
A. Varga Imre műtermében
13. oldal

Legnépszerűbb a térség hangja
15. oldal

Épülő−
szépülő
kalocsai
főszékes−
egyház
Egy mûemlék felújítását csakis
körültekintõen, igényesen lehet
végezni. Ez a munka viszont lassú
és drága, de megéri, hiszen az
utókornak dolgozunk – állítja ha-
tározottan a Nagyboldogasszony
Fõszékesegyház felújítási munká-
latairól VVöörrööss  MMáárrttaa fõegyházme-
gyei fõépítész, aki a napokban
vetítéssel illusztrált, részletes be-
számolót tartott a nagyszabású
rekonstrukcióról a Kalocsai Érseki
Kincstárban. A fõhomlokzaton lé-
võ Szent Péter és Szent Pál szob-
rot már újjáfaragták – éppen az
elõadás napján emelték helyükre.

(Lapozzon a 3. oldalra!)

XXIX. Izsáki 
Sárfehér
Napok és
VIII. Négyesfogathajtó 
Európa-bajnokság

XXIX. Izsáki 
Sárfehér
Napok és
VIII. Négyesfogathajtó 
Európa-bajnokság 4-10.oldal4-10.oldal
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A kecskeméti székhelyû Porta
Egyesület az utóbbi idõkben
több mint ötven Krisztus-kereszt
sorsáról gondoskodott. A na-
pokban a hírös város egyik
legrégibb szakrális emlékét
hozták rendbe. Az Izsáki úton
álló, több mint öt méter magas
feszület lábazati részén találha-
tó fafaragás megõrizte a ke-
resztet állíttatók nevét is: „Isten
dicsõségére emeltette Pataki
István és Tóth Julianna 1869.
május, Palotás Imre Cs.”

– Hat évvel ezelõtt egyszer
már teljesen felújítottuk és fel-
szenteltük ezt a feszületet, kez-
deményezésünket az akkori
múzeumigazgató és a város
polgármestere is támogatta –
mondja FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff, a vá-
rosvédõ civil szervezet alapító-

ja. – Ennyi idõ elteltével ismét
szükségessé vált a renoválás.
Ebben a környék lakossága is
segített.

Mindez azt bizonyítja, hogy
nem egyszeri fellángolásról
van szó. Egy város életében
sokszor az aprónak tûnõ ügyek
is lehetnek nagy jelentõségûek.
S ebbõl a szempontból a kecs-
keméti keresztmentõk munkája
példaértékû. A régi hagyomá-
nyok ápolása és az értékes tár-
gyi emlékek megõrzése a tele-
pülés elsõ embere szerint is
fontos. 

– Sok hasonló kezdeménye-
zésrõl tudunk – nyilatkozta
ZZoommbboorr  GGáábboorr polgármester.
– Az önkormányzatnak nem
terjedhet ki mindenre a figyel-
me, de ha a civilek szólnak,
biztosan melléjük állunk. A vá-
rosvezetésnek is jó érzés, ha az
itt átutazók rendezettnek látják
a települést, éppenséggel egy
felújított útszéli kereszt által.

A Porta Egyesület szeptem-
berben egy százéves bugaci ke-
resztet ment meg az enyészet-
tõl, hogy a Kiskunsági Nemzeti
Parkban álló Krisztus-feszület
még sokáig lehessen a pusztai
emberek életének iránytûje.

Keresztmentő portások
NNeemmeess  vváállllaallkkoozzáássbbaa  kkeezzdd,,  aakkii  mmeegg  aakkaarrjjaa  mmeenntteennii  aazz  úúttsszzééllii  kkeerreesszzttee--
kkeett  aa  ppuusszzttuulláássttóóll..  AAzz  oorrsszzáággoott  jjáárrvvaa  ssookkffeelléé  llááttnnii  eellhhaaggyyaattootttt  kkeeggyyhheellyyee--
kkeett,,  kkiiddõõlltt  ffaaoosszzllooppookkaatt,,  rroozzssddááss  kkoorrppuusszzookkaatt..  FFeellúújjííttáássuukkhhoozz  ssookksszzoorr
eelléégg  aazz  aakkaarraatt  ééss  aazz  öösssszzeeffooggááss,,  ddee  aazz  sseemm  áárrtt,,  hhaa  eeggyy  kkiiss  aannyyaaggii  ttáá--
mmooggaattááss  iiss  ttaalláállttaattiikk  hhoozzzzáá..

Kecskemét is csatlakozott az „Itt-
hon vagy – Magyarország, szeret-
lek!” elnevezésû országos akció-
hoz. A Magyar Tele-
vízió által indított
kezdeményezés cél-
ja, hogy a szeptem-
ber 28-29-i hétvé-
gén, a közmédia
négy csatornájának segítségével
kétnapos, tematikus mûsorfolyam
keretében nagyszabású, élõ kör-
kapcsolás útján megmutassák

Magyarország szépségét, értékeit.
A kezdeményezés kapcsán Kecs-
kemét Város Napja eseményeit és

a Szent Mihály napi
rendezvényeket össze-
hangolva, a megye-
székhelyünk történe-
tét, hagyományait be-
mutató programsoro-

zatot tervez az önkormányzat,
amelyhez 1,5 millió forint vissza
nem térítendõ támogatásra nyúj-
tott be pályázatot.

Magyarország, szeretlek!

Az elõzetes
várakozá-
s o k n a k
megfelelõ-
en, szep-
tember kö-
zepén mint-
egy száz-
ezer önkén-
tes kezdhet-
te meg or-
szágszerte
a szemétsze-
dést a TeSzedd! elnevezésû akció
keretében, amire az elõzetes re-
gisztráció során 30 százalékkal
többen jelentkeztek, mint 2012-
ben. Az önkéntesek tényleges lét-
száma ráadásul évrõl évre meg-
haladja a regisztrálókét.

Az országos szemétgyûjtési ak-
cióhoz a kecskeméti Wojtyla Ház
önkéntes csapata 38 fõvel kap-
csolódott ez alkalommal: A
fülöpszállási bekötõút mentét
tisztították meg az illegálisan le-

rakott hulladéktól (felvételün-
kön). 

A zuhogó esõ és az óriási sár
sem akadályozta meg a ház gon-
dozottjait abban, hogy a felelõt-
len környezetszennyezõk által le-
pakolt háztartási szemetet össze-
gyûjtsék és zsákba rakják. Az ak-
ciót Gilly Zsolt, a Kiskunsági
Nemzeti Park munkatársa szer-
vezte, az elszállításról a KNP ter-
mészetvédelmi õre gondosko-
dott. 

A Wojtyla Ház is csatlakozott

Sikeres TeSzedd! akció

MMeeggmmeenntteettttéékk  aa  cciivviilleekk
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Napjainkra elodázhatatlanná
vált e gyönyörû kalocsai katedrális
felújítása. Az idõ vasfoga mellett,
az építmény szerkezetén máig ma-
radandó nyomot hagyott az a saj-
nálatos eset, hogy a templom két
tornyának sisakja és tetõszerkezete
1795-ben, egy villámcsapás kö-
vetkeztében kigyulladt és leégett.
Amit kijavítottak ugyan hajdanán,
de az eredeti statikai állapotokat
nem tudták teljesen visszaállítani.

Az elmúlt évek során több száz-
milliót emésztett már fel a kalocsai
érsekség büdzséjébõl a Nagy-
boldogasszony Fõszékesegyház
teljes rekonstrukciója. A munkála-
tok menetével arányosan, folya-
matosan fény derül újabb és újabb
javítanivalóra, amik rendszeres és
tetemes plusz kiadást jelentettek,
jelentenek. Jó hír azonban, hogy
Kormányunk címzett támogatásá-
nak – összességében mintegy 500
millió forint értékben –, illetve a li-

mitált szériás,
érseki címer-
rel ellátott
téglajegyek-
bõl befolyó
adományok-
nak köszön-
hetõen, nem
apadtak ki e
nagyszabású
rekonstrukció
anyagi forrá-
sai.

– Egy mû-
emlék felújí-
tását csakis

körültekintõen, igényesen lehet vé-
gezni. A szakszerûtlen  beavatko-
zás több kárt okoz, mint hasznot.
Ez a munka viszont lassú és drága,
de megéri, hiszen az utókornak
dolgozunk – állítja határozottan a
Nagyboldogasszony Fõszékesegy-

ház felújítási munkálatairól Vörös
Márta fõegyházmegyei fõépítész,
aki a napokban vetítéssel illuszt-
rált, részletes beszámolót tartott a

nagyszabású rekonstrukcióról, a
Kalocsai Érseki Kincstárban.

Dr. Bábel Balázsnak, a Kalocsa-
Kecskeméti Fõegyházmegye érse-
kének köszöntõ szavai és rövid be-
vezetõje után a tájékoztató jellegû
elõadáson Vörös Márta beszámolt
arról is, hogy a 2009-ben kezdõ-
dött felújítás során a kéttornyú
épület tetõszerkezete már meg-
újult, a két új sisak felkerült a he-
lyére. A fõhajó oldalfalainak, dí-
szes üvegablakainak restaurálása,
az oldalhomlokzatok helyreállítá-
sa, illetve a belsõ terek relief díszí-

téseinek, stukkóinak megerõsíté-
se-felújítása is szükségessé vált. A
fõhomlokzaton Szent Péter és
Szent Pál szobrát már újjáfaragták

– éppen az elõadás napjára emel-
ték helyükre a hatalmas alkotáso-
kat –, ahogy a kõ mellvédet is, de
a katedrális teljes felújítása még
hosszú ideig el fog tartani, hiszen
számtalan statikai-építészeti prob-
lémával kell megküzdeni a felújí-
tási munkák során. A falak felfris-
sítése is megtörtént, amit kõresta-
urátori munkálatok elõztek meg,
részletezte a munkamenetet Vörös
Márta fõépítész.

Az elõadás nagyszámú érdek-
lõdõ közönségébõl az egyik hívõ
csendben megjegyezte a számta-
lan rekonstrukciós problémát
hallva: – Talán egyszerûbb lett
volna egy újat építeni, mint a ré-
git rendbe hozni. – Ebben van
némi igazság, hiszen akkor nem
kellene folyamatosan igazodni a
korabeli építészeti-statikai meg-
oldásokhoz, a korhû küllemhez,
ahhoz az eltökéltséghez, hogy a
templom megtartsa eredeti, ba-
rokk kori arculatát. Viszont erre
az eltökéltségre – illetve az ebbõl
eredõ anyagi-erkölcsi áldozatok-
ra – szükség van ahhoz, hogy
egy ilyen csodálatos mûemléket
megmentve, az eredeti szépségé-
ben hagyhassunk örökül az utó-
kornak.

