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Egy mûemlék felújítását csakis
körültekintõen, igényesen lehet
végezni. Ez a munka viszont lassú
és drága, de megéri, hiszen az
utókornak dolgozunk – állítja határozottan a Nagyboldogasszony
Fõszékesegyház felújítási munkálatairól Vörös Márta fõegyházmegyei fõépítész, aki a napokban
vetítéssel illusztrált, részletes beszámolót tartott a nagyszabású
rekonstrukcióról a Kalocsai Érseki
Kincstárban. A fõhomlokzaton lévõ Szent Péter és Szent Pál szobrot már újjáfaragták – éppen az
elõadás napján emelték helyükre.
(Lapozzon a 3. oldalra!)

Legnépszerűbb a térség hangja
15. oldal

4-10.oldal
4-10.oldal

A. Varga Imre műtermében
13. oldal
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Keresztmentő portások
Nemes vállalkozásba kezd, aki meg akarja menteni az útszéli kereszte- ja. – Ennyi idõ elteltével ismét
ket a pusztulástól. Az országot járva sokfelé látni elhagyatott kegyhelye- szükségessé vált a renoválás.
ket, kidõlt faoszlopokat, rozsdás korpuszokat. Felújításukhoz sokszor Ebben a környék lakossága is
elég az akarat és az összefogás, de az sem árt, ha egy kis anyagi tá- segített.
mogatás is találtatik hozzá.
A kecskeméti székhelyû Porta
Egyesület az utóbbi idõkben
több mint ötven Krisztus-kereszt
sorsáról gondoskodott. A napokban a hírös város egyik
legrégibb szakrális emlékét
hozták rendbe. Az Izsáki úton
álló, több mint öt méter magas
feszület lábazati részén található fafaragás megõrizte a keresztet állíttatók nevét is: „Isten
dicsõségére emeltette Pataki
István és Tóth Julianna 1869.
május, Palotás Imre Cs.”
– Hat évvel ezelõtt egyszer
már teljesen felújítottuk és felszenteltük ezt a feszületet, kezdeményezésünket az akkori
múzeumigazgató és a város
polgármestere is támogatta –
mondja Farkas P. József , a váMegmentették a civilek
rosvédõ civil szervezet alapító-

Magyarország, szeretlek!
Kecskemét is csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” elnevezésû országos akcióhoz. A Magyar Televízió által indított
kezdeményezés célja, hogy a szeptember 28-29-i hétvégén, a közmédia
négy csatornájának segítségével
kétnapos, tematikus mûsorfolyam
keretében nagyszabású, élõ körkapcsolás útján megmutassák

Magyarország szépségét, értékeit.
A kezdeményezés kapcsán Kecskemét Város Napja eseményeit és
a Szent Mihály napi
rendezvényeket összehangolva, a megyeszékhelyünk történetét, hagyományait bemutató programsorozatot tervez az önkormányzat,
amelyhez 1,5 millió forint vissza
nem térítendõ támogatásra nyújtott be pályázatot.
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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 kecskeméti keresztmentõk munkája
példaértékû. A régi hagyományok ápolása és az értékes tárgyi emlékek megõrzése a település elsõ embere szerint is
fontos.
– Sok hasonló kezdeményezésrõl tudunk – nyilatkozta
Zombor Gábor polgármester.
– Az önkormányzatnak nem
terjedhet ki mindenre a figyelme, de ha a civilek szólnak,
biztosan melléjük állunk. A városvezetésnek is jó érzés, ha az
itt átutazók rendezettnek látják
a települést, éppenséggel egy
felújított útszéli kereszt által.
A Porta Egyesület szeptemberben egy százéves bugaci keresztet ment meg az enyészettõl, hogy a Kiskunsági Nemzeti
Parkban álló Krisztus-feszület
még sokáig lehessen a pusztai
emberek életének iránytûje.

A Wojtyla Ház is csatlakozott

Sikeres TeSzedd! akció
Az elõzetes
várakozásoknak
megfelelõen, szeptember közepén mintegy százezer önkéntes kezdhette meg országszerte
a szemétszedést a TeSzedd! elnevezésû akció
keretében, amire az elõzetes regisztráció során 30 százalékkal
többen jelentkeztek, mint 2012ben. Az önkéntesek tényleges létszáma ráadásul évrõl évre meghaladja a regisztrálókét.
Az országos szemétgyûjtési akcióhoz a kecskeméti Wojtyla Ház
önkéntes csapata 38 fõvel kapcsolódott ez alkalommal: A
fülöpszállási bekötõút mentét
tisztították meg az illegálisan le-

