Születésnap
a pusztában

Érseki jubileum
2. oldal

Éremmûvész sikerek
3. oldal

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

H A B S Z I VAC S
BÚTORSZÖVET ÉS KÁRPITOSKELLÉKEK SZAKÜZLETE
Kínálatunkból: Mindenféle típusú és vastagságú habszivacs igény szerint
méretre vágva is!
Bútorszövetek óriási választékban.
G

G

AKCIÓS BÚTORSZÖVETEK
KIVÁLÓ MINÕSÉG-KEDVEZÕ ÁR!
SZIVACS-TRADE Kft. Szeretettel várjuk üzletünkben!
Kecskemét, Csíksomlyói u. 15. (az E5-ös út melletti Penny Market utáni 2. ház)
Tel.: 06/76-484-732; Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig.

A színház Pék Matyidíjasai – 3. oldal

Kecskemétiek
testvérvárosi
látogatása
Wadowicében
2. oldal

Csodák Háza létesül
Kecskeméten – 5. oldal

Koszorú Andrásné
vezérképviselõ
ügynökségi irodája
Biztosítások kötése
G

Lakásbiztosítás
Társasház-biztosítás
G
Mûtárgybiztosítás
G
Kötelezõ- és cascobiztosítás
G
Betegségbiztosítás
G
Élet- és nyugdíjbiztosítás
G
Baleset-, sí-, golf-, búvárbiztosítás
G
Extrém sport-, kerékpárbiztosítás
G
Utazási biztosítás
G
Vállalkozói vagyonbiztosítás
G
Szállítmány-fuvarozói biztosítás
G
Felelõsségbiztosítás (tervezõi,
könyvelõi, építés – szerelés)
G

Gépjármûátírás
teljes körû ügyintézéssel
– forgalomba helyezés – gépjármûátírás – kötelezõ biztosítás
– okmányok pótlása – hitelügyintézés
– személyes okmányok ügyintézése
www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94, 76/327-884

SZIGMA TRADE KFT. Járműalkatrész szaküzlet
G
G
G
G
G
G
G
G

Schwinn-Csepel kerékpárok nagy választékban
Kerékpár-alkatrészek
Motorkerékpár alkatrészek
Autóalkatrészek keleti típusokhoz
Nyugati autóalkatrészek
Autóápolási és felszerelési cikkek
Elektromos kerékpárok
Varrógépek és alkatrészeik
Kecskemét, Batthány u. 27. Tel.: 76/321−187 Tel./ fax: 76/418−036

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
Tel.: 76/504-111 Fax: 76/504-421
Mobil: 70/511-0703
e-mail: koszorune@microsystem.hu

FÜRDÕRUHA AKCIÓ
20–50% kedvezménnyel,
amíg a készlet tart!
Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 10–18-ig
szombaton: 10–13-ig
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A Wojtyla Barátság Központ nemzetközi sikere

Látogatás a pápa szülõvárosában
Eredményes találkozások, tárgyalások után érkezett haza a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ ötfõs delegációja a napokban Wadowicébõl, a 30 ezres dél-lengyel városkából. Az intézmény munkatársai
– Molnár Zoltán, Némethné Faragó Erika, Csontos Tamás, Irina
Leskowskaja és Farkas P. József – Ewa Filipiak, II. János Pál pápa
szülõvárosa polgármesterének meghívására tölthettek néhány napot
a településen. A szervezõk a XX. és a XXI. század folyamán, az egyház szolgálatára választott fõpapok, pápák szülõvárosainak delegációit hívták meg a baráti ünnepre. Nálunk ugyan nem született még
egyháztörténelmi személyiség, ám érvényes apropónak számított a
meghíváshoz az, hogy Wadowicének immár harmadik éve Kecskemét is testvérvárosa. Az invitációt a nemrégen átadott Karol Wojtyla
Emlékház megnyitóján fogalmazta meg a város elsõ embere. Kiemelve, hogy a megalapított emlékház látványosan bizonyítja a város elkötelezettségét a keresztény értékek és különösen is II. János Pál életmûve, testamentuma ápolása ügyében.

