
Érseki jubileum
2. oldal

FÜRDÕRUHA AKCIÓ
20–50% kedvezménnyel,

amíg a készlet tart!

Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig

szombaton: 10–13-ig

A színház Pék Matyi-
díjasai – 3. oldal

Csodák Háza létesül
Kecskeméten – 5. oldal

Éremmûvész sikerek
3. oldal

HABSZIVACS
BÚTORSZÖVET ÉS KÁRPITOSKELLÉKEK SZAKÜZLETE

Kínálatunkból:  � Mindenféle típusú és vastagságú habszivacs igény szerint
méretre vágva is!

� Bútorszövetek óriási választékban.

AKCIÓS BÚTORSZÖVETEK
KIVÁLÓ MINÕSÉG-KEDVEZÕ ÁR! 
SZIVACS-TRADE Kft. Szeretettel várjuk üzletünkben! 

Kecskemét, Csíksomlyói u. 15.  (az E5-ös út melletti Penny Market utáni 2. ház) 
Tel.: 06/76-484-732; Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig.

� Schwinn-Csepel kerékpárok nagy választékban
� Kerékpár-alkatrészek
� Motorkerékpár alkatrészek
� Autóalkatrészek keleti típusokhoz
� Nyugati autóalkatrészek
� Autóápolási és felszerelési cikkek
� Elektromos kerékpárok
� Varrógépek és alkatrészeik

SZIGMA TRADE KFT. Járműalkatrész szaküzlet

Kecskemét, Batthány u. 27. Tel.: 76/321−187 Tel./ fax: 76/418−036

Koszorú Andrásné
vezérképviselõ

ügynökségi irodája

Biztosítások kötése
� Lakásbiztosítás
� Társasház-biztosítás
� Mûtárgybiztosítás
� Kötelezõ- és cascobiztosítás
� Betegségbiztosítás
� Élet- és nyugdíjbiztosítás
� Baleset-, sí-, golf-, búvár-

biztosítás
� Extrém sport-, kerékpár-

biztosítás
� Utazási biztosítás
� Vállalkozói vagyonbiztosítás
� Szállítmány-fuvarozói biztosítás
� Felelõsségbiztosítás (tervezõi,

könyvelõi, építés – szerelés)

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4. 
Tel.:  76/504-111 Fax: 76/504-421

Mobil: 70/511-0703
e-mail: koszorune@microsystem.hu

Gépjármûátírás
teljes körû ügyintézéssel

– forgalomba helyezés – gépjármûátírás – kötelezõ biztosítás  
– okmányok pótlása – hitelügyintézés 
– személyes okmányok ügyintézése

www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94, 76/327-884

Kecskemétiek
testvérvárosi
látogatása 
Wadowicében
2. oldal

A fennállásának 10. évfordulóját ünneplõ kecskeméti
Aurin Leánykarnak a Porta Egyesület születésnapi par-
tit  szervezett a közelmúltban a Bugaci Karikás Csárdá-
ban . A világhírû kórus régi és  jelenlegi tagjait külön
busz szállította a látványos lovas programra, amit 
közös éneklés és finom vacsora követett. Azóta a 
leánykar megérkezett Angliába, ahol  pontosan annyi
koncertet adnak, ahány évesek. A részletekrõl bõveb
ben a 3. oldalon olvashatnak.

A fennállásának 10. évfordulóját ünneplõ kecskeméti
Aurin Leánykarnak a Porta Egyesület születésnapi par-
tit  szervezett a közelmúltban a Bugaci Karikás Csárdá-
ban . A világhírû kórus régi és  jelenlegi tagjait külön
busz szállította a látványos lovas programra, amit 
közös éneklés és finom vacsora követett. Azóta a 
leánykar megérkezett Angliába, ahol  pontosan annyi
koncertet adnak, ahány évesek. A részletekrõl bõveb
ben a 3. oldalon olvashatnak.

Születésnap
a pusztában
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soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését!
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

„Szövetkezeti minõségû” hitelintézeti szolgáltatások.
KIEMELT SZERZÕDÉSES BETÉTI KAMATOK

féléves és egyéves lekötésnél, valamint lekötés
nélkül is

1 éves lekötésû betétek kamata 12 %
Féléves lekötésû betétek kamata 11,5 %

Feltételek: 
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.

A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,5% ill. 2%.
1 éves lekötésû betétek kamata 11,6 %
Féléves lekötésû betétek kamata 11,1 %

Feltételek: 
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.

A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,1% ill. 1,6 %.
Lekötés nélküli betétek kamata 11%
Feltételek: 

Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
Gyámhatósági betét kamata 8,2%.

Élenjáró kamatok összeghatár nélküli lekötésekre betétkönyvben és számlán 8,7-9,2%.

A takarékszövetkezet preferált további szolgáltatásai
„SZIMMETRIA HITEL” LAKOSSÁGI  SZÁMLÁKHOZ. 

Vállalkozásoknak költségtakarékos  hitelkeret és Széchenyi Kártya hitel.
Bankkártya magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. 

Házi-Bank szolgáltatás.
A Takarékszövetkezet várja a régi és új -gyfeleit  kirendeltségein és központjában: 

Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös Szabadság tér 6. (53/550-150), 
Ágasegyháza(76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020), 

Helvécia (76/579-030), 
Izsák (76/568-000), Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)

ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL! JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

KIADÓ szeptembertõl
Kecskemét belvárosában 

a Végh Mihály téren kettõ különbejáratú földszinti, 

utcai üzlethelyiség 
és a tetõtérben külön bejáratú 

egyszobás lakás. 
Az épület iroda-üzlethelyiségként 

együtt használható.
Irányár: 150.000 Ft+áfa

Érdeklõdni: 30/9788-480

Jelen volt a tanácskozáson a
XX. század mindmáig legna-
gyobb hatású európai szentje,
Páter Pio atya szülõvárosának és
a késõbbi munkálkodásának te-
ret adó városka, Pietrecina és
San Giovanni Rotondo küldöttsé-
ge is. A Wojtyla család emlékét
oly hûen õrzõ város a vendéges-
kedés napjaira, a hagyományos
fesztiváli programok mellett, ko-
moly konzultációkat is napirend-
re tûzött. Az egyik fõ téma a val-
lásos turizmus volt. Mit tehetnek
a kultuszt ápoló települések, mit

kell tenniük, hogy igényesen, ih-
letetten akarják népszerûsíteni a
hozzájuk kapcsolódó nagy szü-
löttek életmûvét. Fontos, hogy
különösen a zarándokok foga-
dására felkészült katolikus tele-
pülések tudjanak egymásról, is-
merjék a jól bevált és hasznosít-
ható módszereket. Arra is lehe-
tõség nyílik – éppen a kapcsola-
tok erõsítése, hálózatok szerve-
zõdése okán -, hogy egyre töb-
beket tudjanak mozgósítani a
zarándokutakra, a kirándulá-
sokra, az áhítat helyszíneinek

felkutatására. Jól ismert, hogy
Magyarországon is egyre több
csodahely, búcsújáróhely szer-
vez más-más végállomásokkal
több stációs zarándokvonalat
(Mária-út, Szent István-út, Ho-
moktenger Csillaga-út). 

Wadowicében számos szerzõ-
dés is köttetett a partnervárosok
között. És sok-sok terv, konkrét
akcióprogram is létrejött a
szenthelyeket illetõen. Wado-
wicében örömmel tapasztalták a
delegációnk tagjai, hogy a má-
jusban átadott kecskeméti
Wojtyla Barátság Központ prog-

ramja, törekvései, céljai az ér-
deklõdés középpontjában áll
lengyel barátainknál.  A hoz-
zánk is ellátogatott wadowi-
ceiek áradozva szóltak a Kecs-
keméten tapasztaltakról, a vá-
ros, az egyház és a civilek, a
nemzetköziségben is például
szolgáló összefogásáról. Termé-
szetesen nem is Wadowice lett
volna a helyszín, ha a legtöbb
szó nem II. János Pál pápa élet-
mûvérõl, testamentumáról esett
volna. Az életmûvét elemzõ kon-
ferencia fõ elõadója az a Mns.

Slawomir Oder volt, aki XVI. Be-
nedek pápától megbízást kapott
Karol Wojtyla szentté avatásá-
nak intézésére, mint posztulátor.
A tartalmas elõadást követõ
konzultáción a három éve húzó-
dó elõkészítõ folyamat kritiku-
sabb kérdéseirõl tárgyaltak. E
témában korreferátumot mon-
dott Farkas P. József, a kecske-
méti delegáció vezetõje is.
Egyébként nagy sikerrel szere-
pelt immár a nagyobb nyilvá-
nosságnak szóló bemutatón,
Wadowice fõterén, a több ezres
hallgatóság elõtt a kecskeméti
delegáció, amely a ház prog-
ramját ismertette az érdeklõ-
dõkkel. Az elõadás, amely föl-
idézte a történelmi lengyel-ma-
gyar baráti kapcsolatokat is,
egyértelmûen nagy sikert, vas-
tapsot aratott. Városunk küldöt-
tei tárgyalást folytattak a két
napban Wadowice város veze-
tõivel, Daniela Strzeleckával, a
Karol Wojtyla Szülõház-Múzeum
igazgató-nõvérével, a helyi plé-
bánia vezetõivel, illetve az olasz
és német delegációkkal.

– Alkalmunk volt találkozni
szívélyes, baráti eszmecsere ke-
retében II. János Pál pápa ma
élõ, legkitûnõbb munkatársával
Stanislaw Dziwisz bíborossal,
Krakkó érsekével, aki negyven
évig volt az egyházfõ személyi
titkára – nyilatkozta lapunknak
a magyar delegáció vezetõje,
Farkas P. József. – A nagy tekin-
télyû fõpásztor szeretettel emlé-
kezett a Wojtyla Barátság Köz-
pont dolgozóinak 2008-as
krakkói vizitjére, és külön mél-
tatta a kecskeméti intézményt.
A szentmise végén – sokak vet-
ték ekkor körül a kecskemétie-
ket – megáldotta a kardinális a
Porta zászlaját, amelyet a mû-
kerti Assisi Szent Ferenc temp-
lom felszentelésekor kaptunk
dr. Bábel Balázs érsek úrtól. 

A Wojtyla Barátság Központ nemzetközi sikere 

Látogatás a pápa szülõvárosában 
EErreeddmméénnyyeess  ttaalláállkkoozzáássookk,,  ttáárrggyyaalláássookk  uuttáánn  éérrkkeezzeetttt  hhaazzaa  aa  kkeeccsskkee--
mmééttii  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ööttffõõss  ddeelleeggáácciióójjaa  aa  nnaappookkbbaann  WWaaddoowwii--
ccéébbõõll,,  aa  3300  eezzrreess  ddééll--lleennggyyeell  vváárroosskkáábbóóll..  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  mmuunnkkaattáárrssaaii
––  MMoollnnáárr  ZZoollttáánn,,  NNéémmeetthhnnéé  FFaarraaggóó  EErriikkaa,,  CCssoonnttooss  TTaammááss,,  IIrriinnaa
LLeesskkoowwsskkaajjaa  ééss  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff    ––    EEwwaa  FFiilliippiiaakk,,  IIII..  JJáánnooss  PPááll  ppááppaa
sszzüüllõõvváárroossaa  ppoollggáárrmmeesstteerréénneekk  mmeegghhíívváássáárraa  ttöölltthheetttteekk  nnééhháánnyy  nnaappoott
aa  tteelleeppüülléésseenn..  AA  sszzeerrvveezzõõkk  aa  XXXX..  ééss  aa  XXXXII..  sszzáázzaadd  ffoollyyaammáánn,,  aazz  eeggyy--
hháázz  sszzoollggáállaattáárraa  vváállaasszzttootttt  ffõõppaappookk,,  ppááppáákk  sszzüüllõõvváárroossaaiinnaakk  ddeelleeggáá--
cciióóiitt  hhíívvttáákk  mmeegg  aa  bbaarrááttii  üünnnneepprree..  NNáálluunnkk  uuggyyaann  nneemm  sszzüülleetteetttt  mméégg
eeggyyhháázzttöörrttéénneellmmii  sszzeemmééllyyiisséégg,,  áámm  éérrvvéénnyyeess  aapprrooppóónnaakk  sszzáámmííttootttt  aa
mmeegghhíívváásshhoozz  aazz,,  hhooggyy  WWaaddoowwiiccéénneekk  iimmmmáárr  hhaarrmmaaddiikk  éévvee  KKeeccsskkee--
mméétt  iiss  tteessttvvéérrvváárroossaa..  AAzz  iinnvviittáácciióótt  aa  nneemmrrééggeenn  ááttaaddootttt  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa
EEmmlléékkhháázz  mmeeggnnyyiittóójjáánn  ffooggaallmmaazzttaa  mmeegg  aa  vváárrooss  eellssõõ  eemmbbeerree..  KKiieemmeell--
vvee,,  hhooggyy  aa  mmeeggaallaappííttootttt  eemmlléékkhháázz  llááttvváánnyyoossaann  bbiizzoonnyyííttjjaa  aa  vváárrooss  eell--
kköötteelleezzeettttssééggéétt  aa  kkeerreesszzttéénnyy  éérrttéékkeekk  ééss  kküüllöönnöösseenn  iiss  IIII..  JJáánnooss  PPááll  éélleett--
mmûûvvee,,  tteessttaammeennttuummaa  ááppoolláássaa  üüggyyéébbeenn..

Megtelt a kalocsai székesegy-
ház csütörtökön délután azon
a Te Deumon, amelyen a hí-
vek, fõpapok és a megye pap-
sága mondott az Úrnak, emlé-
kezve a tíz évvel ezelõtt elbú-
csúzott korábbi érsekre, dr.
Dankó Lászlóra, valamint há-
lát adva azért az áldásos szol-
gálatért, amit utódjának, dr.
Bábel Balázs metropolitának
köszönhetünk.Épí tõ- taní tó
programok, nagy jelentõségû
beszédek, a közösséggel
együtt élõ, együtt gondolkodó
testvéri közvetlenség, családi-
as légkör, megfiatalodó papi
garnitúra… – Hosszan lehetne
sorolni, mi minden jellemezte
ezt az évtizedet. A misén és az
azt követõ találkozón részt vett

Julianus Janus érsek, vatikáni
nuncius, Kiss-Rigó László
szeged-csanádi és Mayer Mi-
hály pécsi püspök is. XVI. Be-
nedek pápa személyes küldöt-
te külön beszédben köszöntöt-
te a fõpapot. Áldozatos mun-
kájához a Jóisten áldását kí-
vánta.

Az ünnepségen – meghívás-
ra – részt vett a kecskeméti
Wojtyla Barátság Központ de-
legációja is. A püspöki palotá-
ban rendezett fogadáson át-
adták a jubileum alkalmából
vitt emlékeket, ajándékokat. A
Print 2000 Nyomda – a Porta
Könyvek sorozata keretében –
jelentette meg az évfordulóra
az érsek által legjobbaknak
ítélt száz verset. 

Érseki jubileum

AAzz  aallkkoottóó  ééss  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  aa  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  iiggaazzggaa--
ttóójjaa  aaddttaa  áátt  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzssnnaakk  TTóótthh  PPááll  zzoommáánnccmmûûvvéésszz  ((kköözzéé--
ppeenn))  mmeesstteerrmmûûvvéétt,,  aazz  éérrsseekkii  ppoorrttrréétt

A napokban tartották meg a
kecskeméti Barátok templo-
mában a Lakó Sándor Kama-
razenekar koncertjét, a Porta
Egyesület szervezésében.  Az
eredeti tervekben egy szabad-
téri mûsor szerepelt, ám a
szeles idõjárásra való tekintet-
tel, a templom falain belül
csendültek fel a gyönyörû dal-
lamok. 

Felvételünk akkor készült,
amikor a közönséget Bárkányi
Ernõ atya köszöntötte.

Felejthetetlen koncert

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kiala-
kított Szent Mihály Altemplomban
1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahe-
lyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 év-
re. Az urnahely-bérlés nincs vallá-
si felekezethez kötve. 

Tel.: Plébánia: 76/497-025, 
ügyfélszolgálat 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

SSttaanniissllaaww  DDzziiwwiisszz  kkaarrddiinnáálliiss,,  aakkii  4400  éévviigg  vvoolltt  IIII..  JJáánnooss  PPááll  sszzeemmééllyyii  ttiittkkáárraa,,  ééss  aakkii  jjeelleennlleegg  KKrraakkkkóó  éérrsseekkee
ggrraattuulláálltt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ddeelleeggáácciióó  ttaaggjjaaiinnaakk,,  aa  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  llééttrreehhoozzáássááhhoozz..
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Kiskölök koromban, egy
bugyutácska ifjúsági filmnek ez
volt a címe: Hurrá, nyaralunk!
Ez a szovjet sziporka kivételesen
mentes volt a partizánoktól, he-
lyettük egy idétlen, gumicsizmás
fickó tûnt fel benne lépten-nyo-
mon, hogy megkérdezze a ten-
gerparton vakációzó pajtásaitól:
– Hát tik meg itten, mit csinyál-
tok, he? – És mindig gyorsan
szívott egy jókorát, bazilika ki-
lincsnyire méretezett orrán.