rakott hulladéktól (felvételünkön).
A zuhogó esõ és az óriási sár
sem akadályozta meg a ház gondozottjait abban, hogy a felelõtlen környezetszennyezõk által lepakolt háztartási szemetet összegyûjtsék és zsákba rakják. Az akciót Gilly Zsolt, a Kiskunsági
Nemzeti Park munkatársa szervezte, az elszállításról a KNP természetvédelmi õre gondoskodott.
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Épülő−szépülő kalocsai főszékesegyház
Kalocsán a jelenlegi barokk székesegyház már a negyedik a fõszékes egyházak sorában. A kutatások során elõkerült leletek alapján feltételezhetõ, hogy az elsõ építését még 1050 elõtt rendelte el Asztrik érsek.
A második székesegyházat a XIII. század elején építtette Csák Ugrin. A
tatárok által megrongált templomot Nagy Lajos király idején újjáépítették, de aztán 1602-ben a magyar hajdúk felgyújtották. A ma is látható barokk fõszékesegyházat Csáki Imre bíboros terveztette, utódai 1735
és 1754 között építtették fel.
mitált szériás,
érseki címerrel
ellátott
téglajegyekbõl befolyó
Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke szívügyének tekinti
adományoka rekonstrukciós munkák szinte minden mozdulatát
nak köszönhetõen, nem
apadtak ki e nagyszabású rekonstrukcióról, a – éppen az elõadás napjára emelték helyükre a hatalmas alkotásonagyszabású Kalocsai Érseki Kincstárban.
Dr. Bábel Balázsnak, a Kalocsa- kat –, ahogy a kõ mellvédet is, de
rekonstrukció
anyagi forrá- Kecskeméti Fõegyházmegye érse- a katedrális teljes felújítása még
kének köszöntõ szavai és rövid be- hosszú ideig el fog tartani, hiszen
sai.
Vetítéssel illusztrált elõadást tartott a napokban
– Egy mû- vezetõje után a tájékoztató jellegû számtalan statikai-építészeti probVörös Márta fõegyházmegyei fõépítész
emlék felújí- elõadáson Vörös Márta beszámolt lémával kell megküzdeni a felújítását csakis arról is, hogy a 2009-ben kezdõ- tási munkák során. A falak felfrisNapjainkra elodázhatatlanná körültekintõen, igényesen lehet vé- dött felújítás során a kéttornyú sítése is megtörtént, amit kõrestavált e gyönyörû kalocsai katedrális gezni. A szakszerûtlen beavatko- épület tetõszerkezete már meg- urátori munkálatok elõztek meg,
felújítása. Az idõ vasfoga mellett, zás több kárt okoz, mint hasznot. újult, a két új sisak felkerült a he- részletezte a munkamenetet Vörös
az építmény szerkezetén máig ma- Ez a munka viszont lassú és drága, lyére. A fõhajó oldalfalainak, dí- Márta fõépítész.
Az elõadás nagyszámú érdekradandó nyomot hagyott az a saj- de megéri, hiszen az utókornak szes üvegablakainak restaurálása,
nálatos eset, hogy a templom két dolgozunk – állítja határozottan a az oldalhomlokzatok helyreállítá- lõdõ közönségébõl az egyik hívõ
tornyának sisakja és tetõszerkezete Nagyboldogasszony Fõszékesegy- sa, illetve a belsõ terek relief díszí- csendben megjegyezte a számtalan rekonstrukciós problémát
1795-ben, egy villámcsapás köhallva: – Talán egyszerûbb lett
vetkeztében kigyulladt és leégett.
volna egy újat építeni, mint a réAmit kijavítottak ugyan hajdanán,
git rendbe hozni. – Ebben van
de az eredeti statikai állapotokat
némi igazság, hiszen akkor nem
nem tudták teljesen visszaállítani.
kellene folyamatosan igazodni a
Az elmúlt évek során több százkorabeli építészeti-statikai megmilliót emésztett már fel a kalocsai
oldásokhoz, a korhû küllemhez,
érsekség büdzséjébõl a Nagyahhoz az eltökéltséghez, hogy a
boldogasszony Fõszékesegyház
templom megtartsa eredeti, bateljes rekonstrukciója. A munkálarokk kori arculatát. Viszont erre
tok menetével arányosan, folyaSokan voltak kíváncsiak Vörös Márta fõépítész
az eltökéltségre – illetve az ebbõl
matosan fény derül újabb és újabb
tájékoztató elõadására
eredõ anyagi-erkölcsi áldozatokjavítanivalóra, amik rendszeres és
ra – szükség van ahhoz, hogy
tetemes plusz kiadást jelentettek,
jelentenek. Jó hír azonban, hogy ház felújítási munkálatairól Vörös téseinek, stukkóinak megerõsíté- egy ilyen csodálatos mûemléket
Kormányunk címzett támogatásá- Márta fõegyházmegyei fõépítész, se-felújítása is szükségessé vált. A megmentve, az eredeti szépségénak – összességében mintegy 500 aki a napokban vetítéssel illuszt- fõhomlokzaton Szent Péter és ben hagyhassunk örökül az utómillió forint értékben –, illetve a li- rált, részletes beszámolót tartott a Szent Pál szobrát már újjáfaragták kornak.
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A csaknem 80 esztendõs Izsáki
Sárfehér Napok 2013-ban jeles
állomáshoz érkezett. Hagyományos és igen népszerû városi ünnepünk idén európaivá szélesedik. A VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság rendezésére szóló megtisztelõ felkérés késve, alig
két hónapja érkezett meg Izsákra.
Most mégis büszkén jelenthetem,
hogy sokak összefogásának,
szakavatott munkájának eredményeként vendégszeretõ városunk
szívesen, felkészülten várja a világ legjobb fogathajtóit és a Sárfehér Napokra érkezõ vendégeit.
Kitárulkozunk. Jó szívvel, az elvégzett munka örömével állunk
ország, világ elé és mutatjuk be
dinamikusan fejlõdõ társadalmi,
gazdasági, kulturális értékeinket,
városunk korszerû és hagyományõrzõ arcát, illetve azon potenciálját, amellyel egy kontinensverseny megrendezésére is

Tisztelt Olvasók!
vállalkozhat.
H a g y o m á n y,
hogy
városi
fejlesztéseinket
a Sárfehér Napok alakalmából adjuk át.
Ezzel is tisztelegve az elõdök és a mai izsákiak
munkája, városépítõ törekvése
elõtt. Legújabb fejlesztéseink között most a kerékpárutat, valamint a kibõvített és megújított
óvodát avatjuk fel.
A XXIX. Izsáki Sárfehér Napok
kulturális programjai – komoly és
könnyûzenei koncertek, folklór
mûsorok, kiállítások, borbemutatók, szakmai fórumok és az egyéb
színes programpontok – sokirányú, több mûfajú látnivalót kínál-

nak valamennyi korosztálynak.
Városi ünnepünk elõkészítésében,
szervezésében, lebonyolításában
elkötelezett és hozzáértõ szakembereink közremûködnek, akiknek
munkája garancia arra, hogy
színvonalas napok elé nézhetünk
ezen az õszön is.
A Sárfehér Napok programjainak immár két évtizede közkedvelt, közönségvonzó része a fogathajtás. A mostani versenyrendezés az izsákiak eddigi munkájának megkoronázását jelenti. Az
Európa-bajnokság kulturált, szakmailag megalapozott szervezése
lovas társadalmunk, jelesen fogathajtásunk közös ügyévé lett. A
szakmai, szellemi és anyagi támogatás eredményeként nemzetközi színvonalú fogat-csúcstalál-
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kozót rendezünk Izsákon. Mintegy
negyven nemzetközi hírû fogathajtóról, bírókról, a versenyre érkezõ vendégeinkrõl és a több
mint 200, vagyonokat érõ ló
szakszerû ellátásáról kell gondoskodnunk. Izsák város nevében
ígérem, hogy jó házigazdák, jó
vendéglátók leszünk.
Kedves Olvasók!
Álljanak meg egy szusszanásnyira! Élvezzék a fogatversenyek
látványát, izgalmait, a kulturális
programok gazdag kínálatát!
Kóstolják meg e csodálatos vidék
méltán híres étkeit és italait! Kapcsolódjanak ki, szórakozzanak
kedvükre!
Kívánom, érezzék nagyon jól
magukat nálunk, Izsákon!
Mondok József
Izsák polgármestere,
a Magyar Lovas Szövetség
alelnöke