Épülő−szépülő kalocsai főszékesegyház
KKaallooccssáánn  aa  jjeelleennlleeggii  bbaarrookkkk  sszzéékkeesseeggyyhháázz  mmáárr  aa  nneeggyyeeddiikk  aa  ffõõsszzéékkeess--
eeggyyhháázzaakk  ssoorráábbaann..  AA  kkuuttaattáássookk  ssoorráánn  eellõõkkeerrüülltt  lleelleetteekk  aallaappjjáánn  ffeellttééttee--
lleezzhheettõõ,,  hhooggyy  aazz  eellssõõ  ééppííttéésséétt  mméégg  11005500  eellõõtttt  rreennddeellttee  eell  AAsszzttrriikk  éérrsseekk..
AA  mmáássooddiikk  sszzéékkeesseeggyyhháázzaatt  aa  XXIIIIII..  sszzáázzaadd  eelleejjéénn  ééppíítttteettttee  CCssáákk  UUggrriinn..  AA
ttaattáárrookk  áállttaall  mmeeggrroonnggáálltt  tteemmpplloommoott  NNaaggyy  LLaajjooss  kkiirráállyy  iiddeejjéénn  úújjjjááééppíítteett--
ttéékk,,  ddee  aazzttáánn  11660022--bbeenn  aa  mmaaggyyaarr  hhaajjddúúkk  ffeellggyyúújjttoottttáákk..  AA  mmaa  iiss  lláátthhaa--
ttóó  bbaarrookkkk  ffõõsszzéékkeesseeggyyhháázzaatt  CCssáákkii  IImmrree  bbííbboorrooss  tteerrvveezztteettttee,,  uuttóóddaaii  11773355
ééss  11775544  kköözzöötttt  ééppíítttteettttéékk  ffeell..

VVeettííttéésssseell  iilllluusszzttrráálltt  eellõõaaddáásstt  ttaarrttootttt  aa  nnaappookkbbaann  
VVöörrööss  MMáárrttaa  ffõõeeggyyhháázzmmeeggyyeeii  ffõõééppííttéésszz

DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkee  sszzíívvüüggyyéénneekk  tteekkiinnttii  
aa  rreekkoonnssttrruukkcciióóss  mmuunnkkáákk  sszziinnttee  mmiinnddeenn  mmoozzdduullaattáátt

SSookkaann  vvoollttaakk  kkíívváánnccssiiaakk  VVöörrööss  MMáárrttaa  ffõõééppííttéésszz  
ttáájjéékkoozzttaattóó  eellõõaaddáássáárraa
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A csaknem 80 esztendõs Izsáki
Sárfehér Napok 2013-ban jeles
állomáshoz érkezett. Hagyomá-
nyos és igen népszerû városi ün-
nepünk idén európaivá szélese-
dik. A VIII. Négyesfogathajtó Eu-
rópa-bajnokság rendezésére szó-
ló megtisztelõ felkérés késve, alig
két hónapja érkezett meg Izsákra.
Most mégis büszkén jelenthetem,
hogy sokak összefogásának,
szakavatott munkájának eredmé-
nyeként vendégszeretõ városunk
szívesen, felkészülten várja a vi-
lág legjobb fogathajtóit és a Sár-
fehér Napokra érkezõ vendégeit.

Kitárulkozunk. Jó szívvel, az el-
végzett munka örömével állunk
ország, világ elé és mutatjuk be
dinamikusan fejlõdõ társadalmi,
gazdasági, kulturális értékeinket,
városunk korszerû és hagyo-
mányõrzõ arcát, illetve azon po-
tenciálját, amellyel egy konti-
nensverseny megrendezésére is

vál lalkozhat.
Hagyomány,
hogy városi
fejlesztéseinket
a Sárfehér Na-
pok alakalmá-
ból adjuk át.
Ezzel is tiszte-
legve az elõdök és a mai izsákiak
munkája, városépítõ törekvése
elõtt. Legújabb fejlesztéseink kö-
zött most a kerékpárutat, vala-
mint a kibõvített és megújított
óvodát avatjuk fel. 

A XXIX. Izsáki Sárfehér Napok
kulturális programjai – komoly és
könnyûzenei koncertek, folklór
mûsorok, kiállítások, borbemuta-
tók, szakmai fórumok és az egyéb
színes programpontok – sokirá-
nyú, több mûfajú látnivalót kínál-

nak valamennyi korosztálynak.
Városi ünnepünk elõkészítésében,
szervezésében, lebonyolításában
elkötelezett és hozzáértõ szakem-
bereink közremûködnek, akiknek
munkája garancia arra, hogy
színvonalas napok elé nézhetünk
ezen az õszön is.

A Sárfehér Napok programjai-
nak immár két évtizede közked-
velt, közönségvonzó része a fo-
gathajtás. A mostani versenyren-
dezés az izsákiak eddigi munká-
jának megkoronázását jelenti. Az
Európa-bajnokság kulturált, szak-
mailag megalapozott szervezése
lovas társadalmunk, jelesen fo-
gathajtásunk közös ügyévé lett. A
szakmai, szellemi és anyagi tá-
mogatás eredményeként nemzet-
közi színvonalú fogat-csúcstalál-

kozót rendezünk Izsákon. Mintegy
negyven nemzetközi hírû fogat-
hajtóról, bírókról, a versenyre ér-
kezõ vendégeinkrõl és a több
mint 200, vagyonokat érõ ló
szakszerû ellátásáról kell gondos-
kodnunk. Izsák város nevében
ígérem, hogy jó házigazdák, jó
vendéglátók leszünk.

Kedves Olvasók!
Álljanak meg egy szusszanás-

nyira! Élvezzék a fogatversenyek
látványát, izgalmait, a kulturális
programok gazdag kínálatát!
Kóstolják meg e csodálatos vidék
méltán híres étkeit és italait! Kap-
csolódjanak ki, szórakozzanak
kedvükre! 

Kívánom, érezzék nagyon jól
magukat nálunk, Izsákon!

MMoonnddookk  JJóózzsseeff
Izsák polgármestere,

a Magyar Lovas Szövetség 
alelnöke

Tisztelt Olvasók!

SZEPTEMBER 26. CSÜTÖRTÖK
16 óra: Fogathajtó pálya – A VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság ünnepélyes

megnyitója – közben lovas show és a Kecskemét Néptánc Együttes mûsora
21 óra: Vino pince – Horse party

SZEPTEMBER 27. PÉNTEK
9 óra: Fogathajtó pálya – VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság – Díjhajtás
10 óra: Városközpont – kiállítások megnyitása
12 óra: Fogathajtó pálya – Tegyünk Izsákért Egyesület szervezésében a Kelebiai

Favory Lovas Klub díjlovas bemutatója "Horse-trails"
12.30: Városháza – Izsáki Borász Fórum
14 óra: Sportpálya – Sárfehér Kupa Gyermek és Nõi Futballtorna
15 óra: Sárfehér óvoda – A felújított óvoda ünnepélyes átadása
16 óra: Szegedi-szülõház – Szegedi Sándor izsáki szõlõnemesítõ emléktáblájának

avatása
17 óra: Mûvelõdési ház – a XV. Izsáki Nyári Alkotótábor festményeibõl rendezett kiállí-

tás megnyitója
19 óra: Katolikus templom – Terebessy Éva operaénekes és a Városi Vegyeskar

hangversenye
19 óra: Szabadtéri színpad – Zacc együttes (Szabadszállás) funky-folk koncert
20 óra: Szabadtéri színpad – Mad Gun koncert
20 óra: Vino sátor – Kilele Swing Cats koncert
21 óra: Fogathajtó pálya – Hooligans élõ koncert
21 óra: Vino pince – Maxisun koncert
22 óra: Vino sátor – World best music by Pénzes
23 óra: Fogathajtó pálya – Adrenalin Music Night: Metzker Viktória

(Music Fm Dj) Házigazda: Dj L-Gee, FeelharmonX (gitár & szaxofon show),
táncos lányok

SZEPTEMBER 28. SZOMBAT
9 óra: Fogathajtó pálya – VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság – Maratonhajtás
9 óra: Goodmayer pincészet – Országos motoros találkozó
9-18 óráig: Sportcsarnok – Sárfehér Röplabda Kupa
9-15 óráig: Katolikus templom parkja – Családi gyermekprogramok 

– bábszínház, játszóház, kézmûves foglalkozások, gyermekek megáldása
10 óra: Gazdakör – Balassi-kard borseregszemle, Arany sárfehér borok versenye,

Borrendi avató 
11 óra: Vino sátor – Elszármazott izsákiak találkozója
13.30: Szabadtéri színpad – Van utunk – izsáki amatõr roma tánccsoport
14 óra: Szabadtéri színpad – A Golddance Tánciskola mûsora

14.30: Kossuth-Rákóczi út – Országos motoros felvonulás
15 óra: Szabadtéri színpad – A Schooldance táncosainak bemutatója
16 óra: Szabadtéri színpad – A Sárfehér Néptánc Egyesület mûsora
17 óra: Szabadtéri színpad – Ünnepköszöntõ, a VIII. Négyesfogathajtó EB. elsõ két

napi versenyeinek díjátadó ünnepsége, a városi kitüntetõ címek átadása, a IX.
Balassi-kard borseregszemle eredményhirdetése, a XI. Hungarikum borok és
pezsgõk országos versenyének díjátadása, a kerékpárút avatása – ünnepkö-
szöntõt mond Fazekas Sándor FVM miniszter

18 óra: Szabadtéri színpad – A békéscsabai Ramaty Néptánc Együttes és a Suttyom-
ba zenekar folklór mûsora

20 óra: Fogathajtó pálya – Lovas show
20:30: Szabadtéri színpad – Geszti Péter és a Gringó Sztár élõ koncert
21:30: Vino pince – Ritmo Flamenco qartett
21:30: Fogathajtó pálya – Royalsekt Star's Night: Dolly Roll, Galambos Lajos és ze-

nekara, Charlie, Csepregi Éva, Pataky Attila
22 óra: Vinó sátor – Ferenczi György és a Rackajam