Furcsa ez a megmaradt em-
lék. Ahogy furcsa a mai helyze-
tünk is. Mi is szívesen futkároz-
nánk valamelyik szép tenger
partján, de lassan már gumi-
csizmára sem telik… 

– Akár hogyan is számolgat-
tuk a nejemmel, tíz nap a legol-
csóbbnak mondott görög vagy
spanyol tengerparton, a két
gyerekkel, 4-500 ezer forint –
magyarázza az egyik kecske-
méti pedagógus. Majd részlete-
zi, hogy a legsilányabb apart-
man is százezer, az utazási költ-
ségek úgyszintén, ha nem rob-
ban le velük az öreg Opel. Amit
a két serdülõkorban lévõ fiú
megeszik, az itthon is egy va-
gyon, aztán egy-egy városné-

zést, múzeumi
látogatást, ki-
rándulást is be
kellene iktatni,
ha már ide-
gen földön jár
az ember. - Ez
nekünk álom
marad az idén
is…

L a p o z g a -
tom az ide-
genforgalmi
kiadványokat,
s igazat kell
adnom neki.
Pedig nem távol-keleti, dél-
amerikai körutazásról álmodoz-
nak õk, nem is Mauritius szigeti
üdülésrõl, ahol a prospektusok
szerint, esetenként 200 ezer fo-
rintnyi valutát is elkérnek a tu-
ristától a szállodában, egyetlen
éjszakáért. Csak szolidan pi-
henni szeretne valamelyik ten-
ger partján a családjával.

Azután lapozgatom a statisz-
tikai dokumentumokat, és azt
mondom, örüljön, hogy van
munkája! Hiszen a gazdasági
válság miatt, elképesztõ mére-
teket öltött térségünkben is a
munkanélküliség. Közben alig

telik el nap, hogy ne szólnának
a híradások valamilyen áreme-
lésrõl. A polgár meg szipoghat
(ha nem is akkorákat, mint a
filmbeli suttyó), és dörzsölgethe-
ti a szemét két ököllel. Vagy ha
akad valami munka, hát dol-
gozhat vakulásig, hogy a ten-
gerparti utazás helyett, egyre
jobban hasonlítson az útlevél
képéhez… Vagyis nagyon so-
kunktól hiába kérdezné meg
ezen a nyáron is bárki, hogy mit
„csinyálunk”, nem válaszolhat-
juk, örömünkben akkorát ugor-
va, mint a képen látható hölgy:
– Hurrá, nyaralunk!

Hurrá, nyaralunk!

– Egész életemben ott bujkált
bennem a mûfaj iránti rajon-
gás, mégis viszonylag késõn
lettem rendszeres színházláto-
gató – árulta el a Civil Napló-
nak Polyák Mátyás. – Az iroda-
lom volt a kedvenc tárgyam az
iskolában, a memoritereket a
mai napig kívülrõl fújom. Per-
sze gyerekként is tudtam, hogy
nekem nem ez a hivatásom, a
színpad helyett az üzleti élet-

ben kell helyt állnom. Tizenkét
éves koromtól magam terem-
tettem elõ, ami a megélheté-
semhez szükséges volt. Az élet
úgy hozta, hogy a sok munka
mellett nem jutott idõm a szín-
házra. 

Ma már szerencsére megte-
hetem, hogy Kecskeméten
minden darabot megnézzek,
volt olyan elõadás, amit hat-
szor is láttam. Szemezgetek a
fõvárosi teátrumok kínálatá-
ból, és ha tehetem, külföldön

is megtekintek egy-két jó elõ-
adást.  

– Egyik fõ támogatója voltam
az EST-em díjátadó gálának is,
tõlem vehette át az elismerést a
legjobb színész. Amikor a ren-
dezvény után hazamentünk,
nem hagyott nyugodni a gon-
dolat, hogy társulatunk színé-
szeinek kimagasló mûvészi
munkáját személyesen is meg-
köszönjem, megjutalmazzam.
Az elmúlt években nagyon kö-
zel kerültem ezekhez az embe-
rekhez, többen közülük barát-
ságukkal is kitüntettek. Látom,

mennyit dolgoznak, tudom,
mennyivel többet kell nyújtani-
uk vidéki színészként. Ezért is
döntöttem úgy, hogy díjat ala-
pítok elismerésem jeleként. 

– Tizenkilenc éves korom óta
mindenki Pék Matyinak hív, aki
ismer, így aztán nem volt kér-
dés, mi legyen a díj neve. Fel-
hívtam a direktor urat, Cseke
Péter pedig, nagy örömmel fo-
gadta az elképzelésemet. Más-
napra el is készültek az okleve-
lek, így este az Amadeus elõ-
adása után leptem meg a szí-
nészeket, minden külsõség nél-
kül. Megható pillanatok voltak,
a díjazottak örömét nehéz len-
ne elmesélni. Az elsimeréssel
hagyományt szeretnék teremte-
ni, így a következõ évadban is
számíthatnak Pék Matyira és a
díjára a kiemelkedõ alakítást
nyújtó mûvészek.

A színház Pék Matyi-díjasai
AA  nneevveess  vváállllaallkkoozzóó,,  PPoollyyáákk  MMááttyyááss,,  aa  PP&&PP  PPéékkáárruu  ttuullaajjddoonnoossaa  ddííjjaatt
aallaappííttootttt  aa  sszzíínnhháázz,,  aa  sszzíínnéésszzeekk  iirráánnttii  nnaaggyyrraabbeeccssüüllééssee  jjeellééüüll..  AA  PPéékk
MMaattyyii--ddííjjaatt  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  nnyyoollccaann  vveehheettttéékk  áátt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  KKaattoo--
nnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz  ttáárrssuullaattáánnaakk  ttaaggjjaaii  kköözzüüll..  AAzz  aaddoommáánnyyoozzóó  mmáárr  jjóó
iiddeejjee  nneemm  ccssaakk  üüzzlleettii  ssiikkeerreeiirrõõll  iissmmeerrtt,,  kköözzttuuddootttt  aazz  iiss,,  hhooggyy  eellkköötteellee--
zzeetttt  sszzíínnhháázzbbaarráátt..  KKéétt  éévvee  KKuunnsszzáálllláássoonn  aazz  õõ  jjóóvvoollttáábbóóll  vviihheettttee  sszzíínnrree
SSiirrkkóó  LLáásszzllóó  aa  FFuurrffaannggooss  PPéétteerr  llaakkooddaallmmaa  ccíímmûû  ddaarraabboott,,  aammiirrõõll  aazzóóttaa
iiss  bbeesszzééllnneekk  aa  hheellyybbeellii  ppoollggáárrookk..  

Sirkó László Az õrült naplójában és a Hello, Dollyban nyújtott ala-
kításáért, Danyi Judit a Liselotte és a májusért, illetve a Hajmeresz-
tõért kapta a megtisztelõ díjat. Kõszegi Ákos A kulcs és az Amadeus
címû darabbal vívta ki az adományozó elismerését. Csombor Teréz
a Hello, Dollyban és A Padlásban látható alakításáért, Szokolai Pé-
ter pedig, A komédiás had és a Hello, Dollyért vehette át a Pék Ma-
tyi-díjat. A háttéremberek közül Farkas József világítási felügyelõ
kapta meg az elismerést, aki az ESTem Gálán az Évad embere lett.
A díjazottakat, Polyák Mátyás megajándékozta egy kétszemélyes
egyiptomi utazással. A fiatal tehetségek közül ketten, megosztva
kapták a díjat: Sirkó Anna és Hajdú Melinda. 

SSiirrkkóó  LLáásszzllóó

CCssoommbboorr  TTeerréézz

DDaannyyii  JJuuddiitt

Tizenkilenc nap alatt 10 al-
kalommal koncerteznek, szá-
mos bemutatót tartanak a Ko-
dály-módszerrõl, de a legfonto-
sabb az, hogy együtt élnek, ta-
nulnak, énekelnek az angliai
iskolák kórusainak tagjaival a

kollégiumokban, illetve a brit
családoknál.

– A kórusok fontos civil kö-
zösségek voltak és szerencsé-
sebb országokban azok is ma-
radtak. Magyarországon is az-
zá kellene válniuk. A mûvésze-
ti tevékenység, a közösségépí-

tés, a sok munkával elért sike-
reken alapuló jogos büszkeség
átélése, más népek életének,
kultúrájának megismerése
mellett, ez is programunk lé-
nyeges eleme – mondta eluta-
zásuk elõtt Durányik László. –

Reméljük, sikeres koncertek
után, élményekkel gazdagon
térünk haza. Ezekkel az utak-
kal hazánk és Kecskemét jó
hírnevét is erõsítjük. Örülnénk,
ha minél több helyen sikerülne
felkelteni vagy megerõsíteni a
Kodály-módszer iránti érdeklõ-

dést. Bízunk benne, hogy sok
személyes kapcsolat alakul ki
a programban részt vevõk kö-
zött, amit a modern eszközök-
kel könnyen fenntarthatnak,
bõvíthetnek. Szeretnénk, ha át
tudnánk venni mindazt, ami
jó, követendõ, és egy-két do-
logban mi is példaként szol-
gálhatnánk vendéglátóink szá-
mára. 

Éveknek kell eltelniük, hogy
meglássuk, tevékenységünk
milyen hatással volt az embe-

rekre, és rajtuk keresztül a vi-
lágra. Erre jó példa a szépen
fejlõdõ, sikeres Chipping
Campden Zenei Fesztivál is,
amelynek elindításában ko-
moly szerepe volt iskolánk kó-
rusainknak – bár ezt elõre nem
láthattuk. 

Angliában az Aurin Leánykar 
ÓÓrriiáássii  éérrddeekkllõõddééss  öövveezzttee  aa  kkeeccsskkeemmééttii  AAuurriinn  LLeeáánnyykkaarr  kköözzeell--
mmúúllttbbaann  rreennddeezzeetttt  jjuubbiilleeuummii  kkoonncceerrttjjéétt  ééss  aazz  aazztt  kköövveettõõ  bbuuggaaccii
öörröömméénneekklléésstt..  ÖÖrröömmmmeell  úújjssáággoollhhaattjjuukk,,  hhooggyy  DDuurráánnyyiikk  LLáásszzllóó  vvii--
lláágghhíírrûû  kkóórruussaa  jjeelleennlleegg  aazz  aanngglliiaaii  kköözzöönnssééggeett  kkáápprráázzttaattjjaa  eell,,
aahhooll  hheetteeddiikk  aallkkaalloommmmaall  vveesszz  rréésszztt  ttuurrnnéénn..  AA  KKooddáállyy  IIsskkoollaa  ttaa--
nnuullóóii  mméégg  aa  nnaappookkbbaann  iinndduullttaakk,,  ééss  rröövviidd  ppáárriizzssii  ttaarrttóózzkkooddááss
uuttáánn  vváággttaakk  nneekkii  aa  sszziiggeettoorrsszzáággii  úúttnnaakk..

– Eredetileg orvosnak ké-
szültem, egyszerûen lenyûgö-
zött az emberi test szépsége,
összetettsége. A kedvenc té-
mám ez is maradt: a figurális
szobrászat, az emberi test áb-
rázolása. A másik nagy szerel-
mem most az éremmûvészet -
nyilatkozta lapunknak Szilvási
Judit, akinek a neve ismerõsen
csenghet olvasóinknak, hiszen
õ formázta újra a Sasfészek
Vendéglõ szomszédságában
található Szomorú Jézus szob-
rot. – Az éremmûvészet szá-
momra sokkal misztikusabb,
mint egy monumentális alko-
tás. Egy hat plakettet tartalma-
zó absztrakt sorozattal indul-
tam a versenyen. Alkotásukkor
az olvasott és a megélt élmé-

nyek, a belsõ vívódások, örö-
mök, szorongások inspiráltak.  

Sipos Orsolya már általános
iskolás kora óta foglalkozik
rajzzal, majd a középiskolai ta-
nulmányai alatt találkozott Fritz
Mihály szobrászmûvésszel. Az õ
irányítása mellett ismerkedett
meg az éremmûvészet szépsé- geivel, amit azóta is lenyûgözõ-

nek talál. 
A hazai éremmûvészet a vi-

lág élvonalához tartozik szelle-
miségében, stílusában, anyag-
kezelésében egyaránt, azon-
ban sajnos mostanában egyre
kevesebben szakosodnak erre
tanulmányaik során. Jó tudni,
hogy ilyen az ifjú „utánpótlás”,
akikre nem csak a kecskeméti-
ek, hanem az egész ország
büszke lehet.

Éremmûvészeink sikere
SSoopprroonn  aaddootttt  ootttthhoonntt  aazz  OOrrsszzáággooss  ÉÉrreemmbbiieennnnáálléénnaakk,,  aammeellyy  6633
mmûûvvéésszz  kkééttsszzáázznnááll  ttööbbbb  mmuunnkkáájjáátt  vvoonnuullttaattttaa  ffeell..  AA  bbiieennnnáálléénn  kkéétt
iiffjjúú  kkeeccsskkeemmééttii  éérreemmmmûûvvéésszz  iiss  eelliissmmeerrééssbbeenn  rréésszzeessüülltt..  SSzziillvváássii
JJuuddiittnnaakk  aa  MMaaggyyaarr  ÉÉrreemmmmûûvvéésszzeettéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  ddííjjáátt  ííttééllttéékk  ooddaa,,
SSiippooss  OOrrssoollyyaa  ppeeddiigg,,  aa  KKóóttaaii  JJóózzsseeff  ööttvvöössmmûûvvéésszzrrõõll  eellnneevveezzeetttt
eelliissmmeerréésstt  vveehheettttee  áátt..

Augusztus elsõ hétvégéjén lovas
napokat rendez Lajosmizsén a
Táltos Birtok Alapítvány, a helyi
polgármesteri hivatal támoga-
tásával. 

Szombaton zajlik majd a ket-
tesfogatok versenye, vasárnap

pedig, a díjugratók mérik össze
tudásukat. A különbözõ nehéz-
ségû kategóriák mellett, az or-
szágos amatõr bajnokság for-
dulóit is megrendezik, Aranyos
Kupa néven, felnõtt és ifjúsági
kategóriában.

Lajosmizsei lovas napok
Alföldi Civil Napló 
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SSiippooss  OOrrssoollyyaa

SSzziillvváássii  JJuuddiitt

ÜÜnnnneeppllõõkk  ééss  üünnnneeppeelltteekk..  AAzz  AAuurriinn  kkeeccsskkeemmééttii  kköözzöössssééggee  nneevvéébbeenn  JJaakkóó  LLaajjooss  mmeesstteerrccuukkrráásszz  ééss
KKoovvááccss  TTiibboorr  mmeesstteerrsszzaabbóó  kköösszzöönnttööttttee  aa  110000  ttaaggúú  kkóórruusstt  ééss  vveezzeettõõjjéétt..  MMiinnddeennkkiinneekk  jjuuttootttt  

eeggyy  jjuubbiilleeuummii  sszzeelleett  aazz  üünnnneeppii  JJaakkóó--ttoorrttáábbóóll..
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Telefon: 76/441-363, e-mail:
thermal@thermaltiszapart.hu
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A napokban tartot-
ták a Szent Mihály
templom építõi az
úgynevezett kékesdi
disputát: a tíz évvel
ezelõtt elindított
építkezés finisét
megelõzõ utolsó ko-
ordinációt. Az ese-
ményen jelen volt
Wolf Gyula, a Pécsi
Egyházmegye gaz-
dasági igazgatója,
Kóbór Miklós fõmér-
nök, Dévényi Sándor
Kossuth-díjas építõmûvész, a
templom megálmodója, és a
kecskeméti Porta Közösségek
Szövetségének elnöke, Farkas P.
József is, hiszen a meghívók sú-
lyos milliók megszerzését kérték

az országos hírû civil szervezõ-
déstõl. 

Számos nyitott kérdés volt na-
pirenden, mindenek elõtt az,
hogy mi mindennek kell még
feltétlenül elkészülni szeptember

26-ig, a fölszentelés napjáig, és
mi az, amely halasztható fázis.
Most úgy tûnik, hogy nem lesz
akadálya a tervezett idõben va-
ló ünnepi misének: Szent Mi-
hályra elkészül a várva várt

templom. A Porta Közösségek
Szövetsége mintegy 15 millió
forintot vállalt, ennyi pénzt,
ilyen értékû munkát, áldozatot
próbál szervezni a felajánlóktól. 

Amint az már közismert, a
templomépítéséhez tíz évvel ez-
elõtt személyesen Orbán Viktor,
akkori miniszterelnök adott 12
millió forintos támogatást. Ez
azonban, csak a beruházás
költségeinek tíz százalékát fe-
dezte. A munkálatok egy idõ
után – minden nemes erõfeszí-
tés ellenére – megrekedtek. A
Porta képviselõinek lelkes hoz-
záállása kellett ahhoz, hogy a
reménytelenséget ismét új re-
mény váltsa föl és folytatódja-
nak a munkák a kékesdi temp-
lomdombon. 