XXIX. Izsáki Sárfehér Napok és
VIII. Négyesfogathajtó Európa−bajnokság
2013. szeptember 26−29.
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 kiállítás 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:
15 óra:
16 óra:
17 óra:

18 óra:
20 óra:
20:30:
21:30:
21:30:
22 óra:

Kossuth-Rákóczi út – Országos motoros felvonulás
Szabadtéri színpad – A Schooldance táncosainak bemutatója
Szabadtéri színpad – A Sárfehér Néptánc Egyesület mûsora
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 – ünnepköszöntõt mond Fazekas Sándor FVM miniszter
Szabadtéri színpad – A békéscsabai Ramaty Néptánc Együttes és a Suttyomba zenekar folklór mûsora
Fogathajtó pálya – Lovas show
Szabadtéri színpad – Geszti Péter és a Gringó Sztár élõ koncert
Vino pince – Ritmo Flamenco qartett
Fogathajtó pálya – Royalsekt Star's Night: Dolly Roll, Galambos Lajos és zenekara, Charlie, Csepregi Éva, Pataky Attila
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!
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Ismét lesznek nívós−vinós koncertek
Az Izsák fõterén található Vino Étterem az étel és ital választékban folyamatosan törekszik a magyar sajátosságok megõrzésére, bemutatására. Nem véletlen, hogy az étterem termei kedvelt helyszínei a családi-, baráti- és munkaebédeknek, vacsoráknak. Az otthonos panzió, az
internetes sarokkal ellátott kávézó, a közkedvelt pizzéria, az igényes biliárd szoba vagy a vendéglátó egység belsõ udvarában kialakított kellemes kerthelyiség ugyancsak külön említést érdemel. Ahogy az épület
alatt nyújtózkodó hangulatos pince is, ahol megfelelõ hõmérsékleten
tárolhatják a hazánk különbözõ vidékein termelt minõségi borokat. S
ahol évrõl évre remek élõzenével lepik meg a vendégeket.
Az elmúlt esztendõkben már
megszokottá vált Izsákon, hogy a
Vino Étterem Pinceklubjában a
Sárfehér Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva is folyamatosan kínálnak nívós koncerteket.
A Vino Pinceklubban szeptember 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
Prikkel Lászlótól, a Vino Étterem,
Panzió és Pinceklub tulajdonosától.
A Sárfehér Napok kedvelt hely-

velõkre is gondolnak az idén. És itt
ismét felállítanak egy kis színpadot
a különbözõ zenei mûfajok jeleseinek: 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-

színe minden évben az ország
borvidékeinek nedûit kínáló belvárosi borutca. A Vino sátorban viszont a borok mellett a különbözõ
csapolt sörkülönlegességeket ked-

torban rendezik meg az elszármazott izsákiak találkozóját, este pedig 22 órától a világhírû harmonikás, Ferenczi György és a Racka-

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások

Ferenczi György

jam ad koncertet. Vasárnap a Vino
sátorban 12 órától jó ebédhez szól
a nóta: az izsáki származású Látó
Imre vezetõ prímás és zenekara játszik a közönségnek Molnár László,
Juhász Margaréta, Kovács János,
Kökényesi Gabriella és Galambszegi Márta közremûködésével.
VINO ÉTTEREM, PANZIÓ
ÉS PINCEKLUB
Izsák, Dózsa Gy. tér 4.
Tel.: 76/569-135
Mobil: 30/388-2460
E-mail: vino@vitae.hu
www.vinoetterem.hu

KÖNYVELÕ ÉS
ADÓSZAKÉRTÕ IRODA
Tel.: 76/374-702
RÁCZ CSILLA

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
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.
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!

Gazdasági társaságok és egyéni
vállalkozók könyvelése
T Bérszámfejtés, munkaügyi
feladatok ellátása
T Adótanácsadás, éves
beszámolók és adóbevallások
készítése
T

Az izsáki iroda több mint
15 éve áll ügyfelei rendelkezésére szakmailag igényes szolgáltatásokkal.
Elismertségünket mutatja,
hogy ügyfeleink jelentõs
részével tartós kapcsolatban

állunk,

többüknek

már sokadik megbízását
teljesítjük. A jövõben is
fontos szempont marad a
pontos, szakszerû szolgáltatások nyújtása.
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Izsáki Házitészta Kft.

Egy sikeres cég sikeres pályázatai
Ünnepélyes keretek között írták alá a napokban azt a hivatalos megállapodást, ami az Izsáki Házitészta Kft. legújabb nyertes pályázatáról
szól. A dokumentumot Juhász Sándorné, a cég ügyvezetõje és Kollár
Péter, a megyei munkaügyi központ vezetõje szignálta. Az eseményen
részt vett dr. Czomba Sándor foglalkoztatás-politikáért felelõs államtitkár, dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal fõigazgatója, valamint Mondok József, Izsák polgármestere is.

pályázat egy örömhír, az Izsáki
Házitészta Kft. és az ilyen méretû
hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások sikereinek fokozattan örül. Hiszen a foglalkoztatás során az ilyen cégeknél jelenleg munkanélküli állományban lévõ személyeket alkalmaz-

Mint az esemény kapcsán rendezett sajtótájékoztatón (felsõ fotó)
elhangzott: az Izsáki Juhász család tíz év után sem adta fel, hogy
a vállalkozását pályázati forrás
segítségével fejlessze. Így a megyei 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 ügyvezetõ elmondta, hogy rendkívül

felkeltették az érdeklõdésüket az
idei pályázatok iránt azok az információk, amik ezen a fórumon
elhangzottak. Kiemelte Szilágyiné
Dér Nóra elõadását, amely akkor a legemlékezetesebb volt az
egyébként is jó tájékoztatók közül. A fórumot követõen munkatársaival kérdéseket tehettek fel
a munkaügyi központ szakembereinek, és azonnal megfogalmazódott bennük, hogy nekivágnak
a pályázatkészítés nem feltétlenül egyszerû folyamatának.
Munkájukat siker koronázta,
így az elnyert pályázat eredményeként az Izsáki Házitészta Kft.
egy 52 millió forintos munkahelyteremtõ beruházás keretében olyan csomagológépet fog
beszerezni, amelyhez kapcsoló-