SZEPTEMBER 29. VASÁRNAP
9 óra: Fogathajtó pálya – VIII. Négyesfogathajtó 

Európa-bajnokság – Akadályhajtás
10 óra: Katolikus templom – Érseki terményhálaadó szentmise, terményáldás
10 óra: Református templom – Ünnepi istentisztelet
12 óra: Vino sátor – Szól a nóta – az izsáki származású Látó Imre vezetõ prímás és

zenekara, valamint Molnár László, Juhász Margaréta, Kovács János,
Kökényesi Gabriella, Galambszegi Márta közremûködésével

15 óra: Fogathajtó pálya – VIII. Négyesfogathajtó EB. – Európabajnok-avató 
16 óra: Kossuth utca – A VIII. Négyesfogathajtó EB. versenyzõ fogatainak ünnepélyes

felvonulása (a Kovács Aladár és a Batthyány utca közötti szakaszon)
16:30: Szabadtéri színpad – A Városi Mazsorett Csoport,  a Flash Tánccsoport és a

DLC7 mûsora
17:30: Szabadtéri színpad – Szóka Júlia mûsora – musical, operett és nótaslágerek
20 óra: Szabadtéri színpad – Magna Cum Laude élõ koncert
21:30: Itthon vagy – Magyarország szeretlek! – a közmédia  Magyarországról szóló

tematikus hétvégéjének vidéki záróeseménye – Szent Mihály-napi országos
tûzgyújtás

22 óra: Programzáró tûzijáték

MINDHÁROM NAP BORUTCA, NÉPMÛVÉSZETI ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR,
VASÁRNAP 10-tõl 14:30-IG VÉRADÓBUSZ A BELVÁROSBAN, SZOMBATON ÉS 

VASÁRNAP ALKALMI POSTAI BÉLYEGZÉS A FOGATHAJTÓ PÁLYÁN!

XXIX. Izsáki Sárfehér Napok és 
VIII. Négyesfogathajtó Európa−bajnokság

2013. szeptember 26−29.
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KÖNYVELÕ ÉS
ADÓSZAKÉRTÕ IRODA

Tel.: 76/374-702
RÁCZ CSILLA

Az izsáki iroda több mint

15 éve áll ügyfelei rendel-

kezésére szakmailag igé-

nyes szolgáltatásokkal.  

Elismertségünket mutatja,

hogy ügyfeleink jelentõs

részével tartós kapcsolat-

ban állunk, többüknek

már sokadik megbízását

teljesítjük. A jövõben is

fontos szempont marad a

pontos, szakszerû szolgál-

tatások nyújtása.

� Gazdasági társaságok és egyéni
vállalkozók könyvelése

� Bérszámfejtés, munkaügyi 
feladatok ellátása

� Adótanácsadás, éves 
beszámolók és adóbevallások
készítése

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), 

Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél  

TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁN 
legalább 500.000 Ft elhelyezésével 

A betét 5 év után kamatadó-mentes. 
EHO-mentes a 2013. augusztus 1. elõtt megnyitott számla.

EHO mentes a 2013. július 31-ét követõen megnyitott számla, ha a számla 
a 3 éves lekötési idõszak utolsó napja elõtt nem kerül megszüntetésre. 

Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a takarékszövetkezet évente jóváírja. 

Jelenlegi (adómentes) betéti kamat és EBKM éves 4,3%
Összeghatártól függõ kamatozás és prémium 4,3-5,1% 

Szerzõdéses betétek
A kamatozás a mindenkori jegybanki alapkamat+felárhoz kötött.

FÉLÉVES, EGYÉVES, 7 NAPOS LEKÖTÉSEK
Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM 5,55%
Fél évre lekötött betét éves kamata és EBKM 5,05%
7 napra  lekötött betét éves kamata és EBKM    4,55%
Leköthetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
7 napra  lekötött betét éves kamata és EBKM    4,35%
Leköthetõ legkisebb összeg: 5.000.000 Ft.
Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM    5,31%
Fél évre lekötött betét éves kamata és EBKM    4,65%
Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
A részletes feltételeket a kirendeltségekben elhelyezett üzletszabályzat tartalmazza.

Színvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 12 havi lekötésekre bankszámlán és
betétkönyvben. Változatlanul alapdíj nélküli számlavezetés.

NetB@nk (internetbank) vagy Electra szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya szolgáltatás. Valuta és deviza szolgáltatások.

Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes Szimmetria-hitel. Széchenyi
Kártya hitel vállalkozásoknak és további preferált kisvállalkozói hitelek. 

Teljes körû lakossági és vállalkozói finanszírozás.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások

Az elmúlt esztendõkben már
megszokottá vált Izsákon, hogy a
Vino Étterem Pinceklubjában a
Sárfehér Napok rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódva is folyamato-
san kínálnak nívós koncerteket.

A Vino Pinceklubban szeptem-
ber 26-án, csütörtökön 21 órakor
Horse party, pénteken Maxisun
koncert lesz, szombaton 21.30-tól
pedig a Ritmo Flamenco qartett
hangulatos mûsorát élvezhetik itt
az érdeklõdõk – tudtuk meg
PPrriikkkkeell  LLáásszzllóótól, a Vino Étterem,
Panzió és Pinceklub tulajdonosá-
tól.

A Sárfehér Napok kedvelt hely-

színe minden évben az ország
borvidékeinek nedûit kínáló belvá-
rosi borutca. A Vino sátorban vi-
szont a borok mellett a különbözõ
csapolt sörkülönlegességeket ked-

velõkre is gondolnak az idén. És itt
ismét felállítanak egy kis színpadot
a különbözõ zenei mûfajok jelesei-
nek: Szeptember 27-én, pénteken
20 órakor a Kilele Swing Cats, 22
órakor pedig a World best music
by lép a sátor közönsége elé.
Szombaton 11 órakor a Vino sá-

torban rendezik meg az elszárma-
zott izsákiak találkozóját, este pe-
dig 22 órától a világhírû harmoni-
kás, Ferenczi György és a Racka-

jam ad koncertet. Vasárnap a Vino
sátorban 12 órától jó ebédhez szól
a nóta: az izsáki származású Látó
Imre vezetõ prímás és zenekara ját-
szik a közönségnek Molnár László,
Juhász Margaréta, Kovács János,
Kökényesi Gabriella és Galamb-
szegi Márta közremûködésével.

VVIINNOO  ÉÉTTTTEERREEMM,,  PPAANNZZIIÓÓ  
ÉÉSS  PPIINNCCEEKKLLUUBB

IIzzssáákk,,  DDóózzssaa  GGyy..  ttéérr  44..
TTeell..::  7766//556699--113355      

MMoobbiill::  3300//338888--22446600
EE--mmaaiill::  vviinnoo@@vviittaaee..hhuu
wwwwww..vviinnooeetttteerreemm..hhuu

Ismét lesznek nívós−vinós koncertek
AAzz  IIzzssáákk  ffõõtteerréénn  ttaalláállhhaattóó  VViinnoo  ÉÉtttteerreemm  aazz  éétteell  ééss  iittaall  vváállaasszzttéékkbbaann  ffoo--
llyyaammaattoossaann  ttöörreekksszziikk  aa  mmaaggyyaarr  ssaajjááttoossssáággookk  mmeeggõõrrzzéésséérree,,  bbeemmuuttaattáá--
ssáárraa..  NNeemm  vvéélleettlleenn,,  hhooggyy  aazz  éétttteerreemm  tteerrmmeeii  kkeeddvveelltt  hheellyysszzíínneeii  aa  ccssaalláá--
ddii--,,  bbaarrááttii--  ééss  mmuunnkkaaeebbééddeekknneekk,,  vvaaccssoorráákknnaakk..  AAzz  ootttthhoonnooss  ppaannzziióó,,  aazz
iinntteerrnneetteess  ssaarrookkkkaall  eellllááttootttt  kkáávvéézzóó,,  aa  kköözzkkeeddvveelltt  ppiizzzzéérriiaa,,  aazz  iiggéénnyyeess  bbii--
lliiáárrdd  sszzoobbaa  vvaaggyy  aa  vveennddééggllááttóó  eeggyysséégg  bbeellssõõ  uuddvvaarráábbaann  kkiiaallaakkííttootttt  kkeell--
lleemmeess  kkeerrtthheellyyiisséégg  uuggyyaannccssaakk  kküüllöönn  eemmllííttéésstt  éérrddeemmeell..  AAhhooggyy  aazz  ééppüülleett
aallaatttt  nnyyúújjttóózzkkooddóó  hhaanngguullaattooss  ppiinnccee  iiss,,  aahhooll  mmeeggffeelleellõõ  hhõõmméérrsséékklleetteenn
ttáárroollhhaattjjáákk  aa  hhaazzáánnkk  kküüllöönnbböözzõõ  vviiddéékkeeiinn  tteerrmmeelltt  mmiinnõõssééggii  bboorrookkaatt..  SS
aahhooll  éévvrrõõll  éévvrree  rreemmeekk  ééllõõzzeennéévveell  lleeppiikk  mmeegg  aa  vveennddééggeekkeett..  

FFeerreenncczzii  GGyyöörrggyy
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Mint az esemény kapcsán rende-
zett sajtótájékoztatón (felsõ fotó)
elhangzott: az Izsáki Juhász csa-
lád tíz év után sem adta fel, hogy
a vállalkozását pályázati forrás
segítségével fejlessze. Így a me-
gyei munkaügyi központnak az
év elején rendezett – minden
Bács-Kiskun megyei járásban
megtartott – vállalkozói fórumai
közül a kiskunfélegyházira  a
könyvelõvel és a munkaügyessel
érkeztek. Juhász Sándorné ügy-
vezetõ elmondta, hogy rendkívül

felkeltették az érdeklõdésüket az
idei pályázatok iránt azok az in-
formációk, amik ezen a fórumon
elhangzottak. Kiemelte Szilágyiné
Dér Nóra elõadását, amely ak-
kor a legemlékezetesebb volt az
egyébként is jó tájékoztatók kö-
zül. A fórumot követõen munka-
társaival kérdéseket tehettek fel
a munkaügyi központ szakembe-
reinek, és azonnal megfogalma-
zódott bennük, hogy nekivágnak
a pályázatkészítés nem feltétle-
nül egyszerû folyamatának.

Munkájukat siker koronázta,
így az elnyert pályázat eredmé-
nyeként az Izsáki Házitészta Kft.
egy 52 millió forintos munka-
helyteremtõ beruházás kereté-
ben olyan csomagológépet fog
beszerezni, amelyhez kapcsoló-

dóan tíz új dolgozó foglalkozta-
tását vállalhatja. Így 22 millió
forint vissza nem térítendõ támo-
gatásra jogosult a társaság.