– Nagy örömmel fogadták
szállodánk vendégei a felújítást,
amire régóta készültünk. A ta-
vasszal befejezett fejlesztés egy
nagyszabású projekt részeként
valósult meg, mintegy 100 millió
forintból. Az eredeti tervek szerint
60%-os szállodabõvítést hajtot-
tunk volna végre, és egy komplett
fedett fürdõ, valamint mélygarázs
is épült volna a hotelhez. A gaz-
dasági válság azonban, sajnála-
tosan közbeszólt, ezért a tulajdo-
nos egyelõre nem merte felvállal-
ni a teljes beruházást.

– Bízunk benne, hogy a követ-
kezõ években folytatódnak fej-
lesztéseink, ennek érdekében ak-
tív pályázati munkát folytatunk.
Uniós támogatással szeretnénk
megoldani a szálloda alternatív
energiával történõ fûtését-hûtését,
ami együtt járna az összes nyílás-
záró cseréjével, valamint a szige-
teléssel. Szerencsére a gazdasági
válság jelentõsen nem csökken-
tette a szállodánk iránti érdeklõ-
dést. Szállodánk vendégeinek
90%-a belföldrõl érkezik, 70-

80%-uk TB-s alapon történõ
gyógykezelést vesz igénybe ná-
lunk. Az év elején ugyan gyen-
gébb volt valamelyest a forgal-
munk, de júliusi, augusztusi és
szeptemberi foglalásaink már el-
érték a tavalyi szintet. Ez elsõsor-
ban kiváló adottságainknak, va-
lamint országos szinten is kedve-

zõ árainknak köszönhetõ. Nagy
elõnyünk, hogy a hotelnek saját
gyógyvizes kútja van, amelybõl
42 Celsius fokos víz csobog.
Visszatérõ vendégeink azért is
kedvelik ezt a helyet, mert itt csa-
ládias hangulatban tölthetik a
gyógyulásukhoz, feltöltõdésükhöz
szükséges idõt. Százszobás szál-

lodánkhoz egy másfél hektáros
festõi park tartozik, így aki csend-
re, pihenésre vágyik a hétköznap-

ok rohanása után, biztosan jól ér-
zi magát nálunk. Fürdõnk reggel
héttõl este 8-ig tart nyitva, a sza-
unát és a sókabint egész nap té-
rítésmentesen használhatják
vendégeink. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy
a világon elsõként nálunk alkal-
mazták a súlyfürdõt, amit itt pró-

bált ki a Moll házaspár 1953-
ban. Emellett vizes kezelések,
tangentoros, víz alatti masszázs,
iszapkezelés, gyógymasszázs,
szénsavfürdõ és különbözõ elekt-
romos kezelések is szerepelnek
gyógyszolgáltatásaink között –
nyilatkozta lapunknak az igaz-
gató. – Mindezek hozzájárultak
ahhoz, hogy Hévíz legrégibb,
immár 81 éve mûködõ szállodá-
ja a miénk; van olyan vendé-
günk, aki fél évszázada minden
évben eljön hozzánk gyógyulni
és kikapcsolódni.

Hotel Aquamarin
Hévíz, Honvéd u. 14.

Tel.: 83/545-960
e-mail: 

aquamarin.heviz@
t-online.hu

www.hotelaquamarin.hu

Hotel Aquamarin – Tovább bõvült és szépült

Finis Kékesden – a Portával 

MMáárrcciiuussbbaann  aaddttáákk  áátt  HHéévvíízz  lleeggrrééggeebbbbeenn  mmûûkkööddõõ  ggyyóóggyysszzáállllóójjaa,,  aa
HHootteell  AAqquuaammaarriinn  tteelljjeesseenn  ffeellúújjííttootttt  sszzáárrnnyyáátt  5566  sszzoobbáávvaall..  NNeemm  ccssaakk
kkíívvüüllrrõõll  sszzééppüülltt  mmeegg  aazz  ééppüülleettnneekk  eezz  aa  rréésszzee,,  ddee  kkiiccsseerrééllttéékk  aa  nnyyííllááss--
zzáárróókkaatt,,  úújj  bbúúttoorrookkaatt  kkaappttaakk  aa  sszzoobbáákk  ééss  aa  hhoozzzzáájjuukk  ttaarrttoozzóó  ffüürrddõõsszzoo--
bbáákk  iiss  úújjjjáásszzüülleetttteekk..  AA  rréésszzlleetteekkrrõõll  NNéémmeetthh  JJóózzsseeff  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóótt
kkéérrddeezzttüükk..

az Öreg Tanyacsárdában
2009. július 5. (vasárnap)

Ezen a vasárnapon a gyümölcsöké a fõszerep:
� Rózsabarack-krémleves citromfüves tejszínhabbal
� Õszibarackos pisztángfilé zöldséges metélttel
� Csirkemellfilé grillezve mézes-bazsalikomos sárgabarackkal
� Õszibarackos túróval töltött palacsinta vaníliamártással
� Barackos-tejszínes kocka

Tanyacsárda Kft., Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/ 356- 010; Fax: 76/ 356- 576

www.tanyacsarda.hu; tanyacsarda@tanyacsarda.hu

Szeretettel várjuk!

Dráguló parkolás
Július 1-jétõl mélyebbre kell nyúlnunk a zsebünkbe, ha Kecskemét
fizetõ parkolóhelyeit szeretnénk igénybe venni. Minimál értékben
nõnek a nettó díjak, és számolnunk kell az áfa húszról huszonöt
százalékra történõ emelésének következményeivel is. A Piac-és
Vásárigazgatóság – az igazgató szerint – kénytelen volt emelni a
tarifát, hiszen három éve változatlanok Kecskeméten a parkolási
díjak.  A kiemelt zónákban 120-ról 130 forintra növekedett a
félóránként fizetendõ díj. Az 1-es zónában 90-rõl 100-ra, a 2-es
zónában pedig, 80-ról 90 forintra emelék a díjat. A bérletekért szin-
tén többet kell fizetnünk, de az elõre megváltottakra természetesen
nem vonatkozik az áremelés.

Ünnepélyes keretek között, a
Kecskeméti Városháza díszud-
varában mutatták be a Város
Borát: a rajnai rizlinget. A ne-
mes nedût készítõ izsáki csalá-
di vállalkozást Varga Árpád és
felesége, Ildikó igazgatja.
Több rangos versenyen is

ezüst-, illetve aranyérmesek
lettek, tavaly pedig, cserszegi-
jük a Bács-Kiskun Megye Leg-
jobb Fehérbora címet nyerte
el. Mint megtudtuk, a rajnai
rizling 12% alkohol tartalmú,
összetétele, savtartalma miatt
fröccsnek is kiváló a minden-

napokon, de remek választás
egy ünnepi asztalra is. Varga
Árpád elmondta, hogy a Vá-
ros Bora a kiskereskedelem-
ben egyelõre csak kevés he-
lyen lehet kapható. De az iga-
zán elszántak számára ez
nem jelenthet akadályt.

Rajnai rizling a Város Bora Forrás
A Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés legutóbb ülé-
sén, a képviselõk egyhan-
gú szavazással, ismét dr.
Füzi László irodalomtörté-
nészt a nevezték ki a kecs-
keméti Forrás Kiadó veze-
tõjének.  
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Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy a neves kecskeméti ven-
déglátós Pápics család népe-
sebb lett három csöppséggel.
Viktor  felesége, Ági, hármas
ikreknek adott életet. A gyö-
nyörû kislányok – Natali, Nikol
és Noémi remekül vannak, hi-
szen mindegyikük két kiló kö-
rüli súllyal érkezett, ami csoda-

számba megy hármas ikrek
esetében. Az édesapa, a River
Pub vezetõje, és a nagypapa,
a Sugovica Halászcsárda veze-
tõje különösen nagy izgalom-
mal várja haza a csöppsége-
ket. Az Alföldi Napló Szerkesz-
tõsége sok boldogságot és jó
egészséget kíván az egész csa-
ládnak!

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA

Kérje árajánlatunkat!

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470

weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu

titkarsag@hknyomda.hu

Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,

regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.

Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött

kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!

AA  nnaappookkbbaann  íírrttáákk  aalláá  aa  ""MMûûsszzaa--
kkii--tteerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii  ttuuddáássbbáá--
zziiss  iinnffrraassttrruukkttuurráálliiss  ffeejjlleesszzttééssee  aa
KKeeccsskkeemmééttii  FFõõiisskkoolláánn""  ccíímmûû  pprroo--
jjeekktt  ttáámmooggaattáássii  sszzeerrzzõõddéésséétt..  BBiizz--
ttoossssáá  vváálltt  tteehháátt::  mmeeggvvaallóóssuullhhaatt--
nnaakk  aazzookk  aa  ffeejjlleesszzttéésseekk  aa  ffõõiisskkoo--
lláánn,,  aammeellyyeekkrree  ccssaakknneemm  kkéétt  ééss
ffééll  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  uunniióóss  ttáámmoo--
ggaattáásstt  nnyyeerrtt  aazz  iinnttéézzmméénnyy  aazz  ÚÚjj
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  FFeejjlleesszzttééssii  TTeerrvv
TTáárrssaaddaallmmii  IInnffrraassttrruukkttúúrraa  OOppee--
rraattíívv  PPrrooggrraammjjáábbóóll..

– Nagyon vártuk már ennek a
támogatási szerzõdésnek a létre-

jöttét, hiszen aláírásával egy
újabb lépéssel jutottunk közelebb
ahhoz, hogy megkezdõdhessen
a beruházás, a tervezett építkezé-
sek és eszközbeszerzések –

mondta köszöntõjében dr. Danyi
József rektor azon a sajtótájékoz-
tatón, amelyen a projekt részlete-
it ismertették. – Fõiskolánk célki-
tûzése, hogy képzési-kutatási te-
vékenységével meghatározó tu-
dásbázisa legyen a régiónak, és
országos szinten is javuljon a
megítélésünk. Ez a most induló
projekt lehetõvé teszi, hogy az in-
tézmény olyan infrastrukturális és
technikai fejlesztéseket hajtson
végre a mûszaki és természettu-
dományok területén, amelyek ré-
vén elérhetjük kitûzött céljainkat.

A harminckét hónaposra ter-
vezett rendkívül összetett fejlesz-
tési elképzeléseket Földesi Gab-
riella projektvezetõ ismertette a
sajtótájékoztató résztvevõivel. 

– A projekt legnagyobb érté-
kû – mintegy egymilliárdos –
beruházása a homokbányai Tu-
dósház kialakítása az egykori
szovjet laktanya területén. A
projekt révén a Tanítóképzõ Fõ-
iskolai Kar területén új oktatási-
módszertani központ épül, a
GAMF Karon pedig a volt torna-
terem alakul át – szerves egy-

ségben a közvetlenül mellette
található könyvtárral – egy hat-
van számítógépet befogadó
infotérré. Emellett több labor és
szaktanterem kap speciális,

csúcstechnológiájú eszközöket,
melyek a kutatást és a fejlesztést
segítik. A beruházásokkal pár-
huzamosan történik az intéz-
mény teljes informatikai hálóza-
tának korszerûsítése – ismertette
a részleteket Földesi Gabriella
projektvezetõ.

A tervek szerint a projekt
2011. novemberében zárul. El-

sõ állomásai, az infotér és az
oktatás-módszertani központ
már jövõ õszre készen is lesz-
nek, a diákok legnagyobb örö-
mére.

Uniós milliárdok a modern fõiskoláért

– Határozott célunk, hogy a
nagy hagyományokkal rendel-
kezõ megyei szervezetünk elis-
mertségét tovább növeljük a
jövõben, megújítva a gazdasá-
gi és társadalmi élet szereplõi-
vel, a többi civil egyesülettel
való kapcsolatainkat, aktív
közhasznú szerepet vállalva a
szakmai érdekképviselet terüle-
tén – nyilatkozta lapunknak
Benyó Lászlóné.

––  AAzz  eeggyykkoorrii  zzssiinnaaggóóggaa,,  aa
TTuuddoommáánnyy  ééss  TTeecchhnniikkaa  HHáázzaa
KKeeccsskkeemméétt  eeggyyiikk  lleeggsszzeebbbb  mmûû--
eemmlléékkii  ééppüülleettee..  AA  ffeennnnttaarrttáássáá--
hhoozz  kkaappnnaakk  vvaallaammii  kköözzppoonnttii
ttáámmooggaattáásstt??

– Ma már egy vasat sem,
mindenre pályáznunk kell. Na-
gyon fontos, hogy a ház kü-
lönbözõ helyiségeinek (irodák,
elõadótermek, elõterek) bér-
beadása mellett, saját rendez-
vényekkel, képzések, tanfo-
lyamok, tréningek, nyári aka-
démiák, tanulmányutak szer-
vezésével, új, magas színvona-
lú szolgáltatások bevezetésé-
vel is növelni tudjuk bevétele-
inket. 

––  KKoonnkkrrééttaann  mmiillyyeenn  sszzoollggááll--
ttaattáássookkrraa  vváállllaallkkoozznnaakk??

– Az alaptevékenységünk az

elsõdleges, de azon felül,
egyebek mellett pályázati pro-
jektek elkészítését, pénzügyi
tevékenységeket, információs
ismeretterjesztést, iskolán kívü-
li felnõttképzést, különbözõ
szakmai tájékoztatás is kíná-
lunk. A szolgáltatásainkat
szakképzett munkatársaink
végzik, esetenként külsõ szak-
értõk, illetve szakértõ cégek
bevonásával.

– Nagyon fontos törekvése
szervezetünknek a kapcsolatok
kiépítése, az együttmûködési
lehetõségek minél jobb kiépí-
tése a tagszervezetekkel, és
más érdekképviseleti, közigaz-
gatási, hatósági és oktatási
szervekkel, a közös érdekek

alapján – kapcsolódik beszél-
getésünkhöz Rácz Géza, aki
négy éve társadalmi elnöke a
MTESZ megyei szervezetének.
– Ugyanis ezek a nemzetközi,
országos, regionális és kistér-
ségi kapcsolatok nélkül nehéz
lenne ágazatorientált képzé-
sek, tréningek, fórumok, kon-
ferenciák és kiállítások szerve-
zésére vállalkozni, az együtt-
mûködõ partnerek, szerveztek,
intézmények és vállalkozások
igénye szerint.

––  AA  nnaappookkbbaann  iiss  zzaajjllootttt  eeggyy
oorrsszzáággooss  ttaalláállkkoozzóó  KKeeccsskkeemméé--
tteenn,,  aammiinneekk  öönnöökk  vvoollttaakk  aa  hháá--
zziiggaazzddááii..

– Így igaz, itt zajlott a VII.
Vasúti Hidász Konferencia,
aminek mi adtunk otthont. És

most vagyunk túl egy szabad-
kai fórumon, amit a vajdasági
mûszaki vállalkozások képvi-
selõinek, mérnökeinek szervez-
tünk, külügyi pályázati támo-
gatással – mondja Benyó Lász-
lóné. – És tényleg külön hang-
súlyt érdemelnek a jó kapcso-

latok, különösen az ilyen több
napos rendezvényeket illetõen,
hiszen pénz egyre kevesebb jut
ezekre a találkozókra, a konfe-
renciák szervezésére vállalko-
zók száma, vagyis a konkuren-
cia viszont egyre nagyobb.

––  KKeeccsskkeemméétteenn,,  eeggyy  MMTTEESSZZ
ffóórruummoonn  ffooggaallmmaazzóóddootttt  mmeegg
1122  éévvvveell  eezzeellõõtttt,,  hhooggyy  nnoovveemm--
bbeerr  33--aa  lleeggyyeenn  aa  MMaaggyyaarr  TTuuddoo--
mmáánnyy  NNaappjjaa..  ÍÍggyy  iiss  lleetttt,,  ss  aazzóóttaa
mmiinnddeenn  eesszztteennddõõbbeenn  jjeelleennttõõss
sszzeerreeppeett  vváállllaallnnaakk  öönnöökk  eezzeenn
aazz  üünnnneeppeenn  aa  mmeeggyyeeii  ttuuddoommáá--
nnyyooss  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaattookk
sszzeerrvveezzéésséébbeenn..

– Valóban, ráadásul nem
csak a megyeszékhelyen, ha-
nem Baján, Kiskunhalason és
Kalocsán is igény mutatkozott
ezekre a tudományos fóru-
mokra az elmúlt évek során. A
Kecskeméti Fõiskola minden
alkalommal a legaktívabb
résztvevõje ennek a rendez-
vénysorozatnak, s kétségtele-
nül az egyik legjobb partnere
is a MTESZ megyei szervezeté-
nek. Az elmúlt évben például,
közösen pályáztunk egy új el-
képzelés megvalósítására: A
fõvárosi Csodák Palotájának
mintájára, szeretnénk létre-
hozni idényjellegûen a Cso-
dák Házát Kecskeméten. Ha
sikerül támogatást nyerni rá,
akkor öt éven át, minden nyá-
ron három hétig várjuk az ér-
deklõdõket komplex termé-
szettudományi programokra,
minden korosztálynak kínálva
érdekes élményeket a techni-
ka világából. 