Házitészta Kft. arról, hogy a logisztikai központ építésére beadott pályázatuk is nyert, ami által további 186 milliós beruházást tudnak úgy megvalósítani,
hogy annak az 50 százalékát vissza nem térítendõ támogatásként kapják.
Juhász Sándorné elmondta,
hogy ez utóbbi azért rendkívül
fontos számukra, mert jelenleg
három helyen bérelnek raktárhelyiséget, ami a költségek folyamatos növekedése mellett hatalmas teher a vállalkozásuknak.
Elmondta azt is, hogy ennek a sikeres 2013-as évüknek is van sikertelen része, hiszen a tojástermelõ pályázatuk nem nyert támogatást, de mint elmondta,
nem fogják feladni, és egy megfelelõ pályázatíró cég kiválasztá-

sával újra próbálkozni fognak. A
sajtótájékoztatót követõen a
megjelentek számára a cégvezetõk bemutatták a patikai tisztaságú izsáki tésztaüzemet, a korszerû berendezéseket és gyártásfolyamatokat.

dóan tíz új dolgozó foglalkoztatását vállalhatja. Így 22 millió
forint vissza nem térítendõ támogatásra jogosult a társaság.
Czomba Sándor a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy bár minden nyertes munkahelyteremtõ

nak majd, és ezen belül is fõként
nõket, akik számára még nehezebb az elhelyezkedés a munkaerõpiacon.
Az öröm viszont nem járt egyedül Izsákon, hiszen alig egy hónapja kapott értesítést az Izsáki

Izsáki Házitészta Kft.
6070 Izsák, Gyulai Pál utca 8.
Telefon: 76/374-170
Fax: 76/569-053
E-mail: info@izsakiteszta.hu
Honlap: www.izsakiteszta.hu
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Mezei Szőlőbirtok és Pincészet Kft.

Az izsáki borász új pezsgőgyára
Mezei Mihály, a közismert izsáki borász, friss diplomásként szülõvárosa
állami gazdaságának Agárdy-telepi pincészetében kezdte pályafutását
hajdanán, ahol több mint két évtizeden át dolgozott. A rendszerváltást
követõ privatizációk azonban arra késztették a borászati üzemvezetõt,
hogy saját vállalkozásba kezdjen. S bár mindig megmaradt izsáki pol gárnak, a szakmai boldogulását végül az Eger melletti Tibolddarócon
találta meg, ahol ma már egy szép szõlõbirtok és pincészet, illetve egy
új pezsgõgyártó üzem tulajdonosa.

Mezei Mihály izsáki borász, aki
a bükki Tibolddarócon építette ki
szõlõbirtokát és pincészetét
– Ez a vállalkozás örökös ingázást jelent immár két évtizede, hiszen Izsáktól – ahol a családommal élek – kétszáz kilométerre van
a bükki pincészetünk. Korábban is
jól ismertem az Eger környéki borvidéket, hiszen üzemvezetõként jó
kapcsolatokat ápoltam az itteni
szõlõ- és bortermelõkkel. Miután
a tibolddaróci szövetkezetet privatizálták, s az Egervin már felszámolás alatt állt, kezdtek tönkremenni, lepusztulni a térség ültetvényei, üzemei, pincéi, s ezzel az
értékük is folyamatosan csökkent.
Így igen olcsón sikerült megvennem az Egervin két romos pincéjét, 30 hektárnyi gondozatlan szõlõültetvényt, és családi összefogással nekiláttunk a rendbetételüknek – emlékezik a kezdetekre a
Mezei Pincészet tulajdonosa.
– Nem volt könnyû idõszak, de
szinte minden esztendõben pályáztunk valamilyen állami támogatásra, s minden bevételt a folyamatos
bõvítésekre, korszerûsítésekre fordítottunk. Ennek köszönhetõen jelenleg mintegy 70 hektárnyi területen
termelünk szõlõt, és sikerült minden

munkát gépesíteni, a talajmûveléstõl a permetezésen át a szüretelésig. Létesítettünk egy korszerû, számítógép vezérelte szõlõfeldolgozót
hûtõrendszerrel és palackozóval.
Az elmúlt esztendõ végére pedig elkészült a legkorszerûbb nyugati
technikával felszerelt új pezsgõüzemünk, ami ez év augusztusától –
mindenféle szükséges engedély birtokában – immár teljes lendülettel
mûködhet. Ezerötszáz hektoliter a
gyártáskapacitásunk, ami azt jelenti, hogy évente 4-500 ezer palacknyi pezsgõt tudunk majd új üzemünkben elõállítani.
– Ismeretes, hogy ezen a hegyvidéken másak az éghajlati és talajviszonyok, a természeti adottságok a szõlõtermesztéshez, mint az
Alföldön. Az eredeti – 40-es évek
elõtti – Törley termõterülete volt a
tibolddaróci térség, ahol mindig
kitûnõ pezsgõalap-borokat termeltek, s mi is minõségi – pinot
noir, chardonnay, Irsai Olivér,
muscat ottonel, cabernet sauvignon, ezerjó stb. – borszõlõfajtákat
gondozunk. A tradíciók is köteleznek bennünket arra, hogy a kiváló minõségre koncentráljunk elsõdlegesen, árban viszont igyekszünk a középkategóriában maradni. Jelenleg az a célunk – hiszen új termékrõl van szó –, hogy
a belföldi fogyasztók körében minél többen megismerjék ötféle
(extra száraz, száraz, muskotályos,
félédes és félszáraz) pezsgõbõl álló, piacindító kollekciónkat. Mezei néven most kezdjük teríteni új
termékeinket – a borainkhoz hasonlóan: – elsõsorban a kiskereskedelmi hálózatban. A jövõt illetõen azonban a nagyobb üzletláncokkal és a külföldi forgalmazókkal is szeretnénk kiépíteni minél jobb kapcsolatokat.

Balra az alsó impozáns épület az új Mezei-pezsgõgyár
– Az Izsáki Sárfehér Napok
borutcájában minden évben állít sátrat a mi pincészetünk is.
Most elõször nem csak a borainkat, a pezsgõinket is megkóstolhatják, akik meglátogatnak
bennünket.