felkutatására. Jól ismert, hogy
Magyarországon is egyre több
csodahely, búcsújáróhely szervez más-más végállomásokkal
több stációs zarándokvonalat
(Mária-út, Szent István-út, Homoktenger Csillaga-út).
Wadowicében számos szerzõdés is köttetett a partnervárosok
között. És sok-sok terv, konkrét
akcióprogram is létrejött a
szenthelyeket illetõen. Wadowicében örömmel tapasztalták a
delegációnk tagjai, hogy a májusban átadott kecskeméti
Wojtyla Barátság Központ prog-

Stanislaw Dziwisz kardinális, aki 40 évig volt II. János Pál személyi titkára, és aki jelenleg Krakkó érseke
gratulált a kecskeméti delegáció tagjainak, a Wojtyla Barátság Központ létrehozásához.
Jelen volt a tanácskozáson a
XX. század mindmáig legnagyobb hatású európai szentje,
Páter Pio atya szülõvárosának és
a késõbbi munkálkodásának teret adó városka, Pietrecina és
San Giovanni Rotondo küldöttsége is. A Wojtyla család emlékét
oly hûen õrzõ város a vendégeskedés napjaira, a hagyományos
fesztiváli programok mellett, komoly konzultációkat is napirendre tûzött. Az egyik fõ téma a vallásos turizmus volt. Mit tehetnek
a kultuszt ápoló települések, mit
A napokban tartották meg a
kecskeméti Barátok templomában a Lakó Sándor Kamarazenekar koncertjét, a Porta
Egyesület szervezésében. Az
eredeti tervekben egy szabadtéri mûsor szerepelt, ám a
szeles idõjárásra való tekintettel, a templom falain belül
csendültek fel a gyönyörû dallamok.
Felvételünk akkor készült,
amikor a közönséget Bárkányi
Ernõ atya köszöntötte.

kell tenniük, hogy igényesen, ihletetten akarják népszerûsíteni a
hozzájuk kapcsolódó nagy szülöttek életmûvét. Fontos, hogy
különösen a zarándokok fogadására felkészült katolikus települések tudjanak egymásról, ismerjék a jól bevált és hasznosítható módszereket. Arra is lehetõség nyílik – éppen a kapcsolatok erõsítése, hálózatok szervezõdése okán -, hogy egyre többeket tudjanak mozgósítani a
zarándokutakra, a kirándulásokra, az áhítat helyszíneinek

ramja, törekvései, céljai az érdeklõdés középpontjában áll
lengyel barátainknál. A hozzánk is ellátogatott wadowiceiek áradozva szóltak a Kecskeméten tapasztaltakról, a város, az egyház és a civilek, a
nemzetköziségben is például
szolgáló összefogásáról. Természetesen nem is Wadowice lett
volna a helyszín, ha a legtöbb
szó nem II. János Pál pápa életmûvérõl, testamentumáról esett
volna. Az életmûvét elemzõ konferencia fõ elõadója az a Mns.

Slawomir Oder volt, aki XVI. Benedek pápától megbízást kapott
Karol Wojtyla szentté avatásának intézésére, mint posztulátor.
A tartalmas elõadást követõ
konzultáción a három éve húzódó elõkészítõ folyamat kritikusabb kérdéseirõl tárgyaltak. E
témában korreferátumot mondott Farkas P. József, a kecskeméti delegáció vezetõje is.
Egyébként nagy sikerrel szerepelt immár a nagyobb nyilvánosságnak szóló bemutatón,
Wadowice fõterén, a több ezres
hallgatóság elõtt a kecskeméti
delegáció, amely a ház programját ismertette az érdeklõdõkkel. Az elõadás, amely fölidézte a történelmi lengyel-magyar baráti kapcsolatokat is,
egyértelmûen nagy sikert, vastapsot aratott. Városunk küldöttei tárgyalást folytattak a két
napban Wadowice város vezetõivel, Daniela Strzeleckával, a
Karol Wojtyla Szülõház-Múzeum
igazgató-nõvérével, a helyi plébánia vezetõivel, illetve az olasz
és német delegációkkal.
– Alkalmunk volt találkozni
szívélyes, baráti eszmecsere keretében II. János Pál pápa ma
élõ, legkitûnõbb munkatársával
Stanislaw Dziwisz bíborossal,
Krakkó érsekével, aki negyven
évig volt az egyházfõ személyi
titkára – nyilatkozta lapunknak
a magyar delegáció vezetõje,
Farkas P. József. – A nagy tekintélyû fõpásztor szeretettel emlékezett a Wojtyla Barátság Központ dolgozóinak 2008-as
krakkói vizitjére, és külön méltatta a kecskeméti intézményt.
A szentmise végén – sokak vették ekkor körül a kecskemétieket – megáldotta a kardinális a
Porta zászlaját, amelyet a mûkerti Assisi Szent Ferenc templom felszentelésekor kaptunk
dr. Bábel Balázs érsek úrtól.

