerőhiány
alakult ki az egyes szakágakban.
Ennek számos lehetséges okai
vannak, de talán a legkomolyabb
mind közül a továbbtanulás kérdése. A családokban egy olyan

általános berögződés alakult ki, miszerint
kizárólag a gimnáziumi tanulmányok biztosítják a kellő alapot a megfelelő életszínvonal megteremtéséhez. Azonban ennek pont
az ellenkezője igaz, mivel egy szakmai képesítés megszerzése után lényegesen könnyebb
a szakirányú továbbtanulás. Míg a szakgimnáziumokban 2–3 év alatt szerzik meg az
adott szakmához szükséges elméleti és gyakorlati tudást, addig a felsőoktatási intézményekben általában csupán egy-egy félévet
biztosítanak a készségek elsajátítására, így
az egyetemi diplomának akár kiindulópontja
is lehet egy szakgimnáziumi végzettség.

Új módszerrel a szakágak
népszerűsítésére

A szakember utánpótlás biztosítása érdekében egyre inkább előtérbe kerül a szakképzés és a szakmák fokozottabb népszerűsítése a gyerekek, szülők és az általános iskolai tanárok körében. A korábbi módszereket újragondolva a Kecskeméti Szakképzési Centrum kibővítette pályaorientációs tevékenységét, amellyel közelebb vihetik az intézmény által oktatott szakmákat a pályaválasztás előtt álló gyerekekhez. Roadshow-k
keretében meglátogatják az általános iskolákat, ahol interaktív szakmai foglalkozásokat tartanak, rendhagyó technika órákra
a szakképző iskolák tanműhelyeibe hívják az
általános iskolásokat valamint a kecskeméti nagyvállalatok telephelyein vezetik körbe
a fiatalokat. A fő cél, hogy tudatosuljon bennük az, hogy ma már a gyárak is korszerű,
modern munkakörülményeket kínálnak, valamint a szakmák elsajátítása a tévhitek ellenére jó megélhetést biztosít.
A Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményeiből több diák mára már sikeres
vállalkozást vezet, Michelin-csillagos sztárséf, vagy egy egészségügyi képzés elvégzése
után orvosként dolgozik, de maga a polgármester asszony is a Széchenyi Szakgimnáziumban érettségizett.
„Bízunk benne, hogy a jövőben változások mennek végbe a magyarországi munkaerőpiacon, hiszen kollégáimmal azon fáradozunk, hogy megismertessük a gyerekekkel
a szakképesítéseket és bebizonyítsuk, hogy
rengeteg előnyhöz juthatnak egy jó szakmával a kezükben" – mondta a Kecskeméti
Szakképzési Centrum főigazgatója.

Szakma. Siker. Kecskemét

Magas színvonalú termékek
és szolgáltatások
az Elit Nyílászáró Kft.-nél
A homlokzati nyílászárók értékesítésével, beépítésével és helyreállításával,
valamint egyéb kivitelezési munkákkal foglalkozó családi vállalkozás nem csak
Kecskeméten, hanem Budapesten és Szegeden is megtalálható. A termékek
gyártása Nyíregyházán történik, amelyek a középkategóriától akár a csúcskategóriákig egyaránt elérhetőek. A családi vállalkozás 5 éve tartó sikeres működése a magas minőségű munkákban rejlik, ugyanis a beszereléshez kiváló, jól képzett szakembergárdával rendelkezik a cég, így a precíz, egyedi igényekhez is illeszkedő munka száz százalékban garantált az Elit Nyílászáró Kft.nél. ÓCSAI ISTVÁN ügyvezető tulajdonos összegezte magazinunknak az elmúlt
5 évet, valamint megosztotta velünk a szakma szépségeit és a jelenlegi célkitűzéseket is.

Eredményes évek
Már a vállalkozás megalakulásától kezdve elmondhatom, hogy kivétel nélkül sikeres éveket zártunk.
Minden második évben új irodát nyitottunk, először
Budapesten nyílt meg az Elit Ablak Kft. első irodája,
majd a rákövetkező években Szegeden is. Végül a sikerek meghozták gyümölcsüket és Kecskeméten is
megnyitotta kapuit az Elit Nyílászáró Kft. A kezdetektől fogva minden évben megduplázódott a forgalmunk, dinamikusan fejlődtünk, még a gazdasági válság idején is meg tudtuk állni a helyünket a piacon.
Az idei évben szintén kiválóan teljesítettünk, növekedett a forgalmunk, és a kecskeméti üzletünk
is jól működik, rengeteg eladásunk van egy héten.
Jó döntést hoztunk, amikor Kecskemétet választottuk a következő irodánk helyszínéül, ugyanis gyönyörű város, megvan a maga szépsége, folyamatosan
fejlődik, számos lehetőséget rejt magában.

Vezérelveink
Vállalkozásunk mottója a precíz munka és a megbízhatóság, valamint nálunk minden esetben az ügyfél az első. Minden erőnkkel arra törekszünk a kollégáinkkal, hogy minden különleges elképzelést meg
tudjunk valósítani, a lehető leggyorsabban és legpontosabban igazodva a kitűzött határidőhöz. Állandó
felkészültség jellemző ránk, mely rugalmas ügyintézési időnkben nyilvánul meg. A magas minőségű
termékeink a színvonalas beépítettségről és a tartós-

ságról ismerszenek meg. Szakembereink bármilyen
kihívást megugranak, eddig sohasem kaptunk olyan
megbízást, amelyet ne tudtunk volna professzionálisan kivitelezni. Legszebb munkáink közé tartozik a Ceglédi Mezőgazdasági Iskola, illetve egy budapesti nyelviskola is, de a Budapest XI. kerületi polgármesteri hivatal nyílászárócseréjét is a mi cégünk
kivitelezte. Tatabányán 245 önkormányzati lakásban végeztünk beépítést és helyreállítási munkákat, ezen kívül pedig a Bányász Múzeumban és
az általános iskolában is felújítottuk az ablakokat.
Az ajkai alumínium gyár ugyancsak a legjelentősebb
megbízásaink közé tartozik, és Kecskeméten szintén számtalan projektünk valósult meg és jelenleg is
rengeteg megbízáson dolgozunk, például az újonnan megépülő kecskeméti Katica bölcsőde nyílászáró
beruházási munkálatai, melyet vállalkozásunk kivitelezett. Cégünk széles körű piacot teremtve országszerte vállal kivitelezési munkákat, amelyeket abban
az esetben is elvégzünk, ha esetlegesen az ország
másik felében találhatóak.

A szakma szépségei
Főként a kollégáimat illeti elismerés, hiszen nagyon
sok munkát fektetnek minden projektünkbe, rengeteg adminisztrációval jár együtt minden munka,
a magasan képzett szakembereink pedig minden
határt túllépve pontosan teljesítik a megrendeléseket, rendkívüli precizitással. Minden alkalommal minőségi és szép elvégzett munka kerül ki a kezeik közül.
Elégedettséggel tölt el, hogy ennyi megbízást ka-

punk, hiszen ez is azt mutatja, hogy ügyfeleink mindig bizalommal fordulnak hozzánk. Nagy öröm látni azt is, hogy sok helyen találkozhatok cégünk munkáival, de talán a legszebb az ablakos szakmában az,
hogy minden kivitelezés alkalmával új helyszíneken
újabb és újabb embereket ismerhetek meg, akikkel
sokszor baráti kapcsolat is kialakul. Mindez hihetetlenül nagy motivációt és mozgató erőt ad a holnaphoz. Mindezek mellett csapatunk folyamatos továbbképzéseken bővíti szakmai tudását annak érdekében, hogy ügyfeleink igényeit még jobban képesek
legyünk kielégíteni.

A jövő célkitűzései
Vállalkozásunk a közeljövőben szeretne megjelenni
az árnyékolás-technikában, valamint a párkány
és ékgyártásban is, hogy minél több szolgáltatást
tudjon nyújtani az ügyfeleknek és partnereknek.
Ezeken kívül a piacon belüli anyagszükségletek kielégítése kapcsán is próbálunk egy stratégiát kidolgozni. Hosszú távon a legfontosabb célkitűzés, hogy
a nyugat-magyarországi régióban is megjelenjünk,
főként a Balatonon és a környező városokban.

Elit Nyílászáró Kft., Kecskemét, Bethlen körút 12/D • Nyitva: Hétfő–péntek, 9–17 óra
E-mail: elit.nyilaszaro@gmail.com • Web: www.kecskemetnyilaszaro.hu
Tel.: +36 70 201 6479 – Ócsai István – projektek
+36 70 601 5670 – Kovácsik Brigitta – értékesítés, ügyintézés

Három évtizede
a sikerek útján

A mechanikus szemcseszóró gépek és kabinok, valamint takarmányipari gépek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó ABRAZIV Kft. az 1984-es megalapításától kezdve elsődleges szempontjának tekinti, hogy megtalálja a megrendelő számára azt az ideális műszaki megoldást, amely gyors, költséghatékony, és rugalmasan alkalmazkodik a változó piaci viszonyokhoz, igényekhez.
A cég legfőbb erőssége pedig az a magasan képzett, jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező mérnök, technikus és szakember bázis, amely lehetővé
teszi, hogy a Kecskemét Gazdasági Fejlődésért Díjjal is elismert vállalat évtizedek óta a magyar gépgyártó ipar élvonalában álljon. TURÁK JÓZSEF ügyvezető igazgatóval beszélgettünk az elért sikerekről, valamint a jövőbeli tervekről.

Három évtizede tartó
folyamatos fejlődés
A cég 1984-es megalapítását követően kizárólag
a szemcseszóró gépek tervezése jelentette a profilunkat. Nem volt irodánk, eszközparkunk, „csak” szellemi
tőkét fektettünk a vállalkozásba és ezt próbáltuk egyre
inkább forgatni és kamatoztatni.
1990-ben újabb szolgáltatással bővült a tevékenységi körünk, elkezdtünk kisebb fajta termelőtevékenységet is folytatni, gyártást szervezni, és a gépeket
úgy eladni, hogy még nem rendelkeztünk semmiféle gyártóüzemmel. Megterveztük a gépeket, legyártattuk, majd értékesítettük azokat.
Egyre több vállalattal kerültünk kapcsolatba
és fokozatosan kialakult a cég másik lába, a takarmányipari gépgyártó üzletág. Az idő előre haladtával komoly mérnök és szakembergárda jött össze
mind a két üzletágat tekintve, s mára elmondhatjuk,
hogy cégünk fő tevékenysége a takarmányipari gyártóüzemek, ömlesztett anyagkezelő rendszerek fővállalkozói módon történő megvalósítása. A Vevői igényekre szabott üzemet megtervezzük, a technológiát alkotó berendezéseket, gépeket legyártjuk, valamint a teljes
kivitelezést és projekt menedzsmentet lefolytatva, beüzemelve, működési engedélyek birtokában adjuk át.

Precíz. Megbízható. Abraziv.

tünket, s onnan indult el a cég történetének egy újabb
időszaka.
Takarmányipari tevékenységünk kiterjed az ömlesztett anyagok kezelésére, tárolására, adagolására, darabosítására szolgáló gépek tervezésére, gyártására
és telepítésre, illetve komplett gyártó és keverő üzemek kivitelezésére is.
Az ipar fejlődésével és változásaival cégünk is igyekszik lépést tartani – többek között ez tette szükségessé, hogy 2017-ben megépüljön új, korszerű irodaházunk és gyártócsarnokunk, ahol a továbbiakban
folytathatjuk gyártási, tervezési és innovációs munkánkat, amelyekből reményeink szerint, hazai és külföldi partnereink egyaránt a lehető legtöbbet tudják
majd profitálni.

Kiváló referenciák
A takarmányipari gépgyártás a mai napra olyan szintre
fejlődött, hogy Magyarországon talán egyetlen olyan
cég vagyunk, aki komoly technológiával, komplett
takarmányüzemeket képes építeni. Referenciáink
közül megemlíteném a Gyermelyi Vállalatcsoport
2 milliárd forintos beruházását, melynek keretében
egy új takarmánygyár kezdte meg a működését
a legmodernebb, teljesen automatizált vezérlésű
technológiával. Cégünk kivitelezésében valósult meg
az UBM szelestei takarmánykeverő üzeme, amely

beruházás Magyarország egyik legmodernebb mezőgazdasági fejlesztése. Büszkén tekintünk arra is,
hogy megtervezhettük és felépíthettük a Ma-Ka Kft.
szentesi takarmánygyárát, „a térség jelenleg legmodernebb takarmánykeverő üzemét”, amely 2014-ben
elnyerte a Magyar Állattenyésztésért Nagydíjat.
Szemcseszóró vonalon a legnagyobb sikerünk talán
a Mercedes gyárhoz köthető, ahová tavaly szállítottunk
egy olyan berendezést, ami a világon egyedülálló technológiával tisztítja a szkideket (amely az a része az autógyártásnak, amin elindul az autó összeszerelése).

Jövőbeli tervek
A jelenlegi telephelyünk egy kétszintes, 800 négyzetméteres irodaépületből, és két 1000–1200 négyzetméteres gyártóüzemből áll. A Szent László körúti lakatos gyártóüzemet, illetve az ott lévő felület kikészítő
üzemet szeretnénk áttelepíteni ide, ezért még ebben
az évben elkezdjük az épület bővítését, ami majd három új, egyenként 1200 négyzetméteres hajóból fog
állni. Terveink szerint az egyik hajóban a lakatos gyártóüzem kerülne kialakításra, a következő hajóban kapna helyet egy felület kikészítő műhely, ahol egy új korszerű festő műhelyrészt is létrehoznánk, és ugyancsak
ez a terület adna majd helyet a félkész termékek tárolásának. Az utolsó hajóban pedig egy logisztikai központot valósítanánk meg, egy magas raktárral egyesítve.

1996-ban, a Szent László körúton megvásároltuk az első
saját telephelyünket, ahol megépítettük az irodaépüle-

ABRAZIV Kft. H-6000 Kecskemét, Paul Lechler utca 3.
Tel.: +36 (76) 815-900 • Fax: +36 (76) 815-901
E-mail: info@abraziv.hu • Web: www.abraziv.hu

Szaszler és Társa Kft.
– A padló és faburkolás mestere
A Szaszler és Társa Kft. már 2004 óta a legmegbízhatóbb burkoló cégek között szerepel Bács-Kiskun
megyében. A minőségi, színvonalas munka a legfőbb
ismérve, amely a képzett szakember gárdának köszönhető. Ma már megyeszerte hatalmas népszerűségnek
örvend a cég, éves szinten megszámlálhatatlan megrendelés érkezik az ügyfelektől.

A cég főként a megyében, a környező településeken – 30–40 km-es körzetben –
vállal munkát, de országos szinten – Pécs,
Baja, Győr – is adódik néhány megbízás.
A 10 fős szakembergárda mellett külsős
kollégák is besegítenek a nagyobb építkezések során.
A visszajelzések szinte mindig pozitívak,
hiszen kivétel nélkül a maximumot teljesíti
a vállalkozás a munkák során. Minden megrendelést a lehető leggyorsabban teljesítenek a szakemberek, akik a minőség,
precizitás és igényesség jegyében végzik
a munkájukat. Természetesen a Szaszler
és Társa Kft.-nél is az elégedett ügyfél
a legfőbb célkitűzés, hiszen a vevőorientált
hozzáállás a partnerkapcsolatok bővülését
eredményezi hosszú távon.
A Kft. profizmusát több referencia munka is igazolja. A bajai, kiskunfélegyházai kórház, valamint Orosházán a Határőrség
és a kórház épületének burkolását szintén a cég kivitelezte. Az egyik legnagyobb
munka a kecskeméti Granada Hotel mintegy 80%-ának felújítása, illetve a kecskeméti strand 50 m2-es medencéjének burkolat
cseréjében is segédkeztek. Jelenleg Kecskeméten orvosi rendelőkön, valamint több
lakáson is dolgoznak.
A jövőbeli tervek szerint még nincs kilátásban nagyobb beruházás, leginkább
az eddigi eredmények szinten tartása
a legfőbb cél, hogy a meglévő és új ügyfelek mindig bizalommal keressék fel a Kft.-t.

Szaszler és Társa Kft.

Cím: Kecskemét, Aradi Vértanúk Tere 2. Telefon: 70/253-5041
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A szakma legjobbjai kerülhetnek ki
a Tanyacsárdából
Igazi gasztronómiai élményben lehet része annak, aki felkeresi az idén már
45. éve fennálló, Lajosmizse közelében elhelyezkedő Tanyacsárdát, amely
már az országhatáron túl is hatalmas népszerűségnek örvend. Az ételek kivételes ízvilágát mi sem bizonyítja jobban, mint a rengeteg elismerés – többek között az Év Tradicionális Magyar Étterme díj – és a rengeteg visszatérő vendég. Az étterem már évek óta partnere a Kecskeméti Szakképzési
Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakgimáziuma és Szakközépiskolájának, ugyanis minden évben foglalkoztatnak diákokat a duális szakképzés keretein belül, melynek kapcsán ANTAL ISTVÁN
üzletvezető osztotta meg magazinunkkal a tapasztalatait.
Jelenleg – heti váltásban – három pincér és négy
szakács tanuló dolgozik nálunk az étteremben.
Úgy gondolom, nagyon hasznos időt töltenek el
itt, hiszen a szakmához tartozó gyakorlati tudást
teljes mértékben elsajátíthatják a Tanyacsárdában, ahol a szakma legjobbjai vannak
a segítségükre. A diákok a munkájuk során
betekintést nyerhetnek egy étterem működésébe, így a napi
munkafolyamatok jól

berögzülnek náluk. Többek között megtanulják, hogyan kell a szakácsok munkaterületét előkészíteni a konyhában, elsajátítják az ala carte kiszolgálást, valamint a csoportos étkeztetést is. Amikor a diákok már rutinosabbak
a feladataikban, nagyon nagy segítséget jelentenek
a kollégák számára.
A gyakornokaink közül sokan a Tanyacsárdában maradnak tanulmányaik végeztével, jelenleg
15 egykori tanulónk fáradozik immár kollégaként
a vendégeink elégedettségért. Éttermünk rendkívül jó kapcsolatot ápol az iskolával, ahol a kiváló oktatásnak köszönhetően a diákoknak nagyon
sok mindent van lehetőségük könnyen és gyorsan

megtanulni. Az ott tanuló diákok a szakmai versenyeken is rendszerint kiváló eredményeket
érnek el.
Akik ebben a szakágazatban szeretnének tevékenykedni, azok számára – a magas színvonalú
oktatás miatt – a legjobb választás a Széchenyi
István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola, a gyakorlati órákhoz
pedig bátran ajánlom éttermünket, hiszen itt garantáltan elsajátíthatóak azok az ismeretek, amelyeket
a vendéglátó szakma megkövetel.

TANYACSÁRDA KFT. • H-6050 Lajosmizse, Bene 625. • E-mail: tanyacsarda@tanyacsarda.hu
Tel.: Programszervezés/Öreg Tanyacsárda: +36/76/356-166, +36/76/356-010
Új Tanyacsárda: +36/76/356-250, +36/76/356-802 • Lovastelep: +36/76/356-055 • Fax: +36/76/356-576

Zsolnay márkabolt
Kecskemét,

15 éve Önökért!
Segítünk eligazodni a biztosítási piac
ajánlatai között.
Német ingatlan és kiskereskedelmi alapok
Keressen minket! Megéri!
5 Tiszakécske
5 Kiskunhalas
5 Kiskunfélegyháza
5 Szarvas
5 Gyomaendrőd
5 Kecskemét
17 munkatárs
segítségével.