MEZEI SZÕLÕBIRTOK
ÉS PINCÉSZET KFT
Tibolddaróc, Széchenyi út 5.
Tel./fax: 49/337-035
Mobil: 30/983-8831
E-mail:
mezeipinceszet@t-online.hu

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
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= Garantált minőség!
Kézmûves sajtmûhelyünk nagyszerû kulináris meglepetéseket
tartogat a fogyasztóknak. Esztétikus csomagolás, gondos kézi
munka, páratlan zamat, és ami a
lényeg: termékeinkben benne
van a lelkünk is…
Kiváló és folyamatosan ellenõrzött minõségû kecsketejbõl,
valamint tehén- és juhtejbõl elõállított termékeket gyártva és forgalmazva elsõrendû célunk az,
hogy hozzájáruljunk az egészséges táplálkozás és a sajtfogyasztás kultúrájának hazai térhódításához, valamint a messze földön
híres magyar gasztronómiai hagyományok ápolásához.
Társaságunk családi vállalkozásként alakult meg 2002 júniu-

sában. Ekkor még
a Dél-Alföldön felvásárolt kecsketejet bérelt üzemben
dolgoztuk fel. Késõbb új, EU-engedéllyel rendelkezõ, minden igényt kielégítõ, saját tejfeldolgozó üzemet építettünk fel Izsákon, amelyben 2004ben kezdtük meg mûködésünket.
A környezõ kecsketenyészetekbõl
felvásárolt tej mellett a termelés
folyamatossá tétele és nagyobb
biztonsága érdekében, saját
kecsketej termelési programot indítottunk. Ennek keretében, az
52-es fõút mellett – Kecskeméttõl

30 kilométerre – egy 500 anyás
modern kecsketelepet létesítettünk, amelyben 2006 õsze óta
nevelünk állatokat.
A Garabonciás tejüzemben a
termékek széles választékát állítjuk elõ:
– érlelt, félkemény kecskesajt
többféle ízesítéssel

– füstölt parenyica
Termékeink megtalálhatók a
Spar, Interspar, Tesco, Auchan,
Lidl, Metro és CBA üzletláncok
áruházainak polcain, valamint
számos étteremben és szállodában megkóstolhatók!
ALFÖLDI GARABONCIÁS
TEJFELVÁSÁRLÓ, FELDOLGOZÓ
ÉS ÉRTÉKESÍTÕ KFT
6070 Izsák, Vadas dûlõ 2-4.
Tel: 76/569-105
Fax: 76/569-104
E-mail:
alfoldi@garabonciassajt.hu
www.garabonciassajt.hu

– érlelt félkemény juhsajt
– érlelt félkemény tehénsajt
– lágy kecskesajt (natúr és
zöldfûszeres)
– kecske krémsajt golyó bazsalikomos és snidlinges ízesítéssel;
– füstölt, töltött csemege sajtok
többféle töltelékkel,

Hulladékszállítási rend az izsáki régióban
A januárban életbe lépett, az átlátható és fenntartható hulladékgaz dálkodás érdekében megalkotta törvény rendelkezései megkövetelik,
hogy a lakosság minél nagyobb számban csatlakozzon a szelektív
hulladékgyûjtési rendszerhez. Mert csak így tudja teljesíteni az ország
a z E U f e l é v á l l a l t k ö t e l e z e t ts é g e i t . E m i a t t v e z e t t é k b e a z ú g y n e v e z e t t
l e r a k á s i i l l e t é k e t , a m i t a k u k á s g y û j t é s b õ l s z á r m a z ó h u l l ad é k u t á n k e l l
megfizetnie a szolgáltatónak és a hulladékot termelõ lakosságnak.
A hulladékgazdálkodási köz- kéntes rendezése a felszólításban
szolgáltatási díjtartozás beszedése megadott határidõig.
A új törvény szabályozza a januez évtõl már nem a jegyzõ, hanem
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ártól alkalmazható hulladékkezelési
hatáskörébe tartozik a települése- közszolgáltatási díj mértékét is. Enken. A felszólításkor felhívják a nek értelmében, a lakosok által
tartozó figyelmét arra, hogy a díj- 2013. július 1. után fizetendõ díj
hátralék beszedésére a NAV me- összege nem haladhatja meg a
gyei adóigazgatóságai kötelesek. 2012. április 14. napján alkalmaA hivatal a tartozás összegén kívül zott díj legfeljebb 4,2 százalékkal
a felszólítás költségét (1400 forin- megemelt összegének 90 százalétot), továbbá az eljárás megindí- kát. A számlákon minden esetben
tásáért ötezer forint költségáta- jól láthatóan, színes mezõben kilányt számol fel. A helyszíni eljá- emelve szerepel a rezsicsökkentés
rásokon – gépjármû, ingatlan eredményeképpen jelentkezõ megvagy egyéb vagyontárgy foglalása takarítás összege az aktuális idõesetén – ugyancsak ötezer forintot szak vonatkozásában, és a július 1.
kell fizetni végrehajtási költség- óta eltelt idõszak tekintetében
A hulladékkezelés díja Csengõként minden lefoglalt ingóság
vagy ingatlan után. Ezeknek a dön, Fülöpházán, Fülöpszálláson,
költségeknek az elkerülése érde- Izsákon, Kunadacson, Orgoványkében javasolt a díjtartozás ön- on, Páhin, Soltszentimrén, Szabad-

szálláson,
Tabdin,
Újsolton,
Kaskantyún, Solton és Hartán a következõk szerint változik:
2013. július 1-tõl 110-120 l-es
kukában, edénybiztosítás nélkül:
13.996 Ft,
edénybiztosítással: 15.459 Ft
További tájékoztatásul közöljük,
hogy az Izsák Kom Kft. – az idei hulladékgyûjtési naptárban megadott
gyûjtési gyakoriságtól eltérõen, az
utolsó negyedévben is hetente fogja a kukákat üríteni, a szelektív hulladékgyûjtés 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 feleslegesen) 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 újrahasznosítható hulladékok minél nagyobb
mennyiségének a visszagyûjtésében, 2014. január 1-jétõl lehetõvé válhat a jelenleg használt 110-

120 literes kukák mellett a kisebb,
50, 60, 80 literes edények használata is. Ezzel teljesülhet a sokak
által kért igazságosabb díjfizetés,
hiszen így lehetõvé válik, hogy
mindenki a háztartásában keletkezõ hulladék mennyiségének megfelelõen választhasson hulladékgyûjtõ edényt, és ennek nagysága
szerint fizesse a díjat.
A megvalósíthatóság részletei
kidolgozás alatt állnak, és a feltételeket a szeptember hónap végén
megjelenõ tájékoztató füzetbõl ismerhetik meg az izsáki régióban
élõk.