Felejthetetlen koncert

Az alkotó és Farkas P. József, a Wojtyla Barátság Központ igazgatója adta át dr. Bábel Balázsnak Tóth Pál zománcmûvész (középen) mestermûvét, az érseki portrét
Megtelt a kalocsai székesegy- Julianus Janus érsek, vatikáni
ház csütörtökön délután azon nuncius, Kiss-Rigó László
a Te Deumon, amelyen a hí- szeged-csanádi és Mayer Mivek, fõpapok és a megye pap- hály pécsi püspök is. XVI. Besága mondott az Úrnak, emlé- nedek pápa személyes küldötkezve a tíz évvel ezelõtt elbú- te külön beszédben köszöntötcsúzott korábbi érsekre, dr. te a fõpapot. Áldozatos munDankó Lászlóra, valamint há- kájához a Jóisten áldását kílát adva azért az áldásos szol- vánta.
gálatért, amit utódjának, dr.
Az ünnepségen – meghívásBábel Balázs metropolitának ra – részt vett a kecskeméti
köszönhetünk.Építõ-tanító Wojtyla Barátság Központ deprogramok, nagy jelentõségû legációja is. A püspöki palotábeszédek, a közösséggel ban rendezett fogadáson átegyütt élõ, együtt gondolkodó adták a jubileum alkalmából
testvéri közvetlenség, családi- vitt emlékeket, ajándékokat. A
as légkör, megfiatalodó papi Print 2000 Nyomda – a Porta
garnitúra… – Hosszan lehetne Könyvek sorozata keretében –
sorolni, mi minden jellemezte jelentette meg az évfordulóra
ezt az évtizedet. A misén és az az érsek által legjobbaknak
azt követõ találkozón részt vett ítélt száz verset.

„Szövetkezeti minõségû” hitelintézeti szolgáltatások.
KIEMELT SZERZÕDÉSES BETÉTI KAMATOK
féléves és egyéves lekötésnél, valamint lekötés
nélkül is
1 éves lekötésû betétek kamata
12 %
Féléves lekötésû betétek kamata
11,5 %
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,5% ill. 2%.
1 éves lekötésû betétek kamata
11,6 %
Féléves lekötésû betétek kamata
11,1 %
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
A lekötött betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +2,1% ill. 1,6 %.
Lekötés nélküli betétek kamata 11%
Feltételek:
Elhelyezhetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
Gyámhatósági betét kamata 8,2%.
Élenjáró kamatok összeghatár nélküli lekötésekre betétkönyvben és számlán 8,7-9,2%.

„SZIMMETRIA HITEL” LAKOSSÁGI SZÁMLÁKHOZ.
Vállalkozásoknak költségtakarékos hitelkeret és Széchenyi Kártya hitel.
Bankkártya magánszemélyeknek és vállalkozásoknak.
Házi-Bank szolgáltatás.
A Takarékszövetkezet várja a régi és új -gyfeleit kirendeltségein és központjában:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös Szabadság tér 6. (53/550-150),
Ágasegyháza(76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020),
Helvécia (76/579-030),
Izsák (76/568-000), Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL! JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

Kecskemét belvárosában
a Végh Mihály téren kettõ különbejáratú földszinti,

Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

Érseki jubileum

A takarékszövetkezet preferált további szolgáltatásai

KIADÓ szeptembertõl

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését!