Deák F. tér 6. Alföld áruház külsõ üzletsorán
Telefon: 76/483-711/273 • Nyitva tartás: H–P: 9-18; Sz.: 9-12 óráig
Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Egyedüli márkabolt a régióban 21. éve!
Ranoldi egyedi dísztárgyak kaphatók.
• Swarovszki kristállyal
díszített kristály
poharak, vázák, tálak
• Halasi csipkék,
Zsolnay faliképek
• Készlet lámpák, vázák,
gyermek készletek
(Bogyó és Babóca),
Gucci teás készletek.

Ügyfélszolgálati irodával.
Kecskemét, Forrás u. 2/A
Tel.: 76570-700
ugyfelszolgalat@verso.axelero.net
www.versoalkusz.hu

www.zsolnay.hu
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www.lovasled.hu
+36 30 175 75 75
uzlet@lovasled.hu

”

minden, ami vilagitas...”

A LED világítás területén szerzett 10 éves gyártói múlttal állunk rendelkezésedre
szaktanácsadásaink alkalmával.
Segítünk otthonodba a megfelelő lámpatestek és LED szalagos világítás
kiválasztásában a fényerőt, megjelenést és a helyiségek méreteit figyelembe véve.
Tanácstalan vagy? Böngéssz válogatott termékeink között webshopunkon.
Egyedi elképzelésed van? Átalakítjuk a kiválasztott lámpát vagy legyártjuk neked.
Keress minket elérhetőségeinken.

Lámpatestek

Vonalfények

Spot keretek

Csillagos égbolt

Nádas Vendéglő
– Magyaros ízek, kellemes hangulat
A jakabszállási Nádas Vendéglő nem véletlenül tartozik Bács-Kiksun megye legnépszerűbb éttermei közé, ugyanis itt készítik
az egyik legfinomabb pacalpörköltet, valamint a jól ismert sültes tálak is a legjobban
fogyó ételek közé tartoznak. A családi vállalkozás már 1986. óta sikeres és közkedvelt étteremként üzemel, ahol a tradicionális, hagyományos magyar konyha mindenkit becsábít.
SZENTKÚTI GYÖRGY 2015. január 1. óta irányítja
az éttermet és büszkén tekint az elmúlt évek
eredményeire.
Az elmúlt évek is eseménydúsan teltek nálunk.
A közelmúltban számos fejlesztésen ment keresztül az éttermünk, amelyek a színvonal megtartását és emelését szolgálják. Többek között megépült a kovácsoltvassal szegélyezett teraszunk,
amelynek köszönhetően vendégeink már kint is
fogyaszthatnak, valamint a konyhában eszközfejlesztésre került sor. A tavalyi évben egy erősebb olajsütőt vásároltunk, illetve több korszerű munkaeszközzel gazdagodott a felszereltség.

Meg kell említenem a 2016-ban megépült
100 fő befogadására alkalmas rendezvénytermünket is, ahol szülinapi és névnapi összejövetelek, lakodalmak, eljegyzések, ballagási
ebédek, céges találkozók és egyéb más fontos
események bonyolíthatók le.
Büszke vagyok arra, hogy ma is rengeteg vendég érkezik hozzánk, amely főként a barátságos,
vendégszerető kiszolgálásnak, családias hangulatnak, és természetesen a kiváló minőségű étele-

inknek köszönhető. Mindez azt mutatja, hogy sikeresen tartjuk az eddig megszokott színvonalat.
Fő célunk, hogy a vendégeink jól érezzék magukat, professzionális kiszolgálást kapjanak minden egyedi igényüket kielégítve annak érdekében, hogy jó érzésekkel, kellemes emlékekkel
gazdagodva térjenek haza otthonukba. Nálunk
mindig a vendégek vannak a középpontban, így
a jövőben is törekszünk méltók lenni jó hírnevünkhöz.

Nádas Vendéglő • Jakabszállás, III. körzet tanya 97/A • Nyitva tartás: H-V: 5.00–21.00
2018/V.
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Vavrek és Társa Kft.
– Együtt a kényelmes, szép otthonért
A burkolatok otthonunk egyik legfontosabb elemei, amelyeknek
nem csak szerkezeti, de esztétikai és dekorációs szerepük is van,
így kiemelten fontos olyan termékeket és szakembereket választanunk a kültéri és beltéri felújításokhoz, hogy garantáltan az elképzeléseinket láthassuk viszont. A Vavrek és Társa Kft. immáron 10. éve szolgálja az építkezni, felújítani vágyó ügyfeleket, akik
a minőségi, precíz munkának, valamint a képzett szakembergárdának köszönhetően bátran ajánlják a céget a jövendőbeli
megrendelőknek is. VAVREK ZSOLT ügyvezető tulajdonos mesélt
magazinunknak a vállalkozás legfontosabb munkáiról.
Miként az építkezés ágazat virágzott Magyarországon, Vavrek Zsolt
megragadva a szakma biztosította
kiváló lehetőségeket, megalapította a kezdetben családi vállalkozásként működő, mára már a régió legismertebb burkolással kapcsolatos
kivitelezési munkákkal foglalkozó
cégét, a Vavrek és Társa Kft-t. Az országban két üzlet működik Csempevarázs Stúdió néven. A központi
bemutatóterem és iroda Kecskeméten található, a kisebbik pedig
Mendén látja el az ügyfeleket.

A Csempevarázs Stúdió megújult bemutatóteremmel
várja vásárlóit a Halasi út 27. szám alatt
Nyitás: 2018. 11.17. szombat 8.00

Ön megálmodja,
mi otthonába varázsoljuk
A cég kiválóan képzett szakembergárdája kültéri és beltéri munkákat egyaránt elvállal, legyen

Nincs holtidő
Évente számos megbízás érkezik
a céghez, nincs holtidő télen sem
a jó visszajelzéseknek köszönhetően. Általában minimum fél évre előre elkészül a munkabeosztás, hiszen
rengetegen építkeznek, vagy éppen
lakásukat újítják fel.
A Vavrek és Társa Kft. jelentős
referenciákkal büszkélkedhet. Az elmúlt 10 évben számos nagyobb
hangvételű projektet valósított
meg a vállalkozás. A tavalyi év legkiemelkedőbb feladatának a kecskeméti strand egy 50 m2-es medencéjének burkolása bizonyult.
Az arányok kiszámítása, a tervezés és a medencelapok beszerelése mind-mind a kiváló csapatmunka eredménye. Ezen kívül
óvodák és orvosi rendelők felújításában is részt vállal a cég. Jelenleg egy több éve tartó mendei
pályázatot nyert meg a Kft., amely
egy több társasházból álló lakóparkot érint. Mindezek mellett
természetesen kecskeméti megbízások is folyamatosan érkeznek.

Az egyszerűtől
az exkluzívig
A két üzlet számos magas színvonalú szolgáltatást kínál a megrendelőknek. A helyszínen ingyenes
szaktanácsadásra és látványterv
készítésére ugyancsak van lehetőség. Kérésre az anyagmennyiség
kiszámítását is elvégzik a kollégák,
valamint a szakmában kiváló, garantáltan minőségi, igényes munkát végző vállalkozók, szakiparosok
keresésében szintén tudnak segíteni, ugyanis a cég közvetítői kapcsolatokkal is rendelkezik. A Vavrek és
Társa Kft. különböző beltéri termékeket – csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, padlólapok, fürdőszoba bútorok, szaniterek, kádak – értékesít, de kiegészítők és segédanyagok is megtalálhatók a széles körű
kínálatban. A bemutatótermekben
lehetőség van ezeket megtekinteni,
de ingyenes hírlevélen keresztül szintén tájékozódhatnak az ügyfelek az aktualitásokról. A garancia és a jótállás minden termékre biztosított, illetve a szállítás díjmentesen történik.

a Novabell, a Ravak, a Marazzi,
a Keros Cermaica és az Aranda
Ceramica.

Kitűzött célok
szó családi, kertes vagy társasházról, panelről,
melyek során természetesen a vevőorientált
hozzáállás és a határidők tartása a legfontosabb.
A kollégák igyekeznek minden elképzelést megvalósítani és mindenekelőtt tökéletes munkát
végezni, hiszen a cél, az, hogy az ügyfél elégedett legyen, és jó érzéssel tekintsen otthonára.
A minőséghez a partnercégek is nagyban hozzájárulnak, név szerint a Pamesa Ceramica,

Vavrek és Társa Kft.

„A közeljövőben szeretnénk egy új,
nagyobb üzletet nyitni Kecskeméten, ahol több termékünket tudjuk bemutatni az érdeklődőknek – ismertette
elképzeléseit Vavrek Zsolt ügyvezető tulajdonos. A terveink között szerepel a partnerkapcsolataink további bővítése mind a beszállítók, gyárak és mind a kivitelezők terén. Igyekszünk minden újabb lehetőséget kihasználni, hogy minél szélesebb körben tudjuk
ellátni színvonalas szolgáltatásainkkal az ügyfeleinket.”

Kecskemét, Halasi út 27. • Tel.: 20/364-4211, 20/559-1161 • E-mail: zsoltvavrek@gmail.com • Nyitva: H–P: 8.00-18.00, SZ: 8.00–13.00
2235 Mende, Fő út 48. • Tel.: 20/360-8677 • E-mail: csempemende@gmail.com • Nyitva: H–P: 9.00–17.00, SZ: 9.00–13.00

Professzionális szolgáltatások
a Hő-Kém-Tech

Kft.-nél

A 2013-ban megalakult kémény, légtechnika és lakásfelújítási megoldások ágazatában sikeresen működő családi vállalkozás, a Hő-Kém-Tech Kft. a megbízható és
magas színvonalú munkának köszönhetően a kis létszám ellenére is rengeteg kivitelezést valósít meg. KISS PÉTER ZSOLT cégvezető tulajdonos büszkén értékelte magazinunknak a mögötte lévő sikeres éveket.
Minőségi szolgáltatások
Cégünk számos, az építkezéshez kapcsolódó szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek.
A fő profilunk a kémények beépítése minden típusú épületbe, turbós kondenzációs
égéstermék elvezetők kialakítása, valamint
a már meglévő kémény rendszerek karbantartását és javítását is elvégezzük.
Az üzembe helyezéshez és a hivatalos
engedélyezéshez szükséges szakvélemény és egyéb dokumentumok kiállítása
és egyéb kapcsolódó adminisztrációs
ügyintézés is a szolgáltatásaink közé tartozik.
A külső és belső hőszigetelés teljes
körű kivitelezésében is bátran fordulhatnak hozzánk az ügyfelek, de napfénycsövek, szén-monoxid riasztók beszerelésben is professzionális munkát végzünk. Egyedi belsőépítészeti megoldások
megtervezésében és megvalósításában,
illetve lakásfelújításban és tetőjárdák felszerelésében is garantáljuk a kiváló minőséget,
de ha csupán szaktanácsadásra van szük-

ség, a kollégák abban is állnak az ügyfelek
rendelkezésére.

Az elmúlt évek sikerei
Nagy örömömre szolgál, hogy a négy
fős létszámunk ellenére is bizalommal
fordulnak hozzánk, évente megszámlálhatatlan megbízást kapunk, nincs holt
időnk. Ez főként a száz százalékban professzionális, precíz munkánknak köszönhető. A családias légkörnek a legnagyobb
előnye, hogy sokkal jobb a kooperáció
a munkatársaim között – akikkel magam
is rendszerint együtt dolgozom –, nagyobb odafigyeléssel, pontossággal kivitelezhetők a munkák, valamint az ügyfeleink
egyéni igényeinek is lényegesen jobban
meg tudunk felelni. Számos kiemelkedő
referenciával rendelkezünk Bács-Kiskun
megyében, melyek között több ipari, illetve
magán pékség is szerepel régióban.

munkaeszközök beszerezése a könnyebb,
egyszerűbb és gyorsabb munkavégzés
érdekében. Természetesen törekszünk
az eddigi eredményeink szinten tartására is, folyamatosan igyekszünk megfelelni minden ügyfélnek, valamint minél jobb megoldásokkal kivitelezni a munkáinkat.

Tervek a közeljövőben
A legfontosabb célkitűzés a saját telephely kialakítása, illetve a még korszerűbb

Hő-Kém-Tech Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Szilágyi Erzsébet utca
Tel.: Kiss Péter Zsolt 30/532-2030 • Kiss Attila 30/925-5043
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Impozáns látványt nyújt
a Polar-Stúdió felújított
T

eljes körű felújítás valósult meg
az erősáramú fővállalkozásként
funkcionáló Polar-Stúdió Kft.
telephelyén, így ezentúl még esztétikusabb környezetben dolgozhatnak a cég munkatársai, akik idén
is számos kiemelkedő minőségű
referenciával igazolták a vállalat villanyszerelési szegmensben betöltött
megyei viszonylatban meghatározó
szerepét. A fejlesztések ezzel azonban még nem fejeződtek be, mert
a több évtizede sikeresen működő
Polar-Stúdió Kft.-nél a jövő útját továbbra is a kollégák továbbképzésében, illetve a legmodernebb eszközök alkalmazásában látják. Roza
Károly ügyvezető igazgató tájékoztatta lapunkat a céggel kapcsolatos
aktuális hírekről.

Felújított telephely

A közelmúltban fejeződött be a telephelyünkön lévő csarnok teljes
körű felújítása, ahol a fejlesztés keretében megtörtént az ablakok cseréje, 5 új elektromos kapuval láttuk
el az épületet, új LED-es lámpatestek kerültek a régi világítótestek
helyére, új villámvédelmi rendszert
építettünk ki, valamint megvalósult
az objektum hőszigetelése és a külső
homlokzat lefestése is. A nagy volumenű beruházást főként önerőből
oldottuk meg.

Magasan képzett
szakembergárda,
legmodernebb eszközpark
Cégünk ﬁlozóﬁája, hogy speciális
tudású szerelők, valamint minőségi
szerszám nélkül nem lehet jó minő-

telephelye

zett Mercédesz Akadémia épületének
villanyszerelési feladatait.
A BÁCSVÍZ Zrt.-nél újraszereltük
a tetőn lévő, a vihar által megrongált
napelem-parkot, valamint újra cseréltük a vállalat területén a transzformátor állomás működését szabályzó
10 kilowattos földkábel-hálózatot.
A DÉMÁSZ megbízásából pedig Kadafalván kialakítottuk az új telekosztásokhoz szükséges csatlakozási mérőhelyeket.
Roza Károly ügyvezető igazgató
ségű munkát végezni, ezért sok pénzt
fordítunk a munkatársaink továbbképzésére.
Tavaly és idén két mérnök kolléga
utazott ki Németországba egy kábelmérő-kocsi gyártó céghez, ahol
egyhetes bentlakásos iskolában sajátíthatták el a gépjárműhöz szükséges speciális ismereteket. Örömömre
szolgál, hogy kiváló eredménnyel
teljesítették az uniós kábelmérő-kocsi szerelő jogosultságot.
A versenyképességünk szempontjából továbbra is fontosnak tartjuk,
hogy a piac elvárásaihoz igazodva a
legmodernebb eszközökkel rendelkezzünk.
Ennek a célnak megfelelően
megérkezett a céghez az új hibakeresésre szolgáló kábelmérő kocsi,
amellyel már 5 cm pontosan képesek
leszünk kimérni a hiba helyét. A még
magasabb színvonalú munkavégzés
érdekében pedig beszereztük egy
modern sínhajlító megmunkáló gépet is.

Kiemelt partneri kapcsolat
a Mercedes-gyárral
Korrekt kapcsolatot ápolunk megbízóinkkal, és a tevékenységünk legnagyobb elismeréseként tekintünk
arra, amikor újabb megrendelés érkezik hozzánk ezektől a partnereinktől.
Büszkén említhetem meg, hogy ‒
egyedüli magyar és kecskeméti cégként ‒ az első perctől folyamatosan
ott dolgozunk az egyik kiemelt partnerünk, a Mercedes-gyár területén.
Nemrégiben fejeztük be az új gyár
ideiglenes trafóállomását a hozzátartozó 04-es hálózatokkal együtt, illetve
kiépítettük a darucsatlakozó szekrényeket, valamint a térvilágító létesítményeket.
Minősített alvállalkozói vagyunk
a Mercedesnek, decemberig érvényes
a szerződésünk a céggel, s bizakodva
pályázunk a további munkákra.
Idén öt tanulót foglalkoztat a cég
duális képzés keretein belül. Két diák
felnőtt oktatáson vesz rész, hárman
pedig középiskolában tanulnak.

Kiváló referenciák
Büszkén tekintünk a tavalyi esztendő
egyik legnagyobb komplex projektjére, a tisztán magyar tulajdonú, Európa
legnagyobb paradicsom-feldolgozó
gyárát felépítő Univer Product Zrt.
üzemének villanyszerelési munkálataira, melyet sikerült hibamentesen
megvalósítanunk. Jelenlegi munkáink
közül kiemelném a napokban befeje-
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Több évtizedes szakértelemmel
a fejlődés útján
A több évtizedes szakértelemnek és az új generációs technikának köszönhetően a Kincses Szerszám Kft. fennállásának eddigi 17 éve alatt folyamatos növekedést mutat mind az éves forgalmat, mind a géppark korszerűségét és a telephely felkészültségét illetően. A családi vállalkozás megbízható és kiváló minőségű munkáját nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagyra értékelik, egyre több megbízás érkezik, melyeket a pontosság és precizitás jegyében valósít meg a magasan képzett szakembergárda.
KINCSES SÁNDORNÉ ügyvezető részletesen ismertette lapunknak a vállalkozás
tevékenységi körét, valamint összegezte az elmúlt évek legfontosabb eredményeit és a legfőbb célkitűzésekről is beszélt.

A 17 év eredményei
Minden évünk nyereségesen zárul, mindig fel tudunk
mutatni egy kisebb előrelépést, fokozatosan növekedünk. Az összes megbízásunkat sikeresen kivitelezzük, igyekezve megfelelni az ügyfeleinknek.
Próbálunk újítani, javítani a munkakörülményeken,
lehetőség szerint a legmodernebb munkaeszközöket, gépeket beszerezni, hiszen a technika rohamosan
fejlődik, így mi is próbálunk alkalmazkodni ezekhez
a nagyléptékű változásokhoz.
Természetesen mi is az innováció hívei vagyunk,
ezért pályázatok beadásával teszünk a fejlődésért.
Idén meg is valósult egy, a telephelyünk épületére
irányuló pályázatunk, amelynek keretében teljes nyílászárócserére és a fűtés korszerűsítésére került sor.
A rengeteg megrendelés megkövetelte, hogy saját
forrásokból több régebbi fröccsgép helyett újakat
vásároljunk, valamint egy CNC esztergagéppel is gazdagodott a gépparkunk, amellyel már nagyobb
munkákat is el lehet végezni.