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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Tisztább lett a Kiskunsági Nemzeti Park

Negyven tonna szeméttel kevesebb
A végéhez közeledik a kecskeméti Porta Egyesület projektje, melynek
során a Kiskunsági Nemzeti Park területét szabadították meg az ille gális hulladéklerakatoktól. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán
a civil szervezet 3,5 millió forint támogatást nyert, így a Porta hulla dékmentesítõ akciók a Kiskunságban K-36-10-00037N elnevezésû
projekt keretében több, a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévõ il legális hulladéklerakó felszámolását vállalták el. Az akció során
másfél év alatt összesen csaknem 40 tonna szilárd háztartási vegyes
hulladéktól szabadította meg a természetvédelmi területeket a Porta
Egyesület.
Egy utolsó nagy akciónak nevezhetõ 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 közremûködött Kósa Gyula önkéntes természetvédelmi õr is. Így újabb,
csaknem tíz tonna szilárd háztartási vegyes szemét került az izsáki
hulladéklerakóba. A mentesítésimegtisztítási akcióban közremûködött Nagy Mihály helyi vállalkozó is, aki a szükséges markolókat, földmunkagépeket és a szállító jármûveket biztosította.
Szeptember 14-ére egy csoportos
kézi szemétgyûjtési akciót hirdetett a Porta Egyesület az aktivistái,
szimpatizánsai részére. A tervezett
helyszín a Kígyósi Csárda mögötti horgásztavak környéke volt. A
kedvezõtlen esõs idõ azonban a

bekötõútnál, a régi 52-es út menti illegálisan lerakott szemetet
szedték össze. Ezt a természetvédelmi területet egy éve már a portások géppel megtisztították.
Markoló és teherautó segítségével közel tíz tonna szeméttõl szabadították meg a felsõkiskunsági
tavak vidékét. A zuhogó esõ nem
akadályozta meg az elszánt briA projekt zárórendezvényét szeptember 22-én 9 órától Bugacon,
a Szent Mihály napi vigasságokon tartja a Porta Egyesület. A civil szervezet sátrában rendezendõ
fotókiállításon ismerhetik meg az
érdeklõdõk a projekt legemlékezetesebb pillanatait. Rövid elõadás keretében összefoglalják a
megvalósult akciók eredményeit,
megjutalmazzák az arra érdemes
aktivistákat, valamint az érdeklõdõ gyermekeknek környezetvédelmi játékokat szerveznek. A projekt
a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.

csatorna partot járhatatlanná tette, ezért a közremûködõ természetvédelmi õr, Sápi Tamás régi-új
helyszínt javasolt az akcióban
résztvevõ aktivistáknak, akik ennek megfelelõen a fülöpszállási

gádot, hogy a felelõtlen környezetszennyezõk által lepakolt illegális hulladékot összegyûjtsék és
31 zsákba rakják. Az elszállításról
a KNP természetvédelmi õre, Sápi Tamás gondoskodott.

www.civilnaplo.hu

12

2013. szeptember

Képzőművészek a királyi portán

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

dõjeként, illetve sport- és mûvészetpártolóként is közismert térségünkben.
A Rákóczi úti Mûvész Kávézó-

jában
évek
óta folyamatosan
kínál
bemutatkozási
lehetõségeket
a Kecskeméthez
kötõdõ
mûvészeknek.
És nemes hagyományt teremtett Király
József több
mint egy évtizeddel ezelõtt
azzal is, hogy
családi házába invitálta a megyeszékhely képzõmûvészeti életének kiválóságait. A napokban ismét összegyûlt
portáján mintegy harminc festõ,

grafikus, galériás, mecénás... Az
idei találkozó ugyancsak kiváló
lehetõséget kínált az alkotóknak,
hogy megismerjék egymás produkcióit, kicseréljék szakmai és
„piaci” tapasztalataikat, vagy
egyszerûen csak beszélgessenek
mindennapi örömeikrõl, gondjaikról a fehér asztal mellett.
Az udvaron rendezett alkalmi
tárlaton bemutatott képeik keletkezésérõl személyesen beszámolhattak a mûvészek, s bárki
elmondhatta véleményét a közszemlére tárt alkotások bármelyikérõl. Egyvalamirõl azonban
mindenki véleménye megegyezett: sok hasonló baráti-szakmai összejövetelre lenne szükségük.

Tárlatozó wojtylások

A kecskeméti Wojtyla Ház Szent Lukács Kollégiumának tagjai a
megyeszékhely Rákóczi úti Mûvész Kávézójában jártak a napokban,
ahol az aktuális – Harsányi Zsuzsanna festõmûvész pasztell képeibõl
rendezett – kiállítást tekintették meg.

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek 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

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
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A. Varga Imre műtermében

A ládaképektől a lírai geometriáig
A most 60 éves kecskeméti festõmûvésznek, A. Varga Imrének a napokban nyílt kiállítása Kalocsán, a Városi Galériában. Stílushatárok közé szorítani az õ festõi világát nem könnyû vállalkozás. Az egyik szakíró
szerint: „Legsajátosabb mûfaja az úgynevezett ládakép, önálló kis világok, fura mikrokozmoszok, õszinte, a természeti népekre jellemzõ, mélyen átélt keveredései az éginek és földinek. Plasztikái dekoratív színezésû festményeinek logikus következményei.”
– Milyen a kalocsai kiállítás visszhangja?
– Kedves barátom, Molnár Péter,
Munkácsy-díjas festõ- és grafikusmûvész ajánlotta a szép számban megjelent érdeklõdõk figyelmébe a képeimet a megnyitón. Kritikát, recenziót
vagy tudósítást még sehol nem olvastam róla, vagyis a visszhangjáról
ma még semmit sem tudok mondani. Az viszont tény: remek kalocsai
szakembereknek
köszönhetem,
hogy ez a kiállításom is létrejöhetett, ban. De Bánszky Pált ugyancsak a
amit egyébként október 13-áig te- mesteremnek vallom, aki amellett,
kinthet meg, aki betér a Szent Ist- hogy festõi törekvéseimet támogatván király úti galériába – nyilat- ta, munkát is adott. Neki köszönhekozta lapunknak A. Varga Imre, tem, hogy sok éven át kiállítás rendezõként dolgozhattam a megyei
mûkertvárosi mûtermében.
– Mit tartasz érdemesnek elmon- múzeumban.
– Azután jöttek a csoportos és
dani pályád kezdetérõl?
– Mindenekelõtt azt, hogy én au- egyéni tárlatok, majd a különbözõ
todidakta módon lettem festõ. Már díjak, ösztöndíjak, külföldi tanulnagyon fiatalon is gyakran látogat- mányutak és kiállítások.
tam a mûkertvárosi alkotótelepet,
– Így van, de mindig arra kényahol olyan sajátos gondolkodású szerültem, hogy a festészet mellett
és látásmódú képzõmûvészek bûv- más munkákat is vállaljak, mert vakörébe kerültem, mint fe Lugossy lamibõl el kellett tartani a családoLászló, ef Zámbó István, Terebessy mat. Amikor megszûnt a múzeumLászló. Közben rengeteg mûvészettörténettel kapcsolatos könyvet olvastam, majd felkarolt Goór Imre
és Hézsõ Ferenc, akiknek a képzõmûvész szakkörébe kerültem. A
Mártélyi Alkotótáborban sok – élményekben gazdag, szakmailag
nagyon tanulságos – nyarat töltöttem, sok remek mûvész társaságá-

ban a munkaköröm, iskolai foglalkozásokat vezettem, majd kollégiumi nevelõ lettem. Ma különösen
nehéz megélni a festészetbõl, csak
egy szûk gyûjtõi kör érdeklõdésére
számíthatok, illetve különbözõ alkalmi megrendelésekre.