Czomba Sándor a sajtótájé-
koztatón kiemelte, hogy bár min-
den nyertes munkahelyteremtõ

pályázat egy örömhír, az Izsáki
Házitészta Kft. és az ilyen méretû
hazai tulajdonú kis- és közép-
vállalkozások sikereinek foko-
zattan örül. Hiszen a foglalkoz-
tatás során az ilyen cégeknél je-
lenleg munkanélküli állomány-
ban lévõ személyeket alkalmaz-

nak majd, és ezen belül is fõként
nõket, akik számára még nehe-
zebb az elhelyezkedés a munka-
erõpiacon.

Az öröm viszont nem járt egye-
dül Izsákon, hiszen alig egy hó-
napja kapott értesítést az Izsáki

Házitészta Kft. arról, hogy a lo-
gisztikai központ építésére be-
adott pályázatuk is nyert, ami ál-
tal további 186 milliós beruhá-
zást tudnak úgy megvalósítani,
hogy annak az 50 százalékát vis-
sza nem térítendõ támogatás-
ként kapják.

JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé elmondta,
hogy ez utóbbi azért rendkívül
fontos számukra, mert jelenleg
három helyen bérelnek raktárhe-
lyiséget, ami a költségek folya-
matos növekedése mellett hatal-
mas teher a vállalkozásuknak.
Elmondta azt is, hogy ennek a si-
keres 2013-as évüknek is van si-
kertelen része, hiszen a tojáster-
melõ pályázatuk nem nyert tá-
mogatást, de mint elmondta,
nem fogják feladni, és egy meg-
felelõ pályázatíró cég kiválasztá-

sával újra próbálkozni fognak. A
sajtótájékoztatót követõen a
megjelentek számára a cégveze-
tõk bemutatták a patikai tisztasá-
gú izsáki tésztaüzemet, a korsze-
rû berendezéseket és gyártásfo-
lyamatokat.

IIzzssáákkii  HHáázziittéésszzttaa  KKfftt..
66007700  IIzzssáákk,,  GGyyuullaaii  PPááll  uuttccaa  88..

TTeelleeffoonn::  7766//337744--117700
FFaaxx::  7766//556699--005533  

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@iizzssaakkiitteesszzttaa..hhuu
HHoonnllaapp::  wwwwww..iizzssaakkiitteesszzttaa..hhuu

Izsáki Házitészta Kft.

Egy sikeres cég sikeres pályázatai
ÜÜnnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  íírrttáákk  aalláá  aa  nnaappookkbbaann  aazztt  aa  hhiivvaattaallooss  mmeegg--
áállllaappooddáásstt,,  aammii  aazz  IIzzssáákkii  HHáázziittéésszzttaa  KKfftt..  lleeggúújjaabbbb  nnyyeerrtteess  ppáállyyáázzaattáárróóll
sszzóóll..  AA  ddookkuummeennttuummoott  JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé,,  aa  ccéégg  üüggyyvveezzeettõõjjee  ééss  KKoolllláárr
PPéétteerr,,  aa  mmeeggyyeeii  mmuunnkkaaüüggyyii  kköözzppoonntt  vveezzeettõõjjee  sszziiggnnáállttaa..  AAzz  eesseemméénnyyeenn
rréésszztt  vveetttt  ddrr..  CCzzoommbbaa  SSáánnddoorr  ffooggllaallkkoozzttaattááss--ppoolliittiikkááéérrtt  ffeelleellõõss  áállllaammttiitt--
kkáárr,,  ddrr..  ZZoommbboorr  AAttttiillaa,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  ffõõiiggaazz--
ggaattóójjaa,,  vvaallaammiinntt  MMoonnddookk  JJóózzsseeff,,  IIzzssáákk  ppoollggáárrmmeesstteerree  iiss..
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– Ez a vállalkozás örökös ingá-
zást jelent immár két évtizede, hi-
szen Izsáktól – ahol a családom-
mal élek – kétszáz kilométerre van
a bükki pincészetünk. Korábban is
jól ismertem az Eger környéki bor-
vidéket, hiszen üzemvezetõként jó
kapcsolatokat ápoltam az itteni
szõlõ- és bortermelõkkel. Miután
a tibolddaróci szövetkezetet priva-
tizálták, s az Egervin már felszá-
molás alatt állt, kezdtek tönkre-
menni, lepusztulni a térség ültet-
vényei, üzemei, pincéi, s ezzel az
értékük is folyamatosan csökkent.
Így igen olcsón sikerült megven-
nem az Egervin két romos pincé-
jét, 30 hektárnyi gondozatlan szõ-
lõültetvényt, és családi összefo-
gással nekiláttunk a rendbetétel-
üknek – emlékezik a kezdetekre a
Mezei Pincészet tulajdonosa.

– Nem volt könnyû idõszak, de
szinte minden esztendõben pályáz-
tunk valamilyen állami támogatás-
ra, s minden bevételt a folyamatos
bõvítésekre, korszerûsítésekre fordí-
tottunk. Ennek köszönhetõen jelen-
leg mintegy 70 hektárnyi területen
termelünk szõlõt, és sikerült minden

munkát gépesíteni, a talajmûvelés-
tõl a permetezésen át a szüretelé-
sig. Létesítettünk egy korszerû, szá-
mítógép vezérelte szõlõfeldolgozót
hûtõrendszerrel és palackozóval.
Az elmúlt esztendõ végére pedig el-
készült a legkorszerûbb nyugati
technikával felszerelt új pezsgõüze-
münk, ami ez év augusztusától –
mindenféle szükséges engedély bir-
tokában – immár teljes lendülettel
mûködhet. Ezerötszáz hektoliter a
gyártáskapacitásunk, ami azt jelen-
ti, hogy évente 4-500 ezer palack-
nyi pezsgõt tudunk majd új üze-
münkben elõállítani.

– Ismeretes, hogy ezen a hegy-
vidéken másak az éghajlati és ta-
lajviszonyok, a természeti adottsá-
gok a szõlõtermesztéshez, mint az
Alföldön. Az eredeti – 40-es évek
elõtti – Törley termõterülete volt a
tibolddaróci térség, ahol mindig
kitûnõ pezsgõalap-borokat ter-
meltek, s mi is minõségi – pinot
noir, chardonnay, Irsai Olivér,
muscat ottonel, cabernet sauvig-
non, ezerjó stb. – borszõlõfajtákat
gondozunk. A tradíciók is kötelez-
nek bennünket arra, hogy a kivá-
ló minõségre koncentráljunk el-
sõdlegesen, árban viszont igyek-
szünk a középkategóriában ma-
radni. Jelenleg az a célunk – hi-
szen új termékrõl van szó –, hogy
a belföldi fogyasztók körében mi-
nél többen megismerjék ötféle
(extra száraz, száraz, muskotályos,
félédes és félszáraz) pezsgõbõl ál-
ló, piacindító kollekciónkat. Me-
zei néven most kezdjük teríteni új
termékeinket – a borainkhoz ha-
sonlóan: – elsõsorban a kiskeres-
kedelmi hálózatban. A jövõt ille-
tõen azonban a nagyobb üzlet-
láncokkal és a külföldi forgalma-
zókkal is szeretnénk kiépíteni mi-
nél jobb kapcsolatokat. 

– Az Izsáki Sárfehér Napok
borutcájában minden évben ál-
lít sátrat a mi pincészetünk is.
Most elõször nem csak a bora-
inkat, a pezsgõinket is megkós-
tolhatják, akik meglátogatnak
bennünket. 

MMEEZZEEII  SSZZÕÕLLÕÕBBIIRRTTOOKK  
ÉÉSS  PPIINNCCÉÉSSZZEETT  KKFFTT

TTiibboollddddaarróócc,,  SSzzéécchheennyyii  úútt  55..
TTeell..//ffaaxx::  4499//333377--003355
MMoobbiill::  3300//998833--88883311

EE--mmaaiill::  
mmeezzeeiippiinncceesszzeett@@tt--oonnlliinnee..hhuu

Mezei Szőlőbirtok és Pincészet Kft.

Az izsáki borász új pezsgőgyára
MMeezzeeii  MMiihháállyy,,  aa  kköözziissmmeerrtt  iizzssáákkii  bboorráásszz,,  ffrriissss  ddiipplloommáásskkéénntt  sszzüüllõõvváárroossaa
áállllaammii  ggaazzddaassáággáánnaakk  AAggáárrddyy--tteelleeppii  ppiinnccéésszzeettéébbeenn  kkeezzddttee  ppáállyyaaffuuttáássáátt
hhaajjddaannáánn,,  aahhooll  ttööbbbb  mmiinntt  kkéétt  éévvttiizzeeddeenn  áátt  ddoollggoozzootttt..  AA  rreennddsszzeerrvváállttáásstt
kköövveettõõ  pprriivvaattiizzáácciióókk  aazzoonnbbaann  aarrrraa  kkéésszztteettttéékk  aa  bboorráásszzaattii  üüzzeemmvveezzeettõõtt,,
hhooggyy  ssaajjáátt  vváállllaallkkoozzáássbbaa  kkeezzddjjeenn..  SS  bbáárr  mmiinnddiigg  mmeeggmmaarraaddtt  iizzssáákkii  ppooll--
ggáárrnnaakk,,  aa  sszzaakkmmaaii  bboollddoogguulláássáátt  vvééggüüll  aazz  EEggeerr  mmeelllleettttii  TTiibboollddddaarróóccoonn
ttaalláállttaa  mmeegg,,  aahhooll  mmaa  mmáárr  eeggyy  sszzéépp  sszzõõllõõbbiirrttookk  ééss  ppiinnccéésszzeett,,  iilllleettvvee  eeggyy
úújj  ppeezzssggõõggyyáárrttóó  üüzzeemm  ttuullaajjddoonnoossaa..

BBaallrraa  aazz  aallssóó  iimmppoozzáánnss  ééppüülleett  aazz  úújj  MMeezzeeii--ppeezzssggõõggyyáárr  

Folyamatosan vásárolunk 
nagybálás lucernát!

Fizetés készpénzzel vagy átutalással,
szállítás elõtt.