Sokrétű tevékenységi kör
Cégünk fő profilja a műanyag fröccsöntő és a flakonfúvó szerszámok készítése, de emellett vákuumformázó és kivágó-szerszámokat is gyártunk. A szerszámkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások között szerepel a
CNC megmunkálás, a szikraforgácsolás, és a hőkezelés is.
2003-tól kezdve a hőre lágyuló műanyagok fröccsöntéses feldolgozása is helyet kap a vállalkozásunk
tevékenységi körében. Már nem csak hazai piacra
gyártunk termékeket, hanem Németországba
és Svájcba is exportálunk. Tevékenységünk ezen

ágához hozzátartozik az alapanyag
beszerzése is, amelyek színvonalas,
megbízható beszállítóktól érkeznek
a késztermékek legyártásához. A nálunk bérgyártásban lévő szerszámokhoz a karbantartás és a kisebb –
egyeztetés szerint nagyobb – javítások, illetve a szállítás biztosítottak.
Vállalkozásunk napi rendszerességgel gyártástámogató eszközöket
is készít nagyobb cégek számára,
melyek állandó megrendelései között szerepelnek egyedi alkatrészek
legyártásai vagy éppen a már meglévők javításai. Gépparkunk korszerű technikai felszereltségének köszönhetően a bonyolultabb alkatrészek
elkészítése sem jelent akadályt.
Manuális, illetve gépi meghajtású
készülékek tervezésével és kivitelezésével is foglalkozunk. Nagy eredménynek számít, hogy gépeink
a legtöbb belföldi és külföldi
nagyüzem gyártósorain egyaránt
megtalálhatók. Természetesen a készülékek üzembehelyezését, karbantartását és leszállítását is
vállaljuk.
Ha az ügyfél kézzel fogható prototípust szeretne
az elképzeléseiről, lehetőség van 3D nyomtatásra is.

Legfontosabb vezérelveink
Vállalkozásunknál
a
minőséget,
pontosságot
és gyorsaságot tartjuk a leginkább szem előtt.
Partnereinkkel napi kapcsolatban állunk, így a gyártások során esetlegesen felmerülő problémákat
gyorsan és pontosan meg tudjuk oldani, illetve
az egyedi igényeknek még jobban meg tudunk
felelni ezáltal. Kvalifikált szakembereink mindig naprakész információval rendelkeznek minden termékünkről, ha az ügyfélnek tanácsadásra van szüksége,
a kollégák mindig rendelkezésre állnak. Rendkívül
rugalmasak vagyunk, akár S.O.S munkákat is vállalunk
helyszíni kiszállással.

Terveink
Továbbra is a folyamatos fejlődésben látjuk a jövőnket,
megfelelve a legújabb trendeknek. A legfőbb célunk
a telephely bővítése, valamint szeretnénk fejleszteni
a műanyagüzemünket. Az idei évünk a forgalmat
illetően eredményesnek ígérkezik, ugyanis már szeptember végére elértük a tavalyi számokat, így még
nagyobb növekedésre számítunk.
Büszke vagyok arra, hogy mindkét fiunk részese
a családi vállalkozásunknak. Évről évre egyre több
feladatot vesznek át a cég irányításában, alkalmazkodva az új technológiákhoz és a piaci elvárásokhoz,
ezzel is elősegítve fejlődésünket.

Kincses Szerszám Kft. Cím: 6000 Kecskemét, Sarolta utca 1. Tel.: +36 76 419 520
E-mail: info@kincsesszerszam.hu • Web: www.kincsesszerszam.hu

Nagy volumenű
fejlesztést valósított
meg a Kasosvill Kft.
A kecskeméti központú, igény szerint az ország egész
területén tevékenykedő, már csaknem 30 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező Kasosvill Kft. a magas színvonalú szolgáltatásnyújtással és kiváló referenciáival meghatározó szerepet tölt be a Bács-Kiskun megyei térségben
az elektromos árammal foglalkozó szegmensben. A Társaság üzleti kapcsolatrendszere a generációk óta tartó minőségi munkavégzésnek, megbízhatóságnak, a kiváló szakembergárdának, valamint a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően folyamatosan épül, illetve szüntelenül olyan új
technológiák bevezetésén dolgoznak, amelyek biztosítják
a gazdaságos üzemeltetést az ügyfelek számára. Az idei
évben is egy hasonló fejlesztés valósulhatott meg a Bosal
Hungary Kft.-nél, amelynek működésébe KASOS JÓZSEF,
a Kasosvill Kft. ügyvezető igazgatója adott betekintést
az Alföldi Régió Magazin szerkesztőségének.
– Milyen évet zárt idén a Kasosvill Kft.?
– A Társaság jelenleg is igen sikeres évet
tudhat maga mögött, számos megrendelés
érkezett hozzánk, amelyek között főként
családi házak, kereskedelmi egységek, irodák,
raktárak és logisztikai csarnokok, feldolgozó üzemek, valamint nagyobb ipari létesítmények szerepeltek, de a környezettudatosság
egyre szélesebb körben való elterjedése következtében napelem rendszerek tervezésével, kivitelezésével kapcsolatosan is több
megbízást kaptunk. Cégünk idén is bővelkedik a munkában, a telephelyünk dolgozói pe-

dig rengeteg továbbképzésen vesznek részt
mind a Kft. jól felszerelt, saját tanpályáján, mind
külsős cégek által szervezett tréningeken
az innovatív munkavégzés érdekében.
– Az idei évben melyik projekt eredményezte a legnagyobb sikereket?
– Az idei év legkiemelkedőbb teljesítménye a Bosal Hungary Kft. üzemében megvalósított, pillanatnyilag még tesztelési időszakát élő, Kecskeméten egyedülálló LED világítási projektünk, amely a gyár teljes lámparendszerének működtetését szabályozza és

tartja állandó ellenőrzés alatt. A gyár 400
wattos felülvilágítóit felváltották az összesen
180 darab 280 wattos lámpatestek, amelyek
a negyedére csökkentették a fogyasztói teljesítményt. A rendszer egyedisége a világítás előre beprogramozhatóságában rejlik,
amelynek során az adott műszaknak megfelelően a gyártási területek szerint felosztott
kezelőfelületen beállíthatók a lámpaindítások és leállások, a fényerő szabályozása, valamint a beépített hőmérőn visszakereshető,
hogy adott időpontban hány fok volt a műhelyben. Az üzemidő számláló segítségével

meghatározható, hogy egy bizonyos lámpacsoport mennyi ideig üzemelt, illetve hány
százalékon mozog a kivezérlése. A programhoz telefonon keresztül különböző hozzáféréssel a gyár felelős dolgozói akár távolról is könnyedén vezérelhetik a lámparendszerek funkcióit a gyártási folyamatokhoz
igazodva. A lámpákat egyszerre több ember
is kezelheti, sőt akár egy lámpát több felhasználó is irányíthat. A beavatkozásokról a rendszer egy automatikus online értesítést is küld,
melyben tájékoztat, hogy a helyszínen nyomógombos vagy szoftveres intervenció
történt.
A program legnagyobb előnye a gazdaságosság, hiszen a fejlesztést megelőzően
a hétvégi napokon is üzemeltek a lámpatestek, amely igencsak tükröződött a villanyfogyasztáson. A projekt megvalósulása lehetővé tette, hogy a fényerő szabályozása
segítségével a világítás csak a szükséges
fénymennyiséggel üzemeljen, amely a világítóeszközök élettartamát is jelentősen
meghosszabbítja. Amennyiben hiba történik vagy teljesen leáll, szünetel a vezérlés,
az üzem egész területén elhelyezett alacsonyabb kapacitású vészvilágítók biztosítják
a biztonságos munkavégzést akár az éjszakai műszak alatt is. Természetesen a szoftver rengeteg lehetőséget rejt magában,
sok szempontból továbbfejleszthető, bővíthető, amelyen cégünk jelenleg is dolgozik.
A kiterjesztési munkálatok befejezésével
a rendszer segítségével már a lámpák fogyasztása is mérhető lesz, kiszámítja, hogy az üzemeltető mekkora mértékű világítási költségre
számíthat egy-egy termelési időszakra vonatkozólag.
– Jelenleg milyen megoldások állnak rendelkezésre a gazdaságosabb energia fogyasztásra?

– Manapság egyre nagyobb mértékben
felértékelődik a környezettudatos életmód,
olyan technológiák, megoldások bevezetése, amelyek Földünk szennyeződését csökkentik és nem megújuló energiaforrásaink megőrzését szolgálják a gazdaságosabb,
takarékosabb fogyasztással. Erre számos példát láthatunk már, mint az elektromos autók
kifejlesztése, az energiatakarékos izzók használata, a szelektív hulladékgyűjtés, illetve napelem rendszerek telepítése lakóépületekbe, amely már egyre népszerűbb a Kasosvill
Kft. ügyfélkörében is, hiszen egy költséghatékony technológiáról van szó, amely hosszútávon megtérülést hoz, így sokkal kevesebb
villanyszámlára számíthat a megrendelő.
Amennyiben hőszivattyús rendszer is csatlakozik a házhoz, a fűtés költsége is szinte teljesen kiváltható.
– Önöknél mennyire kap fontos szerepet az
innováció?
– A cégünk több évtizedes rutinnal rendelkező szakembereinek precizitása és megbízhatósága a folyamatos továbbképzéseken
alapszik. A Kasosvill Kft. kiemelt figyelmet
fordít a munkatársak szakmai képzettségének állandó frissítésére és növelésére, hiszen
az elmúlt években gyors fejlődésnek indult a villanyszerelési szakma, ezért ahhoz,
hogy megőrizzük helyünket a szegmensben,
szükség van az innováció iránti nyitottságra.
A jól felszerelt, magas feszültségű tanpályáink biztosítják, hogy minőségi oktatás keretein
belül valósuljon meg a fejlődés különböző
speciális készségek elsajátításával. Mindemellett a korszerű gépparkunk is nagymértékben hozzájárul a sikerekhez, amelyeket vállalatunk számos referenciája – többek közt
az Autóflex egyik üzemcsarnokának, a helvéciai református templomnak és a ballószögi
vágóhíd villanyszerelési munkálatainak ellátása – is igazol.

– Az elkövetkezendő esztendőkre tekintve
melyek lesznek a legfontosabb célkitűzések?
– Vállalatunk a jövőben is a továbbképzésekben – angol és német nyelvi képzések,
biztonságtechnikai képzés – látja a Kasosvill Kft.
hatékonyságát, melynek célja, hogy minél több
területen legyen oktatás, amely gyakorlatilag mindig egy új gondolkodásmódot ismertet meg a szakemberekkel, akik ezáltal fejlődnek és emelik a cég brandjét. Az elkövetkezendő években is a legfőbb törekvésünk
a megrendelőink igényeinek száz százalékos
kielégítése, az üzleti partnereink magas szintű
kiszolgálása. Egy új termékkörrel is bővülni
fog a profilunk, jelenleg egy olyan projekt van
készülőben, amellyel a családi házak teljes
körű kivitelezését meg lehet valósítani, a fűtést, az árnyékolást, a világítást, minden
technológiát, amire szükség van.
– A Kasosvill Kft. gyakornokokat is foglalkoztat?
– A tavalyi évhez hasonlóan idén is sokan
vesznek részt a Kasosvill Kft.-nél a szakiskolákban kötelező gyakorlati képzéseken,
többek közt a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából érkeztek diákok a Kft.-hez.
A cég megbízásai során több alkalommal
alkalmaz gyakornokokat, akik a munkák során teljes körűen sajátíthatják el a szakmához
kapcsolódó gyakorlati kompetenciákat. A gyakorlatvezetők kitűnően prezentálják a tanulóknak a helyes eszközhasználatot és a munkafolyamatok menetét, valamint saját tudásukat,
tapasztalataikat is hozzáteszik az aktuális feladatokhoz. A Kasosvill Kft. a munkához szükséges védőfelszerelést, munkaruházatot és eszközöket szintén biztosítja a tanulók számára, akik egyöntetű véleménye szerint az ottani
oktatást kitűnően kiegészíti, szemlélteti az iskolában tanult elméleti alapokat.

Kasosvill Kft., Kecskemét, Darázs utca 6. (30)687-9865

Családi Nap keretében
ünnepelte a Zarges Kft.
a 20. jubileumát
1998, egy év, amely számos meghatározó eseményt hozott
magával. Ekkor kezdték el építeni a Nemzetközi Űrállomást,
15 Európai Uniós tagállam egyezett meg az euró bevezetéséről,
világbajnok lett a francia labdarugó válogatott. A magyarországi
vállalati piac szempontjából viszont mégis a Zarges Kft. létrejöttét jelenti ez a fontos dátum. A 20 éves jubileumát ünneplő nagyvállalat mára már a világ legnagyobb létra és állvány gyártói közé
tartozik, amely a minőségi termékeknek és a folyamatos innovációs tevékenységének köszönhető. A családi nappal egybekötött jubileumi ünnepségen FARKAS GYÖRGY ügyvezető igazgató
az elmúlt évekre visszatekintve büszkén jelenthette ki, hogy
a Zarges Kft. Európában piacvezető céggé nőtte ki magát.

A legfontosabb lépcsőfokok
A kezdeti 5 éves periódusban a magyarországi és európai piaci pozíció megszilárdítása jelentette a legnagyobb kihívást a cég
számára. Olyan termékválasztékot – félprofesszionális létrák, állványok, gurulóállványok
– alakított ki, amely az akkori igényeknek
megfelelt. A következő időszak az új gyártócsarnok építésével telt, amely lehetővé tette a létrák és állványok külön területen való gyártását. A folyamatos növekedés eredményeképpen 2008-ban létrejött a jelenlegi telephely, amely a folyamatos növekedés következtében vált szükségessé. 2010ben az egyik német gyártósor idetelepülésével megkezdődött a napokban is működő
új gyártósorok beiktatása a termelésbe.
A Zarges Kft. a permanens fejlődés eredményeképpen már Európa számos országába exportál, az egyik legnagyobb vevője
a norvég Grove Knutsen vállalat.

Piacvezető termékek
Európában
A Kft. a 20 éve tartó sikeres működése alatt
stabil, piacvezető céggé nőtte ki magát
az európai színtéren. A kiváló minőségű
termékek a legmagasabb színvonalat képezik a kontinensen, összesen 60 országban
vannak jelen. Hozzávetőlegesen 32 millió
euró a becsült forgalom, melynek 85%-át
nemzetközi export teszi ki. A nagy számok
a magas színvonalú és innovatív szolgáltatásoknak és márkatermékeknek köszönhetőek, amelyek az egyedi igényeket is teljes
mértékben képesek kielégíteni.

Biztonság, élettartam,
ergonómia
A Zarges Kft. egyik legfontosabb vezérelve a fenntartható és környezettudatos ke-

reskedelem melletti elkötelezettség, amely
az újrahasznosítható alumínium könnyűfém
alkalmazásában nyilvánul meg. A gazdaságos, biztonságos és környezetbarát alapanyag számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, amelyek többek között a stabilitás, kis súly és a használata során tapasztalható rugalmasság.
A vállalat minden ügyfele és partnere
számára megfelelő speciális megoldásokat kínál, minden egyedi elképzelést meg
tud valósítani a jól képzett szakembergárda.
A színvonal és a magas minőség mellett

vásárlás után a szerviz szolgáltatás is több
éven keresztül biztosított.
A Kft. másik fő célja, hogy az emberekkel és a társadalommal szembeni tudatosság jegyében teremtsen értékeket az ügyfelek, munkatársak és a befektetők számára. A magatartási kódexben irányt mutatnak az etikai normák betartásához, mint
például az integritás, a tisztesség, és a törvények betartása. A dokumentum tartalmazza a vállalaton belül, a külső partnerekkel és a nyilvánossággal szemben alkalmazott magatartási alapelveket és szabályokat is.

A munkaerő fontossága
A Zarges Kft. kiemelt figyelmet fordít
a megfelelő munkakörülmények biztosítására is a dolgozói számára. A modern
gépparkban a legkorszerűbb munkaeszközök és munkavédelmi felszerelések állnak rendelkezésre, valamint a munkaterület állandó tisztán tartására és a dolgozók biztonságára, egészségére szintén
folyamatosan ügyel a vezetőség.
A kooperatív munka előfeltétele, hogy
egy egységes, összetartó munkatársi gárda alakuljon ki. Ennek érdekében több hagyományos rendezvény biztosítja a 300
fős szakembergárda összekovácsolódását.
Minden évben egy közös karácsonyi ebédet
költhetnek el a munkatársak, ahol a menüt
a Tanyacsárda szolgáltatja.
Mára már hagyománnyá vált a cég megalakulásának megünneplése minden ötödik évben. Az első ilyen esemény a 15 éves
évforduló alkalmából került megrendezésre a dolgozók, beszállítók, befektetők
és partnerek részvételével. Idén a fennállás 20. évében családi nappal egybekötve valósult meg a jubileumi ünnepség szeptember 28-án, délután 14.00 órától, ezúttal kizárólag a dolgozók és családtagjaik társaságában. Összesen 300-an
képviseltették magukat ezen a jeles eseményen, ahol színes programcsokor várta
a résztvevőket, köztük a gyerekeket is,

akik vetélkedőkön versenyezhettek, de volt
lufis bohóc és csillámfestés is. A felnőtteknek ugyancsak szerveztek vetélkedőket,
ahol a gyerekekéhez hasonlóan a győztesek értékes nyereményekkel lehettek gazdagabbak. Fellépett a Gravity Academy,
akik látványos akrobatikus produkcióval
kápráztatták el közönségüket. Fontos megemlíteni, hogy a csapat a bemutatókon évek
óta a Zarges Kft. által készített állványokat használja, promotálva ezzel a termékek
rendkívüli állóképességét. Farkas György
ügyvezető igazgató beszéde után a 20. éve
a Kft.-nél dolgozók – Ézsiás András, Farkasné Varga Éva, Jakab Tibor, Kaiser Enikő,
Lukács Sándor – ajándékozására került sor
a munkájuk elismeréséül, majd közös
koccintás következett. Ebéd után – melyet ismét a Tanyacsárda biztosított – a jubileumi tortából mindenki fogyaszthatott.
Az eseménydús nap zárásaként a BESTOF
zenekar zenélt, akik ezúttal is fergeteges
hangulatot varázsoltak.

Célkitűzések
Természetesen a legfőbb célkitűzés továbbra is a jelenlegi piaci pozíció megtartása
és a gyártókapacitás fejlesztése. Jelenleg
egy olyan koncepción dolgozik a vállalat,

amelynek megvalósításával újabb gyártósori műveletek kialakítására kerül sor.
A Zarges Kft. az idei évben is fejlődést
vetít elő, 2%-os becsült növekedésre
számítanak a cégnél.

GravityAcademy
„Már több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk professzionális sport bemutatók terén. A Zarges Kft. 5 évvel ezelőtt
kereste fel csapatunkat, amely kellemes
meglepetésként ért minket. Régebben
alacsony színpadi elemeket használtunk
a fellépéseinkhez, viszont a vállalattól kapott professzionális, rendkívül stabil és rugalmas állványrendszernek köszönhetően sokkal látványosabb show elemeket tudunk a közönségünknek mutatni. Minden
bemutatónkhoz már csak ezeket az állványokat használjuk, amelyek nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy nem csak
Magyarországon, hanem külföldön – idén
Norvégiában jártunk – is sok helyre eljutottunk. Számos sikeres eredménnyel büszkélkedhetünk, egyik csapattagunk például már 5 világbajnoki címet tudhat magáénak” – mesélte Jambrik András, a Gravity
Academy frontembere.

Zarges Kft., 6000 Kecskemét, Szent István körút 19.