– Talán azért, mert a tehetõsebb
mûkedvelõ hazai vásárlók többsége inkább a figuratív alkotásokat
preferálja.
– Meg a nyálasabb tájképfestészetet, nem pedig a plasztikus
megoldások és az avantgarde iz-

galmasabb világát, amelyben én
bolyongok-kutakodok évtizedek
óta. Ugyanakkor a piacot többnyire a galériák uralják nálunk, de
ezeknek a kusza – itt-ott igen sötét
– világáról inkább ne is beszéljünk. Ezeknél sokkal nagyobb figyelmet érdemelne például az,

ahogy Németországban felfuttatták a nemzeti képzõmûvészetet.
Teszik ezt úgy, hogy óriási adókedvezményt adnak annak, aki kortárs német festõk, grafikusok,
szobrászok mûveibõl vásárol. De
követendõ példát a svédeknél is
láttam, ahol egy kicsiny városkában rendezett kiállításnak is elképesztõ sajtóvisszhangja van, ami
ugyancsak lendületet ad az ott élõ
képzõmûvészek karrierjének. Nálunk semmi hasonló nem tapasztalható.
– A. Varga Imre kecskeméti
képzõmûvész eddigi munkásságát
a geometria, a szerkezetiség és
ezek lírai megfogalmazása jellemzi. Mûveiben az ember szellemi világa és az ember által létrehozott
épített környezet ölt testet. Nevével
az idei Velencei Biennálé magyar
pavilonjának pályázatán is találkozhattunk, ahol a dabasi Trafik
Kör csapatában indult. A Lírai
geometria címû kiállítás fõszereplõje az a makett, amely a pályázat
elõtt készült, és a mûvész szerkezetekhez való kötõdését mutatja –
olvasható a Trafik Kör – Kortárs
Mûvészeti Egyesület honlapján.
– Sajnos most csak negyedikek
lettünk – tucatnyi pályázó között –,
de már megbeszéltük építész barátaimmal, hogy újra megpróbáljuk ezt a megmérettetést. Ebben a
pályázatban nekem az a feladatom, hogy a biennálé közönségével együtt, egy nagy szerkezetet
építsünk nádból. Tudatosítva,
hogy egyszerre alakítja az ember
kívülrõl a környezetét és belülrõl
önmagát. Ami valójában nem kevesebb, mint az életünk.
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Élvezze az utolsó meleg
napsugarakat, az õszi színekben
pompázó Tisza-partot és
Termálfürdõnk kényeztetõ
szolgáltatásait!
TÖLTSÖN EL NÉHÁNY NAPOT 4*-OS APARTMANJAINK EGYIKÉBEN
KEDVEZÕ UTÓSZEZONI ÁRAINKON!
Ne feledje, a szállásdíj minden esetben tartalmazza a Termálfürdõ belépõt
az érkezéstõl az elutazás napjáig!

OKTÓBER 1-TÕL ÚJRA A HÉTKÖZNAPOKÉ A FÕSZEREP!
Foglaljon apartmant vasárnaptól csütörtökig legalább 3 éjszakára akár
4.000 Ft/fõ/éj-ért!

Szüreti mulatság
az Új Tanyacsárdában
2013. szeptember 29. (vasárnap)
Szeretettel várjuk családját, barátait egy aktív szüreti programra!
Igazi szüreti hangulat
Mustkészítés és −kóstoló
Kézműves foglalkozás
Lovaglás karámban

KEZDETÉT VESZIK A NÉPSZERÛ TERMÁL SZERDÁK,
amely napokon a fürdõbelépõ egységesen 800 Ft.
A fürdõbelépõ felmutatásával éttermünkben

2013. szeptember

50% kedvezményt adunk

az étlapon szereplõ ételek árából.
Az elsõ Termál Szerda idõpontja: október 16.

Kocsikázás a csárda környékén
Ebéd közben cigány−
zenekarunk muzsikál
Méneshajtás és Lovasbemutató
Gyönyörű őszi környezet
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.

6060 Tiszakécske, Tisza-part
Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363
Web: www.thermaltiszapart.hu G E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu
Termálfürdõnk október 11-tõl ismét hosszabbított nyitva tartással
várja vendégeit, mindennap 9-22 óráig.

Tanyacsárda Kft., 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 06−76/356−010 Fax: 06−76/356−576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu

Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
19
19 ll ballonos,
ballonos,
5
5 ll palackos
palackos csendes
csendes ivóvíz,
ivóvíz,
1,7
1,7 ll szikvíz
szikvíz és
és hideg-meleg,
hideg-meleg,
szénsavas
szénsavas

vízadagoló
automaták
forgalmazása,
forgalmazása, telepítése.
telepítése.

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

,

2013. szeptember

www.civilnaplo.hu

15

Legnépszerûbb a térség hangja!
Ez év nyarán a Kecskeméti Gong FM Rádió volt a vételkörzet leghall gatottabb rádiója – a teljes mûsoridõben. A siker titkáról érdeklõdve
Tõzsér Judit tulajdonos-ügyvezetõ igazgatótól megtudtuk, hogy a fel mérés szerint reggel 6 óra 30 perc és este 20 óra között nincs olyan
kereskedelmi rádió Kecskeméten és környékén, amely akár csak megközelítõleg annyi hallgatót tudna magához láncolni, mint ahányat a térség hangjaként emlegetett Gong FM.

A reggeli mûsor 6 órától 10-ig folyamatosan növeli a hallgatottságát
– ezt a tendenciát egyetlen konkurens 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 csúcsokat dönget: 20 óráig tartja vezetõ pozícióját a teljes vételkörzetben.
A 15-39 éves korcsoportban, 10
és 18 óra között, a lefedett terület
második leghallgatottabb rádiójának számító országos rádió shareértékeinek háromszorosát produkálja a Gong FM! Adott pillanatban tehát háromszor annyian hallgatják a
Gongot ebben az intervallumban,
mint az országos rádiót!
Mi lehet a siker magyarázata? Miért választja legtöbb hallgató a

Tõzsér Judit igazgató
Gong FM-et az ország közepén? –
Ezekre a kérdésekre az igazgatónõ
így reagált:
– Mert a Gong FM zenéje kiszámítható, folyamatosan frissül és izgalmas, de boldogan játsszuk az elmúlt évek/évtizedek legemlékezetesebb dalait is.