Tel.: 06-30/241-6222,
06-30/546-7136

e-mail: laszlo.kuri@gmail.com;
kurigergo@gmail.com
www.pannontrade.ch

MMeezzeeii  MMiihháállyy  iizzssáákkii  bboorráásszz,,  aakkii  
aa  bbüükkkkii  TTiibboollddddaarróóccoonn  ééppíítteettttee  kkii  

sszzõõllõõbbiirrttookkáátt  ééss  ppiinnccéésszzeettéétt
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Kézmûves sajtmûhelyünk nagy-
szerû kulináris meglepetéseket
tartogat a fogyasztóknak. Esztéti-
kus csomagolás, gondos kézi
munka, páratlan zamat, és ami a
lényeg: termékeinkben benne
van a lelkünk is…

Kiváló és folyamatosan elle-
nõrzött minõségû kecsketejbõl,
valamint tehén- és juhtejbõl elõ-
állított termékeket gyártva és for-
galmazva elsõrendû célunk az,
hogy hozzájáruljunk az egészsé-
ges táplálkozás és a sajtfogyasz-
tás kultúrájának hazai térhódítá-
sához, valamint a messze földön
híres magyar gasztronómiai ha-
gyományok ápolásához.

Társaságunk családi vállalko-
zásként alakult meg 2002 júniu-

sában. Ekkor még
a Dél-Alföldön fel-
vásárolt kecskete-
jet bérelt üzemben
dolgoztuk fel. Ké-

sõbb új, EU-engedéllyel rendel-
kezõ, minden igényt kielégítõ, sa-
ját tejfeldolgozó üzemet építet-
tünk fel Izsákon, amelyben 2004-
ben kezdtük meg mûködésünket.
A környezõ kecsketenyészetekbõl
felvásárolt tej mellett a termelés
folyamatossá tétele és nagyobb
biztonsága érdekében, saját
kecsketej termelési programot in-
dítottunk. Ennek keretében, az
52-es fõút mellett – Kecskeméttõl

30 kilométerre – egy 500 anyás
modern kecsketelepet létesítet-
tünk, amelyben 2006 õsze óta
nevelünk állatokat. 

A Garabonciás tejüzemben a
termékek széles választékát állít-
juk elõ: 

– érlelt, félkemény kecskesajt
többféle ízesítéssel

– érlelt félkemény juhsajt
– érlelt félkemény tehénsajt 
– lágy kecskesajt (natúr és

zöldfûszeres)
– kecske krémsajt golyó bazsa-

likomos és snidlinges ízesítéssel; 
– füstölt, töltött csemege sajtok

többféle töltelékkel, 

– füstölt parenyica
Termékeink megtalálhatók a

Spar, Interspar, Tesco, Auchan,
Lidl, Metro és CBA üzletláncok
áruházainak polcain, valamint
számos étteremben és szállodá-
ban megkóstolhatók!

AALLFFÖÖLLDDII  GGAARRAABBOONNCCIIÁÁSS
TTEEJJFFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ,,  FFEELLDDOOLLGGOOZZÓÓ

ÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKEESSÍÍTTÕÕ  KKFFTT
66007700  IIzzssáákk,,  VVaaddaass  ddûûllõõ  22--44..

TTeell::  7766//556699--110055
FFaaxx::  7766//556699--110044  

EE--mmaaiill::  
aallffoollddii@@ggaarraabboonncciiaassssaajjtt..hhuu

wwwwww..ggaarraabboonncciiaassssaajjtt..hhuu

= Garantált minőség!

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díjtartozás beszedése
ez évtõl már nem a jegyzõ, hanem
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörébe tartozik a települése-
ken. A felszólításkor felhívják a
tartozó figyelmét arra, hogy a díj-
hátralék beszedésére a NAV me-
gyei adóigazgatóságai kötelesek.
A hivatal a tartozás összegén kívül
a felszólítás költségét (1400 forin-
tot), továbbá az eljárás megindí-
tásáért ötezer forint költségáta-
lányt számol fel. A helyszíni eljá-
rásokon – gépjármû, ingatlan
vagy egyéb vagyontárgy foglalása
esetén – ugyancsak ötezer forintot
kell fizetni végrehajtási költség-
ként minden lefoglalt ingóság
vagy ingatlan után. Ezeknek a
költségeknek az elkerülése érde-
kében javasolt a díjtartozás ön-

kéntes rendezése a felszólításban
megadott határidõig.

A új törvény szabályozza a janu-
ártól alkalmazható hulladékkezelési
közszolgáltatási díj mértékét is. En-
nek értelmében, a lakosok által
2013. július 1. után fizetendõ díj
összege nem haladhatja meg a
2012. április 14. napján alkalma-
zott díj legfeljebb 4,2 százalékkal
megemelt összegének 90 százalé-
kát.  A számlákon minden esetben
jól láthatóan, színes mezõben ki-
emelve szerepel a rezsicsökkentés
eredményeképpen jelentkezõ meg-
takarítás összege az aktuális idõ-
szak vonatkozásában, és a július 1.
óta eltelt idõszak tekintetében 

A hulladékkezelés díja Csengõ-
dön, Fülöpházán, Fülöpszálláson,
Izsákon, Kunadacson, Orgovány-
on, Páhin, Soltszentimrén, Szabad-

szálláson, Tabdin, Újsolton,
Kaskantyún, Solton és  Hartán a kö-
vetkezõk szerint változik:

22001133..  jjúúlliiuuss  11--ttõõll  111100--112200  ll--eess
kkuukkáábbaann,,    eeddéénnyybbiizzttoossííttááss  nnééllkküüll::  

1133..999966  FFtt,,
eeddéénnyybbiizzttoossííttáássssaall::  1155..445599  FFtt

További tájékoztatásul közöljük,
hogy az Izsák Kom Kft. – az idei hul-
ladékgyûjtési naptárban megadott
gyûjtési gyakoriságtól eltérõen, az
utolsó negyedévben is hetente fog-
ja a kukákat üríteni, a szelektív hul-
ladékgyûjtés rendjében változás
nem történik. Kérjük azonban,
hogy ne tegyék a kukába a levágott
füvet és lombhulladékot, vagy a
kertben összegereblyézett földet,
ugyanis ezzel drasztikusan (és feles-
legesen) megemelkedik az Önök
és a cég által befizetendõ illeték.

Figyelem! Amennyiben a lakosok
többsége vállalja, hogy részt vesz a
szelektív hulladékgyûjtés intenzívvé
tételében, tehát az újrahasznosít-
ható hulladékok minél nagyobb
mennyiségének a visszagyûjtésé-
ben, 2014. január 1-jétõl lehetõ-
vé válhat a jelenleg használt 110-

120 literes kukák mellett a kisebb,
50, 60, 80 literes edények hasz-
nálata is. Ezzel teljesülhet a sokak
által kért igazságosabb díjfizetés,
hiszen így lehetõvé válik, hogy
mindenki a háztartásában keletke-
zõ hulladék mennyiségének meg-
felelõen választhasson hulladék-
gyûjtõ edényt, és ennek nagysága
szerint fizesse a díjat. 

A megvalósíthatóság részletei
kidolgozás alatt állnak, és a felté-
teleket a szeptember hónap végén
megjelenõ tájékoztató füzetbõl is-
merhetik meg az izsáki régióban
élõk.

Hulladékszállítási rend az izsáki régióban
AA  jjaannuuáárrbbaann  éélleettbbee  llééppeetttt,,  aazz  ááttlláátthhaattóó  ééss  ffeennnnttaarrtthhaattóó  hhuullllaaddéékkggaazz--
ddáállkkooddááss  éérrddeekkéébbeenn  mmeeggaallkkoottttaa  ttöörrvvéénnyy  rreennddeellkkeezzéésseeii  mmeeggkköövveetteelliikk,,
hhooggyy  aa  llaakkoossssáágg  mmiinnééll  nnaaggyyoobbbb  sszzáámmbbaann  ccssaattllaakkoozzzzoonn  aa  sszzeelleekkttíívv
hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssii  rreennddsszzeerrhheezz..  MMeerrtt  ccssaakk  ííggyy  ttuuddjjaa  tteelljjeessíítteennii  aazz  oorrsszzáágg
aazz  EEUU  ffeelléé  vváállllaalltt  kköötteelleezzeettttssééggeeiitt..  EEmmiiaatttt  vveezzeettttéékk  bbee  aazz  úúggyynneevveezzeetttt
lleerraakkáássii  iilllleettéékkeett,,  aammiitt  aa  kkuukkááss  ggyyûûjjttééssbbõõll  sszzáárrmmaazzóó  hhuullllaaddéékk  uuttáánn  kkeellll
mmeeggffiizzeettnniiee  aa  sszzoollggáállttaattóónnaakk  ééss  aa  hhuullllaaddéékkoott  tteerrmmeellõõ  llaakkoossssáággnnaakk..  

IZSÁK-KOM TÉRSÉGI 
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT

Ügyfélszolgálat munkanapokon: 
8-16 óra között

Telefonos ügyeleti ügyfélszolgálat
kedden: 6-18 óra között

Ügyfélszolgálati telefonszám: 
+36-30/278-8214

Cím: Izsák-Kom Kft., 6070 Izsák, 
Vadas dûlõ 0394/6. hrsz.

E-mail: info@izsak-kom.hu; 
szallitas@izsak-kom.hu

Honlap: www.izsak-kom.hu
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Egy utolsó nagy akciónak nevez-
hetõ a szeptember 10-ei, amikor
Kiskõrös Turjános néven ismert
természetvédelmi területét ismét
gépi erõ bevetésével takarították
meg a Porta aktivistái. Az illegális
hulladéklerakót Kurmai Péter, a
KNP tájegységvezetõje fedezte
fel, a lebonyolításban közremû-
ködött Kósa Gyula önkéntes ter-
mészetvédelmi õr is. Így újabb,
csaknem tíz tonna szilárd háztar-
tási vegyes szemét került az izsáki
hulladéklerakóba. A mentesítési-
megtisztítási akcióban közremû-
ködött Nagy Mihály helyi vállal-
kozó is, aki a szükséges markoló-
kat, földmunkagépeket és a szál-
lító jármûveket biztosította. 
Szeptember 14-ére egy csoportos
kézi szemétgyûjtési akciót hirde-
tett a Porta Egyesület az aktivistái,
szimpatizánsai részére. A tervezett
helyszín a Kígyósi Csárda mögöt-
ti horgásztavak környéke volt.  A
kedvezõtlen esõs idõ azonban a

csatorna partot járhatatlanná tet-
te, ezért a közremûködõ termé-
szetvédelmi õr, Sápi Tamás régi-új
helyszínt javasolt az akcióban
résztvevõ aktivistáknak, akik en-
nek megfelelõen a fülöpszállási

bekötõútnál, a régi 52-es út men-
ti illegálisan lerakott szemetet
szedték össze. Ezt a természetvé-
delmi területet egy éve már a por-
tások géppel megtisztították.
Markoló és teherautó segítségé-
vel közel tíz tonna szeméttõl sza-
badították meg a felsõkiskunsági
tavak vidékét. A zuhogó esõ nem
akadályozta meg az elszánt bri-

gádot, hogy a felelõtlen környe-
zetszennyezõk által lepakolt ille-
gális hulladékot összegyûjtsék és
31 zsákba rakják. Az elszállításról
a KNP természetvédelmi õre, Sá-
pi Tamás gondoskodott. 