Tel.: +36 76 484 996 • Fax: +36 76 417 753 • E-mail: zarges@zarges.hu • Web: www.zarges.hu
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CSEMPEÁRUHÁZ
Kiskunfélegyháza, X. ker. 84/A (Molnár telep) Tel.: 76/466-733
eptradekft@gmail.com

MINDENT EGY HELYEN, AMI EGY FÜRDŐSZOBÁHOZ KELL

• Falicsempék, padlólapok • Fürdőkádak, zuhanytálak
• Zuhanykabinok, zuhanypanelek
• Fürdőszoba bútorok, csaptelepek
• Műanyag és fa lambériák • Laminált padlók
• Fenyő fűrészáru • Ragasztók, fugázóanyagok
Nyitva: hétfőtől péntekig 8–17-ig, szombaton 8–12-ig
Óriási választékkal és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Textiltől otthon a ház
Hatalmas választék a Siker Kft.-nél!
FÜGGÖNY:

Sötétítők, fényáteresztő függönyök, karnisok és varrás egy helyen.

TEXTIL ÁRUHÁZ: A térség legnagyobbja!
Rengeteg méteráru és még sok-sok
textil ... törölközők, ágyneműk,
lepedők, terítők ...

VARRODA:
Terítő, ágytakaró vagy függöny,
nem probléma! Segítünk megálmodni
és tökéletesen kivitelezni.

LAKÁSTEXTIL ÁRUHÁZ:

Kecskemét, Bodzai u. 4. • +36 76 481 595 • Nyita: H–P 07.30-16.00
www.sikerkft.hu • www.textilwebaruhaz.hu • kisker@sikerkft.hu
2018/V.
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Car-Man Autósiskola
– Ahol garantált a jogosítvány
Az 1996 óta a jogosítványra vágyók rendelkezésére álló
Car-Man Autósiskola minden járműhöz biztosítja a vizsgaszerzési lehetőséget. Az iskola 2003-ban elnyerte
az Akkreditált Felnőttképzési Intézmény címet, amely
a szigorú szakmai és minőségi elvárásoknak való megfelelést tükrözi. A magas színvonalú oktatás a hitelesség
és a rugalmasság jegyében zajlik, gyakorlási, felkészülési lehetőséget is biztosítva a számítógépes vizsgákhoz.
Az oktatók több éves szakmai tapasztalattal és rutinnal rendelkeznek mind az elméleti, mind pedig
a gyakorlati oktatás területén, időbeosztásukkal igyekeznek mindig
a tanulók igényeihez alkalmazkodni. Aki a Car-Man Autósiskolában
tanul, garantáltan színvonalas oktatásban részesül, melyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy egyre több
jelentkezővel, visszatérő hallgatóval, illetve jogosítványtulajdonossal
büszkélkedhet az iskola.
A felkészítés tágas, légkondicionált tantermekben történik, valamint korszerű gépjármű park áll
rendelkezésre, amely nemrégiben

új teherautóval bővült. A motoros
kategóriákhoz szintén fejlett járműpark biztosított a mopedtől
az A kategóriáig.
A képzések nappali és esti
tagozatban indulnak, de bármikor van lehetőség jelentkezni
az e-learning tanfolyamokra is,
személyes konzultációval. Az időszakos akciók, kedvezmények
mellett lehetőség van a 20 év alatti diákok számára 25.000 Ft állami
visszaigénylésre is. A képzésekhez
előfeltétel a 8 általános iskolai végzettség, megfelelő orvosi alkalmassági, illetve a szükséges életkor betöltése.

Car-Man Autósiskola
Kecskemét, Munkácsy utca 19.
Nyitva tartás: H–P: 8–17
Iskolavezető: Sarkadi Zsolt (20/365-2109)
Telefon: 76/48-58-68, 20/321-96-98
Email: carman.autosiskola@gmail.com

ÚJ!!!

Kritikus betegségekre (rák, szív)
KÜLFÖLDI GYÓGYKEZELÉS lehetősége
max. 2 millió EUROS értékig!

Gondoljon a nyugdíjas éveire!

Eladó Kúria - Panzió és Borospince
Kecskeméttől 20 km-re,

Kösse nálunk nyugdíjbiztosítását!
Használja ki az állam által nyújtott lehetőséget
az adójóváírás igénybevételére!

Lakitelek – Tőserdőnél,
a Holt-Tisza térségben

400 m2 a Panzió nagysága, 2 szintes épületben vendégszobákkal
amely 25 fő elszállásolására alkalmas.

(Részletekről tájékozódjon irodánkban.)

Rendkívül kedvező áron!

Kötelező (Kgfb), Casco Assistance biztosítások
Balesetbiztosítások
Utasbiztosítás
Lakásbiztosítások
Jogvédelem biztosítások
Műtárgy biztosítások
Vállalkozó
vagyonbiztosítások
Életbiztosítások
Felelősségbiztosítások
Betegségbiztosítás
Koszorú Andrásné

Csodálatos környezet, nyugodt légkör, fenyves erdős területen
160 m2-es két hajós pincével, ami vendéglátásra is alkalmas
10800 m2 teleknagyság.
Vadászok-Borászok-Vállalkozók-Befektetők-Magánszemélyek részére!

Érdeklődni: 06-70/511 0703

vezérképviselő ügynökségi irodája

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4. Tel.: 76/504-111
Fax: 76/483-653 • Mobil: 06-70/511-0703
koszorune@microsystem.hu

2018/V.
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Színes Stúdió Kft.
Kecskemét, Jókai u. 26.
Tel.: 76/324-901, 30/820-8094
szinesstudio@gmail.com
Facebook: Színes stúdió
Nyitva tartás: H-P: 7.00–17:00,
Szo.: 8.00–12.00

Minden hétfőn
5% kedvezmény.
Profi színkeverés
több ezer színből.







festékek
kültéri és beltéri falfestékek
nemes vakolatok színkeverése
tisztítószerek
segédeszközök
szerszámok

D és B Kulcskirály Bt.
– A már megszokott minőség, jóval kedvezőbb áron
A 2004. márciusa óta működő D és B Kulcskirály Bt. Kecskemét legnépszerűbb kulcs és lakatosműhelye, ahol a magas minőségű szolgáltatások a legkedvezőbb áron érhetők el a városban. A magas színvonalnak
és az egyedi, csak ebben az üzletben elérhető munkáknak köszönhetően nem csak a helyiek keresik fel, hanem országszerte és külföldön is
elismert az itteni szakértelem.
A műhely rendkívül széles körű és egyedi szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek. A kulcsmásolás terén kulcsok, zárak, lakatok, speciális kulcsok,

valamint Kecskeméten egyedülálló immobiliseres
(chipes) kulcsok másolása érhető el. Chipes kulcs
abban az esetben is készíttethető, ha a vásárló

esetlegesen elhagyta azt. Az üzletben páncélszekrény-kulcsok, autó- és motorkulcsok minden
típusban, illetve riasztókulcsok is legyártathatók.
Lehetőség van autózárak összeprogramozására,
lakatok zárbetétek és zárak javítására, de épületzárakat, postaládákat és kilincset, különféle kötőelemeket szintén kiváló minőségben készítenek
az üzletben.
Minden nap nagy a forgalom, ugyanis rengeteg megbízás érkezik, köszönhetően a magas
színvonalú szolgáltatásoknak és a vevőorientált
kiszolgálásnak. A műhely egyre több modern
géppel gazdagodik, amelyek garantálják a precíz,
minőségi és gyors munkát. Több egyedi szolgáltatás is elérhető az üzletben, amelyekhez a vevők kizárólag itt juthatnak hozzá reális, kedvező áron. Rendkívül nagy a választék, 1500
féle kulcs áll rendelkezésre a vásárlók részére,
akik minden alkalommal elégedetten távoznak
az üzletből.
A tervek szerint a közeljövőben költözés várható, amelyet a növekvő géppark és kínálat
tett szükségessé. Az új üzlet már egy tágasabb,
az időseket figyelembe véve lépcső nélküli helyiségben szolgálja tovább a vevők igényeit, ahol
már kártyás fizetésre is lesz lehetőség.

D és B Kulcskirály Bt. • Kecskemét, Budai u. 13. • Tel.: 76/322-902, 20/9-330-887
Nyitva tartás: H: 7.45–12.00; K–P: 7.45–12.30; 13.00–16.30; Szo: 7.45–11.00 V: Zárva
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Garázstól a siker csúcsáig
– Autófényezésben az elsők

A Mészáros Fényező és Karosszéria Szerviz 1982-es fennállása óta töretlen fejlődéssel
menetel előre, mint a szakma egyik legmegbízhatóbb vállalkozása. MÉSZÁROS JÓZSEF,
a cég tulajdonosa, fiával karöltve aktívan részt vesz a munkában és együtt vezetik a
nyolcfős csapatot. Számos fejlesztés kíséri a vállalkozást, a legaktuálisabb egy pályázat, mely az energiatakarékosság bevezetését segíti elő, emellett az oktatás is szerves
része a vállalkozás életének, ezzel is növelve a szerviz színvonalát.
Kecskeméten a Felsőcsalános 52/B szám alatt található Mészáros Fényező és Karosszéria Szerviz egy
garázsvállalkozásból nőtte ki magát az évek során,
amely a cégvezető kitartásának és hivatásszeretetének köszönhető. Kezdetben kizárólag autófényezéssel foglalkoztak, de a világ felgyorsulásával szükség
volt a tevékenységi kör bővítésére az ügyfelek igényeihez igazodva. Az emberek azt szeretik, ha mindent egy helyen és gyorsan meg tudnak javíttatni,
ezért a fényezés mellett helyt kaptak a műanyagjavítások, lakatos munkálatok, szélvédőcserék és szinte minden, ami a komplett autójavításhoz tartozik.
A partnerek teljes körű kiszolgálása mellett a cég
nagy hangsúlyt fektet az oktatásra. A Kecskeméti Szakképzési Centrummal együttműködve a Gáspár András Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjainak biztosítanak gyakorlati helyet a szakma elsajátításához. Mészáros József is ebben az iskolában
végzett, így szívügyének érzi, hogy az ottani tanulókat ilyen módon segítse, és tudását tovább adva számukra, hozzájáruljon fejlődésükhöz.
Különlegességnek számít, hogy a szakmák között
megrendezett híres Szakma Kiváló Tanulója Versenynek (SZKTV) gyakran otthont ad a vállalkozás,

Mészáros József fiával karöltve aktívan részt
vesz a munkában és együtt vezetik a nyolcfős
csapatot

emellett a tulajdonos fia akkreditált vizsgabiztosként
aktív segítő ezen alkalmakon, hiszen ilyen vizsgabiztosból mindösszesen 2-3 van országosan.
Azok a diákok, akik a munkálatok során jól teljesítenek, lehetőséget kapnak, hogy továbbra is a
szervizben dolgozzanak. Így történt ez Tóth Róberttel is, aki a gyakorlaton megszerzett tudását
az iskola elvégzése után a Mészáros Fényező és
Karosszéria Szerviznél kamatoztatta tovább alkalmazottként.
„Diákként is szerettem itt dolgozni, mert mindent megtanítottak,
ami a szakmához tartozik. A csapat és az oktatás egyaránt nagyon jó, ezért örülök, hogy ide
jelentkeztem gyakorlatra. Munkavállalóként sem tudok rosszat
mondani, mert csak pozitív tapasztalataim vannak. Szeretem a szakmám és szeretek itt dolgozni” – mondta Tóth Róbert.
Mivel az autófényezés és javítás egy speciális, öszszetett munka és magas odafigyelést igényel, töre-

kednek arra, hogy a legjobb tudásuk szerint oktassák a fiatalokat. A visszajelzések évek óta csak pozitívak ezen a területen, ezért továbbra is várják a tanulókat, hogy az iskolai gyakorlatukat a Mészáros Fényező és Karosszéria Szerviznél töltsék.
A megannyi elismerés közül, melyek az elmúlt
évek alatt összegyűltek, a legnagyobb a Szakma Kiválója kitüntetés, amelyet az önkormányzat adott át
2014-ben, ennél fogva méltán kijelenthetjük, hogy
amit a szakmában el lehet érni, azt elérte Mészáros
József.
„A siker titka ennél a hivatásnál a kitartás és az önszorgalom, hogy magunkat és vállalkozásunkat folyamatosan fejlődésben tudjuk tartani” – árulta el
Mészáros József.

Mészáros Fényező és Karosszéria Szerviz • 06204417666 • fenyezo.meszaros@gmail.com
6000 Kecskemét, Felsőcsalános 52/B (az Auchan közelében)

Metróker Kft.
– Negyed évszázada a vevők szolgálatában
Immár 25 éve íródik a Metróker Kft. sikertörténete.
Az 1993-as indulás óta eltelt idő tele volt kihívásokkal, a cég alapítójának és egyben ügyvezetőjének,
KESERŰ GYÖRGYNEK számtalan nehézséggel kellett
szembenéznie, de az építőanyag kereskedés nem
csak hogy túlélte az elmúlt negyed évszázadot, hanem
azóta is sikeresen működik.
A kecskeméti Ceglédi úton haladva,
a Talfája 308/B számhoz érve pillantható meg a Metróker Kft. A 90-es
évek elején még nyoma sem volt annak, hogy itt nemsokára egy sikeres
cég kezdi meg a működését, azonban
Keserű György mégis ide álmodta
meg annak telephelyét, és a kéthektáros lucernaföldön szép lassan
kiemelkedtek vállalkozásának alapjai.
A rengeteg befektetett munkának
hála a kereskedés nagyon gyorsan
felvirágzott. A fejlődést csak a 2000es évek végén jelentkező globális
pénzügyi válság vetette vissza. Mivel
a recesszió az építőipart is komolyan

SZŐNYEG CSARNOK

érintette, így nem meglepő, hogy
ez az időszak volt a legnehezebb
a cég számára, de a feszes pénzügyi
politikának és az előre látható gazdálkodásnak köszönhetően nem csak
fennmaradnia sikerült, hanem a gazdasági krízis elmúlásával sikeresebb
lett, mint valaha.
Az elmúlt 25 évben időt és pénzt
nem sajnálva, a telephely számtalan
fejlesztésen esett át. A már említett,
kéthektáros terület nagy részét mára már szilárd burkolat fedi, gépparkjuk folyamatosan újul. Mint a legtöbb
vállalkozásnak, így a Metróker Kft.-nek
is problémát jelent a munkaerőhiány,
de így is állandó 10 fős, tapasztalt
munkaerőgárda segíti az ügyvezető munkáját, akik minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

Metróker Kft. • Kecskemét, Talfája 308/B • Tel.: 76 410 181
Nyitva tartás: H–P: 7.30–17.00, Sz: 7.30–12.00, V: Zárva

2018/V.

 Padlószőnyegek  Kész szőnyegek  PVC-k  Shaggyk
 Futók  Gyermekszőnyegek
 Ipari szőnyegek (autóba, irodába)  Fürdőszoba szettek
 Lábtörlők  Asztalterítők  Műfüvek
Méretre vágás • Szegés • Tanácsadás
Áruházunkban már ajándékkártya is kapható!

Nyitva: hétköznap 8.00–17.00-ig
Szombaton 8.00–12.30
Kecskemét, Ceglédi út (76) 412 599
@szőnyegcsarnok
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EMPLOYER BRANDING

NYILAS

Kürtösi László

GÉPMÛHELY
Nyilas Imre forgácsoló,
gép- és általános lakatos

Kecskemét, Ipar u. 2.
Tel.: 76/481-498; 30/955-2457

0620/9357-022

Kürtösi Roland
0620/389-9028
Bócsa, I. körzet 127/A
Tel./fax: 78/533-170
e-mail: bocsa@t-online.hu

• mindennemû forgácsoló
és lakatosmunkát elvégzünk
• különbözõ munkagépek csapjait,
perselyeit elkészítjük
edzett minõségben

Papír-írószer üzlet

Kecskemét, Lestár tér 2. • Tel./fax: 76/328-977

Nagy választékkel várja Kedves Vásárlóit!

A Korda bővíti karácsonyi ajándék kínálatát:

– Hagyományos Betlehemes Kézműves termékek
– Bakonybéli Bencés Kézműves termékek
– Adventi koszorúhoz gyertyák, reprezentációs ajándékokhoz
tasakok, Rimóczi László grillázsok
– Funkciós naptárak, asztali naptárak nagy választékban
– Hanghordozók, lelki olvasmányok, társasjátékok, DVD-k,
képeslapok, apró ajándéktárgyak, lapozók, mesekönyvek

• földmunkagép-kanalakat
gyártunk, javítunk minta alapján
• vállaljuk mindennemû
fémszerkezetek vonalfúrását

Postai szállítást utánvétellel vállalunk.

• épület-fémszerkezet gyártása
(kerítések, kapuk, ablakok)

Saját kiadványaink árából viszonteladóknak 30 százalékos
kedvezményt adunk készpénzfizetés esetén.

www.kordakonyv.hu

TEMPLOMOK, KÖZÉPÜLETEK

ÓLOMÜVEGEINEK
RESTAURÁLÁSA ÉS KÉSZÍTÉSE

Holtság Kft.
6000 Kecskemét,
Ladánybenei út 1.

E-mail:
holtsagkft@t-online.hu
www.holtsagolomuveg.hu info@holtsagolomuveg.hu
2018/V.

www.alfoldiregiomagazin.hu
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POMÁDÉ

Pomádé Fodrászcikk szaküzlet
Kecskemét, Kossuth tér 6–7.

Nyitva tartás: H-P: 7.30–18.00 és SZ: 8.30–12.30
email: pomade@pomade.hu
Tel.: 76/475-211, 06-30/528-8663

Fodrász, kozmetika
és műköröm alapanyagok
kis és nagykereskedése
Bács-Kiskun megye területére ingyenes házhoz szállítás.
Szeretettel, szakmai segítséggel várjuk kedves vásárlóinkat!

ÖN ELKÉPZELI,
Ledvildecor
Álmennyezetsziget
bemutatóterem
Kecskemét, Jókai utca 28–30.
e-mail: info@ledvildecor.hu
+36 30 879 0624 • 76/583092

mi megvalósítjuk!
2018/V.

Nyitva tartás:
Hétfő: 09.00–17.00; Kedd: 09.00–17.00;
Szerda: 09.00–17.00; Csütörtök: 09.00–17.00
Péntek: 09.00–17.00; Szombat: 08.00–12.00
Vasárnap: Zárva
https://ledvildecor.hu
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Rúdtánc
– A sport, amit bárki
megtanulhat

Local Bike
Kerékpárok, alkatrészek, kiegészítők.
Teljes körű szerviz.
Kerékpárszállítók bérbeadása.

