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• Szalay István Jeruzsálemben 

Hogyan őrizzük meg 
a múlt örökségét? 

, Jeruzsálemnek behozhatatlan előnye van". 
(Fotó: Sehmidt Andrea) 

A pusztaszeri csipkezsonglőr 

Nemrégiben egy nagysza-
bású nemzetközi konferencia 
résztvevőjeként Jeruzsálemben 
járt dr. Szalay István, Szeged 
polgármestere. Hazatérése után 
arról kérdeztük, hogy mi volt a 
témája az izraeli összejöve-
telnek? 

- Három témakörrrel fog-
lalkozott a konferencia. Bemu-
tatták azt, hogy hogyan kell 
egy várost gazdaságilag, stra-
tégiailag tervezni. Ez egy új 
irányzat, amit már Bolognában 
is tapasztaltam, az ottani kon-
ferencián, hogy a városok ve-
zetői egyfa j ta „városmene-
dzse lésbe" kezdenek . Nem 
csupán azt teszik, hogy egy 
feladatot, teszem azt a közok-
tatás, a szemétszállítás felada-
tát, s egyáltalán a szokásos 
önkormányzati funkciót látják 
el. hanem ezen túl mennek és 
elkezdenek valamilyen város-
diplomációt folytatni. Ez volt 
az egyik fő tcma, s ezt Jeru-
zsálem kétség ktvül kiválóan 
csinálja. A másik téma, amely 
visszaköszön szerte a világon, 
ez a környezetvédelem. A har-
madik viszont az, hogy miként 
kell ezt az egészet megcsinálni 
úgy, hogy megőrizzük a múlt 
örökségét. Ebben Jeruzsálem-
nek szintén behozhata t lan 
előnye van, mert ott nem lehet 
megkülönböztetni a régit az 
újtól, vagyis azt, hogy mi épült 
15 évvel ezelőtt és mi 2 ezer 
éve... 

• Ki vett részt ezen a kon-
ferencián? 
- Összesen 46 polgármester 

volt je len a világ minden 
tájáról. Tudni kell egyébként, 
hogy ez egy konferenc ia-
sorozat . minden évben ren-
deznek egyet, s általában nem 
ugyanazon résztvevőkkel. 

1 Magyarországról há-
nyan voltak ezen a tanács-
kozáson? 
- Ezúttal csak engem hívtak 

meg, gyakorlatilag én képvi-
seltem hazánkat. 

• Felszólalt? 
- Igen. 
• S miről beszélt? 
- Mindenkinek be kellett 

mutatnia saját városát az adott 
téma szempont jábó l . Én is 
megtettem ezt. Amikor a vá-
rosmenedzselésről folyt a vita, 
akkor szóltam hozzá a témá-

hoz. A terveinkről beszéltem, 
hangsúlyozva a logiszt ikai 
központ szükségességét. Ez 
tulajdonképpen egyik álmunk, 
hogy az ezredforduló tájékára, 
amikor már a Balkánon való-
színűleg béke lesz, kiépítsük 
ezt a központot, ami abból áll. 
hogy a közutat, a vasutat, a 
vízi utat és a légi utat valami-
lyen módon összekössük. En-
nek az elemei már most vala-
milyen módon meg is vannak. 
Van egy Rola- terminálunk 
Dorozsmán, amely vasúttal 
össze van kötve a kikötővel, 
van egy repülőterünk is, 
amelyhez egy korszerű bekötő 
út kellene, mert eddig ez a leg-
gyengébb pontunk. 

• Miként reagált erre a 
hallgatóság? 
- Azt vettem észre, hogy 

sokan hasonlóan gondolkod-

• A Profit Príma nyílt végű 
befekte tés i alap, ami azt 
jelenti , hogy a befektetők a 
látra szóló be té tekhez ha-
sonlóan bármikor hozzájut-
hatnak pénzükhoz. A jegyek 
révén elérhető profit azonban 
magasabb mint a látra szóló 
kamatok, mert az alap kezelője 
az összegyűjtött pénzt magas 
hozamú állami értékpapírokba 
és más kockázatmentes, jól 
j övede lmező ér tékpapí rba 
fekteti. Nem mellékes az sem, 
hogy a befekte tés i j egyek 
tőkeszámlára helyezhetők, igy 
magánszemélyek befektetési 
adókedvezményt vehetnek 
igénybe. (Igen fon tos tudni, 
hogy az adóvissza igénylés 
nagysága a tőkeszámán tartott 
befizetési összeg éves átlagától 
függ, ezét nem mindegy, hogy 
valaki hamarabb vagy csak az 
év későbbi szakaszában „tölti 
föl" tőkeszámláját). 