MTESZ-es helyzetjelentés 

Csodák Háza létesül Kecskeméten
AA  MMûûsszzaakkii  ééss  TTeerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii  EEggyyeessüülleetteekk  SSzzöövveettssééggéénneekk  BBááccss--
KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  SSzzeerrvveezzeettee  jjeelleennlleegg  2222  ttaaggeeggyyeessüülleetteett  ttöömmöörríítt..  AA  kkeeccss--
kkeemmééttii  TTuuddoommáánnyy  ééss  TTeecchhnniikkaa  HHáázzáátt  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa  kköözzöösseenn  mmûûkköödd--
tteettiikk  aa  TTIITT  mmeeggyyeeii  sszzeerrvveezzeettéévveell,,  ss  mmiinntt  iissmmeerreetteess,,  eezz  aa  kköözzöösskkööddééss
nneemm  mmiinnddiigg  vvoolltt  ffeellhhõõttlleenn::  TTööbbbb  eesszztteennddõõnn  áátt,,  iiggeenn  hhûûvvööss  vviisszzoonnyy
jjeelllleemmeezzttee  aa  kkéétt  cciivviill  sszzeerrvveezzõõddééss  vveezzeettõõiinneekk  kkaappccssoollaattáátt..  TTaavvaallyy
aazzoonnbbaann,,  sszzeemmééllyyii  vváállttoozzááss  ttöörrttéénntt,,  aa  MMTTEESSZZ  úújj  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóó--
jjaa  BBeennyyóó  LLáásszzllóónnéé  lleetttt,,  ss  mmáárraa  nneemm  ccssuuppáánn  aa  bbéékkééss  eeggyymmááss  mmeelllleetttt
ééllééss  ffeellttéétteelleeii  rreennddeezzõõddtteekk,,  ddee  aa  kkööllccssöönnööss  eellõõnnyyöökköönn  aallaappuullóó,,  jjóó
eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  vváálltt  jjeelllleemmzzõõvvéé  aa  kkéétt  sszzeerrvveezzeett  kköözzöötttt..  

BBeennyyóó  LLáásszzllóónnéé

RRáácczz  GGéézzaa

Megérkeztek
a Pápics lányok

Egy feledhetetlen kirándulást
köszöntek meg a Wojtyla Ba-
rátság Központnak a kecske-
méti Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola hátrányos hely-
zetû gyermekei. A harmadik
és a negyedik osztályt lepte
meg az intézmény egy kirán-

dulással, így a Kelemen-széki
szikes tavakhoz utazhattak a
diákok. A programban az ot-
tani gazdag élõvilág felfede-
zése, a régi pásztor életmód
és gasztronómia megismeré-

se szerepelt. A gyerekek re-
mekül érezték magukat a
madárparadicsomban, így
mikor a tanító néni az utolsó
rajz órán megkérdezte tõlük,
hogy mi volt a legemlékeze-
tesebb ebben a tanévben,
kórusban mondták: a mada-

ras kirándulás. A két osztály
emlékül 1-1 rajzot készített,
amit egy köszönõ levéllel
együtt küldtek el a Wojtyla
Barátság Központ munkatár-
sainak.

Rajzaikkal mondtak
hálás köszönetet 
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A Hajós-bajai borvidék 
elsõ borturisztikai központja

Megérdemelt, méltó figyelmet kap a magyar bor és pálinka az újonnan épülõ császártöltési
Pincelakat Borházban. 

Kiskõrös és térsége változatos, vadregényes tájakkal, hagyományokkal, gasztronómiai
különlegességekkel, kitûnõ borokkal, gyógyító vizekkel és szabadidõs lehetõségekkel várja
látogatóit. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelõ programot, hi-
szen lehet itt túrázni, kerékpározni, lovagolni, horgászni, vadászni, fürdeni, gyógyulni, kul-
turálódni, bort és pálinkát kóstolni.

A kistérségbe érkezõ turisták igényeihez kapcsolódva magasabb színvonalú, sokszínû tu-
risztikai termékek kialakítása az új beruházás fõ célja. A hajósi-bajai borvidék látogatóba-
rát fejlesztése, a Pincelakat Borturisztikai Központ létrehozása lehetõvé teszi a bor- és pá-
linkakultúra magas színvonalú megismerését az ide érkezõ turisták körében.
A Pincelakat Borház szolgáltatásai:

� Bor- és pálinkaturizmus, komplex szolgáltatási csomagokkal
� Interaktív információs iroda
� Borúti szolgáltató központ
� Oktatási és konzultációs központ
� Szivartrezor

A beruházás megvalósításának tervezett ideje: 2009. augusztus – 2010. augusztus
Bõvebb információ: Konrád Emília (36) 30 9898 353; konrademilia@tolna.net 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap társfinanszírozásával valósul meg.
ÚMFT infovonal: 06-40/638-638

nfu@meh.hu  � www.nfu.hu 

PINCELAKAT BORTURISZTIKAI KÖZPONT

Olvasóink jelezték: nagy
örömmel látják, milyen lázas
munka folyik még mindig a
közelmúltban megújult Wojty-
la Barátság Központban. Ezért
is igyekszünk a hátralévõ fel-
adatok minden fázisáról hírt
adni hasábjainkon. Természe-
tesen a hétvégén sem pihen-
tek a Wojtyla csapat elkötele-
zett tagjai. Fotósunk Béni Ti-
bor nemzetõrt és társát kapta
lencsevégre, akik kétkezi
munkájukkal támogatják az
intézményt, s a  szociális he-
lyiségek átalakításán dolgoz-
tak szombaton. 

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
KÉZBEN TARTJA PÉNZÜGYEIT!

Székhely:
Szabadszállás, Kálvin tér 2.

76/558-144
www.szabadszallasitakarek.hu

Kirendeltségek:
6080 Szabadszállás,

Kálvin tér 2.  – 76/558-144
6090 Kunszentmiklós, 

Kálvin tér 11.  – 76/550-115
6098 Tass, Széchenyi krt. 75.

76/536-220
6086 Szalkszentmárton

Néphadsereg u. 62.
76/358-572

Kedvezményes kamatozású hitelekkel és kiemelt  betéti
kamatokkal várjuk meglévõ és leendõ ügyfeleinket.

A LEGJOBB AJÁNLATOT TÕLÜNK KAPJA!

– Mi készíttettük a terveket, szer-
veztük a hiteleket, s az elõ takaré-
kossági összegre járó 33 százalék
állami támogatást a társulat mûkö-
désére, az adminisztrációkra, az
ügyintézésre, a könyvelésekre, illetve
a behajthatatlan követelések fede-
zésére fordítottuk. A probléma ott
kezdõdött, amikor a város a szenny-
vízcsatornázáson kívül, minden köz-
mûfejlesztésre vonatkozó megbíza-
tást visszavont tõlem tavaly nyáron -
nyilatkozta lapunknak dr. Fekete
László, a társulat elnöke. – A hitel-
szerzõdések megkötésével megbíz-
tak egy kft-t. Csak azért, hogy bebi-
zonyítsák, ez a cég jobb, mint a mi-
énk, ennek a cégnek az ügynökei
már nem 180, hanem csak 135
ezer forint lakossági hozzájárulásról
köthettek, köthetnek szerzõdést.
Ugyanis az adminisztrációs költsé-
geket fedezõ 33 százalékos állami
támogatás összegét beleszámolták
a 180 ezer forintba, s minden ügy-
intézési teendõt és kiadást magára
vállalt az önkormányzat, ami tete-
mes teher. Ugyanakkor olyan ano-
máliát okozott ez az eljárás, hogy

aki eddig megkötötte velünk a hitel-
szerzõdést, annak ténylegesen 180
ezer forintba kerül az aszfaltozott út,
aki ezután köti, annak csak 135
ezerbe. Hol itt az egységes bánás-
mód? Nem egyenlõ mércével mé-
rik a kecskeméti polgárokat? Erre
az igazságtalanság a legenyhébb
kifejezés. Pláne, ha belegondolunk,
hogy a különbözetbõl adódó plusz
kiadások fedezetét – amit az önkor-
mányzat nagystílûen magára vállalt
– azoknak az adóforintjai is bánják,
akik az útért a magasabb összegû
hozzájárulást fizették.

– Ezt az anomáliát leszámítva,
végül is azt a módszert követi az ön-
kormányzat ebben a tekintetben,
amit mi kidolgoztunk. Jelenleg még
23 út burkolásával adós a társula-

tunk. A gond csak az, hogy a saját
szervezésû útjaik terveit azonnal el-
fogadják a városházán, viszont
amiket mi terjesztünk be, azokat
rendre visszadobják, a legkülönbö-
zõbb indokokkal. Vagyis hátráltat-
ják a munkánkat, ahol csak lehet,
mi pedig rendre magyarázkodha-
tunk az érintett lakosoknak, akik
méltán várják az utat, hiszen jó ide-
je fizetik a hozzájárulást. Az egyik
hónapban leegyeztetjük, hogy mit
kér még a hivatal az építési enge-
délyekhez, de amikor teljesítjük az
igényeiket, már egy másik ügyinté-
zõ tárgyal velünk, és egészen más
kifogásokkal rukkol elõ. Gyanítjuk,
ennek a huzavonának az is oka le-
het, hogy kevés a pénz a városhá-
za kasszájában. Ugyanis ott sem
kezdõdnek el a kivitelezések, ahol
már vannak érvényes útépítési en-
gedélyek. De akkor ezt õszintén kö-
zöljék a méltatlankodó polgárok-
kal, s ne a társulatunkra mutogas-
sanak egy-egy lakossági fórumon,
olyan hazugságokat terjesztve,
hogy mi nyúltuk le a befizetett forint-
jaikat. Ami nonszensz, hiszen a
pénz mindenkinek a lakossági
számlájára megy. Ezeknek a sze-
mélyeskedésektõl sem mentes poli-
tikai packázásoknak azok a polgá-
rok látják kárát, akiket szolgálniuk
kellene. Mi tisztességes hozzáállást
és õszinte tájékoztatást kérünk csak
az önkormányzat illetékesei részé-
rõl, beleértve a helyi képviselõket is,
hogy végre befejezhessük azt a ha-
talmas munkát, aminek elvégzésé-
re társulatunk hajdanán szervezõ-
dött. Olyan nagy kérés ez, tessék
mondani!? 

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Packázások kereszttüzében
AA  KKeeccsskkeemmééttii  VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullaatt  22000033--bbaann  kkaappootttt  aa  vváárrooss  kköözzggyyûûllééssééttõõll
ffeellhhaattaallmmaazzáásstt  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz  iivvóóvvíízz--  ééss  ccssaattoorrnnaahháállóózzaatt  mmeelllleetttt,,  aa  ggáázz--  ééss
aa  vviillllaannyyvveezzeettéékkeekk  kkiiééppííttéésséétt  iiss  sszzeerrvveezzzzee  mmeegg,,  aahhooll  eerrrree  iiggéénnyy  mmuuttaattkkoozziikk..
FFoonnttooss  kkéérrddééss  vvoolltt  --  iilllleettvvee  mmááiigg  aazz  --,,  hhooggyy  aa  vveezzeettéékkeekk  lleeffeekktteettéésséétt  kköövvee--
ttõõeenn,,  sszziilláárrdd  bbuurrkkoollaattoott  kkaappjjaannaakk  KKeeccsskkeemméétt  ffööllddeess  úúttjjaaii,,  uuttccááii..  AA  ttáárrssuullaatt
eennnneekk  éérrddeekkéébbeenn,,  oollccssóó  mmeeggoollddáásskkéénntt  --  aa  rrééggii  mmaakkaaddáámm  uuttaakk  mmiinnttáájjáá--
rraa  --  zzúúzzootttt  kkõõvveell  llááttttaa  eell  eezzeekkeett  aazz  uuttaakkaatt,,  aammii  kkééssõõbbbb  jjóó  aallaappjjaa  lleehheett  aazz
aasszzffaallttoozzáássnnaakk..  AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  vviisszzoonntt  kkééssõõbbbb  úúggyy  ddöönnttöötttt,,  hhooggyy  nnee
aapprróózzzzáákk  eell,,  kkaappjjaannaakk  aazzoonnnnaall  kkoorrsszzeerrûû  aasszzffaallttoott  aazzookk  aazz  uuttaakk,,  aahhooll  aa
kköözzmmûûvveekkeett  lleeffeekktteettttéékk..  EEzz  vviisszzoonntt  aazztt  jjeelleenntteettttee,,  hhooggyy  aa  kkoorráábbbbii  111100  eezz--
rreess  llaakkoossssáággii  hhoozzzzáájjáárruulláásstt  118800  eezzeerrrree  kkeelllleetttt  ffeelleemmeellnnii..  EEggyyéébbkkéénntt  mméégg
eezz  iiss  nnaaggyyoonn  kkeeddvveezzõõ  mmeeggoollddáássnnaakk  sszzáámmíítt  aazz  éérriinntteetttt  llaakkóókk  sszzeemmppoonnttjjáá--
bbóóll  --  hhiisszzeenn  lleeggaalláábbbb  eeggyymmiilllliióó  ffoorriinnttttaall  eemmeellii  aazz  iinnggaattllaannookk  éérrttéékkéétt,,  hhaa
kkoorrsszzeerrûû  aasszzffaallttccssííkk  vveezzeett  hhoozzzzáájjuukk  --,,  ééppppeenn  eezzéérrtt,,  aa  ttáárrssuullaatt  öörröömmmmeell  eell--
ffooggaaddttaa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aajjáánnllaattáátt..

A Wojtyla Barát-
ság Központ
szervezésében a
Malom Mozi és
a McDonald's
étterem vendé-
gül látta a kis-
kunfélegyházi
hátrányos hely-
zetû kisiskolá-
sokat a közel-

múltban. A gyerekek között
volt olyan, aki még sosem
járt Kecskeméten. Az osztály-
lyal tartott Irena Lesnikows-
ka, a Göllesz Viktor Általá-
nos Iskola pedagógusa, aki
egyben a Wojtyla Barátság
Központ lengyel tolmácsa is. A
mozi után a McDonald's-ban
vendégelték meg a nehéz sor-
ban élõ nebulókat.

Hátrányos helyzetûek vendégségben

DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó

Segítség gõzerõvel
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– Másik pályázatunk – amely
hamarosan megvalósul - a
könyvtár bõvítésére irányul. Egy új
helyiséget hozunk létre az épület-
ben, amiben galériát alakítunk ki,
és nagyobbá tesszük a közösségi
teret is. 

– Az óvoda és iskola szintén si-
keres pályázatot nyújtott be, ezál-
tal új oktatási módszerek elsajátí-
tására lesz lehetõsége az intéz-
mények dolgozóinak. Az oktatási
színvonal emelésével pedig,
hosszú távon biztosítani tudjuk az
intézmények mûködését. A Kecs-
keméti Képzõ Központtal együtt-
mûködve, OKJ keretében, részt
veszünk a parkgondozók képzé-
sében. A programban dolgozók
a Szent István parkban sajátítják
el a gyakorlati ismereteket, így
szebbé teszik az ottani környeze-
tet. Ide kapcsolódó hír, hogy idén
ünnepli 20 éves évfordulóját az
államalapító királyunkról készített
patinás szobor, s ebbõl az alka-
lomból a felületi felújítására is sor
került. Fontos megemlíteni, hogy

az eddig használt Niva tanya-
gondnoki jármûvet sikerült egy új
mikrobuszra cserélni. Jelenleg el-
bírálás alatt áll a kocséri összekö-
tõ út javítására beadott anya-
gunk. Sajnos nem tudjuk biztosí-
tani az út kíméletes használatát,
mert sok nehézgép megfordul
rajta, és így hamar tönkremegy.

– Pálháza és Komlóska vezetõi
az összes polgármesterhez felhí-
vást intézve hirdették meg a
Nemzeti Zarándoklatot. A külön-
bözõ megosztottságok helyett
(jobboldal – baloldal, falu – vá-
ros, egyházi – világi, munkáltató
– munkavállaló, magyar – ki-
sebbségi) az ember-ember közé
történõ „hídépítés” szükségére, az

egymás iránt tanúsított nagyobb
megbecsülésre igyekeztek felhívni
a figyelmet. A négy égtájról kiin-
duló pontokról a budapesti Szent
István Bazilika elérése volt a cél.
Mi Ópusztaszerrõl indulva, egy
hét leforgása alatt, gyalogosan
18 települést jártunk be. Minde-
nütt egy zászlócska felkötésével
jelezték a helybéliek a támogatá-
sukat. Jó volt megtapasztalni,
hogy mennyien a program mellé
álltak és mindenhol barátságo-
san fogadtak. Pesten közösen ad-
tuk át a 23 pontból álló „Mit kívá-
nunk a magyar nemzetnek” cí-
mû, a szervezõk gondolatait tar-
talmazó kiadványt. Szeretnénk,
ha a következõ kormányok ettõl
el nem térve gyakorolnák a poli-
tikát. A fõ témakörök a közva-
gyonra, közteherviselésre, az ag-
rárágazatra, a politika becsületé-
nek a helyreállítására irányulnak. 

– A magyar becsület helyreállí-
tását tartottam fontosnak, ezért
vettem részt a zarándoklatban.
Nemcsak a falunkért tettem meg
ezt a hosszú utat, hanem a nem-
zeti, összmagyar szinten fennálló
problémákra kívántam a magam
szerény eszközeivel ráirányítani a
figyelmet. Úgy vélem elértük a cé-
lunkat, remélem, a gyakorlatban
szintén lesznek ennek megta-
pasztalható jelei.   