Cím:
KECSKEMÉT,
Dózsa György út 7.
Tel.: 0670/953-8128
(Katona József
Gimnázium mellett)
Nyitva tartás:
H–P: 9–18; Sz: 9–13
e-mail cím:
info@localbike.hu
webcím:
www.localbike.hu

„A sport és a mozgás mindig is az életem
része volt, de végül a rúdtáncban találtam
meg azt, ami boldoggá tesz, minden nap
szívesen megyek be a tanítványaimhoz.
Fiatalkori álmaim ellenére én magam nem
vagyok már versenyző típus, sokkal inkább
tanítani szeretek. Nagyon sok tehetség jár
hozzám, közülük van, aki már több versenyen is kiemelkedő eredményeket szerzett, egyik volt tanítványom pedig már
Baján kezd el rúdtáncot tanítani.
Edzőként a legnagyobb sikerem az,
amikor a tanulóim túlszárnyalnak engem,
hiszen ez jelzi azt, hogy sikerült átadnom

nekik azt a képességet, amellyel a legtöbbet hozhatják ki magukból. Büszke vagyok mindannyiukra, nagyon nagy öröm
látni, ahogy a rengeteg gyakorlás után elérik céljaikat.
Ez a sport abszolút nincs korhatárhoz
kötve, fiatalok és idősek egyaránt megtanulhatják a mozdulatokat. A legfiatalabb
tanítványom 9 éves, de az sem ritka, hogy
60–70 éves hölgyek foglalkoznak a rúdtánccal. Akik hajlékonyabbak, azoknak természetesen könnyebben megy a tanulás,
de kezdők is bátran jelentkezhetnek, hiszen az órák úgy vannak felépítve, hogy
fokozatosan szokjon hozzá az izomzat
a terheléshez.
A rúdtáncban a legnagyobb kihívás a
félelem és a fájdalom legyőzése. Mivel erőt
és hajlékonyságot igényel a sport, és néha
ijesztő is lehet, a legfontosabb a kitartás,
hogy ne adjuk fel már az elején. Folyamatosan feszegetnünk kell a határainkat ahhoz, hogy sikereket érhessünk el” – mesélt
magazinunknak a sportról Pataki Kornélia.

Pole Position Kecskemét

Kecskemét, Szövetség tér 4. Tel.: 30/370-9042

Friseur By AdriennNovak
– Ahol a professzionális hajkoronák készülnek
NOVÁK ADRIENN, a Jókai utca 28. szám alatti Friseur By AdriennNovak fodrász

szalon tulajdonosa immáron tízedik éve van a szakmában, és fáradhatatlanul halad felfelé a ranglétrán. Zsidró Tamás iskolájában alapozta meg tudását, és a tehetségét szorgalommal párosítva jutott a legjobbak közé. Négy éve megszerezte a kontymester címet, emellett számos továbbképzésen is részt vesz, hogy az
ügyfelek igényeit és kéréseit mesterfokon tudja teljesíteni.
A fodrászat iránti szenvedély már hatodikos korában megmutatkozott. Amikor a fodrász iskolákat böngészve rábukkant Zsidró Tamás két éves képzésére,
akkor döntötte el, hogy az érettségi után
ott folytatja tovább tanulmányait, hogy
a legjobbaktól sajátíthassa el a hivatásához szükséges praktikákat. A gyakorlat
részeként a Megasztár színfalai mögött
is dolgozott, ahol a fellépők hajkoronáját
készíthette el, többek között a 2012-es
széria győztesének, Radics Giginek a döntőben viselt frizurájába is besegített.
Novák Adrienn Budapest és Kecskemét
között ingázva éli mindennapjait, hiszen
az állandó vendégeket Kecskeméten fogadja, ahol a jelenlegi szalont négy éve
nyitotta meg a törzsvendégek örömére.
Az alkalmi munkák többsége Budapesten található, mint az esküvői hajviseletek
készítése, a magazinfotózások, és a különböző forgatásokon való részvétel.
Referencia munkái között fellelhetőek
az Esküvő Classik, a Héjja Szalon és
a Barátok Közt fotózásai, hogy néhányat
megemlítsünk a legnagyobb sikerei közül.

Már hazánkban is egyre népszerűbb a rúdtánc, mint sport,
amely igencsak erőt próbáló és kitartást, fájdalomtűrést
igénylő tevékenység. Kecskeméten, a Szövetség tér 4. szám
alatt minden korosztály próbára teheti állóképességét PATAKI
KORNÉLIA rúdtánc edzőnél, aki
már gyerekkorától kezdve hivatásának érezte, hogy a későbbiekben majd a fiatalabb generációnak adhassa át az évek alatt
megszerzett tudását.

Rákóczi úti
Lakástextil
Bolt
Kecskemét, Rákóczi út 2.
Telefon: 76 326 735

Számos fejlesztés van készülőben,
többek között egy budapesti szalon megnyitása, ahol a távolabbi vendégeket is
gondtalanul tudná kiszolgálni. Tekintve
az eddig elért színvonalat, bátran kijelenthetjük, hogy aki szakértelemmel és megfelelő tapasztalattal rendelkező fodrászt
keres, annak Novák Adriennél a helye.

Nyitva tartás: hétfő–péntek 9–18 ig, szombat 9–13
vasárnap zárva

Friseur By AdriennNovak
Kecskemét, Jókai utca 28. • Tel.: 30/661 6721

2018/V.

www.alfoldiregiomagazin.hu
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BELVÁROSI
FITNESS CLUB
bfc_kecskemet@freemail.hu
www.belvarosifitnessclub.hu

Eddz Kecskemét szívében,
a Belvárosi Fitness Clubban
A Belvárosi Fitness Club idén immár 20. éve biztosít helyszínt
a mozgást, sportot kedvelőknek a Hírös Város szívében, ahol
kezdők és haladók egyaránt megtalálhatják a számukra testhez
álló edzéstípushoz megfelelő gépeket. Az edzőterem a segítőkész munkatársakkal és a professzionális gépparkkal megfelelő színvonalat képvisel a fitness világában.
A korszerű kondigépekkel felszerelt Belvárosi Fitness Club számos lehetőséget biztosít a mozgáshoz,
ugyanis a gépek kardio,
alakformáló edzésekre is alkalmasak, valamint tömegnövelés és testsúlycsökkentés szintén elérhető a használatukkal. Egyes eszközökkel az egyre ismertebb
Spartan Race-re is könynyedén fel tudnak készülni
a sportolók. Ezen kívül az esetleges
sportsérülések utáni rehabilitációt segítő gépekkel jelentősen lerövidíthető
a gyógyulási idő.
A könnyű megközelíthetőségnek
és barátságos légkörnek, jó társaságnak köszönhetően rengetegen keresik
fel a Fitness Clubot. Többen megfordultak már a Katona József Színház színész
társulatából is, de a fitness, mint sport
olyan kiválóságai ugyancsak ellátogat-

Nyitva tartás:
H–P: 7.00–21.00
Szo.–V: 12.00–18.00

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS • KONDÍCIONÁLÁS
SÚLYZÓS EDZÉSEK • KARDIOEDZÉSEK
REHABILITÁCIÓ • VIBRO TRAINER
INFRASZAUNA • ÁLLÓ SZOLÁRIUM

tak a helyszínre, mint Katona József
és a Lénárt testvérek. Rajtuk kívül kiemelhető a vendégek közül Marozsi
Ferenc fekvenyomó bajnok és Beke Béla,
aki a karatéban és a Spartan Race-ben
ért el kiváló eredményeket. Nem utolsó
sorban Gangxta Zolee is a Belvárosi Fitness Clubot választotta kecskeméti tartózkodása alatt.
Ha kiadós edzésre vágyik, térjen be
edzőtermünkbe!

Kecskemét, Horváth Döme krt. 6. Tel.: (76) 320 180; (20) 536 3602

Autókozmetika és kézi autómosó
Kecskemét, Izsáki út 20. • Tel.: 30/897-1067
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9.00–18.00

SZOLGÁLTATÁSAINK:









Külső-Belső takarítás
Viasz kezelés
Bőrtisztítás
Bőrápolás
Kárpit-Tisztítás
Ózonos klíma-tisztítás
polírozás
Lámpa Polír

• Konyhahigiénia • asztalhigiénia
• Mosdó higiénia • épülethigiénia
Termékkínálatunk:

Ñ Higiéniai papírtermékek Ñ Professzionális vegyszerek
Ñ Takarító eszközök széles választéka

Kecskemét, Szabadság tér 1.

Szolgáltatásaink: Ñ Padozatápolás
Ñ Vegyszeradagolók (mosás, mosogatás)
Ñ Szaktanácsadás (HACCP)

Tel./fax: 76/480-739; Tel.: 76/505-475
magipharma@t-online.hu; www. matyaspatika.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00–20.00, Sz: 7.00–20.00, V: 7.00–15.00

2018/V.

5100 Jászberény, Monostori út 17.
Tel.: +36 57 500 080 • Fax: +36 57 500 081
E-mail: alfold@assist-trend.hu • www.assist-trend.hu
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Higiénia? Bízza ránk!
Vállalkozásunkat 2012-ben alapítottuk, azzal a célzattal, hogy külföldről első kézből új, a higiénia területén megjelenő modern technológiákat hozzunk be
ezért is választottuk az Első Magyar Beszerző Kft.
cégnevet. A cégünk filozófiájának a „mi mindenre
találunk megoldást” találtuk ki.
Nekünk, tulajdonosoknak fontos, hogy
kollégáink szakmailag felkészülten tudják a vevőinket kiszolgálni, ebből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk az oktatásokra,
képzésekre,
melyeket
a gyártók, importőrök, forgalmazók
szakmai stábja nyújt számunkra. Erre
a tudásra szükség is van, mivel közel
mintegy 1600 féle terméket forgalmazunk, a teljesség igénye nélkül, portfóliónk fő csoportjában megtalálhatók a takarító gépekből – Kärcher, Nilfisk,
Taski, Viper –, higiéniai papír termékekből – Tork, Lucart, Kimberly –, takarítóeszközökből – Unger, Vermop, ReadySystem
–,
tisztítószerekből – Taski, Kiehl, Tana, Innoveng, Unilever Márkatermékek (Cif, Domestos, Omo) –,
vagy munkavédelmi termékekből – Plum. Ezek a termékek elsősorban az ipari felhasználók részére készülnek, nagy
kiszerelésben, speciális márkanévvel
(fantázia névvel) ellátva.
Cégünk elsősorban a b2b piacon
tevékenykedik ,
amely egy teljesen más elosztási rendszert igényel, így Kecskeméten
telephelyet tartunk fent.
Ebben az üzleti
modellben tudjuk
produkálni a meg2018. december 31-ig érvényes
rendelőink számá-

Cégünk az Első Magyar Beszerző Kft.
higiéniai rendszereket forgalmaz, amik
nem csak a termékekről szólnak – eszközökről, gépekről, vegyszerekről – hanem
technológiai megoldásokat is nyújt partnerei részére a kivitelezés és akár a kontroll
oldaláról tekintve is.
Kiemelten fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot a vevőkkel, így
elsődlegesen Kecskemét és környéke
számít a fő piacunknak. Cégünk fennállása alatt több, a város és köré települt multinacionális cégnek lett a higiéniai termékek beszállítója, természetesen a helyi Önkormányzati intézményekbe,
vendéglátóipari egységekbe, szállodákba
és
egyéb szállásadó helyekre is
eljuttatjuk a termékeinket.

„Ezen kupont kivágva
és felmutatva kollégáinknál
egy kozmetikai kendőt adunk ajándékba.”



ra, hogy gyorsan, pontosan, határidőre
a megfelelő minőségben szállítsuk részükre a termékeinket.
Itt szeretnénk megjegyezni, hogy
miután a vevőinket kiszállítással szolgáljuk ki, így üzlethelyiséggel nem rendelkezünk.
Rendkívül fontosnak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóságunkkal és
szorgalmunkkal sikerült egy erős alapokon
álló céget felépítenünk az elmúlt időszakban.
Természetesen, mi is mint minden cég tervezzük a jövőt melyben bővíteni szeretnénk a személyzeti
állományunkat, eszközállományunkat, illetve termék választékunkat. Az új innovációk
segítik a cég és közvetlen környezete fejlődését is ezzel formálva a jövőt.

„Legyünk részesei
ennek a jövőnek”

ELSŐ MAGYAR BESZERZŐ KFT. Telephely: Kecskemét, Nap utca 1. Tel.: (76)509-253, (76)493-506. Fax: (76)509-252
E-mail: info@elsomagyarbeszerzokft.hu • Szabó Ildikó és Pákozdi Sándor ügyvezető tulajdonosok
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Tel.: 20/9342-031
www.flortfehernemu.hu

KECSKEMÉT,
Tűzoltó u. 9.
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig
10-tõl 18 óráig

Parfüméria

Bőrfiatalítás Cukorral
– Az édes szenzáció

„Avon termékek”

Több mint 10 éve dolgozom a PANDHY’S™
cukorpasztával, amely
forradalmasította a szőrtelenítést, és méltán érdemelte ki a „Cukrok királynője” elnevezést.
Az évezredes hagyományokból életre hívott,
a kor igényeire alakított
cukorpaszta és a hozzákapcsolódó depilációs eljárás
tökéletes és tartós megoldást kínál minden bőr és szőrtípusra.

Alföld Áruház földszintje:
0630/234 0856 • Nyitva: 9–18

A készítmény hatékonyan és kíméletesen távolítja el az egészen rövid, akár a benőtt szőrszálakat is. A szőrtelenítésen felül ez a csodálatos és megkérdőjelezhetetlenül természetes anyag
a szalon egész tárházát rejti. Az
egyik izgalmas és egyedi eljárás
a PANDHY’S™ cukorterápia, egy
tökéletes eszköz a számunkra arra, hogy költséges technikai igény
és a kozmetikusi kompetencia átlépése nélkül, az invazív beavatkozás minimálisra csökkentésével,
aktiválja a szervezet természetes
fiziológiai képességeit és a testazonos kollagén képződését. Az

eljárás stimulálja az immunrendszert és fokozza a szövetek mikrocirkulációját, ezáltal a bőr összességében ismét aktívabb, szemmel láthatóan fiatalabb lesz.
Amennyiben szeretné a cukor
egyedi, új világát megismerni, jöjjön el hozzánk, ahol egy különlegesen varázslatos hangulatú szalonban találja majd magát!
Lakos Edit
Mesterfokozatú Pandhy’s
kozmetikus
Cím: 6000 Kecskemét,
Horváth Döme krt. 10. 4/13.
Telefon: 30 515 57 60
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Legjobb ár a városban!

6000 Kecskemét
Telefon: +36 70 416-66-64
metteller.kft@gmail.com

Minden ami hazai:
Napi menü
Sültestál
Hidegkonyhai készítmények
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Minőség és gyorsaság
az új mottó

Napraforgó Fodrászat
 Tartós hajegyenesítés

Augusztus elsejével új tulajdonossal és megújult imázszsal nyitotta meg ismét ajtaját a Kecskemét szívében lévő
cipőjavító és kulcsmásoló üzlet, a Hornyik János körút 1.
szám alatt. A megszokott családias légkör megmaradt, így
PÁL LÁSZLÓ üzletvezető várja az eddigi vendégeket, emellett
új ügyfelekre is egyaránt számít, mivel a színvonal az újítások bevezetésével a jövőben egyre inkább növekedni fog.
A számos újítás, amely a műhelyre vár, felfrissíti, és még fiatalosabbá fogja tenni a helyet. A minőség és gyorsaság a
cég új mottója.

 Melegollós hajvágás
 Hajhosszabbítás
 Hajdúsítás
Tel.: 06-76/32-12-12
Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00–14.00; Kedd: Zárva; Szerda: 8.00–14.00;
Csütörtök–Péntek: 12.00–19.00; Szombat: Bejelentkezésre;
Vasárnap: Zárva
Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 27.

Kuti Méteráru Kft.
Alkalmi
és táncruhák,
valamint
lakástextil
és esküvői
anyagok.
6000 Kecskemét, Kada Elek utca 2. Telefon: 06-70-585-80-85
e-mail: kutimeter@freemail.hu (Baffia Éva)
Nyitva tartás: Kedd–Szerda–Csütörtök: 8.00–16.30, Péntek: 8.00–16.00
Szombat–Vasárnap–Hétfő: Zárva

Kecskemét egyik legnépszerűbb cipőjavító és
kulcsmásoló üzletében
idén nagy változások
történtek, hiszen új tulajdonosa lett a vállalkozásnak. A feladatkörök bővítésével a távirányítós autókulcsok, bicska kulcsházak, kulcspengék és immobilizeres kulcsok másolása,
javítása, valamint az elektromos eszközök elemcseréje már elérhető. Az ilyesfajta szolgáltatás Kecskeméten belül
nem elterjedt, így kimagaslóan Pál László üzlete a legfelkészültebb a környéken.
Célkitűzés, hogy a munkafolyamatok minél hamarabb elvégzésre kerüljenek, így az ügyfélnek nem kell majd kétszer-háromszor visszajönnie ugyanazon
termék miatt, és a javításhoz szükséges
idő sem fog hetekig kitolódni.
A megfelelő tapasztalatot több referencia munka jelzi, melyek között szerepel egy Afganisztánba tartó katonák-

Szeretnél élni a lehetőséggel? Akkor ne habozz, jelentkezz!
+36 30 7997122

Bartus László

KÖLTÖZTETÉS
Tel.: 30/327-7408

Kulcsmásolás, cipőjavítás
Cím: Kecskemét,
Hornyik János körút 1.
Telefon: 30/460-0148
Facebook: @1percenet

Ahol a tökéletes ajándékok
egy helyen sorakoznak

Csatlakozz az AVON-hoz!
Várunk Téged is, hiszen sikerünk titka,
hogy
• több, mint 130 éve a személyes kapcsolatokra építjük az értékesítésünket.
• havonta több ezer új terméket kínálunk, számtalan újdonsággal.
• 1990 óta vagyunk jelen Magyarországon.
• mára már 90%-os a márka ismertségünk.

tól kapott megbízás, akik a repeszálló mellényeikre kértek átalakítást, mert
nagyobb betétet szerettek volna bele a
jobb testvédelem miatt.

Különleges kincsekre
bukkanhatnak
azon
járókelők, akiknek útja
a Piramis Üzletház felé
vezet, a Nagytemplom
oldalában.
Garantáltan megállásra késztet
mindenkit a fantasztikus látvány, ahogyan a
nap fénye táncot jár a
kirakat különböző, színes-díszes porcelántárgyain. A sok apróság mellett, az üvegpolcokon megtalálhatóak az
Ajkán gyártott kristálypoharak- és dísztárgyak széles választéka. Akár
különleges alkalmakra is megtalálhatja ebben a kis boltban a megfelelő
ajándékot, hiszen minőségi porcelán étkészletek, kávés, mokkás készletektől kezdve a porcelán ajándéktárgyakig szinte mindent fellelhet,
mindemellett a népszerű Kalocsai Manufaktúra egyedi mintáival ellátott
kincseit is megvásárolhatja. Aki szereti az igazi különlegességeket, azok
számára kézzel készített török használati, illetve dísztárgyak állnak a
rendelkezésére, Waltherglas termékek széles skálája, Cortimex üvegtermékek, Herzog kerámia fazekak és tálak mellett csillogó Swarovski
termékeket is kínál az üzlet.
De aki az igazi magyar termékre szavaz, és a klasszikus, minőségi
porcelánra, azon vásárlók számára gyári áron megrendelésre tudja biztosítani az üzlet a világhírű Hollóházi és a Zsolnay porcelántermékeket.