Az 5 ezer forintos címletű, 
bemutatóra szóló Profit Príma 
befektetési jegyek a Kereske-
delmi Bank Rt (K & H) fiókjai-
ban vásárolhatók meg és vált-
hatók vissza, az alap menet 
közben nem fizet hozamot, 
mert azt az alapkezelő folya-
matosan befekteti (tőkésíti). A 
profitot a jegy visszaváltása-
kor, árfolyamnyereség formá-
jában kapják meg a befektetők. 
A visszavásárlási árfolyamot 

nak, mint mi, azonos terveik 
vannak. Éppen ezért nyilván 
össze kellene fognia a város-
nak és a kormánynak, hiszen 
ez Magyarország szempont-
jából igen fontos feladat lenne. 

• Kapcsolatteremtésre volt-e 
lehetőség? 
- Igen, volt . Tudni kell 

azonban, hogy szinte vissza 
kellett fogni magunkat ebben a 
szférában, hiszen a kapcsolat-
teremtésben két fontos mo-
mentum van: amikor megnyil-
vánul a szándék két polgár-
mester vagy delegáció között, 
utána jön a neheze, amikor ezt 
a kapcsolatot éltetni kell. Akár 
úgy, hogy szakembereket kell 
cserélni , akár úgy, hogy a 
kulturális csereprogramot kell 
megvalós í tani , vagy bármi 
mást, az ugyanis már sok pénz-
be kerül... Én ebben óvatos 
voltam. 

• Vagyis? 
- Salzburg irányába moz-

dultam, s ebben lényeges sze-
repet játszik az, hogy földraj-
zilag nincs távol. Ugyanúgy, 
mint Bolognában, amikor 
Karlovy Varyval vettem fel a 
kapcsolatot. A salzburgi pol-
gármesterrel sok témáról tár-
gyaltunk. s hamarosan tovább 
folytatjuk ezt a megbeszélést -
náluk. 

• Izraeli tapasztalatai? 
- Rengeteg helyre elvittek 

bennünket. Láttunk olyan gyá-
rakat, ahol csak robotok dol-
goznak, de főleg az idegen-
forgalmi tájakon jártunk, s az 
ottani létesítményekből, a szer-
vezésből arra a megállapításra 
ju to t tunk , hogy Izrael egy 
szédületesen fej lődő ország, 
amely annak ellenére fejlődik, 
hogy természet i adot tságai 
lényegesen rosszabbak, mint a 
miéink. 

Kisimre Ferenc 

naponta nyilvánosan közzéte-
szik. A 100 millió forintos sa-
ját tőkével induló Profit Prima 
Befektetés i Alapot te l jes 
egészében a K & H bankcsoport 
gondozza. A tőke lejegyzését 
az anyabank - a Kereskedelmi 
Bank Rt. - garantálta, a kibo-
csátó a K & H Befektetési Alap-
kezelő Kft, a forgalmazó a K & 
H Brókerház Rt. a letétkezelő 
pedig az IBUSZ Bank Rt. 

Az alap létrehozásával kap-
csolatos költségeket - ez 100 
millió forintos saját tőke esetén 
10-15 milliárd forintra becsül-
hető - az alapkezelő és a for-
galmazó gálánsán magára vál-
lalta. a jegvásárlókat csupán az 
alapkezelési dfj - a nettó esz-
közérték legfeljebb 8 százaléka 
terheli. A befektetési jegyekre 
igért hozam az első hónapok-
ban mintegy 10. a második 
félévben 20-25 százalék. 