SAN MARCO KFT – 100 FT−OS BOLT
Szentkirály, Kossuth L. u. 34.

Kecskemét, László Károly u. 16. 209. iroda 
Farkasné Borza Andrea – borzaandrea@freemail.hu – Tel.: 30/303−56−47

A SAN MARCO Kft. új szolgáltatásai: 

HITEL CENTRUM
A pénzügyek idegenvezetõje

A mindenkori legkedvezõbb hitel, problémák megoldá-
sa, lakáshitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek,

személyi hitelek, hitelkiváltás, vállalati hitelek.
Befektetés, megoldás a nyugdíjas évekre, gondoskodás

a méltó végtisztességrõl, illetve a hagyatékról.

Szentkirály, 
Árpád fejedelem u. 2.

Tel./fax: 
76/445-110, 
76/445-294, 
76/597-524

Mobil: 30/945-5238
e-mail: 

mozgo@mozgobt.t-online.hu
www.moz-go.hu

�� Termények tárolása,
tisztítása, szállítása

�� Növénytermesztési
tevékenység

�� Terménykereskedelem
�� Terményfelvásárlás, 

-értékesítés

Szentkirályi
Új Tavasz Kft.

Szentkirály, Arany János u. 6.
Tel.: 20/9424-219

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Motorina Kft.
Benzinkút

Szentkirály-alsó, 09/3.
Tel.: 76/445-246

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat benzinkútunknál.

A cég – megerõsödését kö-
vetõen – a tevékenységi körét
folyamatosan bõvítette, ezáltal
mára nagymértékben az útépí-
téshez kapcsolódnak, de építõ-
ipari létesítmények földmunkái,
mélyépítési és rekultivációs
munkák ugyancsak az elvég-
zendõ feladataik közé tartoz-
nak. A Kovács Kft. alapításától
kezdve magas színvonalon
végzi a munkáit, megrendelõik
elismerik tevékenységünket.  A
vállalkozás folyamatos fejlesz-
tésével érték el, hogy minden
ügyfelük részére pontos, precíz
megbízható minõségû, környe-
zetbarát munkát tudnak elvé-
gezni. 

– Eddig a fuvarozás számí-
tott a fõ profilunknak, de az
utóbbi másfél évben tapasztal-
ható nehezebb idõszak miatt,
mára az út - és vasútépítés vált
a fõ tevékenységi körünkké,
azon belül is a mélyépítési
munkálatok elvégzése számít
kiemelkedõ feladatunknak –
nyilatkozta Pócsa László ügyve-
zetõ igazgató. – Bebizonyoso-

dott, hogy érdemes több lábon
állni, mert tulajdonképpen en-
nek e területnek köszönhetõ,
hogy mûködik a vállalkozá-
sunk. Referenciáink közül meg-
említeném, hogy részt vettünk
az M5-ös, M6-os autópálya
földmunkáinak elvégzésénél, a
Cegléd-Albertirsa vasútvonal
mélyépítési munkáinál, több
település Tesco áruházánál
szintén elláttuk a földdel kap-
csolatos feladatokat, de veszé-
lyes hulladék mentesítésénél,
különbözõ telephelyek rekulti-
vációjában is tevékeny részt
vállaltunk. Számtalan lakóház,
társasház építésénél szintén
dolgoztunk.

– Örülök annak, hogy még
így is – a gazdasági válság
közepette – 47 embernek tu-
dunk megélhetést biztosítani,
de pár éve a többszörösét tet-
te ki ez a létszám. Alkalmazot-
tainktól elvárjuk a minõség
iránti elkötelezettséget és a
cégünk sikeréhez való hozzá-
járulásukat. Folyamatosan ke-
ressük a kiutat, próbáljuk azo-
kat az államilag támogatott
beruházásokat megszerezni,
amik igaz, hogy kicsit késõbb,
de biztosan fizetnek. Nem
egyszerû feladatot jelent meg-
találni azokat a projekteket,
amivel átvészelhetjük a nehe-
zebb periódust. A bankok tel-
jesen kiszálltak az építõipar fi-
nanszírozásából.

– Sajnos a saját megyénk-
ben nem sikerül megrendelé-
seket szereznünk, ezért is kény-
szerülünk a költségesebb vidé-
ki megbízások ellátására. Ko-
rábban nagyobb céget repre-
zentáltunk, ma viszont kicsit ra-
cionálisabb gazdálkodást kell
folytatnunk, de bízom abban,
hogy egy-két éven belül újra a
fellendülés útjára léphetünk.

6031 Szentkirály-Alsó
Benzinkút

Tel.: 76/900-115
Fax: 76/900-116

Nemzeti Zarándoklat a magyar becsület helyreállításáért

Szennyvízcsatorna-hálózat
épül a szépülõ faluban

AA  ttaavvaallyyii  eesszztteennddõõbbeenn  nnyyeerrtt  uunniióóss  ppáállyyáázzaattii  ffoorrrrááss  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall
bboonnyyoollííttjjuukk  llee  tteelleeppüüllééssüünnkköönn  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa--hháállóózzaatt  kkiiééppííttéésséétt,,
aammeellyy  aa  llaakkoossssáágg  kköörréébbeenn  jjóó  ffooggaaddttaattáássrraa  ttaalláálltt,,  ccssuuppáánn  22  sszzáázzaalléé--
kkuukk  jjeelleezzttee,,  hhooggyy  nneemm  kkíívváánn  rráákkööttnnii  aa  kköözzmmûûrree  --  nnyyiillaattkkoozzttaa
llaappuunnkknnaakk  SSzzaabbóó  GGeelllléérrtt,,  SSzzeennttkkiirráállyy  ppoollggáárrmmeesstteerree..  --  AA  kköözzbbeesszzee--
rreezztteettééssii  eelljjáárrááss  aa  nnaappookkbbaann  ffeejjeezzõõddöötttt  bbee,,  aa  mmuunnkkáállaattookk  ddöönnttõõ
ttööbbbbssééggéétt  ppeeddiigg,,  mméégg  aazz  iiddéénn  eellvvééggeezzzzüükk..  MMiinntteeggyy  1122  eezzeerr  ffoollyyóómméé--
tteerrnnyyii  ccssaattoorrnnaahháállóózzaattoott  kkeellll  lleeffeekktteettnnii,,  mmeellyyhheezz  ssaajjáátt  ttiisszzttííttóómmûû  ééppüüll..

- Az elmúlt idõszakban, a
Figo-féle reklámkampánynak is
köszönhetõen, dinamikus fejlõ-
dés mutatkozott meg a forgal-
munkban, valamint a vevõk
megelégedettsége szintén to-
vább növekedett – mondta el
Matus István operatív vezérigaz-
gató. - Elsõsorban a hazai piacot
céloztuk ezzel a marketing lépés-
sel. Igyekeztünk megmutatni,
hogy termékeink méltán képvi-
selnek olyan színvonalat, amiket
ha bárhol is forgalmaznak, el-
nyerhetik a fogyasztók legna-
gyobb szintû elismerését.

– A Szentkirályi Ásványvíz Kft.
komoly, jelentõs vállalattá nõtte ki
magát az utóbbi évek során, és a
világhírû focista, Figo sportteljesít-
ménye és magánélete egyaránt
minta lehet mindenki számára,
teljesen beleillik cégünk arculatá-
ba. Természetesen célunk a külföl-
di terjeszkedés is - ami folyamato-
san fejlõdik - de legfontosabb,
hogy a hazai fogyasztók fokozato-
san növekvõ igényének ezentúl is
megfeleljünk. 

– Örömmel közölhetem, hogy
1-2 héten belül új termékekkel
jelentkezünk a hazai és nemzet-
közi piacon egyaránt. A legma-
gasabb szintû, legmodernebb

technológiával készült, semmifé-
le tartósítószert nem tartalmazó,
kiváló ízû jeges teát hozunk for-
galomba. Bízunk abban, hogy
ez az italunk is elnyeri a vásárló-
ink tetszését. Ízesített vizeinket
pedig megújult ízekkel, csökken-
tett kalória tartalommal forgal-
mazzuk. Sok fogyasztónk örö-
mére az ízesített vizek enyhén
szénsavas változatban kerülnek
újra a piacra. 

– Büszkén említhe-
tem meg, hogy a
szakértõ bizottság
döntése alapján, eb-
ben az évben ismét el-
nyerte a Szentkirályi a
rangos elismerésnek

számító Business Superbands dí-
jat. Az ugyancsak jelentõs presz-
tízsû brüsszeli versenyen pedig,
az Emese és Szentkirályi termé-
künkkel aranyérmet szereztünk. 

– A cégünknél mi is érzékeljük
a gazdaságban levõ válságot,
de tudatos stratégiára épülõ
operatív tervvel rendelkezünk ar-
ra vonatkozóan - jobban felmér-
ve a fogyasztók, kereskedõk igé-
nyeit -, hogy hogyan tudunk elõ-
re haladni. A Szentkirályi to-
vábbra is a folyamatos növeke-
dést célozza meg, mert csak
ezzel lehet a sikerekrõl beszélni.

Megújult termékekkel jelentkezik 
a Szentkirályi Ásványvíz

AA  SSzzeennttkkiirráállyyii  ÁÁssvváánnyyvvíízz  iiggaazzii  hhuunnggaarriiccuummkkéénntt  vvaann  jjeelleenn  aa  ppiiaaccoonn,,  ss
aa  kkoonnttiinneennss  eeggyyrree  ttööbbbb  oorrsszzáággáábbaann  iissmmeerrhheettiikk  mmeegg  aa  kküüllöönnlleeggeesseenn
ffiinnoomm  áássvváánnyyvviizzeekkeett..  MMoosstt  aa  hhaazzaaii  ppiiaaccrraa  kkoonncceennttrráállvvaa,,  nnééhháánnyy  hhéé--
tteenn  bbeellüüll  mmeeggúújjííttjjaa  aa  nneevveess  ccéégg  tteerrmméékk--ppoorrttffóólliióójjáátt  aa  tteeáákk  ééss  aazz  íízzee--
ssíítteetttt  vviizzeekk  tteekkiinntteettéébbeenn..  

Kovács Fuvarozó és Fuvarszervezõ Kft. 

Útépítésre is vállalkoznak
AAzz  11999955--bbeenn  aallaakkííttootttt  mmaaggyyaarr  ttuullaajjddoonnúú  mmaaggáánnccéégg,,  aa  sszzeennttkkiirráállyyii
KKoovvááccss  KKfftt..  kkeezzddeettbbeenn  BBeettééttii  TTáárrssaassáággkkéénntt  mmûûkkööddöötttt,,  mmaajjdd  11999999--bbeenn
aallaakkuulltt  áátt  kkfftt..--vvéé..  NNééhháánnyy  éévvee  ppeeddiigg,,  aa  ccéégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  PPLLVV  IInnvveesstt
KKfftt..  --  kkiieeggéésszzííttvvee  aa  sszzaakkeemmbbeerrggáárrddáátt  --  vveettttee  áátt  aa  „„ffõõsszzeerreeppeett””    aazz  iirráá--
nnyyííttááss  tteerrüülleettéénn..    AA  kkfftt..  aazz  aallaappííttáásstt  kköövveettõõeenn  sszzéélleess  kköörrûû  bbeellffööllddii  ffuuvvaa--
rroozzáásstt  ééss  ffuuvvaarrsszzeerrvveezzéésstt  ffoollyyttaattootttt,,  ddee  EEuurróóppaa  sszzáámmooss  oorrsszzáággáátt  iiss  bbee--
jjáárrttáákk  kkaammiioonnjjaaii..
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– A város vezetésétõl származik
az ötlet, hogy még magasabb
szintû szolgáltatást kínálva csalo-
gassák ide a szállodai ellátást
igénylõ vendégeket is. A felépülõ
hotel az idegenforgalomnak új im-
pulzust adna, a helyi lakosoknak
pedig, hosszú távú, biztos megél-
hetést jelentene. Mottónk - „hotel
és gyógyfürdõ a folyóparton” -
szinte minden lényeges informáci-
ót tartalmaz. Óriási elõnyt jelent,
hogy lenyûgözõ szépségû helyen,
rendezett környezetben, a Tisza-
kanyarban épülne fel 1 hektárnyi
területen a 78 szobás wellness- és
gyógyhotel, ahol kiemelt szerepet
kapnának a széles körû gyógyá-
szati kezelések. Tiszakécske adott-
ságaira alapozva a kikapcsolódás,
a rekreáció és a gyógyulás áll kon-
cepciónk középpontjában.

– Alapos piackutatás elõzte
meg a projekt létrehozását, meg-
valósíthatósági tanulmányt is ké-
szítettünk, és a látványterv ugyan-
csak rendelkezésre áll. Azzal a jó
hírrel szolgálhatok, hogy az IBB
spanyol-német szállodalánc
jóvoétából ráleltünk a majdani
üzemeltetõre. A legnehezebb fel-
adat van még hátra, befektetõt

kell találnunk,
aki megveszi
az önkor-
mányzattól a
telket és fel-
építi a létesít-
ményt. 

– Realistán
és egyben  kicsit optimistán tekin-
tek a jövõbe, mert eddig minden-
ki kitûnõnek találta projektet és
rengeteg kedvezõ feltétel – az
üzemeltetõ, a nyugati beruházá-
soknál sokkal olcsóbb építési költ-
ségek, az önkormányzat teljes tá-
mogatása (a város többek között
biztosítja termálvizet a fûtéshez és
a fürdéshez), a pályázati lehetõ-
ségek, a vendégszám, a kécskei
gyógyfürdõk, a rendezett infrast-
ruktúra, a kecskeméti Mercedes
beruházás  – várja a beruházót.
Bízom abban, hogy egy éven be-
lül megtaláljuk a befektetõt, aki
két esztendõ leforgása alatt fel-
építi a szállodát, és 2012-ben át-
adhatjuk a komplexumot.

Az ITD Hungary (a magyar ál-
lam exportot és befektetést ösztön-
zõ vállalata) támogatásával sike-
rült kijutnunk a madridi SIMA
nemzetközi ingatlanpiaci kiállítás-
ra, ahol a tiszakécskei projektet
mutattuk be. Döbbenetesnek tûnt,
hogy míg tavaly 5 nagy csarnokot
foglaltak el a kiállítók, idén csak
egy pavilonnyi prezentáló cég je-
lent meg. Az ingatlanpiac válság-
ban van, a bankok alig finanszí-
rozzák meg a beruházásokat. A
közép-kelet-európai országok kö-
zül csak Magyarország volt jelen,
mint kiállító. Megítélésünk pozitív-
nak bizonyult, sokan kerestek fel
bennünket. Mi is megtapasztal-
hattuk – ami nem mindig elõny –,
hogy a spanyoloknak Budapest és
Puskás jelenti hazánkat. Küldeté-
sünk célja arra irányult, hogy fel-
keltsük a figyelmet: fõvárosunktól
távolabb is érdemes befektetni! A
két nap folyamán több prezentá-
ciót tartottam, és 11 céggel –
köztük spanyol, orosz, portugál
és kínai  – sikerült felvenni a kap-
csolatot, mindegyik színvonalas-
nak értékelte projektünket. Ha-
marosan kiderül, melyik érdeklõ-
dõnek komolyak a szándékai. 

Négycsillagos hotel építését
tervezik Tiszakécskén

NNeemm  áárruullookk  eell  úújjddoonnssáággoott  aazzzzaall,,  hhooggyy  TTiisszzaakkééccsskkee  hhaazzáánnkkbbaann  kkii--
eemmeelltt  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  ccééllppoonnttttáá  vváállhhaatt,,  hhiisszzeenn  kkuuttaattáássaaiinnkk  sszzeerriinntt,,
éévveennttee  mmiinntteeggyy  220000  eezzeerr  vveennddéégg  ffoorrdduull  mmeegg  aa  tteelleeppüülléésseenn  --  nnyyiillaatt--
kkoozzttaa  KKoovvááccss  TTaammááss,,  aa  pprroojjeekktteett  mmeeggtteerrvveezzõõ  ééss  aa  bbeeffeekktteettõõkkeett  ffeellkkuu--
ttaattóó  ccéégg,,  aazz  EECCCC  CCoonnssuullttiinngg  vveezzéérriiggaazzggaattóójjaa..  

A ház építése során a fel-
használt anyagok és a kivitele-
zés minõsége a legfontosabb
tényezõ. A mai magyar piacon
jó minõségû hazai és külföldi
szerkezeteket egyaránt lehet
vásárolni. 

Korszerû falazó elemekbõl
épített falak, külsõ hõszigetelõ
vakolatrendszer nélkül viszont a
mai kor követelményeit már
nem lehet teljesíteni.

Az Energo-
házak esetében
a külsõ hõszige-
telõ vakolat-
rendszer mini-
mum 5 cm, így
a fûtés költsége
a l a c s o n y a b b
lesz, mert a
készházak hõszigetelése foko-
zottabb. 

Napjainkban a falszerkeze-
tek és a nyílászárók minél jobb
hõ zárásra van szükség, azaz
minél kisebb a hõ átbocsátása,
az energiafelhasználás annál
kedvezõbb és takarékosabb.