Helio Üveg-Porcelán Szaküzlet
A Piramis udvarház oldalában
Telefon: 06-70/453-88-22

bartusfuvar@gmail.com
www.kecskemetikoltozteto.hu
FB: kecskemeti koltozteto
2018/V.
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Zéta Adó Kft.
– Mindent napra könyvelünk

Minden vállalkozó szeretné könyvelését biztos kezekben tudni, hiszen
mindig akadhatnak olyan nehézségek, amelyekhez egy magasan képzett,
tapasztalt könyvelő naprakész tudása szükséges. Kecskemét egyik legnagyobb és legismertebb adótanácsadó- és könyvelőirodája, a Zéta Adó
Kft. 1990. szeptembere óta széles körben nyújt korrekt, személyre szabott számviteli szolgáltatásokat az ügyfelek részére a gazdasági élet bármely területén. KALÁN TERÉZ ügyvezető tulajdonos – aki több éves tapasztalattal rendelkezik a szakma területén – büszkén tekint az elmúlt 28 év
sikereire.
Irodánkban nem csak a könyvelésben tudunk
segíteni ügyfeleinknek – melyek között kis- és
nagyvállalatok is szerepelnek – hanem számos
számviteli szolgáltatással járulunk hozzá a könynyebb adózás és adminisztráció lebonyolításához. Tevékenységi körünk magában foglalja a
bérszámfejtést, a könyvvizsgálatot és a személyre szabott adó- és pénzügyi szaktanácsadást.
Eddigi működésünket összegezve a legnagyobb eredményünknek a folyamatos fejlődés,

bővülés tekinthető, az árbevételünkben minden
évben növekedés mutatkozik. Idén tavasszal teljesen megújult a gépparkunk, a régi gépek helyére korszerű berendezések kerültek. Büszke vagyok arra, hogy saját tulajdonú irodában szolgálhatjuk ki az ügyfeleket, akik között többen már
megalakulásunk óta minket választanak. Nagy
eredmény az is, hogy meglévő ügyfeleim bátran
ajánlják a cégemet, amely legfőképpen a precíz,
minőségi munkának és a személyes kapcsolattar-

tásnak köszönhető. Nálunk mindig az ügyfél az
első, bármikor fordulhatnak hozzánk kérdéseikkel. Mi nem csupán könyvelők vagyunk partnereink számára, hanem a megbízóink érdekeit is
képviseljük.
Minden erőnkkel igyekszünk rámutatni az
elektronikus, ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés fontosságára, előnyeire, valamint megygyőzzük ügyfeleinket az elektronikus számlázásra való minél hamarabbi áttérésre. Sokan még
a hagyományos, kézi számlázást preferálják, és
ódzkodnak az ügyek online lebonyolításától, így
ez a célkitűzésünk az idei év legnagyobb kihívásának ígérkezik. Természetesen szeretnénk továbbra is a fejlődés jegyében működni, valamint törekszünk a hosszú távú eredményes együttműködések kialakítására is.

Zéta-Adó Kft. Cím: Kecskemét, Vágó u. 2– 4. • Tel.: +36 76 / 502 080 • +36 30 / 928 30 39
+36 76 / 502 081 • +36 30 / 655 32 84 • Fax: +36 76 / 418 721 • Web: www.zeta-ado.hu
E-mail: zetaado@t-online.hu • kalanterez@zeta-ado.hu • kalanterez@gmail.com

A folyamatos fejlődés útján
Népszerűek a Hufbau-Akker új építőanyag-áruházai
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint továbbra is hasít a hazai építőipar. A piac növekedésére 2018 júniusában
építőanyag-áruházak nyitásával reagált Bács-Kiskun megye
egyik legnagyobb építőanyag-kereskedelemmel foglalkozó
cége a Hufbau csoport tagjaként is ismert Akker-Plus Kft.
Számításaik bejöttek: az „udvari” tüzépes világot kiváltó korszerű áruházfejlesztéseket és a bővülő kínálatot új lakossági vevőréteg megjelenése koronázza Soltvadkerten a Szentháromság u. 86. és Kecskeméten a Könyves Kálmán krt. 22–
26. alatti Hufbau-Akker Építőpont Plusban is.
– A piaci viszonyokra illetve a vásárlókedv növekedésére válaszul, fontosnak tartottuk, hogy fejlesztésekkel is reagáljunk. Az elmúlt 5 hónap pedig jól mutatja: szükség volt a modern környezet
kialakítása mellett a szortimentbővítésre is – mondta ZSIKLA TAMÁS.
A cégvezető hozzátette: az építőanyag-kereskedelem ma már nemcsak az építőanyagok értékesítését jelenti, hanem egy olyan komplex szolgálta-

tási kört is, amely az építkezés alatt felmerülő valamennyi kérdésben segítséget nyújt a vevőnek, a
megrendeléstől a zökkenőmentes kiszállításon át a
szaktanácsadásig.
– Épp ezért a régi kollégák szakképzésére, illetve
az újak felvételére, tudásuk specialzálására is nagy
hangsúlyt fektettünk az új áruház tervezésekor.
Ahogyan a palettabővítésre is, ami szintén meghálálta a befektetett energiát, ugyanis az építőanyagok, nyílászázók és burkolóanyagok mellett egyre nagyobb a kereslet áruházukban a szerszámokra és szerszámgépekre, a munkavédelemhez kapcsolódó eszközökre és ruházatokra, illetve a mérésés rögzítéstechnikai eszközök mellett a festékekre
és a helyszíni festékkeverésre is - tette hozzá Zsikla Tamás, aki azt sem rejtette véka alá, hogy szeptemberben felkértek egy céget, aki négy hónappal
a nyitás után vevőelégedettségi felmérést végzett.
- Igen magas arányban sikerült a vevőink igényeinek megfelelően kiépítenünk áruházunkat, meg-
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újítani az értékesítési és a logisztikai rendszerünket,
de ez nem jelenti azt, hogy most akkor elégedetten hátradőlünk. Folyamatosan figyeljük az igényeket, figyelembe vesszük a kéréseket, javaslatokat, és
igyeszünk aszerint tovább fejlődni.
A Hufbau-Akker az áruháznyitásokkal nem csak
termékkörét és szolgáltatásainak színvonalát növelte, hanem mindennapi vonzerejét is. A nyitást követően hat héten át zajlott a futball VB-hez kapcsolódó nyereményjátékuk, október 5-én és 6-án pedig nagy kedvezményekkel, Rubik-kocka show-val,
sportvetélkedőkkel, építészeti és banki tanácsadással várták vásárlóikat, akiknek a közelgő karácsonyi
időszakban is meglepetésekkel készülnek.

Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 22–26.
Nyitva tartás:
H–P: 7.00–16.00, Sz: 7.00–12.00, V: Zárva
Tel.: +36 76 505 848
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Kunszentmiklós

Temaforg Kunszentmiklós
Ipari és Kereskedelmi Kft.

– Az igazi kunsági birkapörkölt hazája
Idén is megrendezésre kerülekt a XXIV. Szentmiklósi
Napok, amelynek legnépszerűbb eseménye a mára
már hagyománnyá vált XVI. Országos Birkafőző Verseny. Bács-Kiskun megye legnagyobb főzőversenyére ezúttal is rengetegen képviseltették magukat, cégek, civil szervezetek és családok, de még Kunszentmiklós testvértelepülései is ínycsiklandó pörkölttel
készültek.
A versenyzők nem csak birkahúsból készítettek finom, magyaros ételeket, hanem őz, pacal, zúza és kakaspörkölt is a tányérokra került.
Összesen 130 bogrács alatt pattogott
a tűz, ugyanis az idei évben rekordszámú nevezés érkezett a főzőversenyre. Ez nem is csoda, hiszen egy
jó kunsági birkapörkölthöz semmi
sem fogható, a karakteres, tradicionális fűszerek illata és a közös főzés
hangulata minden magyart magával
ragad. Az eseményen a testvérvárosok – Székelykeve (Szerbia), Székelykeresztúr (Erdély), Csépe (Kárpátalja)
Saint Julian’s (Málta) és Karcag szintén a rendezvény fontosságát reprezentálták.
A 3 zsűrinek igencsak nehéz dolga akadt, ugyanis minden versenyző kiemelkedően teljesített. A társadalmi zsűri rangsora szerint az 1. helyezést a Szappanos Lukács Népdal-

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 63.

Telefon: (36-76) 351-022 • Fax: (36-76) 351-938
E-mail: temaforg@t-online.hu • Honlap: www.temaforg.hu

KínálatunK

• TERFIL nemszőtt geotextíliák 40 éves gyártási
tapasztalattal
• GEOFIL nemszőtt geotextíliák
• FŰTEX fűmagos textília, szintetikus és lebomló
változatban
• TEMABENT bentonittartalmú, vízzáró geotextília
• Dréncsövek bérmunkában történő bevonása
geotextíliával

KISKUNSÁGI-COOP ZRT.
Kunszentmiklós, Rákóczi út 13–15.

Tel.: 76/551-040. Fax: 76/551-055
kiskunsagicoop@enternet.hu
www.kiskunsagicoop.hu

kör szerezte, 2. lett Baski Gábor és Magyar Zsigmond, a 3. dobogós helyet
pedig Gergő János érdemelte ki. A hagyományőrző zsűri dobogósai között
szintén elsőként végzett a Szappanos
Lukács Népdalkör, a 2. helyezett Lajbi Róbert, a 3. pedig Bódis Kornél lett.
A szakmai zsűri rangsora szerint az
1. helyezett Kollárik József, a 2. Adamcsik Barna, és végül a 3. helyezett
Fábián László. Idén is kiosztásra került
az Aranyszőrű bárány-díj is, amelyet
ez alkalommal Cser Béla kapott meg.

Kunszentmiklóson, Szabadszálláson,
Kunpeszéren, Kunadacson, Tasson

13 élelmiszerüzletünkben,
valamint a Kiskunsági Áruház iparcikk osztályán
széles áruválasztékkal és kedvező árakkal
várjuk Kedves Vásárlóinkat.

Részvénytársaságunk a Coop Klub Törzsvásárlói rendszer tagja.

A Város Játéka lett a Gyümi!
Szöllősi Péter, a Vagabund Kiadó tulajdonosa kezdetben utcai könyvárusként dolgozott, majd idővel elkezdett olyan
műveket megjelentetni, amelyeket maga is szívesen tartana a kezében, így alakult, hogy eddig már közel 500 különböző könyvet adott ki.
A könyvkiadás mellett szabadidejében társasjátékokat is fejleszt, amelyek
közül többnek – Gyümi, Mexikói párbaj, Macskajáték, Barakka – egyre nagyobb rajongótábora van szerte a világon. Az eddigi legsikeresebb játéka, a
Gyümi ebben az évben limitált, ünnepi kiadásban jelent meg, amely elnyerte a Város Játéka címet Kecskemét 650.
évfordulója alkalmából.
Ez a kis társasjáték nem csak Magyarországon népszerű, már a nemzetközi piacon is egyre inkább ismertebbé válik. A közelmúltban az Egyesült Államokban világjogot vásároltak
a játék nehezebb változatára, Európában pedig egy külföldi játékterjesztő nyerte el az eredeti játék terjesztési jogát.
Maga a kártyajáték roppant egyszerű, a játékszabály mindössze egy
perc, ennek ellenére remek szórakozást ígér. Sokszor újrajátszható, kicsi,
agyafúrt, megtanít jó döntéseket hozni és mindig máshogyan lehet eljutni
a győzelemig, játszhatunk vele 5-6-an,
sőt akár egyedül is.
A Város Játéka ünnepi kiadásában
Kecskemét jellegzetes gyümölcsei
szerepelnek, amelyekhez egy-egy rövid, négynyelvű leírás is tartozik. A dobozban többnyelvű játékszabály és
kétnyelvű Üdvözlet Kecskemét kártya is található, amely a város legfon-

2018/V.

tosabb látnivalóit mutatja be. Különlegesség még, hogy Kecskemét leghíresebb fesztiváljairól és eseményeiről is
jár egy tájékoztató a játékhoz.
Nagyobb cégeknek kitűnő év végi ajándékötlet a partnereik számára e jellegzetes helyi gyümölcsökkel
elkészített játék, illetve a csapatépítő
programok garantáltan remek kiegészítője lehet.
Vagabund Kiadó
www.vagabundkiado.hu
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KECEL

A régió legjobb borai és
pálinkái között a keceli
SENDULA ZOLTÁN okleveles bor és pálinkabíráló mester idén már
25 éve egyéni vállalkozóként működteti Kecelen bor és pálinka feldolgozó üzemét. Ahogyan már felmenői az 1900-as évekig visszavezethetően, úgy családja is rendelkezik földekkel, illetve saját művelésű szőlőterülettel. A tradíciókat folytatva növény és szőlőtermesztésből szerzett ismereteit használva már saját
palackozású borokat és pálinkákat is értékesít a család.
A Sendula család jelenleg 25 hektár szántóval,
és 20 hektár szőlőterülettel rendelkezik. Borokkal már a nyolcvanas évek óta foglalkozik
Sendula Zoltán. Szőlőjét kezdetben teljes körűen értékesítette, majd közel öt éve már
saját palackozású borok is készülnek belőle, melyhez megfelelő szakmai tudás elsajátítása és intenzív beruházás is szükséges volt.
A fajtákat illetően Generosa, Rajnai Rizling,
Cserszegi Fűszeres, Kékfrankos, Zweigelt,
Irsai Olivér, Piros Tramini, Szürkebarát,
Cabernet Sauvignon és Kadarka szerepel
a repertoáron.
A borok készítéséhez kiemelten fontos
a háttértudás és az új technológiák megismerése is. Különösen a pálinka igényel nagy törődést, hiszen olyan választékot kellett létrehozni, amelyre a fogyasztók nyitottak.
Jelenleg 38 féle ízben kínálja pálinkáit

a Sendula család, de igyekeznek különféle
kuriózumokkal is megjelenni a piacon, amelyek
régebbi gyümölcsfajtákból készülnek, mint
a Kiffer körte és a Pipacs meggy. Az itteni
éghajlatot és a homokköves talajt rendkívül kedvelik a szőlő és gyümölcs ültetvények.
A belőlük elkészített minőségi bor és pálinka
alkalmas arra, hogy különleges illatú és íz világú
termékeket ismerhessenek meg az ide érkező
vendégek és a környező fesztiválok látogatói is.
„Rendszeresen versenyeztetjük termékeiket, büszkén mondhatom, hogy kilencven százalékban valamilyen érmes elismeréssel tértünk haza, melyek egy részével többek között
a Séf Bálon a Hotel Arénában is megjelentünk.”
– mondta el Sendula Zoltán.
A Sendula Pálinka és Borház egyik legfontosabb helyszíne a bor és pálinka kóstoltató,
a kb. 60 fő befogadására alkalmas rendez-

vényterem, ahol számos gasztronómiai program és családi-baráti esemény került már
megrendezésre.
Sendula Zoltán a hazai borrend mozgalomban is megjelenik, mint elismert bor és pálinkakészítő. Tagja a keceli TG. Pince Lovagrendnek, valamint a Magyar Pálinkagyártók
Egyesületében is tevékenykedik. Mindezek
mellett támogatja a Keceli Tűzoltó Egyesület, a Keceli Polgárőr Egyesület és a Kiskőrösi
Mentőalapítvány munkáját is.
A Sendula család legfőbb célkitűzése, hogy
a borok és pálinkák piacán a régiós éttermekben, szállodákban jelen legyenek, valamint
a fővárosban is ismertek legyenek a termékeik.
Sendula Pálinka és Borház
Cím: Kecel, Vágóhíd u. 17.
Telefon: 20/921-0665

„FETT” KFT.
Házi füstölt áruval,
friss tőkehússal
és töltelékáruval egész évben
várja kedves vásárlóit!

KÍNÁLATUNKBÓL:
 Bőrös félsertés
 sertés apróhús
 sertés comb
 sertés lapocka
 sertés karaj
 sertés tarja
 birkahús
 marhahús
 tisztított marhapacal

ÉRDEKLŐDNI:
Vágóhíd: 6237 Kecel, III. körzet 79.
Húsdiszkont: 6237 Kecel, Folyó u. 2.
Tel.: 06-20/392-94-29
Tel.: 06-78/422-121, 06-78/420-117
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Hullámhegyek, hullámvölgyek, de még mindig a felszínen

40 éves jubileumát
ünnepli a Pintér Művek
40 éves jubileumát ünnepli idén a folyamatosan a kihívásokat, az összetett feladatok megoldását kereső Pintér Művek.
A vállalat idehaza és külföldön egyaránt elismert gyártó cég.
Sikerének titka a pontosság, megbízhatóság és a rendszerszeméletű, távlati stratégiákban gondolkodás képessége. Az immár
négy évtizede eredményesen működő Pintér Műveknél – ahol
a siker titkát a munkaszeretetben, a határidő tartásában,
és a tökéletességre törekvésben látják – a jövő útját továbbra is
fejlesztésekkel, a modern technikák alkalmazásával képzelik el.
PINTÉR CSABA tulajdonos, büszkeséggel gondol vissza a vállalat
alapítójára, a sokak példaképének számító édesapjára, Pintér Józsefre, aki 40 éve megálmodta és sikerre vitte a Pintér Műveket.
– Melyek voltak a legfontosabb állomásai,
mérföldkövei a vállalat négy évtizedes történetének, olykor-olykor rögös, de összességében sikeres útjának?
– A Pintér Művek megalapítása előtt édesapám
autószerelőként dolgozott, 1978-tól pedig egyedi gépgyártással kezdett foglalkozni. Jómagam
1986-ban csatlakoztam a vállalkozáshoz, mint
kisiparos. Később, miután sorra érkeztek a különleges szakértelmet igénylő megrendelések,
öcsém, Zsolt is kiváltotta az ipart, mivel a korabeli szabályozások korlátozták a magánvállalkozások létszámát, s csakis így tudtunk egy
szinttel feljebb lépni. Az első komolyabb munkáink a Magyar Televízió részére készített kameraállványok, mikrofontartó állványok voltak,
de ugyancsak erre az időszakra tehető az akkor
újdonságnak számító, különböző neoncső- és
trafógyártó célgépek gyártása.
A 90-es évek ugrásszerű változást hozott magával, ugyanis innentől kezdve már exportra
is termeltünk. A korábbi Szovjetunió területén
14 városban vettünk részt az ottani hűtőgépgyárak építésében, különböző olajipari vállalatok

részére pedig a mínusz 40–50 fokot is eltűrő lakó konténereket gyártottunk. Komoly műszaki kihívást jelentett megalkotni ezeket a berendezéseket, de sikerült teljesítenünk az elvárásokat,
ami nagy lökést adott a továbbiakban.
A munkánk struktúrája a négy évtized alatt
alig változott, így továbbra is egyedi gépgyártást végzünk. Ez egy nagyon hektikus piac.
Nagyon nehéz előre tervezni. Első számú szabályunk, ars poeticánk, az, hogy megmaradjon
az egyediség, mint a Pintér Művek védjegye.
– A négy évtized alatt számos változáshoz
kellett alkalmazkodni. Mi adott erőt ehhez,
mi jelentette a biztos alapot, mi volt a siker
titka?
– A Pintér Művek több szemléletbeli változáson is keresztülment, de édesapám munkaszeretete, munkatisztelete jelentette az állandóságot. Elsősorban ez tartotta a pályán a vállalatot, végig a 40 év alatt. Minden rendszerben megtaláltuk a saját feladatunkat, ami a
szakmaiságot jelentette. Édesapám személye
és a munkatársak hozzáállása tartotta mozgás– Kecel büszkeségében, a Haditechnikai Parkban megforduló
évi 12–15 ezer látogató visszajelzései alapján kijelenthető, hogy
nem döntöttek rosszul, amikor
a 2000-es évek elején a kuriózumnak számító harci eszközök
kiállítása mellett tették le a voksukat. Tervezik-e a Park további bővítését?
– Évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápolunk a Honvédelmi Minisztériummal, miután édesapám,
mint támogató nagyon sok haditechnikai eszközt megmentett azzal, hogy egy múzeumot alapított
a saját költéségén. Talán ennek is
köszönhető, hogy részt vehetünk
a Zrínyi 2026 programban, s így tovább bővülhet a múzeum készlete.

ban a vállalatot. Az alapító önzetlen, segítőkész
ember volt, aki személyiségével egyfajta követendő utat mutatott számunkra, akik mellette
és vele dolgoztunk.
A cég sikerének titka tulajdonképpen egyszerű: kitartó munkavégzés és bizalom az emberekben. Mindig is kerestük, milyen területen
mutatkozik piaci rés és hiány. Ennek megfelelően sok területen dolgoztunk: például csavargyártás, atomipari és katonai fejlesztések.
A sokrétűség új utakat és távaltokat nyitott
előttünk, amire nem féltünk rálépni.
– A Pintér Művek kiemelt partnere a Paksi
Atomerőmű, amely jelentős volumenű megbízásokkal látja el a vállalatot. Hogyan kerültek partneri kapcsolatba a céggel?
– Pontosan az előbb elmondottakból kiindulva, 1993-ban alapítottam egy kft-t, aminek
köszönhetően kapcsolatba kerültünk a Paksi Atomerőművel. Ez a munkakapcsolat azóta
fennáll és olajozottan működik. Ebből a kapcsolatból született meg egy másik lehetőség, ami
a mai napig meghatározó a vállalat életében.