A Profit Prímát rendkívüli 
vonzóvá teszi, hogy értékpa-

(F oly tatás az 1. oldalról.) 
Előadjuk , kik vagyunk, 

honnét és miért jöttünk, mire a 
beteg kicsit felélénkül: 

- Épp a mentőt várom, ma 
már a tizenötödik kezelésre 
visznek. Nem vagyok jól , a 
szám is elferdült egy kicsit, de 
szeretném, ha Ief^pyképeznék 
a csipkéimet . Menjünk át a 
házba, mi télen itt lakunk a 
konyhában, hogy ne kelljen fű-
teni. 

Átmegyünk. Piroska néni, 
óvatosan lépkedve, a tiszta-
szobából már hozza is a kol-
lekciót. A beszéd láthatóan ne-
hezére esik, de azért nekifog, 
hogy megmutassa , hogyan 
készül a csipke. Apró gombos-
tűket ver az előrajzolt mintába, 
s az orsókkal köréjük kanya-
rintja a cérnát. 

- A brüsszeli vert csipke 
készí tését még k is lányko-
romban tanultam édesanyám-
tól. Hogy ő kitől tanulta, arra 
már nem emlékszem. Régen 
nem volt ez akkora divat, mint 
manapság. Mosl különösen a 
gallért keresik nagyon. Ötven 
éve, mióta az urammal ezen a 
tanyán élünk, azóta csak ezzel 
foglalkozom. 

• Mi a csipkeverés titka? 
- Ügyesen kell forgatni az 

orsókat. 
• Hallottam, sokan jelen-
keztek tanítványnak... 
- Most is van egy szegedi 

kislány, de a betegségem miatt 
nem bírom tanítani. A dolgait 
itthagyta, ha jobban leszek, 
visszajön. 

• A mintákat Piroska néni 
találja ki? 
- Nincs nekem annyi eszem. 

Régi újságokból meg Fürge 
Ujjakból másolom ki. Van egy 

pír-számlára, ilieve tőkeszám-
lára lehet helyezni. Mint isme-
retes, 1995-től már csak tőke-
számlán tartott befektetések 
után lehet személyi jövedelem-
adó kedvezményt igénybe ven-
ni. A számlára az 1995. január 
1. után elsődleges kibocsátás 
során vagy tőzsdei meg-
bízással, vásárolt részvények 
és befektetési jegyek kerülhet-
nek, s a számlán tartott befek-
tetések évi növekményének 30 
százaléka vonható le az adó-
ból. Nem mellékes szempont 
az sem, hogy a tőkeszámlán lé-
vő befektetések forgatásából 
származó árfolyamnyereséget 
nem terheli adó. 

Értékpapírszámlát, illetve 
tőkeszámlát valamennyi K & 
H bankfiókban nyitni lehet. A 
tőkeszámla nyitása díjmentes, 
csupán a számla vezetéséért 
számolnak fel díjat, ez az ér-
tékpapír névértékének 2 ezre-
léke, de minimum évi 5 ezer 

ügyes kezű, aranyos menyem, 
aki segít előrajzolni. 

• Ő nem akarta megta-
nulni a csipkeverést? 
- Dehogy i snem! Meg is 

tanúlta a lányával együtt, de 
nincs rá ideje, a kisteleki pos-
tán dolgozik, ő a főpénztáros. 

• Hol szokta a csipkéit 
eladni? 
- Vásárokon, kiállításokon. 

Az ország minden táján jártam 
már bemutatni a csipkeverés 
tudományát. 

• Sok csipkeverő van az 
országban? 
- Ma már elég sokan csip-

kéznek, én is sokakat megtaní-
tottam. 

• Mennyi ideig tart például 
egy gallért elkészíteni? 
- Akár egy hónapig is, mert 

aprólékos munka, ezért lassan 
halad. Ehhez képest nem adom 
drágán, a kisebb térítőkét 6-
700 forintért, a gallérokat 2 
ezer forintért árulom. 