Az Energoház vállalja lakó-
épületeknek az alapozástól a
kulcsátadásig történõ kivitele-

zését. 
És miért válasz-

tana kész házat?
Csak néhány érv,
melyek önt és csa-
ládját is meggyõz-
hetik:

– Rendkívül rövid
kivitelezési idõ

– A költségek elõre, pontosan
kalkulálhatóak

– Hosszú élettartam
– Energiatakarékos
– Kívül- belül ugyanolyan, mint

egy hagyományos téglaépület
– Természetes anyagokból épül
– Könnyen átalakítható
– Nagyon kellemes komfortér-

zetet biztosít
– Tiszta építési mód
– Környezetkímélõ
– Stresszmentes építkezés
– Magas értéket képvisel

Energo-ház Kft.
Telefon: 06-30/966-0901

06-30/207-0858
e-mail: ingo@energohaz.hu

www.energohaz.hu

ECC Consulting Zrt., Kecskemét, Kölcsey u. 7/A
Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

Mobil: 70-420-38-68 Web: www.eccconsulting.hu    

6000 Kecskemét, Bodzai u. 1. Tel./fax: 76/321-575, 476-301

C+C diszkont Kecskemét, Bodzai u. 1. Tel.: 76/328-265

5000 Szolnok, Csaba u. 28. Tel./fax.: 56/521-259

C+C diszkont Szolnok, Csaba u. 28. Tel.: 56/521-260

6060 Tiszakécske, Szolnoki út 48. Tel./fax: 76/441-664, 441-976

6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki u. 10. Tel./fax: 76/467-389, 560-252

2740 Abony, Ráday u. 2. Tel.: 53/360-911

ITAL DOHÁNY NAGY- ÉS KISKERESKEDELEM

Új ízekkel és új vezetéssel, a
magyar és olasz konyha ízletes
ételválasztékával várja kedves
vendégeit Tiszakécskén, a Holt-
Tisza partján az Ezüst Bagoly Ét-
terem és Lakodalmas Ház. A
családi vállalkozás keretében
mûködõ vendéglõben minden
olyan szolgáltatást megkap a
betérõ vendég, ami egy kelle-
mes étkezéshez elengedhetetle-
nül szükséges: udvarias kiszol-
gálást, a hagyományos magyar
ínyencségek bõ választékát,
mindezt szolid árakon. A gaszt-
ronómia szerelmeseinek min-
denképp érdemes ellátogatniuk

az étterembe, mert a ház speci-
alitásaként különbözõ halételek
– melyek közül a harcsapapri-
kást túrós csuszával feltétlen
meg kell kóstolni – kerülnek a
terítékre. Ezek mellett ízletes
olasz tésztákból is választhat-
nak a más népek ízvilágára vá-
gyakozók.

A romantikus környezetben
található, vendéglõ melletti hor-

gásztó körül jól eshet egy kis sé-
ta, de természetesen horgászás-
ra ugyancsak nyílik lehetõség. A
megfáradt vendég számára pe-
dig szállást is biztosítanak a ház
dolgozói.Az étteremben vállal-
ják családi, céges összejövete-
lek, bálok, esküvõk, lakodal-
mak lebonyolítását, akár 200
fõig részvételével is. Rövidesen
új szolgáltatásként grillterasz is
rendelkezésre áll majd a vendé-
gek számára. Az Ezüst Bagoly
mindennap 11–22 óráig várja
vendégeit, de bejelentkezés
alapján ettõl eltérõ idõpontban
szintén rendelkezésre állnak.

Hangulatos, meleg
környezethez 

kandallók, kályhák,
kemencék és

grillezők
a Wohltak Trade 

International SRL-tõl

Mintabolt: 
Tiszakécske, Erkel fasor 2.
Kecskemét, Jókai u. 40-42.

Telefon: 70/771-3727
Fax:76/439-510

info@wohltaktrade.hu
www.wohltaktrade.hu

AAzz  EEnneerrggoohháázz  tteerrvveezzõõii  aa  kkoorrsszzee--
rrûûssééggeett  ééss  mmeeggbbíízzhhaattóóssáággoott
sszzeemm  eellõõtttt  ttaarrttvvaa  aallaakkííttoottttáákk  kkii
ssaajjáátt  kkiivviitteelleezzééssii  tteecchhnnoollóóggiiáájjuu--
kkaatt,,  aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  öönn--
nneekk  ééss  uunnookkááiinnaakk  ggeenneerráácciióókkoonn
áátt  bbiizzttoossííttvvaa  lleeggyyeenn  aa  mmiinnddeenn
iiggéénnyytt  kkiieellééggííttõõ  éélleetttteerree..    

a korszerû, megbízható,
kulcsrakész jövõ...

Ezüst Bagoly – romantikus környezet,
speciális halételek

ANNA PANZIÓ, 
TISZAKÉCSKE, FÜRDÕ U. 1.

(a Tisza és a Termálfürdõ
közelében)

Egész évben várjuk kedves
vendégeinket!

e-mail: annapanzio@freemail.hu,
www.anna-panzio.hu

Tel.: 30/9-389-166, 76/440-164
Fax: 76/481-595 

Mobil: 06-30/9-389-166
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Mûködési terület:  
Apostag, Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass

Tel./fax: 78 / 437-014; e-mail: dvafesz@freemail.hu
Várjuk szeretettel 6 élelmiszerboltunkban, valamint 

1 iparcikk boltunkban kedves vásárlóinkat!

Dunavecse és
Vidéke ÁFÉSZ Zrt.
Dunavecse, Fõ út 37.

TASSI HALÁSZCSÁRDA  
6098 Tass, Szentgyörgypuszta 3.  

Telefon/fax: 06/76-357-466 
hal@enternet.hu

www.tassihalaszcsarda.hu
Lengyel Erzsébet üzletvezetõ: 

06-30/9710-052 
A csárda megközelíthetõ autóval, melyek
részére parkoló áll rendelkezésre, busszal,

szervezhetõ buszos kirándulás,
szervezünk hajós kirándulásokat

(Budapest–Tass között). 

Sok szeretettel várjuk
kedves vendégeinket! 
Tass, Balázs tanya 1.
mizseijanosne@vipmail.hu

06/30−625−9043
06/76−357−815

– Az idei esztendõ legna-
gyobb volumenû pályázata az
iskola teljes felújítására irá-
nyul: a 160 milliós projekt ke-
retében cseréptetõvel látnánk
el az épületet, a nyílászárók
cseréjére szintén sor kerülne,
valamint végrehajtanánk az
épület fûtésének korszerûsíté-
sét, és az akadálymentesítést is
megoldanánk.  Minden szük-
séges lépést megtettünk az ügy
érdekében, a másik iskolánk-
ba helyeznénk át addig a gye-
rekeket, s ott biztosítanánk szá-
mukra az oktatást. Nem egy-
szerû feladat elõteremteni a
szükséges önerõt, de megold-
juk valahogy. Még az idén
szeretnénk megvalósítani ezt a
beruházást. 

– A következõ idõszak
nagy feladata a rossz minõ-
ségû útjaink – amikre sajnos
rengeteget kellene költeni –
rendbehozatala lesz. Koráb-
ban a csatorna bekötését,
valamint az elvezetõ - rend-
szer költségeit átvállaltuk a
lakosságtól, de a felvett hite-
leket párhuzamosan, még
két évig törlesztjük, ezért szi-
gorú, takarékos gazdálko-
dást kell folytatunk, hogy

egyensúlyba kerüljön a költ-
ségvetésünk.  

– Rendkívül büszke vagyok
arra, hogy több civil szervezet
is alakult az elmúlt periódus-
ban a településen. Ezek az
egyesületek sokat segítenek,
mindig számíthatok rájuk, le-
gyen szó a rendezvényeink
szervezésérõl vagy a felújítási
munkálatokban való részvétel-
rõl egyaránt. Ezek a szerveze-
tek: a Darányi-Hóman Alapít-
vány, a Nyugdíjas Klub, a helyi
Polgárõrség, a Tassi Kulturális
Egyesület, a Tassi Tûzoltó Egye-
sület, a Lovasok Baráti Köre, a
Motoros klub és a Sport Egye-
sület.  Jó volt látni azt az össze-
fogást, amikor 160 ember ül-
tette a faluban a fákat, ezáltal
szebbé varázsoltuk környeze-
tünk kis szegleteit. Itt említe-
ném meg, hogy 70 közmun-

kást is alkalmazunk, akik na-
gyon sokat dolgoztak azért,
hogy rendezetten nézzen ki
településünk. 

– Örömmel számolhatok be
arról, hogy a lakosaink nagy
boldogságára a megyei 3.
osztályban szereplõ labdarúgó
csapatunk megnyerte a baj-
nokságot.     

– Nyári rendezvényeink so-
rát a július elsõ hétvégéjén a
kulturális csemegének számító
Kistérségi Népdalos Találkozó
nyitja. Nagy népszerûségnek
örvend minden évben az a
motoros találkozó, amit az
idén július 24-én, 25-én ren-
dezünk meg. Augusztus elsején
lovas napot tartunk, amelynek
fogathajtó versenyén a sportág
markáns versenyzõi reprezen-
tálják magukat, és biztosan el-
kápráztatják a lelkes publiku-
mot. Az augusztus 15-ei falu-
napon pedig, minden kedves
érdeklõdõ találhat az ízlésének
megfelelõ programot. Október
elején az idõseket köszöntjük,
amit az óvodai szülõk közössé-
ge által szervezett szüreti bál,
majd a Darányi-Hóman Ala-
pítvány jótékonysági estje
követ. Novemberben a Kultu-
rális Egyesület tart jótékonysági
bált. Végezetül Falukarácsonyt
rendezünk, ahol mûsorral és
mintegy 500 csomag kiosztá-
sával kedveskedünk a tassi
gyerekeknek. Minden rendez-
vényünkre szeretettel várjuk a
község lakosságát! 

AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  ttööbbbb  ffoonnttooss  ffeejjlleesszzttéésstt  iiss  vvééggrreehhaajjttoottttaakk  TTaassssoonn,,  mmee--
llyyeekk  kköözzüüll  kkiieemmeellkkeeddiikk  aa  nneemmrréégg  bbeeffeejjeezzeetttt  ccssaappaaddéékkvvíízz--eellvveezzeettõõ
rreennddsszzeerr  kkiiééppííttéésséénneekk  eellssõõ  üütteemmee..  AA  rrééggii  mmoozziitt  kkiisseebbbb  ppáállyyáázzaattii  ffoorr--
rráássookk  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall,,  ttáárrssaaddaallmmii  öösssszzeeffooggáássssaall  aallaakkííttoottttáákk  áátt  ffaalluu--
hháázzzzáá  aa  hheellyyii  llaakkoossookk..  AA  LLeeaaddeerr  --  pprrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  ppeeddiigg  aa  DDuunnaa
ppaarrttjjáánn  lléévvõõ  iiffjjúússáággii  ttáábboorrbbaa  kkéétt  úújj  ffaahháázzaatt  vváássáárroollttaakk  aa  kköözzsséégg  vvee--
zzeettõõii..  CCssííkk  JJóózzsseeffnnéé  ppoollggáárrmmeesstteerr  aazz  iiddeeii  tteerrvveekkrrõõll  ééss  aa  rreennddeezzvvéé--
nnyyeekkrrõõll  ttáájjéékkoozzttaattttaa  llaappuunnkkaatt..

A civil szervezetek segítik 
a község fejlõdését

Simon József 2001 óta tevékeny-
kedik a fuvarozó szakmában,
egyéni vállalkozás formájában
mûködteti a cégét. Örül annak,
hogy a mai nehéz gazdasági kö-
rülmények között 5 ember szá-
mára tud megélhetést biztosítani.
A cég fõ profilja az építõiparban
használatos alapanyagok, termé-
kek szállítására irányul, ezen a te-
rületen belül leginkább sódert és
homokot fuvaroznak. A mindig
megbízhatóan teljesítõ, gyors,

pontos munkát ellátó vállalkozás
szolgáltatásait sok nagy cég veszi
igénybe. A legfõbb partnerük a
Budapest Beton Kft., a leggyak-
rabban õk bízzák meg feladattal
a céget. Nemcsak a fõvárosba
szállítanak árut, hanem az ország
egész területén megfordultak már
Simon József jármûvei. Az 5 te-
herautó folyamatosan úton van,
de az építõipart ugyancsak súlyo-
san befolyásoló válság hatása
azért ezt a vállalkozást is érinti. Az

utóbbi idõben kevesebb megren-
delés érkezett a megbízóktól, de
Simon úr optimistán tekint a jövõ
elé. Bízik abban, hogy ez a visz-
szaesés csak átmeneti periódust
jelent, s hamarosan újra fellendül
ez a terület, s ez a cégére szintén
kedvezõ hatást gyakorol.

Simon József 
egyéni vállalkozó

Tass, Március 15. u. 57.
30/967-14-25

simonjozsef@optanet.hu

Cégünk filozófiáját úgy alakí-
tottuk ki, hogy hosszú távon ér-
vényesülni tudjunk a nemzetközi
és hazai piacon – nyilatkozta
Kiss Zoltán ügyvezetõ igazgató.
Európa számos országában
megfordultak már a jármûveink,
az EU-s országok közül Anglia,
Spanyolország, Portugália, Né-
metország a fõbb szállítmányo-
zási területünk, míg az unión kí-
vül leggyakrabban Svájcba és
Norvégiába szállítunk. Minden-
féle típusú szállításra – express,
veszélyes áru, hûtött áru – ren-
delkezünk megfelelõ kapacitás-
sal, ezért széles a köre a cégünk
által szállított termékeknek.  

Minden esztendõben
15–35%-kal növekedett az árbe-
vételünk, ami az elmúlt évben

meghaladta a 830 millió forin-
tot, s idén – a válság ellenére –
valószínûleg sikerül megõriz-
nünk ezt a bevételi számot. Örü-
lünk annak, hogy a nehezebb
gazdasági periódus ellenére lét-
számunk nõtt, így 32 embernek
tudunk megélhetést biztosítani. 

A vállalkozás eddigi mûkö-
dése során folyamatosan bõví-
tette mind jármûparkját – me-
lyek átlagéletkora nem haladja
meg a két évet - mind pedig
megbízóinak körét. Piaci ered-
ményeinket állandó fejlesztésre
fordítottuk, annak érdekében,
hogy szállítmányozási szolgálta-
tásunkkal, személyzetünk felké-
szültségével olyan erõforrás jöj-
jön létre, mely képes a legké-
nyesebb megrendelõi igényt is

maradéktalanul és hatékonyan
kielégíteni. 

Évrõl évre jelentõs fejlesztése-
ket hajtottunk végre a logisztika
terén, illetve a raktárépületünket
is korszerûsítettük, bõvítettük. Je-
lenleg a közép-magyarországi
térség több nagyvállalatának
beszállítója cégünk. Ezek között
szerepel patinás, nemzetközi há-
lózattal rendelkezõ speditõr cég
– mint a DHL –, illetve multina-
cionális cégek  – Tyco, Pana,
Zodiac és Koepfer – mint direkt
megbízók.

Komoly hangsúlyt fektetünk a
nagy gyakorlattal rendelkezõ
kollégáink továbbképzésére,
akik munkájuk ellátásához meg-
felelõ szakmai képzettséggel,
nyelvtudással rendelkeznek. Op-
timistán tekintek a jövõbe, bízom
abban, hogy cégünk továbbra is
versenyképes lesz a logisztika te-
rületén, és partnereink ezentúl is
maximálisan elégedettek lesznek
szolgáltatásainkkal.

Tass, Dunai út 1020. hrsz.
Tel.: 76/536-218

e-mail: info@berczessped.hu
www.berczessped.hu

Tass, Kálvin tér 6. Tel.: 20/3412990
e-mail: napsugarvendeglo@fw.hu

❂ fagylalt ❂ menü ❂ pizza
❂ rendezvények lebonyolítása,

kitelepülés

Tel./fax: 76/357607, 70/944-7495
www.autogazszereles.hu �� locska99@t-online.hu

�� Autógáz szerelési akció, a legmodernebb rend-
szerekkel

�� Kézi autómosó, gumiszerelés, jármûdiagnosztika
�� Autószerelés, környezetvédelmi, autógázkút

SZAPPANOS AUTÓGÁZ
Tass, Akácfa u. 25.

Twins 97 Kft.
Tass, 1019. hrsz.