A 1990-es évek közepén a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft-től kaptunk megbízást a kiégett kazetták átmeneti tárolójának technológiai kivitelezésére. Ez meghatározott éves ciklusokban visszatérő, valóban nagy volumenű
projekt a vállalat életében.
– A vállalat világszerte rendelkezik referenciákkal. Melyik partnercégeikre,
munkáikra tekintenek a legbüszkébben?
– A Pintér Művek megalakulása óta,
a hazai partnerek mellett, kiterjedt nemzetközi üzleti kapcsolatrendszert épített ki
a világ számos országában. Érkezett hozzánk megbízás többek között Kínából,
Mexikóból, az USA-ból (a NASA-tól kaptunk felkérést), de természetesen az európai
(német, orosz, olasz vagy angol) partnereinket is nagy becsben tartjuk.
Kiemelt beszállítói vagyunk a Siemensnek, amely cég megbízásából gázturbinákat
készítünk a gyárban. Ezek számos európai
országban kerültek már beszerelésre.
Úgy érzem, némi büszkeség tölthet el
bennünket, hogy képesek vagyunk itt,
Kecelen megmunkálni 10–20 tonnás, 5 méter átmérőjű munkadarabokat. Kiemelt
partnereink
közé
tartozik
továbbá
a General Electric Hungary Zrt-vel (korábban Alstom Hungária Zrt.) amelynek részére például gőzturbinák felújítását végezzük.
– A fejlődés és fejlesztés elválaszthatatlanok egymástól. Az idei évben milyen
fejlesztéseket valósítottak meg a gyárban?
– Ez pontos megfogalmazás. Az elmúlt
években törekedtünk a folyamatosan fejlesztésekre. Anyagi lehetőségihez mérten
próbáltunk új célgépeket beszerezni. Ilyen
beszerzés volt például egy lézer- és egy vízvágó berendezés. Ezeken töredék idő alatt
el tudjuk végezni azokat a nagy pontosságot igénylő munkákat, amik korábban akár
több hónapig is eltartottak. Más újítások,
például az anyagmozgatás vagy a munkafázisok sorrendjének ésszerűsítése, nem látványosak, de hatékonyság javítása szempontjából rendkívül fontosak.
– Számos szabadalom fűződik a Pintér
Művekhez, illetve személyesen az Ön

nevéhez.
A közeljövőben várható-e
újabb találmány megjelenése a piacon?
– Jelenleg egy új energetikai berendezés
– ami szintén egy saját szabadalom – létrehozásán fáradozunk. Ennél a projektnél már
túl vagyunk a prototípus legyártásán, most
a bemérési, engedélyeztetési szakasznál
járunk. Az eddig elért eredmények tükrében igencsak bizakodóak vagyunk, hogy
amikor majd forgalomba kerül a termékünk,
sikert fog aratni a környezetbarát energiatermelés piaci szegmensében.
– 2018-ban mi jelenti a legnagyobb kihívást a cég életében?
– A jelenlegi időszakban elsősorban
a munkaerőhiány jelenti a legnagyobb
kihívást. Ez a nemcsak bennünket sújtó
probléma arra készteti a vállalatot, hogy
egy technológiai váltást hajtsunk végre
az üzemben. Szemléletváltásra van szükség, hogy az új helyzetben is megtaláljuk
azokat a lehetőségeket, amelyek továbbra
is előre felé viszik a vállalatot. Ennek egyik
legfontosabb eleme a munkatársak célzott
és átgondolt át- és továbbképzése.
– Hosszabb távlatokban előre tekintve mivel lenne elégedett a Pintér Művek
következő jubileumán?
– Korábban sokat fáradoztam azon,
hogy a gyermekeim érdeklődését felkeltse ez a szakma, illetve maga a vállalkozás.
Ma már mindketten mellettem dolgoznak, úgy, hogy közben (levelező tagozaton)
egyetemre is járnak. Így sokkal több időt
tölthetünk együtt, ezáltal a jövőt illetően
én is motiváltabb lettem.
Többek között ezért is hajtunk végre
technológiai fejlesztéseket a cégnél, mert
ez az időszak már inkább az ő világukhoz, látásmódjukhoz áll közelebb. Nagyon
otthonosan mozognak ebben a közegben. Ugyanakkor én is vallom, hogy a kutatás-fejlesztés nélkül nincs jövőkép. Ezen
a téren nincs kikövezett és kitáblázott út
a sikerhez, gyakoriak a kudarcok, de ennek
ellenére elszántan kell folytatni. Egy marketinges hasonlattal élve: „A reklámköltség egyik fele kidobott pénz. A probléma
az, hogy nem tudjuk melyik fele.” A bevezetés előtt álló új termelési rendszerek már
a jövő generációját fogják szolgálni, s erre
szeretném felkészíteni a céget.

Pintér Művek • 6237 Kecel, Rákóczi F. u. 171/2-177. • Tel: (+36) 78 420-199 • Fax: (+36) 78 420-600
www.pintermuvek.hu • E-mail: info@pinterworks.hu, pintermuvek@ pinterworks.hu
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CSENGŐD

Csengőd továbbra is
pályázatok sorával fejlődik
A közelmúltban sok esemény történt Csengődön, többek között megrendezésre került a hagyományosan ősszel esedékes falunap, amely idén a Családok Éve jegyében valósult meg, valamint pályázatok indultak el vagy éppen fejeződtek be. Ebben az évben számos más tradicionális rendezvény is
várható, melyeken a csengődi lakosok minden alkalommal örömmel vesznek részt, hiszen nem csak átlagos falusi eseményekről beszélhetünk, hanem olyan lehetőségekről, amelyek esélyt adnak arra, hogy minél jobban
összekovácsolódjon a lakosság apraja nagyja. Csengőd polgármesterét,
LAJTER FERENCET nagy büszkeséggel tölti el, ahogy minél nagyobb népszerűségnek örvendenek az éves programok, valamint a község folyamatos fejlődése is optimista jövőképet vetít elő.

Változatos szombati
programcsokor
Természetesen a hét fénypontja a szombati nap
volt, hiszen már reggeltől elkezdődtek a programok. A főző és rétes sütő versenyen résztvevők már egészen korán a helyszínre érkeztek.
A készülődés alatt egy látványos zöldség-gyümölcs szobrász bemutatót láthattak a vendégek, majd a gyerekek szórakozásáról a meseszínpad gondoskodott. Délután motoros felvonulással állítottak emléket Kerich Zoltánnak
a csengődi motorosok. A hagyományos szüreti felvonulás után Trabarna humorista gondoskodott a közönség jó kedvéről, az este folyamán pedig Szabó Zsanett tűzzsonglőr bemutatója volt látható. Az eseménydús nap tűzijátékkal zárult.

Az élet nem áll meg
Nem csupán egyszerű
falunap
Az idei falunap a Családok Éve témához is kapcsolódott, ugyanis a megszokott hétvégi programokat megelőzően egy egész héten keresztül érdekes és hasznos előadásokat hallhattak
a csengődiek a család témakörben, amelyek
szeptember 24-től kezdődtek. Csengődre érkezett többek közt Dr. Pécsi Rita neveléskutató,
aki a szülőket látta el hasznos tanácsokkal
a gyerekek viselkedését tanulmányozva, itt
volt Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus is,
aki a depresszió kérdését elemezte, valamint
Kotmájer Mihály baptista lelkész beszélt a család értékéről. Ugyancsak előadást tartott a bűnmegelőzésről Kuti Erika őrnagy, mivel az önkormányzat a biztonság megőrzését kardinális kérdésként kezeli.

ezúttal a polgármester lányát – aki a legtöbb
pontot gyűjtötte a 2017-es évben – érte a megtiszteltetés. A pontozási rendszer tartalmazza
a tanulmányi eredményeket, valamint az országos versenyeken elért helyezések is beleszámítanak az értékelésbe.
A Művelődési Házban a hivatalos megnyitó
napjára a Bethlen Gábor pályázat keretein belül 37-en érkeztek Nagykér testvérvárosból
Csengődre. A település néptánccsoportja egy
színvonalas produkcióval kedveskedett a vendégeknek.
Ezen a napon a TOP 3.2.1. pályázat megvalósulásával jelképes szalagátvágással került átadásra a felújított Sportcsarnok, amely teljes hőszigetelést kapott, valamint a nyílászárók cseréjére
is sor került. A beruházás az orvosi rendelőt
és a família épületet is érintette.

Természetesen az élet a falunapok után sem
áll meg Csengődön, ugyanis számos éves tradicionális esemény van közelgőben. Advent
és a Falu Karácsonya hangulatos eseménynek ígérkezik idén is, valamint januárban veszi kezdetét a báli szezon. A Sportbálon a falu
legkiemelkedőbb eredményeit elért sportolóit
díjazza az önkormányzat.

A fejlődés útján
A TOP 3.2.2-es távhő központ kiépítésére irányuló pályázatának kidolgozása zajlik jelen pillanatban, valamint az óvoda épületének bővítése egy BM-es pályázat keretein belül fog megvalósulni. Jelenleg ez még a közbeszerzés szakaszában tart. VP-s beruházáson keresztül stabilizálódik a „Telefonos út” néven ismert mezőgazdasági út. A jelenlegi földút helyett murvával fedett úton közlekedhetnek a szőlőgazdák, valamint Soltszentimre is könnyebben megközelíthetővé válik akár kerékpárral is.

Komoly célkitűzések

Közösségi események
a nyitónapon

Mivel Csengődnek jelenleg nincs központja,
a városvezetés egy Főtér kiépítését tűzte ki célul a közeljövőben, amely alkalmas rendezvények
lebonyolítására, valamint egy piaccsarnok építésére benyújtott pályázat is elbírálás alatt áll.
A cél továbbra is a folyamatos fejlődés.

Szeptember 28-án, a falunap hivatalos nyitónapján több fontos eseménynek lehetett tanúja a csengődi lakosság. Délelőtt az Iskolakertben sor került a 21. „Év tanulója” faültetésre, ahol
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20 éve tartó siker
a „Flakon-Pet” Kft.-nél

Az 1998. óta a kis létszám ellenére is sikeresen működő „Flakon-Pet” Kft. ebben az évben ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A csengődi vállalkozás pet-palack gyártással, csavarzáró kupakok forgalmazásával és késztermék fuvarozással
foglalkozik. Az évek során folyamatosan fejlődött
a technológia és a gyártás során használt eszközök is egyre korszerűbbek. A magas színvonalnak
és megbízhatóságnak köszönhetően kiváló partnerkapcsolatokkal büszkélkedhet a cég, amiért
DR. SUPKA MIHÁLY PH.D. ügyvezető tulajdonos sem
győz köszönetet mondani.
A „Flakon-Pet” Kft. 20 év alatt egy sikeres,
biztos, szervezett cégkörnyezetet alakított
ki. Évről-évre folyamatos fejlődés figyelhető meg a vállalkozásnál, mindig történik
valamilyen apróbb, esetenként nagyobb
mértékű újítás, amely a munkakörülmények
javítását és a gyártási technológia innovatív
működését szolgálja. A cég magasan képzett szakembergárdával rendelkezik, akik

rátermettségének és
kedves kiszolgálásának
köszönhetően az állandó partnerek mindig
bizalommal keresik fel
a céget a megrendelésekkel. Az igazi kihívás
csak a 20. év után kezdődik igazán.
A vállalat legfontosabb ismérve a munka
terén a nagyfokú odafigyelés a megrendelők
egyéni igényeire. Akár új termék igénnyel
kapcsolatosan is együttműködnek a partnerekkel, a szakemberek szinte minden elképzelést törekszenek a legkiválóbb módon kivitelezni. Természetesen a maximális minőség
és a határidők betartása mindig biztosított a
megrendelők számára.
A „Flakon-Pet” Kft. számos referenciával rendelkezik, köztük a gyógyvizeket forgalmazó Salvus Gyógyvíz és az Ági Szörp.
Nagyon régóta partner a Kombucha Hungary Kft., amely gyógyitalokat gyárt, de számos borkereskedéstől is kap megbízást.
A jövőben a legfontosabb cél a folyamatos
fejlődés megtartása. Tervben van a telephely
teljes automatizálása, új gépek beszerzése,
illetve újabb technológiák kidolgozása.

„Flakon-Pet” Kft. Cím: 6222 Csengőd, Petőfi Sándor u. 66. Tel.: (78) 441 497
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Vasbolttól a mindennapok megoldásáig
Anno a 90-es évek közepén megnyílt egy kis vasbolt –
Moped91 Kft. Csengődön azzal a céllal, hogy a falu igényeit biztosítsa, de immár 23 év elteltével igazán kinőtte magát így a klasszikus vasbolti termékek mellett jól megférnek
a különböző mezőgazdasági termékek, mint a műtrágyák,
a vetőmagok, az állateledel vagy akár a Gazdák Fórum
Program.

Mivel is nyújthat többet ez a mezőgazdasági és vasbolt, mint a többi? Jól képzett
eladók állnak rendelkezésére, akik szakértői segítséget tudnak nyújtani a legbonyo-

lultabb kérdésekben is, emellett az igényeket szem előtt tartva folyamatosan bővítik
a kínálatot, hogy a legmegfelelőbbet tudják nyújtani a vásárlóknak.

„A folyamatos tanulási hajlam egy igazán sikeres ember ismérve”, így a tulajdonos CSIMA BÉLA, tavaly elindította a Gazdák Fórum Programját, mely keretein belül
különféle előadásokon tudnak részt venni,
ami tovább segítheti Őket a hatékonyabb,
nyereségesebb termelésben. A gazdák sikere a mi sikerünk is – vallják a Moped91nél.
A szaküzlet kereskedelmi tevékenysége
négy alappilléren áll.
Alapvető feladat a vásárló partnerek és
az üzlet közötti bizalom magas fokú fenntartása, a minőségi és széleskörű termékválaszték a fogyasztói igényeknek megfelelő kialakítása, valamint a szakszerű támogatás az értékesítő munkatársak részéről.
A legtöbb embernek az idő az egyik legfontosabb tényező. Most, hogy megkezdődtek a tavaszi munkák a gyümölcsösökben, földeken és a veteményesekben,
mindenki ezzel foglalkozik. A helyi Mezőgazdasági és Vas-Műszaki üzlet fontos szerepet vállal abban, hogy a helyi lakosságnak ne kelljen felesleges utazásra fordítani a drága idejét.
Aki mindent egy helyen szeretne megvásárolni, azt várják szeretettel Csengődön
a Mezőgazdasági és Vas-Műszaki boltban.

CÉGES ÉS MAGÁN
FOTÓZÁS

Cégeknek: referencia, reklám fotózás, magánszemélyeknek: esküvőfotózás, portfolió, baba-mama, műtermi fotózás.

www.theartofwedding.hu
2018/V.

www.alfoldiregiomagazin.hu

47
47

Kitűnő termést hozó
gyümölcsfák a Farkas
Faiskola Kft.-nél
A már 1989 óta magán faiskolaként működő, Szentkirályon található Farkas Faiskola Kft. számtalan gyümölcs fajtát kínál telepítőknek és magánszemélyeknek egyaránt. A lassan 30 éves
tapasztalatot maga mögött tudó faiskolában szinte minden fajta fellelhető a régebbi fajtáktól egészen a legújabbakig. Farkas
Mihály társtulajdonossal beszélgettünk a faiskola működéséről
és a növények gondozásáról.
A 70-es években már diákkoromban a Borbási Faiskolában segédkeztem nyári munkásként, majd a főiskola befejezése után ott dolgoztam
1988-ig. Mára már az előállítás és darabszám tekintetében az ország 5.
faiskolájaként tartanak számon bennünket és az itt előállított gyümölcsfák az ország egész területén megállják a helyüket.
Telephelyünkön 350-400 gyümölcsfajtával lehet találkozni, a legtöbbjük bio termesztésre alkalmas,
így kevesebb növényvédelmet igényelnek. Rezes vagy kénes permetezéssel – amelyek nem szintetikus

vegyszerek, ezért kevésbé veszélyesek az egészségre – több betegségtől is megóvhatjuk a gyümölcsöket. A kezeléseket célszerű a csapadékos, párás időjárási viszonyokhoz
igazítani, ugyanis száraz, szeles időben sokkal kevesebb a gombásodás
vagy megbetegedés esélye.
A növényeket online a www.gyumolcsfaiskola.hu weboldalon lehet
megtekinteni és megrendelni, de
a telephelyünkön vagy akár postai
utánvétes szállítással is lehetőség
van vásárolni, valamint tanácsokkal
is tudunk szolgálni a gyümölcsfák
ápolásával kapcsolatosan.