A projekt zárórendezvényét szep-
tember 22-én 9 órától Bugacon,
a Szent Mihály napi vigasságo-
kon tartja a Porta Egyesület. A ci-
vil szervezet sátrában rendezendõ
fotókiállításon ismerhetik meg az
érdeklõdõk a projekt legemléke-
zetesebb pillanatait. Rövid elõ-
adás keretében összefoglalják a
megvalósult akciók eredményeit,
megjutalmazzák az arra érdemes
aktivistákat, valamint az érdeklõ-
dõ gyermekeknek környezetvédel-
mi játékokat szerveznek. A projekt
a Vidékfejlesztési Minisztérium tá-
mogatásával valósul meg.

Tisztább lett a Kiskunsági Nemzeti Park

Negyven tonna szeméttel kevesebb
AA  vvééggééhheezz  kköözzeelleeddiikk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  pprroojjeekkttjjee,,  mmeellyynneekk
ssoorráánn  aa  KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  tteerrüülleettéétt  sszzaabbaaddííttoottttáákk  mmeegg  aazz  iillllee--
ggáálliiss  hhuullllaaddéékklleerraakkaattookkttóóll..  AA  VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  MMiinniisszzttéérriiuumm  ppáállyyáázzaattáánn
aa  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  33,,55  mmiilllliióó  ffoorriinntt  ttáámmooggaattáásstt  nnyyeerrtt,,  ííggyy  aa  PPoorrttaa  hhuullllaa--
ddéékkmmeenntteessííttõõ  aakkcciióókk  aa  KKiisskkuunnssáággbbaann  KK--3366--1100--0000003377NN  eellnneevveezzééssûû
pprroojjeekktt  kkeerreettéébbeenn  ttööbbbb,,  aa  KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  tteerrüülleettéénn  lléévvõõ  iill--
lleeggáálliiss  hhuullllaaddéékklleerraakkóó  ffeellsszzáámmoolláássáátt  vváállllaallttáákk  eell..  AAzz  aakkcciióó  ssoorráánn
mmáássffééll  éévv  aallaatttt  öösssszzeesseenn  ccssaakknneemm  4400  ttoonnnnaa  sszziilláárrdd  hháázzttaarrttáássii  vveeggyyeess
hhuullllaaddéékkttóóll  sszzaabbaaddííttoottttaa  mmeegg  aa  tteerrmméésszzeettvvééddeellmmii  tteerrüülleetteekkeett  aa  PPoorrttaa
EEggyyeessüülleett..
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MUNKALEHETÕSÉG
Piacvezetõ biztosító társasághoz 

keresek munkatársakat!
Ha rendelkezik legalább érettségivel, akkor hívjon! Diploma elõny, de
nem feltétel. Kezdeti idõszakra (1 évig) kezdési támogatás + jutalék.

Csókásné Siroki Andrea Tel.:30/960-6220, 70/387-2278

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

Plébánia tel.: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat: 30/976-3131

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

KKiirráállyy  JJóózzsseeff kecskeméti helyi
képviselõ – a Free Line Építõipari
Kft. tulajdonosa – számtalan civil
megmozdulás aktív közremûkö-

dõjeként, illetve sport- és mûvé-
szetpártolóként is közismert tér-
ségünkben.

A Rákóczi úti Mûvész Kávézó-

jában évek
óta folyama-
tosan kínál
bemutatkozási
lehetõségeket
a Kecskemét-
hez kötõdõ
mûvészeknek.
És nemes ha-
gyományt te-
remtett Király
József több
mint egy évti-
zeddel ezelõtt
azzal is, hogy
családi házá-

ba invitálta a megyeszékhely kép-
zõmûvészeti életének kiválósága-
it. A napokban ismét összegyûlt
portáján mintegy harminc festõ,

grafikus, galériás, mecénás... Az
idei találkozó ugyancsak kiváló
lehetõséget kínált az alkotóknak,
hogy megismerjék egymás pro-
dukcióit, kicseréljék szakmai és
„piaci” tapasztalataikat, vagy
egyszerûen csak beszélgessenek
mindennapi örömeikrõl, gondja-
ikról a fehér asztal mellett.

Az udvaron rendezett alkalmi
tárlaton bemutatott képeik ke-
letkezésérõl személyesen beszá-
molhattak a mûvészek, s bárki
elmondhatta véleményét a köz-
szemlére tárt alkotások bárme-
lyikérõl. Egyvalamirõl azonban
mindenki véleménye megegye-
zett: sok hasonló baráti-szak-
mai összejövetelre lenne szük-
ségük.  

Képzőművészek a királyi portán

Tárlatozó wojtylások

AA  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa  HHáázz  SSzzeenntt  LLuukkááccss  KKoollllééggiiuummáánnaakk  ttaaggjjaaii  aa
mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  RRáákkóócczzii  úúttii  MMûûvvéésszz  KKáávvéézzóójjáábbaann  jjáárrttaakk  aa  nnaappookkbbaann,,
aahhooll  aazz  aakkttuuáálliiss  ––  HHaarrssáánnyyii  ZZssuuzzssaannnnaa  ffeessttõõmmûûvvéésszz  ppaasszztteellll  kkééppeeiibbõõll
rreennddeezzeetttt  ––  kkiiáállllííttáásstt  tteekkiinntteettttéékk  mmeegg..  
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––  MMiillyyeenn  aa  kkaallooccssaaii  kkiiáállllííttááss  vviisssszz--
hhaannggjjaa??

– Kedves barátom, Molnár Péter,
Munkácsy-díjas festõ- és grafikusmû-
vész ajánlotta a szép számban meg-
jelent érdeklõdõk figyelmébe a képe-
imet a megnyitón. Kritikát, recenziót
vagy tudósítást még sehol nem ol-
vastam róla, vagyis a visszhangjáról
ma még semmit sem tudok monda-
ni. Az viszont tény: remek kalocsai
szakembereknek köszönhetem,
hogy ez a kiállításom is létrejöhetett,
amit egyébként október 13-áig te-
kinthet meg, aki betér a Szent Ist-
ván király úti galériába –  nyilat-
kozta lapunknak AA..  VVaarrggaa  IImmrree,
mûkertvárosi mûtermében.   

––  MMiitt  ttaarrttaasszz  éérrddeemmeessnneekk  eellmmoonn--
ddaannii  ppáállyyáádd  kkeezzddeettéérrõõll??

– Mindenekelõtt azt, hogy én au-
todidakta módon lettem festõ. Már
nagyon fiatalon is gyakran látogat-
tam a mûkertvárosi alkotótelepet,
ahol olyan sajátos gondolkodású
és látásmódú képzõmûvészek bûv-
körébe kerültem, mint fe Lugossy
László, ef Zámbó István, Terebessy
László. Közben rengeteg mûvészet-
történettel kapcsolatos könyvet ol-
vastam, majd felkarolt Goór Imre
és Hézsõ Ferenc, akiknek a képzõ-
mûvész szakkörébe kerültem. A
Mártélyi Alkotótáborban sok – él-
ményekben gazdag, szakmailag
nagyon tanulságos – nyarat töltöt-
tem, sok remek mûvész társaságá-

ban. De Bánszky Pált ugyancsak a
mesteremnek vallom, aki amellett,
hogy festõi törekvéseimet támogat-
ta, munkát is adott. Neki köszönhe-
tem, hogy sok éven át kiállítás ren-
dezõként dolgozhattam a megyei
múzeumban.

––  AAzzuuttáánn  jjöötttteekk  aa  ccssooppoorrttooss  ééss
eeggyyéénnii  ttáárrllaattookk,,  mmaajjdd  aa  kküüllöönnbböözzõõ
ddííjjaakk,,  öösszzttöönnddííjjaakk,,  kküüllffööllddii  ttaannuull--
mmáánnyyuuttaakk  ééss  kkiiáállllííttáássookk..

– Így van, de mindig arra kény-
szerültem, hogy a festészet mellett
más munkákat is vállaljak, mert va-
lamibõl el kellett tartani a családo-
mat. Amikor megszûnt a múzeum-

ban a munkaköröm, iskolai foglal-
kozásokat vezettem, majd kollégiu-
mi nevelõ lettem. Ma különösen
nehéz megélni a festészetbõl, csak
egy szûk gyûjtõi kör érdeklõdésére
számíthatok, illetve különbözõ al-
kalmi megrendelésekre.

––  TTaalláánn  aazzéérrtt,,  mmeerrtt  aa  tteehheettõõsseebbbb
mmûûkkeeddvveellõõ  hhaazzaaii  vváássáárrllóókk  ttööbbbbsséé--
ggee  iinnkkáábbbb  aa  ffiigguurraattíívv  aallkkoottáássookkaatt
pprreeffeerráálljjaa..

– Meg a nyálasabb tájképfesté-
szetet, nem pedig a plasztikus
megoldások és az avantgarde iz-

galmasabb világát, amelyben én
bolyongok-kutakodok évtizedek
óta. Ugyanakkor a piacot többnyi-
re a galériák uralják nálunk, de
ezeknek a kusza – itt-ott igen sötét
– világáról inkább ne is beszél-
jünk. Ezeknél sokkal nagyobb fi-
gyelmet érdemelne például az,

ahogy Németországban felfuttat-
ták a nemzeti képzõmûvészetet.
Teszik ezt úgy, hogy óriási adóked-
vezményt adnak annak, aki kor-
társ német festõk, grafikusok,
szobrászok mûveibõl vásárol. De
követendõ példát a svédeknél is
láttam, ahol egy kicsiny városká-
ban rendezett kiállításnak is elké-
pesztõ sajtóvisszhangja van, ami
ugyancsak lendületet ad az ott élõ
képzõmûvészek karrierjének. Ná-
lunk semmi hasonló nem tapasz-
talható. 