(51-es fõút 59-es km-nél)
Tel./fax: 76/536-224,

76/536-223

BENZINKÚT

Az oldal megjelenését támogatták: Borostyán Gyógyszertár, Hajagos Mihály

Precíz, megbízható partner
a szállításban

Magas színvonalú szolgáltatás
a logisztikában

AA  BBÉÉRRCCZZEESS  SSPPEEDD  KKfftt..11999933--bbaann  aallaakkuulltt  aazzzzaall  aa  ccééllllaall,,  hhooggyy  aa  ttéérrsséégg
mmiinnõõssééggii  kköözzúúttii  sszzáállllííttmmáánnyyoozzóó  vváállllaallkkoozzáássaa  jjööjjjjöönn  llééttrree..  AA  ccéégg
ssttrraattééggiiáájjaa  sszzeerriinntt  mmaaggaass  sszzíínnvvoonnaallúú  sszzoollggáállttaattááss  bbiizzttoossííttáássáávvaall  aa
lleeggggyyoorrssaabbbbaann  tteelljjeessííttii  aa  mmeeggrreennddeellõõkk  eellvváárráássaaiitt..  AA  kköözzúúttii  sszzáállllííttááss
ppiiaaccáánn  aa  kkfftt..  aa  nneemmzzeettkköözzii  áárruusszzáállllííttáássrraa  sszzaakkoossooddootttt..  AA  mmuullttiinnaacciioo--
nnáálliiss  vváállllaallaattookk  bbeesszzáállllííttóójjaakkéénntt  aa  lleeggkkéénnyyeesseebbbb  mmeeggrreennddeellõõii  eellvváárráá--
ssookk  tteelljjeessííttééssee  iiss  mmiinnddeennnnaappooss  ffeellaaddaattttáá  vváálltt..  AA  kkeezzddeettttõõll  uuggyyaannaann--
nnaakk  aa  kkéétt  mmaaggyyaarr  mmaaggáánnsszzeemmééllyynneekk  aa  ttuullaajjddoonnáábbaann  lléévvõõ  llooggiisszzttiikkaaii
ccéégg  ddiinnaammiikkuuss  ffeejjllõõddéésseenn  mmeenntt  kkeerreesszzttüüll  mmeeggaallaakkuulláássaa  óóttaa..

Tass, Széchenyi u. 4 10/A  �� Tel.: 76/536-216
e-mail: tassker@freemail.hu �� tass-ker@freemail.hu

�� Milesi termékek (festékek, lakkok, impregnáló anyagot)
�� Stomix szigetelõ anyagok (házhõszigetelõ anyagok, állandó akcióval.

�� AKCIÓ: STOMIX minõségben az országban vezetõ helyet elfoglaló,
szigetelõ rendszer. 1560Ft/m2

TASSI GAZDABOLT
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A hotelhez tar tozó pizzériában min-
den olyan szolgáltatást megkap a
kedves vendég, ami egy kellemes
étkezéshez elengedhetetlenül szük-
séges: udvarias kiszolgálást, finom
pizzák és egyéb ínyencségek bõ vá-
lasztékát, mindezt szolid árakon. 

Az itt dolgozók arra törekszenek,
hogy a színvonalasan elkészített és
gyorsan terítékre kerülõ, népszerû
pizzákon túl – lehetõség szerint –
minden a hotelbe érkezõ vendég kí-
vánságát teljesítsék, az étlapon

szereplõ ételeken kívül is. A hotel
és pizzéria mûködtetõi egyaránt
vállalják családi, céges összejöve-
telek lebonyolítását, valamint a kü-
lönbözõ rendezvényekre való kitele-
pülést is. 

A nyári idõszak slágere az igé-
nyesen kialakított Gösser és
Heineken terasz, ahol kellemes kör-
nyezetben a fagylaltozó kelyheivel
bõvül a választék. A hotelhez tar to-
zó sörözõben nemcsak az említett
csapolt sörök kedvelõi találják meg

a számításaikat, hanem a széles és
minden igényt kielégítõ italválasz-
tékból bárki találhat az ízlésének
megfelelõt. A Hotel Pellikán és piz-
zéria tulajdonosai továbbra is szere-
tettel várják vendégeiket!

Hotel Pellikán
Szabadszállás, Kossuth u. 8.

Tel/fax: 76/354-113

Az 1996 -ban épített Hotel Pellikán frekventált helyen, Szabadszállás
belvárosában található. A két- és négyágyas exkluzív szobákat többek
között zuhanyzóval felszerelt fürdõszoba, minibár, kábeltévé teszi kom-
fortosabbá, valamint közös társalgó is a vendégek rendelkezésre áll, s
õrzött parkolót szintén biztosítanak a számukra.

Finom pizzák és sörterasz
várja a vendégeket

– A legnagyobb volumenû pá-
lyázatunk a szennyvízcsatorna –
hálózat kiépítése irányul. Örömmel
közölhetem, hogy az EU-s pályázat
elsõ fordulóját már elnyertük, je-
lenleg a második fordulót készítjük
elõ, reményeink szerint 2010-ben
megkezdõdhetnek a tényleges
munkálatok. 

– A korábban laktanyaként
funkcionáló objektum területén egy
több szempontból jelentõsnek szá-
mító ipari parkot tervezünk létre-
hozni. Látványos eredményt ugyan
még nem tudunk felmutatni, de a
háttérben azért folynak az elõké-
születek. Pályázatot nyújtunk be az
ipari park cím elnyerésére,
bízom benne, hogy hama-
rosan megkapjuk ezt a titu-
lust, s folytathatjuk a projekt
megvalósítását. Ugyancsak
a laktanya területén szeret-
nénk majd egy inkubátorhá-
zat kialakítani, amely a hely-
ben mûködõ kis vállalkozá-
soknak nyújtana kezdetben
segítséget, akár kedvezõ bérleti díj,
vagy közös titkárság tekintetében.
Az Alapszolgálati Központ épületé-

nek akadálymentesítésére szintén
pályázunk.

– További célunk a város arcu-
latának javítása, többek között
térkövekkel látnánk el a belváros
jelentõs részét, valamint a parkja-
inkat szintén átalakítanánk. Több
figyelmet szentelnénk a központtól

távolabbi területekre is, keressük a
pályázati lehetõséget, amellyel
olyan városképet alakíthatnánk ki,

ami ide csalogathatja a turistákat
is. Kedvezõ feltétel, hogy a térség-
ben Szabadszállás rendelkezik a
legtöbb szálláshellyel.

– Rendezvényeink közül kiemel-
ném az egyre nagyobb hagyo-
mánnyal rendelkezõ, a héten sor-
ra kerülõ Szabadszállási Városi
Napokat, ahol minden korosztály
találhat az ízlésének megfelelõ
látnivalót a gazdag választékból.
A programok közül kiemelkedik
az 5. alkalommal megrendezen-
dõ Honvédtalálkozó. A Rozsnyai
Pál Fogathajtó Emlékversenyen a
sportág jeles képviselõi reprezen-
tálják magukat, s teljesítményük-
kel újra elkápráztatják majd a lel-
kes publikumot.

– Csütörtökön kezdõdik az
amatõr rockfesztivál, amely az
igényes rockzene kedvelõinek
nyújthat felejthetetlen élményt,
mert  virtuóz elõadók repertoárjá-
ból felcsendülõ dallamok szóra-
koztatják a nagyérdemû közönsé-

get. A teljesség igénye nélkül
népmûvészeti tárlat, sport-
program, filmbemutatók,
mûvészetek udvara, utcabál
is szerepel még a kínálatban

– Fontos megemlítenem,
hogy – másik 5 településsel
együtt – részt veszünk a Ku-
nok 1. Világtalálkozója
program sorozatának felsõ

kiskunsági rendezvényén. Min-
denkit szeretettel várunk a rendez-
vényeinken.

AA  sszzaabbaaddsszzáálllláássii  ééddeessiippaarrii
üüzzeemmbbeenn  aazz  11999900..  mmáájjuussii  mmûû--
sszzaakkii  ááttaaddáásstt  kköövveettõõeenn  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  ttöörrttéénniikk  aa  ggöömmbbrráággóó  ––
zzáárrtt  tteecchhnnoollóóggiiaa  sszzeerriinnttii  ––  ggyyáárr--
ttáássaa  ééss  ffoorrggaallmmaazzáássaa..  AAzz  eellssõõ
iiddõõsszzaakkbbaann  aa  CCsseemmeeggee  ÉÉddeess--
iippaarrii  VVáállllaallaatt  tteelleepphheellyyeekkéénntt
ffuunnkkcciioonnáálltt  aa  ggyyáárr,,  aa  pprriivvaattiizzááccii--
óótt  kköövveettõõeenn  ppeeddiigg  kküüllöönnbböözzõõ
kkfftt..--kk  mmûûkkööddtteettiikk  aazz  üüzzeemmeett..

– Személyesen közremûköd-
tem az üzem kialakításában,
megvalósításában és mûködte-
tésében – nyilatkozta Szõke Pé-
ter ügyvezetõ igazgató. - 1989-
tõl mint mûszaki ellenõr, a bein-
dulást követõen mint mûszaki
vezetõ, késõbb üzemvezetõ be-
osztásban dolgoztam, 1993
õszétõl pedig társ ügyvezetõként
tevékenykedtem.

– 1995-ben alakult meg csa-
ládi vállalkozásunk, és 1996-tól
átvette a rágó gyártását. A ke-
reskedelmi tevékenységgel kez-
dettõl fogva a nagy partner, a
Csemege Édesipari Gyár, illetve
a privatizációt követõen a Stoll-
werek Budapest Kft., 2002-tõl
pedig, a Bonbonetti Choco Kft.
foglalkozik. 1994-ben kikísérle-
teztük és sztenderd termékké tet-
tük a gyümölcsös ízû és alakú
rágógumit.

– A családi tulajdonú vállal-
kozásunknak kezdettõl fogva
ügyvezetõ igazgatója vagyok.
Üzemünkben adottak az épület-

gépészeti és technológiai feltéte-
lek a gömb és gyümölcs alakú
rágó gyártásához, melyet folya-
matosan végzünk. Éves rágó
termelésünk 900 és 1300 t/év
között változik, melynek 60%-a
exportra, 40%-a pedig belföldi
piacokra kerül. Termelési kapa-
citásunkat döntõ többségben a
Bonbonetti Choco Kft. köti le, ki-
sebb megrendelõknek – auto-
matások, jégkrém gyártók –
közvetlenül is értékesítünk ter-
méket.

– Természetesen rendelke-
zünk kiépített HACCP Minõség-
biztosítási és ISO 9001-2001.
Minõségirányítási és Ellenõrzési
rendszerrel. Termelési tevékeny-
ségünkhöz adottak a személyi
és tárgyi feltételek. Az értékesítés
ugyancsak megoldottnak lát-
szik, hisz a Bonbonetti Choco
Kft.-vel több évre szóló együtt-
mûködési megállapodásunk
van érvényben.

– Kiemelt feladatunknak tart-

juk a városban a foglalkoztatást
(átlagos létszámunk 50 fõ), va-
lamint a mai kor követelményé-
nek megfelelõen hatékony ter-
melés biztosítását. Elõrehaladott
állapotban van a cukormentes
rágó gyártásának beindítása. A
folyamatosan növekvõ piaci igé-
nyek kielégítése érdekében kor-
szerûsítjük az épületgépészeti és
technológiai, valamint technikai
gépparkunkat. A személyi feltét-
eleinket szakmaszervezéssel és
különbözõ szaktanfolyami kép-
zésekkel tesszük napra késszé.

SZP Kiskun Szolgáltató Kft.
Szabadszállás,
Vadvirág u. 2.

Pf.: 26
Tel./fax: 76/353-848

SZP Kiskun Szolgáltató Kft.
Rágógumik korszerû gyártói

A száz százalékban magyar tulaj-
donban lévõ Szabadszállás és Vi-
déke Takarékszövetkezet 1957. no-
vember 24-én alakult, mint szövet-
kezeti pénzintézet. Jelenleg 782 fõ
tagja van, részjegy névértéke
5.000 Ft, egy tag pedig maximum
1.000 db részjegyet jegyezhet. A
takarékszövetkezet az elõzõ évek-
ben 10%–16% közötti osztalékot fi-
zetett tagjai részére.  

– A pénzintézet mûködési terüle-
tén élõ emberek megélhetését a me-
zõgazdaság és különbözõ szolgálta-
tási tevékenység biztosítja. A Kun-
szentmiklósi Kistérségben jelenleg
négy kirendeltségen látja el korszerû
pénzügyi szolgáltatásait a takarék-
szövetkezet, melynek elnök ügyveze-
tõje, Oláh Lajosné tájékoztatta lapun-
kat. – A takarékszövetkezet közel 12
ezer ügyfél részére végez pénzügyi
szolgáltatást, melyek közül megemlí-
tenék néhányat: hitelnyújtás, betét-
gyûjtés, pénzforgalmi szolgáltatások,
bankkártya, faktorálás, WEB alapú
Házi Bank szolgáltatás, SMS szolgál-
tatás.

– Ezek közül kiemelném a hitele-
zési körbõl a legújabb termékünket, a
Gazdakártyát, amely elsõsorban me-
zõgazdasági vállalkozások, õsterme-
lõk részére lett kidolgozva. Szintén
kiemelendõ a termékek közül a Szé-
chenyi kártya hitel, valamint a lakos-
ság, a vállalkozások részére külön-
bözõ támogatások elõfinanszírozása. 

– Kiemelt figyelmet fordítunk a kis
– és középvállalkozók, õstermelõk
pénzügyi kiszolgálására, gazdálko-
dásuk finanszírozására. Stratégiai lé-
péseinket az elmúlt évek során az
ügyfelekért tettük, hogy az igényeik-
hez igazodó, folyamatosan bõvülõ

szolgáltatásokkal, udvarias, szaksze-
rû és gyors ügyintézéssel szolgál-
junk rá a bizalmukra. Ügyfeleinkkel
közvetlen hangvételû, személyes
kapcsolatot alakítottunk és alakítunk
ki, mert azt gondoljuk, csak így is-
merhetjük meg igazán igényeiket.

– Munkatársaink, akik maguk is a
helyi közösségben élnek, készséggel
segítenek eligazodni partnereinknek,
a banki szolgáltatások összetettnek
tûnõ világában. A mai gazdasági kör-
nyezetben az esélyekre koncentrálva
– természetesen nem tévesztve
szem elõl a veszélyeket – szolgálta-
tásaink színvonalának folyamatos
növelésére értékrendünk megõrzé-
sére és tõkehelyzetünk további erõsí-
tésére koncentrálva végezzük felada-
tainkat.  

– A mi gazdálkodásunkban egy-
elõre nem tükrözõdik, illetve nem ér-
zõdik az ország, illetve a pénzügyi
szektor válsághelyzete. Ennek egyik
oka, hogy takarékszövetkezetünk

nem végez önálló devizahitelezést,
így az árfolyamkockázatoknak ke-
vésbé van kitéve. Likviditás és forrás
bõséggel rendelkezünk, amely lehe-
tõséget ad a forinthitelezés folyama-
tos folytatására, ennek következté-
ben a nyereséges és biztonságos
gazdálkodásra.  

Várjuk meglévõ és leendõ ügyfe-
leinket, mind lakossági, mind vállal-
kozói ügyfélkörbõl!

– Gyors hitelügyintézéssel, 
– kedvezményes kamatozású hi-

telekkel,
– kiemelt betéti kamatokkal állunk

rendelkezésükre.
Mûködésünk során jó kapcsolatot

alakítottunk ki a helyi önkormányzat-
okkal, vállalkozásokkal. Köszönetet
mondunk mindazoknak a magán-
személyeknek, kis- és középvállal-
kozásoknak, gazdálkodóknak, akik
minket választottak pénzügyi szol-
gáltatónak, és bizalommal fordulnak
hozzánk.

Bizalomra épülõ kapcsolat ki-
alakítására törekszünk a megbí-
zóinkkal – nyilatkozta Holl István.
Európa szinte minden szegletét
bejár ták már autóbuszaink, de fõ-
ként Anglia számít a fõ úti célnak.

Általában akár 8-10 országot
érintõ, 20-22 napos körutakat
tesznek meg jármûveink, amelyek
így folyamatosan, szinte megál-
lás nélkül úton vannak. Ezér t is
fontos tényezõ, hogy gépjármû-
vezetõink – akik lelkiismeretesen
végzik a munkájukat – szakmai
megbízhatóságon túl, emberi ma-
gatar tásukkal, kulturált, határo-

zott megjelenésükkel azt a benyo-
mást keltsék, hogy az utasok
nyugodtan rájuk bízhatják a biz-
tonságukat. Négy-öt csillagos,
légkondicionált luxusbuszaink té-
vé, videó, hûtõ, kávéautomata,
WC, telefon egyaránt található.

Folyamatosan bõvítjük a géppar-
kunkat. A körutakon kívül télen sí-
túrákra szállítottunk csoportokat.   

Nagyon szeretem ezt a hiva-
tást, magam ellenõrzöm a visz-
szaérkezõ buszainkat, mert ez a
szakma jelenti számomra kikap-
csolódást is. 

GOLYÓ TOURS KFT.
Szabadszállás, Orgona u. 1.