Farkas Családi Faiskola – Statice Kereskedelmi és Kereskedelmi Szervező Kft.
Cím: 6031 Szentkirály, Ifjúság útja. 1. Bács-Kiskun megye
E-mail: fmszentkiraly@gmail.com
Telefon: 76 / 445 817 Mobil: 30 / 974 8847 Fax: 76 / 445 817

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
„FÜLÖPSZÁLLÁS-SZABADSZÁLLÁS BALÁZSPUSZTAI bekötőút
felújítása, ágaprító-, és talajmegmunkáló gép beszerzése” projekt
Régóta tervezett és várt, az egymással határos Fülöpszállás és Szabadszállás Balázspusztán élők, valamint az ottani területeken gazdálkodók életminőségét, közszolgáltatásokhoz való kényelmesebb hozzájutást és jelentősen magasabb színvonalú közúti közlekedési feltételeket teremtő beruházás valósul meg a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megvalósítása érdekében” című pályázati felhívásra benyújtott, támogatásban részesített: „ Fülöpszállás-Szabadszállás Balázspusztai bekötőút felújítása, ágaprító -, és talajmegmunkáló gép beszerzése” című projekt keretében. A tervezett
útfelújítás során a Fülöpszállási 0103. hrsz-ú, 0115. hrsz-ú és a Szabadszállási 0519.
hrsz-ú önkormányzati utak 3.795 km hosszúságú szakaszán aszfaltburkolat kerül a régi lekopott, töredezett útburkolatok helyére. A beruházással egy időben a Fülöpszállás
Községi Önkormányzat saját beruházásában megvalósul az 52. számú főközlekedési
út felől is az útfelújítás során további, 2.074 km hosszban felújításra kerül a szintén rossz
minőségű út, így az 52. sz. főút és az 5241. Szabadszállás-Kerekegyháza összekötő út
között a teljes, 5.869 km hosszúságú út új burkolatot, útpadkát kap.
A projekt másik részében Fülöpszállás Község Önkormányzata részére egy ágaprító gép, Szabadszállás Város Önkormányzata részére pedig egy FAE STC/R 125 típusú, földutak karbantartásához szükséges talajmegmunkáló adapter kerül beszerzésre.
A projekt Fülöpszállás és Szabadszállás Önkormányzatai konzorciumi megállapodása
keretében Fülöpszállás konzorciumi vezetésével valósul meg.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
ÚJ FEJEZET A FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZPONTI BELTERÜLETI
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE
Projektben
A TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021 számú projekt keretében a község belterületi központjában a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója kerül
megvalósításra. Az előkészítés során 2018. áprilisában ajánlattételi eljárás
keretében kiválasztásra került a tervező cég, amely a csapadékvíz elvezetés
vizjogi engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációját, a település vízkárelhárítási tervét, valamint a Területi Vízügyi Tanácshoz véleményezésre benyújtandó tervdokumentációt készíti. A tervező az AQUAREA Mérnöki
Vállalkozási és Szolgáltató Kft, (1134, Budapest, Angyalföldi u. 30–32.), a tervezés értéke 3.600.000,- FT + ÁFA.
Az engedélyezésre, véleményezéshez szükséges dokumentációk alapján
az engedélyek kiadására várhatóan szeptemberig, a közbeszerzési eljárás
lefolytatására pedig várhatóan december végéig kerül sor.

A projekt az Európai Unió (Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alap)
támogatásával valósul meg, az önkormányzatok részére megítélt, vissza nem
térítendő támogatás összege 109.24 millió forint, a támogatás mértéke: 90%

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, az önkormányzat
részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 115,00 millió
forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezésre vonatkozó tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése
megtörtént, a kivitelezés a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után, várhatóan szeptemberben kezdődhet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.április 30.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.december 30.
A projekt azonosító száma: VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1826703522
Fülöpszállás Községi Önkormányzat – Szabadszállás Város Önkormányzata

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ Fülöpszállás Községi
Önkormányzat 06-78/435-322 telefon, www.fulopszallas.hu
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25 éve tartó profizmus
a Sebők Audit Kft.-nél
Magyarországon 25 évvel ezelőtt kezdtek beindulni a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások, ezért egyre inkább szükségessé vált a cégek könyvelési feladatainak ellátása. Ebben
az időszakban alakult meg a Sebők Audit Kft. Lajosmizsén, amelyet
a mai napig sikeresen működő könyvelő irodaként tartanak számon. Jelenleg is számos ügyfél keresi fel bizalommal a Kft.-t,
köszönhetően a mindig naprakész kollégák gyors, precíz és igényes munkájának. SEBŐK MÁRTA ügyvezető tulajdonossal – aki
rendkívül hálás az ügyfelei bizalmáért – beszélgettünk az elmúlt
25 év kihívásairól és az idei év aktuális jogszabály változásairól.

ben, hogy az ügyfeleinknek kellő tájékoztatást
tudjunk adni, folyamatosan veszünk részt szakmai továbbképzéseken. 20 éve vagyunk tagjai
a Saldo Zrt.-nek és az Adótanácsadók Egyesületének, ahol rendszeresen indulnak képzések.
Mindkét szervezet ankétok alkalmával tart tájékoztatást az aktuális jogszabály változásokról.
Az Adótanácsadók Klubjában is rengeteget informálódunk, valamint a Könyvvizsgálói Kamara előadásait is mindig meghallgatjuk.

Aktualitások

A Sebők Audit Kft. nem csak könyveléssel,
könyvvizsgálattal és adótanácsadással foglalkozik, hanem bérszámfejtési tevékenységet
is végez. Munkaügyi feladatokat szintén ellát
a cégünk, valamint a hatóságok előtt képviseljük az ügyfeleket. A könyvelő irodánk szektor
semleges, a széles ügyfélkörben egyéni vállalkozóknak, Betéti Társaságoknak, alapítványoknak, őstermelőknek, részvénytársaságoknak,
Korlátolt Felelősségű Társaságoknak, és társadalmi szervezeteknek végzünk szolgáltatási
tevékenységet.

nyi ideje eredményesen megálljuk a helyünket
a piacon. A legnagyobb kihívás természetesen a jogszabályoknak való megfelelés
és azok naprakész ismerete, hiszen a szakmában egyedül így adhatunk ki a kezünkből
megbízható és igényes munkát. Folyamatosan lépést kell tartanunk az informatika fejlődésével is. A legújabb szoftverfejlesztési
technikák, kezelő felületek helyes használatának elsajátítása szükséges, hiszen szinte már
minden elektronikus formában történik, amely
a könyvelési rendszer teljes átalakulását jelenti.

25 éve tartó siker

Mindig naprakészek vagyunk

A 25 éve sikeresen működő cégünk folyamatosan növekvő ügyfélkörrel büszkélkedhet, amelynek eredményeképpen a bevétel
is minden évben magasabb számot mutat.
Mivel az általunk kiadott dokumentumok ellenőrzését állami szervek végzik, hatalmas
elismerésnek számít, ha nem tesz megállapítást esetleges hibákról. Természetesen
azt is sikerként könyveljük el, hogy már eny-

Mivel a szakma megköveteli a jogszabályok
naprakész ismeretét, a precizitást és a határidők betartását, szigorúan megfelelő végzettséggel rendelkező kollégákkal dolgozom
együtt, hogy a tudásunk legjavát tudjuk adni ügyfeleink számára. A csapatomból öten
mérlegképes könyvelő képesítéssel rendelkeznek, valamint egy adótanácsadást végzett kolléga is a cég munkáját segíti. Annak érdeké-

A szakmában az idei évben számos fontos változás történt, köztük is a legfontosabb a július 1-től hatályba lépett online adatszolgáltatási rendszer bevezetése. Ez azt jelenti, hogy
amennyiben a cégek 100.000 forintnál nagyobb áfa tartalmú számlát állítanak ki, kötelesek arról az adóhivatal részére 5 napon belül
adatot szolgáltatni. Az 500.000 forintnál magasabb áfa tartalom esetén 24 órán belül kell ezt
megtenni. A legtöbb vállalkozás ezt a változtatást számlakészítő szoftverek segítségével oldja meg, amely automatikusan elvégzi a szükséges tennivalókat. Újdonság az is, hogy az adóhivatal egy olyan ingyenes számlázó programot készített, amelynek használatával a vállalkozók az adatszolgáltatási kötelezettségeknek
is eleget tesznek.

A kiválóságra törekszünk
A jövőre nézve a legfőbb célunk, hogy továbbra is naprakészen biztosíthassuk ügyfeleink számára a ránk jellemző színvonalat, valamint tovább képezzük magunkat, hogy meg tudjunk
felelni az állandóan változó informatikai elvárásoknak.
Szeretném megköszönni az ügyfelek bizalmát, akik közül sokan már a kezdetek óta velünk vannak, illetve a kollegáknak, akik odaadása nélkül nem valósulhattak volna meg
a sikereink.

Sebők Audit Kft. Cím: 6050 Lajosmizse, Deák F. u. 2/A fszt. 1.

Telefon: 76/555-018, 30/606-4588 • Fax: 76/555-019
E-mail: sebokaudit@sebokaudit.hu • Web: www.konyveleslajosmizse.hu
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Nagy volumenű
beruházást
valósítottak meg

HIDRA-SOR Kft. – A jövő útján!
A több mint negyedszázada magas színvonalon mű- Nagy volumenű beruházást
ködő, hidraulikus rendszerek tervezésével, munka- valósítottak meg
A legfontosabb célunk, hogy folyamahengerek egyedi - és sorozatgyártásával foglalko- tosan újítsuk a gyártási technológiánkat,
az eszközállományunkat, mert csak
zó HIDRA-SOR Kft. a folyamatos beruházásoknak kö- és
így
maradhatunk
versenyképesek
szönhetően dinamikusan fejlődve mára a piac meg- a piacon. Ma már a termelékenység
és a fennálló munkaerőhiány egyaránt
határozó szereplőjévé vált. A KOVÁCS PÁL ügyveze- megköveteli, hogy sokkal modernebb,
precízebb gépekkel dolgoztő igazgató irányítása alatt működő cég neve egyet gyorsabb,
zunk. Az idei esztendőben olyan kiemeljelent a minőséggel, precizitással, megbízhatóság- ten fontos beruházást és eszközbeszerzést valósítottunk meg, amely által új mungal. Magasan kvalifikált tervezőmérnökök, felkészült kák elnyerésére is lehetőségünk nyílhat.
Pályázati forrás felhasználása nélkül,
szakembergárda, korszerű géppark gondoskodik ar- önerőből
végrehajtottunk egy beruházást,
ról, hogy a vállalatnál határidőre kerüljenek átadásra melynek keretében mintegy 500 ezer euro
értékben vásároltunk a mai kornak mega minőségi termékek.
felelőbb, sokkal termelékenyebb gépeket.
Kiváló termékek
Elsősorban a hidraulikához kapcsolódó alapanyagok – krómozott rudak, honolt hidraulika csövek, vezetékcsövek,
függesztőelemek – forgalmazása teszi ki
cégünk kereskedelmének meghatározó hányadát. Kiváló minőségű termékeink szinte az összes típust és kivitelt átölelik. Ezen produktumaink – amelyek megtalálhatóak futóművekben, hátfalrakodókban, markolókban, talajművelő és vetőgépekben – döntő része saját fejlesztésű
speciális munkahenger, melyek minden
paraméterükben a cégünk megrendelőinek igényeihez igazodnak.

Szellemi plusz a megbízók
elképzeléseihez
Az idei esztendőben közel 30%-kal növeltük a termelést, amihez nagymértékben hozzájárult, hogy a régi megrendelőink is jelentősen megnövelték

az igényeiket. A piacszerzés legfontosabb szegmense, hogy a vállalatunk magasan kvalifikált mérnökei részt vesznek
a tervezési folyamatban, így hozzá tudják tenni a szaktudásukat, a szellemi pluszt
a megbízóink elképzeléseihez. A nagyobb cégek elvárják, hogy részt vegyünk
a fejlesztésekben, újításokban, ennek
fejében viszont megosztják velünk
a saját tapasztalataikat, a saját termékeiket.
Jelen pillanatban 3 céggel állunk tárgyalásban, s amennyiben sikeresen zárulnak az egyeztetések, a vállalatunk termelési volumene meghaladná a jelenlegi kapacitásunkat is. Ha viszont csak
egy céggel tudjuk megkezdeni a közös
munkát, az is 30-40%-kal megnövelné
a termelésünket, ezért bízunk a projektek elnyerésében. Ráadásul ezek a partnereink mind olyan potenciális megrendelők lennének, akikre hosszú távon
számíthatnánk.
2018/III.

A projekt során sor került két modern
CNC esztergagép beállítására, valamint
megvalósult két négytengelyes megmunkáló központ felállítása is. A beruházás
folyamán egy modernebb szalagfűrészt
is üzembe helyeztünk. Az üzembe állított gépek nagymértékben elősegíthetik
a kapacitás bővítését, mert az új gépekkel egységnyi idő alatt majdnem háromszor annyi terméket lehet majd előállítani.
Fontos lépésnek tartom ezt a beruházást,
amely nemcsak a cégünk számára meghatározó, hanem a partnereink is jelentős
előrelépésként könyvelhetik el.
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Folyamatos bővülés
a Gumi-Sped Kft.-nél
A Gumi-Sped Kft. már 2000 óta biztosítja a személy
és teherautók magas színvonalú, teljes körű kiszolgálását Kecskeméten, a Mindszenti körút 6. szám alatt,
ahol kiváló szakemberek dolgoznak a járművek tökéletes működésén. A folyamatos bővülésnek köszönhetően egyre több szolgáltatással állnak az ügyfelek
rendelkezésére, ugyanis szinte évről évre újabb tevékenységi körrel egészül ki a vállalat egyébként is
kiemelkedő portfóliója. TOLNAI ATTILA ügyvezető tulajdonos nyilatkozott az Alföldi Régió Magazin szerkesztőségének a megalakulás legfontosabb mérföldköveiről, valamint a legújabb üzletágakat és a tervezett beruházásokat is ismertette.
– A kezdetektől a mai napig 5 éves lépcsőfokonként haladva melyek voltak
a legfontosabb események a cég életében?
– A 2000-es megalakuláskor kezdetben cégünk csak egyszerű gumis műhelyként üzemelt. A 2005-ös év jelentette az első mérföldkövet, amikor megvásároltuk

jelenleg is működő telephelyünket, így már
100%-ban saját tulajdonba került a vállalkozás. 2010-ben több új komplexummal bővült
a telkünk. 2015-ben vette kezdetét az autómosó és a vizsgabázis építése, amely 2016-ban fejeződött be. A telephely további fejlesztése 2019.
januárjában folytatódik, melynek keretében a

vizsgabázis egy öt beállásos kamionszervizzel
egészül ki.
– Igen sokrétű tevékenységi kört lát el a Gumi-Sped Kft. Hogyan épül fel a portfólió?
– Legfőbb tevékenységi körünk a gépjármű
javítás, amely személy és teherautó részleggel

egyaránt rendelkezik. A Bridgestone szervizpartnereként gumiszerviz, olajcsere, klímatisztítás és töltés, futómű szerviz, fékszerviz,
felni javítás, diagnosztika, fék javítás, gázfeltöltés és defekt biztosítás egyaránt elérhető cégünknél. Rendelkezünk vizsgabázissal is, ahol
minden jármű műszaki vizsgáztatását márkától függetlenül vállaljuk, csakúgy, mint az öszszes szolgáltatásunknál. Autómosónk szintén alkalmas személygépkocsik és kamionok külső
és belső tisztítására. Leggyakrabban nagyobb
cégeket látunk el, mint a Szemerey, Fornetti
és Verbau, valamint a Mercedes gyár autószállítóinak mosatását is a Gumi-Sped Kft. biztosítja. A szervizen és az autómosón kívül használt és új többek közt Bridgestone gumiabroncsok és felnik értékesítésével is foglalkozunk.
Mindegyik területen nagy tapasztalattal rendelkezünk, így az ügyfeleink garantáltan színvonalas kiszolgálásban részesülnek, szakemberink
pedig bármikor rendelkezésükre állnak a megfelelő termék kiválasztásakor a biztonságos közlekedés érdekében. A modern gépparkunknak
köszönhetően szinte minden igényt ki tudunk
elégíteni, amely minden évben az ügyfélkörünk
növekedését eredményezi.
– Az idei esztendőt tekintve sikerült megvalósítani a kitűzött célokat?
– Úgy gondolom igen, számos sikert tudhatunk magunk mögött, melyeket a 2018-as évben
értünk el. Mind közül a legkiemelkedőbb eredmény az új üzletágunk, a gumiabroncs nagykereskedés kialakítása, amellyel immár teljesnek
mondható cégünk portfóliója. Főként a dél-magyarországi régióban forgalmazunk egy új,
minőségi kínai teherautó gumiabroncsot.
A célunk természetesen az üzletkörünk további bővítése. Nyugat-Magyarországon szeretnénk
folytatni a nagykereskedelmi tevékenységet további partnerek bevonásával. A termék forgalmazásában rendkívül jó piaci növekedési lehetőséget látunk, ugyanis nagyon jó visszajelzések érkeznek a vevőinktől a minőséget és
az ár-érték arányt illetően, valamint olyan kiváló referenciákkal rendelkezünk a kamionos szegmensben, mint a Duna Aszfalt Kft. és a Horváth
Rudolf Intertransport Kft. Jelentős a nemzetközi
fuvarszolgálatunk is.
A szerviz tevékenységi körünket is tovább erősítjük, a tavalyi évben kiemelkedő eredményeket értünk el, amely a 2017-es év árbevételében
is megmutatkozik.

– A Gumi-Sped Kft.-nél mi a legfontosabb
a munka terén?
– Cégünknél kiemelt fontossággal bír ügyfeleink megfelelő kiszolgálása, elégedettsége.
A munkák kivitelezését komoly szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák látják el, így
garantált a minőségi, megbízható munka, szinte bármilyen egyedi igényt képesek megvalósítani. A kollégák elégedettségének fenntartása és növelése hozzájárul a munkaerőnk
hosszú távú fenntartásához és a magas színvonal megőrzéséhez. Az empatikus hozzáállással igyekszünk olyan körülményeket megteremteni a munkahelyen, ahova mindig
jó érzéssel érkeznek meg és távoznak a munkatársaink. Folyamatos az együttműködés, minden
döntést közösen hozunk meg, hogy mindenki számára optimális határozat lépjen életbe,
valamint a kollégák érezzék, hogy meghatározó szerepet töltenek be a Gumi-Sped Kft.-nél.
– Az évek során elért eredmények közül mire
tekint a legbüszkébben?
– Büszkeséggel tölt el, hogy tulajdonképpen a semmiből építettem föl ezt a vállalkozást,
saját erőből. Egyedüli tulajdonosként minden
nap részt veszek az ügyintézésben és napi

feladatokban, ami szintén nem könnyű, hiszen
tengernyi munkánk van. Az évek során rengeteget bővítettük a telephelyünket, számos új
szolgáltatással gazdagodott a tevékenységi
körünk és elmondhatom, hogy minden, amibe eddig belevágtunk, mindig meghozta
gyümölcsét. Minden évünk sikerrel zárul,
a piacon egyre jelentősebb helyet kap a cégünk,
az árbevételünk is fokozatos növekedést mutat.
Mára már a Gumi-Sped Kft. egyet jelent a minőséggel és megbízhatósággal, egyre többen
fordulnak hozzánk.
– A telephelyet illetően milyen további beruházások várhatóak a közeljövőben?
– Az öt beállásos kamion szerviz építése
2019 januárban veszi kezdetét. Miután elkészül,
egy 600 m2-es raktárhelyiséget szeretnénk
kialakítani a nagyobb kapacitás érdekében.
Emellett tervezzük egy nagyobb kiterjedésű,
kb. 10.000 m2-es csarnok létesítését is. Ha mindennel elkészülünk, már sokkal nagyobb befogadóképességgel fog rendelkezni a cégünk,
így ezentúl több ügyfelet tudunk kiszolgálni.
A jövőben szeretnénk tovább erősíteni a gumiabroncs nagykereskedelmet és a teherautó
szerviz szolgáltatásunkat is.

Gumi-Sped Kft. Cím: Kecskemét, Mindszenti krt. 6. • Tel.: (76) 777 326
E-mail: gumisped@gumisped.hu • Nyitva tartás: H–P: 7.00–19.00; SZ: 8.00–13.00