2009. június

utcai üzlethelyiség
és a tetõtérben külön bejáratú

egyszobás lakás.
Az épület iroda-üzlethelyiségként
együtt használható.
Irányár: 150.000 Ft+áfa

Érdeklõdni: 30/9788-480

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

www.kecskemeturna.hu

2009. június

A színház Pék Matyi-díjasai
A neves vállalkozó, Polyák Mátyás, a P&P Pékáru tulajdonosa díjat
alapított a színház, a színészek iránti nagyrabecsülése jeléül. A Pék
Matyi-díjat a közelmúltban nyolcan vehették át Kecskeméten, a Katona József Színház társulatának tagjai közül. Az adományozó már jó
ideje nem csak üzleti sikereirõl ismert, köztudott az is, hogy elkötelezett színházbarát. Két éve Kunszálláson az õ jóvoltából vihette színre
Sirkó László a Furfangos Péter lakodalma címû darabot, amirõl azóta
is beszélnek a helybeli polgárok.
– Egész életemben ott bujkált
bennem a mûfaj iránti rajongás, mégis viszonylag késõn
lettem rendszeres színházlátoDanyi Judit
mennyit dolgoznak, tudom,
gató – árulta el a Civil Naplómennyivel többet kell nyújtaninak Polyák Mátyás. – Az irodauk vidéki színészként. Ezért is
lom volt a kedvenc tárgyam az
döntöttem úgy, hogy díjat alaiskolában, a memoritereket a
pítok elismerésem jeleként.
mai napig kívülrõl fújom. Per– Tizenkilenc éves korom óta
sze gyerekként is tudtam, hogy
mindenki Pék Matyinak hív, aki
nekem nem ez a hivatásom, a
ismer, így aztán nem volt kérszínpad helyett az üzleti életSirkó László
is megtekintek egy-két jó elõ- dés, mi legyen a díj neve. Felhívtam a direktor urat, Cseke
adást.
– Egyik fõ támogatója voltam Péter pedig, nagy örömmel foaz EST-em díjátadó gálának is, gadta az elképzelésemet. Mástõlem vehette át az elismerést a napra el is készültek az oklevelegjobb színész. Amikor a ren- lek, így este az Amadeus elõdezvény után hazamentünk, adása után leptem meg a színem hagyott nyugodni a gon- nészeket, minden külsõség néldolat, hogy társulatunk színé- kül. Megható pillanatok voltak,
szeinek kimagasló mûvészi a díjazottak örömét nehéz lenmunkáját személyesen is meg- ne elmesélni. Az elsimeréssel
köszönjem, megjutalmazzam. hagyományt szeretnék teremteCsombor Teréz
Az elmúlt években nagyon kö- ni, így a következõ évadban is
ben kell helyt állnom. Tizenkét zel kerültem ezekhez az embe- számíthatnak Pék Matyira és a
éves koromtól magam terem- rekhez, többen közülük barát- díjára a kiemelkedõ alakítást
tettem elõ, ami a megélheté- ságukkal is kitüntettek. Látom, nyújtó mûvészek.
semhez szükséges volt. Az élet
Sirkó László Az õrült naplójában és a Hello, Dollyban nyújtott alaúgy hozta, hogy a sok munka
kításáért, Danyi Judit a Liselotte és a májusért, illetve a Hajmereszmellett nem jutott idõm a színtõért kapta a megtisztelõ díjat. Kõszegi Ákos A kulcs és az Amadeus
házra.
címû darabbal vívta ki az adományozó elismerését. Csombor Teréz
Ma már szerencsére megtea Hello, Dollyban és A Padlásban látható alakításáért, Szokolai Péhetem, hogy Kecskeméten
ter pedig, A komédiás had és a Hello, Dollyért vehette át a Pék Maminden darabot megnézzek,
tyi-díjat. A háttéremberek közül Farkas József világítási felügyelõ
volt olyan elõadás, amit hatkapta meg az elismerést, aki az ESTem Gálán az Évad embere lett.
szor is láttam. Szemezgetek a
A díjazottakat, Polyák Mátyás megajándékozta egy kétszemélyes
fõvárosi teátrumok kínálatáegyiptomi utazással. A fiatal tehetségek közül ketten, megosztva
ból, és ha tehetem, külföldön
kapták a díjat: Sirkó Anna és Hajdú Melinda.