Tel./fax: 76/354−287
Mobil:30/95−37−176 

e−mail: golyotours@t−online.hu
www.golyotours.hu

web.axelero.hu/golyotours

Látványos programokat kínálnak
a Szabaszállási Napok 

ÉÉrrddeekkeess  ééss  iizzggaallmmaass  hhéétt  eelléé  tteekkiinntteenneekk  SSzzaabbaaddsszzáállllááss  llaakkóóii,,  hhiisszzeenn  aa
vváárroossii  nnaappookk  kkeerreettéébbeenn  ppaazzaarr  kkuullttuurráálliiss  kkíínnáállaatt  vváárrjjaa  aa  pprrooggrraammookkoonn
rréésszzttvveevvõõkkeett..  AA  kkuurriióózzuummnnaakk  sszzáámmííttóó  aammaattõõrr  rroocckkffeesszzttiivvááll  mmeelllleetttt,,
kkoommoollyy  ttrraaddíícciióórraa  vviisssszzaatteekkiinnttõõ  hhoonnvvééddttaalláállkkoozzóó  ééss  aa  4488  --aass  sszzaabbaadd--
ssáágghhaarrccbbaann  aa  ccssáásszzáárrii  sseerreeggbbõõll  hhaazzaasszzöökkõõ  hhuusszzáárr  ffõõhhaaddnnaaggyy,,  RRoozzss--
nnyyaaii  PPááll  eemmlléékkéérree  rreennddeezzeetttt  ffooggaatthhaajjttóó  vveerrsseennyy  sszziinnttéénn  sszzeerreeppeell  aa  kkíí--
nnáállaattbbaann..  DDrr..  BBaalláázzss  SSáánnddoorr,,  aa  nnaaggyy  bbeerruuhháázzáássookk  eellõõtttt  áállllóó  tteelleeppüü--
llééss  ppoollggáárrmmeesstteerree,,  aazz  iiddeeii  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvveekkrrõõll  ééss  aazz  eellõõttttüünnkk  áállllóó  rreenn--
ddeezzvvéénnyyeekkrrõõll  ttáájjéékkoozzttaattttaa  llaappuunnkkaatt..

Az oldalt szerkesztette: Zimacsek Márta – Írta: Molnár Péter

Fél évszázada az ügyfelek
szolgálatában

Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Kirendeltségeink: Telefon:
Szabadszállás, Kálvin tér 2. 76-558-144
Tass, Széchenyi krt. 75. 76-536-220
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. 76-550-115
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62. 76-358-572

Kényelem és biztonság 
Holl István több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a személyszállítás te-
rületén, a fõleg külföldi körutakra specializálódott Golyó Tours ügyvezetõ-
jeként tevékenykedik. A számtalan magas minõségû referenciával rendel-
kezõ cégnél elsõdleges a minõségi szolgáltatás, a rugalmasság, a megren-
delõk maximális kiszolgálása.
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�� épület- bútor- asztalosipari, munkák
�� javítás, bútorgyártási munkák
�� külsõ- belsõ homlokzati nyílászárók

gyártása korszerû technológiával,
környezetbarát anyagokkal
felületkezelve.

Gáspár János faipari vállalkozás
Szabadszállás,

Bartók Béla út 20.

Tel.: 30/2869696

e-mail:

g.janos65@freemail.hu

Zöld ász fogadó, étterem
Szabadszállás, Dózsa György u. 21.

Tel.: 76/354-264, 30/978-0237
e-mail: zoldasz@vipmail.hu � www.zoldasz.extra.hu

�� családi, társas rendezvények 
lebonyolítása 80 fõig

�� szállás: 2-3-4 ágyas szobákban 
10 fõig

Szalontai Bálint 9 éve személyszállító
vállalkozóként kezdte munkáját, 6
esztendeje pedig Szali-Busz Kft. né-
ven mûködteti cégét. Egy 47 fõs, a
teljes nemzetközi normáknak meg-
felelõ színvonalú – tévével, videó-
val, légkondícióval, konyhával, WC-
vel ellátott – autóbusz, és egy ki-
sebb, 17 fõs, szintén nemzetközi
minõsítésû gépjármû áll az utasok
rendelkezésére. 
Széles a köre azoknak a csoportok-
nak, akik már igénybe vették a
Szali-Busz szolgáltatásait. Más-
más városokban lévõ nyugdíjas klu-
bok, tánckörök, iskolás osztályok
egyaránt szerepeltek már az utazók
között. A mai nehezebb gazdasági
idõszakban nem egyszerû megtar-

tani a partnereket ennél a vállalko-
zásnál sem, de a segítõkészséget
elõtérbe helyezve, próbálják átvé-
szelni a nehezebb periódust.
A cég egyik specialitása a különbö-
zõ sportkörök, egyesületek mérkõ-
zésre tör ténõ szállítása, ahol a
rendszeresebb utaztatásnak kö-

szönhetõen, kedvezményeket is biz-
tosítanak a számukra. Fõleg belföldi
szállításra szakosodott a vállalko-
zás, de azért Európa számos orszá-
gában is megfordult már a nagyob-
bik busz. A teljesség igénye nélkül
Németország, Románia, Ausztria,
Lengyelország, Ukrajna és Olaszor-
szág lenyûgözõ tájait is megcsodál-
hatták az utazók a busz ablakából.
Szalontai úr ezúton is üdvözli koráb-
bi utasait, s várja újabb utazó cso-
portok jelentkezését. 

Szalontai Bálint 
Szali-Busz Kft.

Szabadszállás, Gárdonyi u. 13.
Tel.: 30/983-69-23

e-mail: szalibusz@gmail.com     

Megbízható partner az utaztatásban

A Reál csoporthoz tartozó élelmi-
szerüzlet Szabadszállás központjá-
ban tágas, modern, légkondicionált
környezetben fogadja a betérõ vá-
sárlókat. Az üzlet specialitása, hogy
saját pékséggel rendelkezik. A szinte
folyamatosan üzemelõ kemencébõl
a mindig friss, házias ízvilágot idézõ
pékáru forrón kerül ki a pultokra.  A
mintegy 50-60 féle péksütemény kö-
zül rendkívüli népszerûségnek örven-
denek a túrós pogácsák, kakaós csi-
gák, sajtos-baconos sütemények és
a croassaintok.
Másik boltját ugyancsak innen látja

el a pékség áruval, a szabad kapaci-
tásból pedig, a város 30 kilométeres
körzetében lévõ települések boltjai is
részesülnek. A pékségnél kenyerek,
péksütemények elõrendelésre törté-
nõ készítését szintén vállalják, vala-
mint rendezvények ellátásáról is ked-
vezõ feltételekkel gondoskodnak. A
kiemelt pékáru mellett a zöldség-
gyümölcs osztály szintén kitûnõ ter-
mékekbõl csemegézhetnek a vásár-
lók, de a húsáruk között és a barom-
fipulton mindenki megtalálhatja a kí-
vánt, jó minõségû alapanyagokat.

Az üzletben -ahol bankkártyás fi-
zetésre, valamint a mobiltelefon
elektronikus feltöltésére is lehetõ-
ség kínálkozik – a hónapok elején
mindig két hétig tar tó, különbözõ
termékekre vonatkozó akciókkal
igyekeznek a vevõk kedvében járni.

Szívós László, az üzlet és pék-
ség vezetõje – aki büszke arra,
hogy 23 ember számára tud megél-
hetést biztosítani – ezúton is kö-
szöni, hogy a vásárlói megtisztelték
eddig a bizalmukkal, s reméli, hogy
a jövõben is felkeresik majd az üz-
letet.

Reál élelmiszer bolt 
Nyitva: H-P: 5-20 Sz: 5-18 V: 5.30-12

Szabadszállás, Kossuth u. 5.
Tel.: 76/558-064

Mindig friss, házias ízvilágú
péksütik a Reálnál

CARDIO (futógép, lépcsõzõgép, 
ellipszis-tréner, relax-kerékpár) 

és alakformáló gépek, hypoxi-tréner,
állószolárium, fekvõ infraszauna,

vibro-tréner, proteinbár
NYÁRI AKCIÓNK:

Egész nyáron „ÁFA mentes” nyár!
20%-os kedvezménnyel vásárolható
meg a fitness és vibro-tréner bérlet!

Infraszauna, hypoxi-tréner és 
szolárium bérlet 

50%-os kedvezménnyel!
www.fittwoman.hu

ELADÓ INGATLANOK
SIÓFOKON

22000099..  jjúúlliiuuss  1111..  sszzoommbbaatt
10.00-ig Terület berendezése, fõzõhelyek kialakí-

tásának befejezése
12.00-15.00 Halfõzõ helyek megközelítése gépjármû-

vel
15.00-17.00 Halfõzõk elhelyezkedése, kijelölt fõzõhe-

lyek elfoglalása (gépjármû nélkül!)
15.00-18.00 Színpadi programok (világzene)
17.00-18.00 Tûzrakási, fõzési elõkészületek, asztalok-

megterítése, vízvétel

18.00-18.05 Ünnepélyes tûzgyújtás
18.00-19.00 Halászléfõzés, kóstolás
18.00-18.30 Támogatói díjátadás
19.00-20.00 Vacsora meghívott vendégekkel, bará-

tokkal
20.00-24.00 Színpadi programok (könnyûzene) 
24.00-00.30 Zenés tûzijáték 
00.30-05.00 Közös ünneplés folytatás (szigeti könnyû-

zenei programok, táncos rendezvények)

BMB Faktor Kft.
6521 Vaskút, 

Kossuth L. u. 138.
Postázási cím: 6501

Baja, Pf.: 154

SSttrráázzssaa  TTaannyyaa
FALUSI VENDÉGLÁTÁS

Szabadszállás
Telefon: 

+36 30 683 6933 
+36 30 414 3531,

e-mail:
strazsatanya@freemail.hu
www.strazsatanya.com
Legyen a vendégünk!
Baráti társaságoknak

családoknak, diákoknak!

ÉS PATAKI GÁZ
�� belsõ víz-gáz-fûtés tervezés, kivitelezés, 

�� külsõ víz-gáz elosztóvezeték tervezés, kivitelezés
�� útátfúrás �� földmunkák.

Szabadszállás, József A. u. 7.
(a Drogériával szemben)

Szakszerû kiszolgálás, díjtalan szaktanácsadás.

Tel.: 76/558-177, 558-178; patakigas@freemail.hu

Stranszki Száraztészta 
Készítõ Egyéni Cég

6500 Baja, Epreskert u. 38.
Tel: 79/427-155 Fax.: 79/522-045

A bajai Halfõzõ Fesztivál 
bronzbográcsos támogatója.

8 tojásos
Bajai halászlétészta

8 tojásos aprótészták 
és körettészták
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Zsu Fodrászkellék
Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1. � Tel.: 30/589−9932

�� Fodrászkellékek
�� Finomkozmetikai termékek
�� Sciennet-tagoknak vásárlási

kedvezmény!

e-mail: fzsuzsa@indomail.hu
nyitva tartás:  

H–P: 8:30–13:00; 14:00–18:00
Sz.: 9:00–12:00

Fogyjon le üdülési csekkel!
A XXI. század ZSÍRLESZÍVÁSA 

a Rona Hypoxi Stúdióban!
3 hét alatt megszabadulhat 

a karján, derekán, hasán, csípõjén
és combjain éktelenkedõ 

zsírpárnáktól és a narancsbőrtől!
Üdülési csekkel és egészség-
pénztári tagságot elfogadunk!

Central Passage Üzletház, Kecskemét, Dobó krt. 8. fsz.
Bejelentkezés: 20/382−9818

Érezte már, hogy a kezei, esetleg valamelyik lába érzéketlenné vált egy rövid idõre? Lép-
csõzéskor fájdalom hasít a lábába? Hosszab járáskor begörcsöl a lába? Öltözéskor szédü-
lés kapja el? Bizony nem kizárt, hogy érelmeszesedés miatti vérellátási zavarok okozzák fur-
csa tüneteit! Sonoterápia Centrumunkban komplex érrendszeri kezeléssel várjuk Önt. Fáj-
dalommentesen, mellékhatásmentes terápiával az egész keringésrendszert kezeljük, mind a
viszeres rendszert, a szûkült, meszesedett artériákat és a hajszálér keringést is. Ne hanya-
golja el keringésrendszere állapotát, mert késõbb súlyos érkatasztrófákat (infarktus, agyvér-
zés) eredményezhet.

Július 20–21-én két napon át 

NYÁRI EGÉSZSÉGHETÜNKÖN 
az elsõ 20 jelentkezõnek 

INGYENES
számítógépes érrendszeri állapotfelmérést biztosítunk!

Ellenõriztesse most érrendszerét! 
Használja ki a lehetõséget!

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGHHÉÉTT  aakkcciióónnkkrraa  bbeejjeelleennttkkeezzéésstt
ccssaakk  jjúúlliiuuss  88--áánn  sszzeerrddáánn  ffooggaadduunnkk  eell  ddéélleellõõtttt  99  óórrááttóóll  1144  óórrááiigg

aa  7766//332222--999933  ééss  aa  7766//550055--008877  tteelleeffoonnoonn!!

SONOTERÁPIA CENTRUM
Kecskemét, Horváth Döme krt. 8.

Olga borovi fenyõ belsõ bejárati ajtó  46.320 Ft
Visztula 3 üveges mûanyag bejárati ajtó 79.900 Ft

Az árak egységárak és az ÁFA-t tartalmazzák. 

Fa és mûanyag nyílászárók
Óriási raktárkészlettel és

folyamatos akciókkal várjuk

minden kedves vásárlónkat.

Kecskemét egyre népszerûbb thai
masszázsszalonja frekventált helyen,
évek óta szeretettel fogadja az egészsé-
gükre figyelõ, testileg-lelkileg felfrissülni
vágyó vendégeket. A thai masszázs a
legõsibb, leghatékonyabb, különlegesen
regeneráló, frissítõ és feszültségoldó tá-
vol-keleti masszázs. A diplomával rendel-
kezõ, a hazájukban a szakmájukban éve-
ken át dolgozó thaiföldi hölgyek mesteri
fokon végzik a masszázst. Kedves, vidám
alaptermészetük már önmagában felüdü-
lést nyújt a vendég számára. Különleges
technikájuknak is köszönhetõ, hogy aki
részt vesz egy kezelésen, utána felfrissül-
ve, sokkal jobban érzi magát, s garantál-
tan újra felkeresi a hangulatos szalont,
amely hétfõtõl szombatig 10-20 óráig fo-
gadja vendégeit.

Az úgynevezett száraz kezelés, masz-
százsruhán keresztül, a földre terített kó-
kuszmatracon történik - nyilatkozta dr.
Katusné Czirkó Klára tulajdonos. - A kivá-
ló technikával dolgozó thai masszõrhöl-
gyek nemcsak kezüket, de térdüket, lábu-

kat is használják az élettani pontok masz-
szírozása során. A kellemes kikapcsoló-
dást a nyugodt környezet, halk zene, és
mécsesek  is biztosítják. Egy idõpontban
három vendéget tudunk fogadni, így min-
denkinek lehetõsége van párjával egy-

szerre eltölteni a magukra szánt idõt.
Egyre többen keresik fel a szalont, elsõ-
sorban az egészségmegõrzõ jellege mi-
att, mert különösen jótékony hatású ez a
masszázsfajta. Sokan pedig a mozgás
helyett veszik igénybe a szolgáltatásun-
kat, mert a kellemes lazítás után szinte ki-
cserélve érzik magukat. Fontos megemlí-
tenem, hogy nem futószalagszerûen zajlik
nálunk egy-egy masszázs, és a halk zene,
nyugalom, a teljes relaxáció is a kikap-
csolódást szolgálja. Végezetül egy csésze
illatos tea elfogyasztása teszi teljessé a
testi-lelki harmóniát. 

- Négy féle masszázst kínálunk vendé-
geink számára, melyeknek idõtartama
egyaránt 60 perc. A tradicionális thai test-
masszázs keretében nem az izmokat, ha-
nem az akupresszúrás pontokat ingerlik
pontnyomásos technikával, itt minden
testrészen végigmegy a masszõrhölgy. A
talpmasszázs speciális olajok és krémek
használatával történik. A talptól fölfelé ha-
ladva a vádlin keresztül az akupunktúrás
pontok nyomásával jutnak el a térdig. A

frissítõ-regeneráló olajos testmasszázst a
hagyományos típusú masszázs kedvelõi-
nek ajánljuk. Az akupresszúrás pontok sti-
mulálásán túl átdolgozzák a test izomzatát
is, a fájdalmas testrészt pedig különleges
hatású krémmel kezelik. A herbái masz-
százs – õshonos thaiföldi növényeket, fû-
szereket tartalmazó – felmelegített gyógy-
növényes zsákocskákkal történik. 

Nagyon népszerûek az ajándékkártyá-
ink – 1 éven belül felhasználhatóak, és
nem névre szólóak – amelyek kiválóan al-

kalmasak bármilyen ünnep alkalmával,
hogy meglepjük szeretteinket. Az ÁFA
emelés ellenére sem emeltük az árain-
kat, 6 alkalomra szóló bérletünket 20%
kedvezménnyel kínáljuk, egy éven belül
felhasználható, bármilyen masszázsra
igénybe vehetõ és családon belül átru-
házható.

Munkaadók figyelmébe ajánljuk a -
12 alkalommal használható, szintén
20% kedvezménnyel kínált – céges bér-
letet. Cégen belül bárki használhatja,

bármelyik masszázsra. Üdülési csekket
is elfogadunk, valamint több egészség-
pénztárral is szerzõdésben állunk. Min-
den kedves vendégünket szeretettel vá-
runk a szalonban.

Kecskemét, Jókai u. 21.
Tel.: 76/321−062

www.bansabaithaimasszazs.hu
Nyitva: H–Sz: 10–20 óráig

Thai masszázs felsõfokon

Ban Sabai Thai
Masszázsszalon