– Mert a Gong FM mûsorában a
sebészi precizitással összeállított zenei kínálat mellett a helyi közélet
minden izgalmas témája adásba
kerül.
– Mert a Gong FM mûsorvezetõi
barátként, ismerõsként fogadják a
hallgatókat, ötleteiket, észrevételeiket mindig figyelemmel kísérik és
megfontolják.
– Mert a GONG FM nemcsak zenél és beszélget a hallgatókkal, hanem 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!

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:
G Ropogós haltepertõ falatkák lilahagyma lekvárral és paprikaszósszal
Konyári Lolipop fehér gyöngyözõbor 2012
G Házi füstölésû lazac magyar kaviárral és illatos salátával – Konyári Rosé 2012
G Balatoni halászlé –
Konyári Szerecsen 2012
G Boglári fogas filé roston sütve királyrák koronával és grillezett
zöldségekkel – Konyári Loliense Fehér 2012
G Konfitált libamell libamájas szüreti raguval, mazsolás-diós burgonyafánkkal
– Konyári Loliense Vörös 2009
G Áfonyás túrókrém piskóta tutajon – Konyári Sessio 2009
G 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
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XVII. Erdők Hete Programsorozat
szeptember 27. – október 6.
Szeptember 27-én, pénteken:
14 órától:
– A XVII. Erdõk Hete országos
megnyitója
– A Vackor Vár Erdei Iskola
10. jubileumi ünnepsége
– A „Muzsikál az erdõ” a hírös
városban – nyitókoncert

– Íjászat
– Kézmûves foglalkozás
13.30-15.00 Erdei séta erdészekkel (A Nyíri erdõ története, erdei fajok és fenntartható
erdõgazdálkodás, erdei életközösség, az erdõ funkciói,
az erdõ szerepe a fenntarthatóságra nevelésben.)

Október 3-án, csütörtökön
9-tõl 14 óráig:
Sáskajárás – Tanösvény túra kicsikkel és nagyokkal
Helyszín:
Sáskalaposi Vadászház környéke
– Tompa-Kelebia
(Elõre bejelentkezett
csoportoknak.)

Helyszín:
Kecskemét-Hetényegyháza,
Nyíri erdõ – Vackor Vár Erdészeti
Erdei Iskola
Mûsor:
– 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 magyar erdõ” emlékérem átadása
– Erdei séta erdészekkel az 1848
méter hosszú tanösvényen
– A Kiskunsági Alkotótábor festménykiállításának 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
Szeptember 27-én, pénteken
9 órától:
A KEFAG Zrt. Nyugdíjas
találkozója
Helyszín: Kecskemét Csalánosi
Géngyûjtemény- és Parkerdõ
Nyíri erdõ: Megnyitó ünnepség
(Csak meghívottak számára.)
Szeptember 28-án, szombaton
9-tõl 19 óráig:
– „Muzsikál az erdõ” a hírös
városban
Helyszín:
Kecskemét-Hetényegyháza,
Nyíri erdõ
9 órától: Túra (gyalogszerrel vagy
kerékpáron) a Kecskeméti Arborétumtól a Kápolnák útján a Nyíri
erdõbe (Szervezõk: ÉDOSZ Kinizsi
és KNPI)
10-15 óráig: Helyi termékek
bemutatója, vására
– A Kiskunsági Alkotótábor
festménykiállítása
– Az 1848-49-es gyûjtemény
megtekintése

15.15-15.40 Kecskeméti Fesztivál Kórus fellépése
(kórusvezetõ: Kiss Katalin)
6-17 óráig Az Egri Szimfónikus
16
Zenekar koncertje a Millenniumi
emlékmûnél, a hársfakörben
(vezényel: Szabó Sipos Máté).
17 órától 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
Október 1-jén, kedden
9-tõl 15 óráig:
„Itt van az õsz, itt van újra”
arborétumi kalandozások
óvodásoknak
Helyszín: Kecskeméti Arborétum
(Elõre bejelentkezett csoportoknak.)
Október 2-án, szerdán 11 órától:
A IX. Kiskunsági Alkotótábor
kiállítással egybekötött
záróünnepsége
Helyszín:
Bugac, Bucka Szálló
Oktatási Kabinet
Október 3-án, csütörtökön
9-tõl 15 óráig:
„Itt van az õsz, itt van újra^
arborétumi kalandozások
iskolásoknak
Helyszín:
Kecskeméti Arborétum
(Elõre bejelentkezett csoportoknak.)

Október 4-én, pénteken:
Helyszín: Kecskeméti Arborétum
– 16-tól 17 óráig: „Indián nyár”
– vezetett séta
az õszi arborétumban
– 17-tõl 18.30 óráig: A Bohém
Ragtime Jazz Band koncertje
Október 3-án és 4-én:
Erdõjáró – Kétnapos erdei iskola
a bugaci erdészekkel
Helyszín: Bugaci Erdészet –
Bucka Szálló
(Elõre bejelentkezett osztállyal.)
Október 5-én szombaton 10-tõl
18 óráig:
„Muzsikál az erdõ”
a hírös városban
Helyszín: Kecskeméti Arborétum
10 órától Arborétumi séta szakvezetéssel 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
10-tõl 15 óráig: Helyi termékek
bemutatója, vására
Kézmûves foglalkozás
11-tõl 12.30-ig: A Csörömpölõk
Együttes zenés interaktív
gyermekmûsora
13-tól 15 óráig: Doromboló és
hangszersimogató – Szilágyi
Áron interaktív koncertjei
14-tõl 15.30-ig: Arborétumi séta
szakvezetéssel, népzenei
motívumokkal
(Az ember és az erdõ kapcsolata.)
15.30-tól 16 óráig: A Clarus
Fiúkórus fellépése (karnagy:
Gór-Hainfart Márta)
16-tól 17 óráig: A Chorchidea
Kamarazenekar koncertje
(mûvészeti vezetõ: Kulcsár Erika)
17 órától: Borkóstoló
Október 6-án, vasárnap:
Október 6-i ünnepi megemlékezés
Helyszín: KecskemétHetényegyháza, Nyíri erdõ
16-tól 17 óráig: A Gregus
Tárogató Kvartett koncertje
7 órától: Ünnepi mûsor
17
Az 1848-49-es gyûjtemény szabadon látogatható.
Szervezõk:
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!
A rendezvény minden programja
ingyenes!
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk.