Faggatnánk még a falon lát-
ható sok elismerő oklevélről, a 
csipkeverés tudományáról, de 
megérkeznek a mentősök, akik 
Kistelekre viszik kezelésre. 
Azt már a férjétől tudjuk meg. 
hogy jártak már náluk néme-
tek, ho l landok, svédek és 
ausztrálok, sőt egy spanyol 
gróf is feleségestül. Ők egy 
meghívólevelet is hoztak. Pi-
roska néni eddig még nem 
jutott el külföldre, reméljük 
még ez is s ikerülhet neki. 
Abban azonban biztosak le-
hetünk, hogy betegségéből fel-
épülve az orsókat újra kezébe 
veszi, és estig zsonglőrködik 
velük. 

H. Zs. 

forint. A számla évközi meg-
szüntetése esetén a minimum-
díj havi 500 forint. Az adóha-
tóság részére kiadott igazolás 
1000 forintba kerül. Az egyéb 
díjak megegyeznek az érték-
papír-számlánál alkalmazott 
díjértékekkel. A K & H tőke-
számlára jelenleg öt részvény 
(Danubius, Égis, Pick, Phar-
mavit . Glóbus) és négy be-
fektetési jegy (Profit , Profit 
Plusz, Pillér II., Profit Príma) 
kerülhet , később azonban a 
nagyobb forga lmú egyéb 
tőzsdei részvények esetében is 
mód nyílik erre. 

Az új befektetési lehetőség 
tovább szélesíti a K & H bank-
fiókokat felkereső ügyfelek 
választási lehetőségét megta-
karításaink legésszerűbb elhe-
lyezésére. A választást a bank-
fiókokban található részletes 
tájékoztató anyagokon túl a 
munkatársak személyes tanács-
adása is segíti. 

Ügyintézés: Szeged, Deák 
F. u. 17., h.-cs.: 8-15.30, p.: 
8-15 óráig. Szeged, Széchenyi 
tér 12., h . -p . : 8 - 1 2 . 3 0 . 
14-15.30, p.: 8-12.30, 14-14-
40 óráig. (x) 

A K E R E S K E D E L M I B A N K Rt. 
az alábbi befektetési és niegtakarftási lehetőségeket 
ajánlja tisztelt ügyfelei figyelmébe: 
- TREZOR ÉRTÉKJEGY ismétlődő és fix lekötésű, 

bankunk teljes körű garanciájával. 
23-30 % közötti kamat mellett 
30-730 nap közötti lekötésre. 

- PROFIT PRÍMA NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI 
JEGY folyamatos értékesítés és visszaváltás napi 
árfolyamon. A befektetők hozama visszaváltáskor 
árfolyamnyereség formájában realizálódik. 
Tőkeszámlára is elhelyezhető. 

-FORINTBETÉT-ELHELYEZÉS 
Vállalkozások, vállalkozók részére. 

futamidő kamat, évi % 
1 hó 23 
2 hó 24 
3 hó 26 

4-6 hó 27 
7-9 hó 27.5 

10-12 hó 28 
A kamal az összeg függvényében eltérhet. 

Címek: 
Szeged. Deák F. u. 17. Szeged, Széchenyi t. 12. 
Telefon: 421-421 Telefon: 421-111 

Pénztári órák: 
H-Cs 8-15.30 H-Cs 8-12.30, 14-15.30 
P 8-15.00 P 8-12.30, 14-14.40 

K E R E S K E D E L M I B A N K Rt. 

m ^ m • • • • • • • • m m l H H B B H l 

AHOL A PÉNZ DOLGOZNI KEZD. 

BOLT A BOLTBAN 
Az OFOTÉRT szegedi üzletében megnyílt a FOTEX TELECOM 
mintabolt ahol megtalálja a GSM mooiltelefonok és tartozékok 
széleskörű választékát. A helyszínen azonnal bekapcsolódhat 
a WESTEL 900 hamarosan országossá váló GSM hálózatába. 

VARJUK SZEGEDEN, 
A KÁRÁSZ U. 16. SZÁM ALATT. 
TELEFON: 62/312-390, 30/423-683 

• Prolit Príma belektetási jegy 

Kedvező hozam - lekötés nélkül 
A K & H bankcsoport ismét ú j befektetési lehetőséget 

kínál - a Profit Príma befektetési jegyet - azoknak az 
intézményi és magánbefektetőknek, akik pénzük tartós 
lekötése nélkül szere tnének kockáza tmentes , t isztes 
haszonra szert tenni. 