––  AA..  VVaarrggaa  IImmrree  kkeeccsskkeemmééttii
kkééppzzõõmmûûvvéésszz  eeddddiiggii  mmuunnkkáássssáággáátt
aa  ggeeoommeettrriiaa,,  aa  sszzeerrkkeezzeettiisséégg  ééss
eezzeekk  llíírraaii  mmeeggffooggaallmmaazzáássaa  jjeelllleemm--
zzii..  MMûûvveeiibbeenn  aazz  eemmbbeerr  sszzeelllleemmii  vvii--
lláággaa  ééss  aazz  eemmbbeerr  áállttaall  llééttrreehhoozzootttt
ééppíítteetttt  kköörrnnyyeezzeett  öölltt  tteesstteett..  NNeevvéévveell
aazz  iiddeeii  VVeelleenncceeii  BBiieennnnáálléé  mmaaggyyaarr
ppaavviilloonnjjáánnaakk  ppáállyyáázzaattáánn  iiss  ttaallááll--
kkoozzhhaattttuunnkk,,  aahhooll  aa  ddaabbaassii  TTrraaffiikk
KKöörr  ccssaappaattáábbaann  iinndduulltt..  AA  LLíírraaii
ggeeoommeettrriiaa  ccíímmûû  kkiiáállllííttááss  ffõõsszzeerreepp--
llõõjjee  aazz  aa  mmaakkeetttt,,  aammeellyy  aa  ppáállyyáázzaatt
eellõõtttt  kkéésszzüülltt,,  ééss  aa  mmûûvvéésszz  sszzeerrkkeezzee--
tteekkhheezz  vvaallóó  kkööttõõddéésséétt  mmuuttaattjjaa  ––
oollvvaasshhaattóó  aa  TTrraaffiikk  KKöörr  ––  KKoorrttáárrss
MMûûvvéésszzeettii  EEggyyeessüülleett  hhoonnllaappjjáánn..

– Sajnos most csak negyedikek
lettünk – tucatnyi pályázó között –,
de már megbeszéltük építész ba-
rátaimmal, hogy újra megpróbál-
juk ezt a megmérettetést. Ebben a
pályázatban nekem az a felada-
tom, hogy a biennálé közönségé-
vel együtt, egy nagy szerkezetet
építsünk nádból. Tudatosítva,
hogy egyszerre alakítja az ember
kívülrõl a környezetét és belülrõl
önmagát. Ami valójában nem ke-
vesebb, mint az életünk.

A. Varga Imre műtermében

A ládaképektől a lírai geometriáig
AA  mmoosstt  6600  éévveess  kkeeccsskkeemmééttii  ffeessttõõmmûûvvéésszznneekk,,  AA..  VVaarrggaa  IImmrréénneekk  aa  nnaa--
ppookkbbaann  nnyyíílltt  kkiiáállllííttáássaa  KKaallooccssáánn,,  aa  VVáárroossii  GGaalléérriiáábbaann..  SSttíílluusshhaattáárrookk  kköö--
zzéé  sszzoorrííttaannii  aazz  õõ  ffeessttõõii  vviilláággáátt  nneemm  kköönnnnyyûû  vváállllaallkkoozzááss..  AAzz  eeggyyiikk  sszzaakkíírróó
sszzeerriinntt::  „„LLeeggssaajjááttoossaabbbb  mmûûffaajjaa  aazz  úúggyynneevveezzeetttt  llááddaakkéépp,,  öönnáállllóó  kkiiss  vviilláá--
ggookk,,  ffuurraa  mmiikkrrookkoozzmmoosszzookk,,  õõsszziinnttee,,  aa  tteerrmméésszzeettii  nnééppeekkrree  jjeelllleemmzzõõ,,  mméé--
llyyeenn  ááttéélltt  kkeevveerreeddéésseeii  aazz  ééggiinneekk  ééss  ffööllddiinneekk..  PPllaasszzttiikkááii  ddeekkoorraattíívv  sszzíínnee--
zzééssûû  ffeessttmméénnyyeeiinneekk  llooggiikkuuss  kköövveettkkeezzmméénnyyeeii..””
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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

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882

Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

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

,

Szüreti mulatság 
az Új Tanyacsárdában

Igazi szüreti hangulat

Mustkészítés és  −kóstoló

Kézműves foglalkozás

Lovaglás karámban

Kocsikázás a csárda környékén

Ebéd közben cigány−

zenekarunk muzsikál

Méneshajtás és Lovasbemutató

Gyönyörű őszi környezet

Tel.: 06−76/356−010 Fax: 06−76/356−576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu

2013. szeptember 29. (vasárnap)

Ízelítő szüreti étlapunkról:
– Zöldbabos borjúbecsinált leves; – 2 személyes szüreti sültes tál: Nyárson sült
tűzdelt bárány őszi zöldségekkel; – Jércemell mustos bundában párolt rizzsel;

– Fokhagymás sertésflekken fűszeres apróburgonyával; – Birkapörkölt köményes
burgonyával; – Csőszmesterünk nyársas pecsenyéje héjas cikkburgonyával és 

salátakörettel; – Mákos ördöggaluska fahéjas szilvaraguval
A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!

Vendégeink az étlapon található finomságok közül tetszés szerint választhatnak.

Szeretettel várjuk családját, barátait egy aktív szüreti programra!

TTaannyyaaccssáárrddaa  KKfftt..,,  66005500  LLaajjoossmmiizzssee,,  BBeennee  662255..

TTÖÖLLTTSSÖÖNN  EELL  NNÉÉHHÁÁNNYY  NNAAPPOOTT  44**--OOSS  AAPPAARRTTMMAANNJJAAIINNKK  EEGGYYIIKKÉÉBBEENN  

KKEEDDVVEEZZÕÕ  UUTTÓÓSSZZEEZZOONNII  ÁÁRRAAIINNKKOONN!!

Ne feledje, a szállásdíj minden esetben tartalmazza a Termálfürdõ belépõt

az érkezéstõl az elutazás napjáig!

OOKKTTÓÓBBEERR  11--TTÕÕLL  ÚÚJJRRAA  AA  HHÉÉTTKKÖÖZZNNAAPPOOKKÉÉ  AA  FFÕÕSSZZEERREEPP!!

Foglaljon apartmant vasárnaptól csütörtökig legalább 3 éjszakára akár

4.000 Ft/fõ/éj-ért!

KKEEZZDDEETTÉÉTT  VVEESSZZIIKK  AA  NNÉÉPPSSZZEERRÛÛ  TTEERRMMÁÁLL  SSZZEERRDDÁÁKK,,  

amely napokon a fürdõbelépõ egységesen 800 Ft. 

A fürdõbelépõ felmutatásával éttermünkben 5500%%  kedvezményt adunk 

az étlapon szereplõ ételek árából.

AAzz  eellssõõ  TTeerrmmááll  SSzzeerrddaa  iiddõõppoonnttjjaa::  ookkttóóbbeerr  1166..

6060 Tiszakécske, Tisza-part
Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363

Web: www.thermaltiszapart.hu �� E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu
Termálfürdõnk október 11-tõl ismét hosszabbított nyitva tartással

várja vendégeit, mindennap 9-22 óráig.

Élvezze az utolsó meleg 
napsugarakat, az õszi színekben

pompázó Tisza-partot és
Termálfürdõnk kényeztetõ

szolgáltatásait!
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A reggeli mûsor 6 órától 10-ig fo-
lyamatosan növeli a hallgatottságát
– ezt a tendenciát egyetlen konku-
rens rádióállomás sem produkálja
ebben az idõszakban. 11 és 12 óra
között a Gong FM mûsora csaknem
annyi hallgatót vonz, mint az MR1,
az MR 2, az MR3 és a Class FM ösz-

szesen! A Gong FM Élénk délután
címû összeállítása pedig hazai csú-
csokat dönget: 20 óráig tartja veze-
tõ pozícióját a teljes vételkörzetben. 

A 15-39 éves korcsoportban, 10
és 18 óra között, a lefedett terület
második leghallgatottabb rádiójá-
nak számító országos rádió share-
értékeinek háromszorosát produkál-
ja a Gong FM! Adott pillanatban te-
hát háromszor annyian hallgatják a
Gongot ebben az intervallumban,
mint az országos rádiót!

Mi lehet a siker magyarázata? Mi-
ért választja legtöbb hallgató a

Gong FM-et az ország közepén? –
Ezekre a kérdésekre az igazgatónõ
így reagált:

– Mert a Gong FM zenéje kiszá-
mítható, folyamatosan frissül és iz-
galmas, de boldogan játsszuk az el-
múlt évek/évtizedek legemlékezete-
sebb dalait is.

– Mert a Gong FM mûsorában a
sebészi precizitással összeállított ze-
nei kínálat mellett a helyi közélet
minden izgalmas témája adásba
kerül.

– Mert a Gong FM mûsorvezetõi
barátként, ismerõsként fogadják a
hallgatókat, ötleteiket, észrevételei-
ket mindig figyelemmel kísérik és
megfontolják. 

– Mert a GONG FM nemcsak ze-
nél és beszélget a hallgatókkal, ha-
nem segít is, ha tud.

– Mert a GONG FM játékokat
szervez, izgalmas nyereményeket ad
a hallgatóknak.

– Mert a Gong FM mûsorvezetõi
barátságosak, de néha szomorúak.
Viccesek, bár néha rosszkedvûek.
Frissek, és néha nagyon fáradtak.
Vagyis emberiek – olyanok, mint
Önök, Kedves Hallgatóink! Akiknek
hûségét szívbõl köszönjük!

Legnépszerûbb a térség hangja!
EEzz  éévv  nnyyaarráánn  aa  KKeeccsskkeemmééttii  GGoonngg  FFMM  RRááddiióó  vvoolltt  aa  vvéétteellkköörrzzeett  lleegghhaallll--
ggaattoottttaabbbb  rrááddiióójjaa  ––  aa  tteelljjeess  mmûûssoorriiddõõbbeenn..  AA  ssiikkeerr  ttiittkkáárróóll  éérrddeekkllõõddvvee
TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  ttuullaajjddoonnooss--üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóóttóóll  mmeeggttuuddttuukk,,  hhooggyy  aa  ffeell--
mméérrééss  sszzeerriinntt  rreeggggeell  66  óórraa  3300  ppeerrcc  ééss  eessttee  2200  óórraa  kköözzöötttt  nniinnccss  oollyyaann
kkeerreesskkeeddeellmmii  rrááddiióó  KKeeccsskkeemméétteenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn,,  aammeellyy  aakkáárr  ccssaakk  mmeegg--
kköözzeellííttõõlleegg  aannnnyyii  hhaallllggaattóótt  ttuuddnnaa  mmaaggááhhoozz  lláánnccoollnnii,,  mmiinntt  aahháánnyyaatt  aa  ttéérr--
sséégg  hhaannggjjaakkéénntt  eemmlleeggeetteetttt  GGoonngg  FFMM..  

Alföldi Civil Napló  – Kiadja: Farkas Galéria Bt., Kecskemét, Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek  Tel.: 76/505-041 Fax: 76/505-042  Nyomtatja: Magyar Közlöny  Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse

Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt ügyvezetõ igazgató ISSN: 1789-1892

Borest 
a Hotel Három Gúnárban

Grande Konyári 
Ismét remek estét kínál a borrajongóknak, 

az ínyencségek iránt érdeklõdõknek Kecskemét 
közkedvelt vendéglátó komplexuma, a Hotel Három Gúnár.

Ez alkalommal – szeptember 27-én, pénteken 19 órától –
a neves borász, Konyári János pincészetének csúcsborait kínálják 

éttermükben a vendégeknek, kitûnõ menüsor kíséretében.
Érkezéskor Hírös Pálinka és Zwack Unikum kóstoló

MENÜSOR:
� Ropogós haltepertõ falatkák lilahagyma lekvárral és paprikaszósszal

Konyári Lolipop fehér gyöngyözõbor 2012
� Házi füstölésû lazac magyar kaviárral és illatos salátával – Konyári Rosé 2012
� Balatoni halászlé – Konyári Szerecsen 2012
� Boglári fogas filé roston sütve királyrák koronával és grillezett 

zöldségekkel – Konyári Loliense Fehér 2012
� Konfitált libamell libamájas szüreti raguval, mazsolás-diós burgonyafánkkal

– Konyári Loliense Vörös 2009
� Áfonyás túrókrém piskóta tutajon – Konyári Sessio 2009
� Lágy brie sajt szõlõmag-olajos, kakukkfüves kenyéren – Konyári Páva 2009

A borest zenei kísérõje: 
Radics Sándor cimbalom- és Balogh László gitármûvész lesz.

Részvételi díj: 11.000 Ft
6000 Kecskemét, Batthyány u.1-7. 
www.hotelharomgunar.hu
Asztalfoglalás:
e-mail: info@haromgunar.hu
Tel.: 76/483-611, 30/22-99-231

TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  iiggaazzggaattóó
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SSzzeepptteemmbbeerr  2277--éénn,,  ppéénntteekkeenn::
1144  óórrááttóóll::

– A XVII. Erdõk Hete országos
megnyitója

– A Vackor Vár Erdei Iskola 
10. jubileumi ünnepsége

– A „Muzsikál az erdõ” a hírös
városban – nyitókoncert

HHeellyysszzíínn::  
Kecskemét-Hetényegyháza, 

Nyíri erdõ – Vackor Vár Erdészeti
Erdei Iskola

MMûûssoorr::  
– Ünnepi beszédek

– Szabó Sándor tárogatón játszik
– Csizmadia Anna (a Fölszállott a

páva 2012. évi gyõztese) ének
– A Ménteleki Általános Iskola

Néptánccsoportjának bemutatója
– A „Kétmilliomodik hektár ma-
gyar erdõ” emlékérem átadása

– Erdei séta erdészekkel az 1848
méter hosszú tanösvényen

– A Kiskunsági Alkotótábor fest-
ménykiállításának megtekintése

16 órától: – A „Muzsikál az erdõ”
a hírös városban – erdei koncert
– A Kodály Iskola Antanténusz

Gyermekkórusa énekel 
(karnagy: Szegedi Ildikó)

– Csizmadia Anna és 
Szabó Kocsis Zsuzsanna éneke
– Blaskó Csaba és zenekarának

koncertje 

SSzzeepptteemmbbeerr  2277--éénn,,  ppéénntteekkeenn  
99  óórrááttóóll::

A KEFAG Zrt. Nyugdíjas 
találkozója

Helyszín: Kecskemét Csalánosi
Géngyûjtemény- és Parkerdõ

Nyíri erdõ: Megnyitó ünnepség
(Csak meghívottak számára.)

SSzzeepptteemmbbeerr  2288--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  
99--ttõõll  1199  óórrááiigg::  

– „Muzsikál az erdõ” a hírös 
városban
HHeellyysszzíínn::

Kecskemét-Hetényegyháza, 
Nyíri erdõ

99  óórrááttóóll: Túra (gyalogszerrel vagy
kerékpáron) a Kecskeméti Arboré-
tumtól a Kápolnák útján a Nyíri

erdõbe (Szervezõk: ÉDOSZ Kinizsi
és KNPI)

1100--1155  óórrááiigg:: Helyi termékek
bemutatója, vására

– A Kiskunsági Alkotótábor 
festménykiállítása

– Az 1848-49-es gyûjtemény
megtekintése

– Íjászat
– Kézmûves foglalkozás

1133..3300--1155..0000  Erdei séta erdé-
szekkel (A Nyíri erdõ története, er-

dei fajok és fenntartható 
erdõgazdálkodás, erdei életközös-

ség, az erdõ funkciói, 
az erdõ szerepe a fenntartható-

ságra nevelésben.)

1155..1155--1155..4400 Kecskeméti Feszti-
vál Kórus fellépése 

(kórusvezetõ: Kiss Katalin)
166--1177  óórrááiigg Az Egri Szimfónikus
Zenekar koncertje a Millenniumi

emlékmûnél, a hársfakörben 
(vezényel: Szabó Sipos Máté).

1177  óórrááttóóll Borkóstoló Kaló 
módra

– Erdei étkek estje – Tábortûz
– „Zene és tánc az erdõben” –
Moldvai táncház Fekete Inci és
bandájával, s a Tûzön-Vízen Át

Egyesület néptáncosainak
közremûködésével

OOkkttóóbbeerr  11--jjéénn,,  kkeeddddeenn  
99--ttõõll  1155  óórrááiigg::

„Itt van az õsz, itt van újra” 
arborétumi kalandozások 

óvodásoknak
Helyszín: Kecskeméti Arborétum
(Elõre bejelentkezett csoportoknak.)

OOkkttóóbbeerr  22--áánn,,  sszzeerrddáánn  1111  óórrááttóóll::
A IX. Kiskunsági Alkotótábor 

kiállítással egybekötött 
záróünnepsége

HHeellyysszzíínn::
Bugac, Bucka Szálló

Oktatási Kabinet

OOkkttóóbbeerr  33--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  
99--ttõõll  1155  óórrááiigg::

„Itt van az õsz, itt van újra^ 
arborétumi kalandozások 

iskolásoknak
HHeellyysszzíínn::

Kecskeméti Arborétum 
(Elõre bejelentkezett csoportoknak.)

OOkkttóóbbeerr  33--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  
99--ttõõll  1144  óórrááiigg::

Sáskajárás – Tanösvény túra ki-
csikkel és nagyokkal

HHeellyysszzíínn::
Sáskalaposi Vadászház környéke

– Tompa-Kelebia
(Elõre bejelentkezett 

csoportoknak.)

OOkkttóóbbeerr  44--éénn,,  ppéénntteekkeenn::  
HHeellyysszzíínn:: Kecskeméti Arborétum
––  1166--ttóóll  1177  óórrááiigg:: „Indián nyár”

– vezetett séta 
az õszi arborétumban

– 1177--ttõõll  1188..3300  óórrááiigg::  A Bohém
Ragtime Jazz Band koncertje

OOkkttóóbbeerr  33--áánn  ééss  44--éénn::
Erdõjáró – Kétnapos erdei iskola

a bugaci erdészekkel
HHeellyysszzíínn::  Bugaci Erdészet – 

Bucka Szálló 
(Elõre bejelentkezett osztállyal.)

OOkkttóóbbeerr  55--éénn  sszzoommbbaattoonn  1100--ttõõll
1188  óórrááiigg::  

„Muzsikál az erdõ” 
a hírös városban

HHeellyysszzíínn:: Kecskeméti Arborétum
1100  óórrááttóóll Arborétumi séta szak-

vezetéssel az M. Bodon Pál 
Zeneiskola 

növendékeinek bemutatójával
tarkítva (A csodálatos fa: a fa,

mint megújuló természeti erõfor-

rás, tájidegen és õshonos 
fafajok.)

– a Városi Ifjúsági Fúvószenekar
koncertje

1100--ttõõll  1155  óórrááiigg:: Helyi termékek
bemutatója, vására

Kézmûves foglalkozás
1111--ttõõll  1122..3300--iigg::  A Csörömpölõk

Együttes zenés interaktív 
gyermekmûsora

1133--ttóóll  1155  óórrááiigg:: Doromboló és
hangszersimogató – Szilágyi

Áron interaktív koncertjei
1144--ttõõll  1155..3300--iigg:: Arborétumi séta

szakvezetéssel, népzenei 
motívumokkal 

(Az ember és az erdõ kapcsolata.)
1155..3300--ttóóll  1166  óórrááiigg::  A Clarus
Fiúkórus fellépése (karnagy: 

Gór-Hainfart Márta)
1166--ttóóll  1177  óórrááiigg::  A Chorchidea

Kamarazenekar koncertje 
(mûvészeti vezetõ: Kulcsár Erika) 

1177  óórrááttóóll::  Borkóstoló
OOkkttóóbbeerr  66--áánn,,  vvaassáárrnnaapp::  

Október 6-i ünnepi megemlékezés
HHeellyysszzíínn:: Kecskemét-

Hetényegyháza, Nyíri erdõ
1166--ttóóll  1177  óórrááiigg:: A Gregus 
Tárogató Kvartett koncertje
177  óórrááttóóll:: Ünnepi mûsor

Az 1848-49-es gyûjtemény sza-
badon látogatható.

SSzzeerrvveezzõõkk::
KEFAG Kiskunsági Erdészeti 

és Faipari Zrt.
Muzsikál az Erdõ Alapítvány

Országos Erdészeti Egyesület és
OEE Kecskeméti Helyi Csoport
Nincs rossz idõjárás, csak rossz

öltözködés!
Az erdei koncertekre ülõpárnát,
esernyõt hozzanak magukkal!

AA  rreennddeezzvvéénnyy  mmiinnddeenn  pprrooggrraammjjaa
iinnggyyeenneess!!

A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

XVII. Erdők Hete Programsorozat
szeptember 27. – október 6.