Hurrá, nyaralunk!
Kiskölök
koromban,
egy
bugyutácska ifjúsági filmnek ez
volt a címe: Hurrá, nyaralunk!
Ez a szovjet sziporka kivételesen
mentes volt a partizánoktól, helyettük egy idétlen, gumicsizmás
fickó tûnt fel benne lépten-nyomon, hogy megkérdezze a tengerparton vakációzó pajtásaitól:
– Hát tik meg itten, mit csinyáltok, he? – És mindig gyorsan
szívott egy jókorát, bazilika kilincsnyire méretezett orrán.
Furcsa ez a megmaradt emlék. Ahogy furcsa a mai helyzetünk is. Mi is szívesen futkároznánk valamelyik szép tenger
partján, de lassan már gumicsizmára sem telik…
– Akár hogyan is számolgattuk a nejemmel, tíz nap a legolcsóbbnak mondott görög vagy
spanyol tengerparton, a két
gyerekkel, 4-500 ezer forint –
magyarázza az egyik kecskeméti pedagógus. Majd részletezi, hogy a legsilányabb apartman is százezer, az utazási költségek úgyszintén, ha nem robban le velük az öreg Opel. Amit
a két serdülõkorban lévõ fiú
megeszik, az itthon is egy vagyon, aztán egy-egy városné-
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zést, múzeumi
látogatást, kirándulást is be
kellene iktatni,
ha már idegen földön jár
az ember. - Ez
nekünk álom
marad az idén
is…
Lapozgatom az idegenforgalmi
kiadványokat,
s igazat kell
adnom neki.
Pedig nem távol-keleti, délamerikai körutazásról álmodoznak õk, nem is Mauritius szigeti
üdülésrõl, ahol a prospektusok
szerint, esetenként 200 ezer forintnyi valutát is elkérnek a turistától a szállodában, egyetlen
éjszakáért. Csak szolidan pihenni szeretne valamelyik tenger partján a családjával.
Azután lapozgatom a statisztikai dokumentumokat, és azt
mondom, örüljön, hogy van
munkája! Hiszen a gazdasági
válság miatt, elképesztõ méreteket öltött térségünkben is a
munkanélküliség. Közben alig

telik el nap, hogy ne szólnának
a híradások valamilyen áremelésrõl. A polgár meg szipoghat
(ha nem is akkorákat, mint a
filmbeli suttyó), és dörzsölgetheti a szemét két ököllel. Vagy ha
akad valami munka, hát dolgozhat vakulásig, hogy a tengerparti utazás helyett, egyre
jobban hasonlítson az útlevél
képéhez… Vagyis nagyon sokunktól hiába kérdezné meg
ezen a nyáron is bárki, hogy mit
„csinyálunk”, nem válaszolhatjuk, örömünkben akkorát ugorva, mint a képen látható hölgy:
– Hurrá, nyaralunk!

Angliában az Aurin Leánykar
Óriási érdeklõdés övezte a kecskeméti Aurin Leánykar közel múltban rendezett jubileumi koncertjét és az azt követõ bugaci
öröméneklést. Örömmel újságolhatjuk, hogy Durányik László vi lághírû kórusa jelenleg az angliai közönséget kápráztatja el,
ahol hetedik alkalommal vesz részt turnén. A Kodály Iskola ta nulói még a napokban indultak, és rövid párizsi tartózkodás
után vágtak neki a szigetországi útnak.
Tizenkilenc nap alatt 10 al- tés, a sok munkával elért sikekalommal koncerteznek, szá- reken alapuló jogos büszkeség
mos bemutatót tartanak a Ko- átélése, más népek életének,
megismerése
dály-módszerrõl, de a legfonto- kultúrájának
sabb az, hogy együtt élnek, ta- mellett, ez is programunk lénulnak, énekelnek az angliai nyeges eleme – mondta elutaiskolák kórusainak tagjaival a zásuk elõtt Durányik László. –

dést. Bízunk benne, hogy sok
személyes kapcsolat alakul ki
a programban részt vevõk között, amit a modern eszközökkel könnyen fenntarthatnak,
bõvíthetnek. Szeretnénk, ha át
tudnánk venni mindazt, ami
jó, követendõ, és egy-két dologban mi is példaként szolgálhatnánk vendéglátóink számára.
Éveknek kell eltelniük, hogy
meglássuk, tevékenységünk
milyen hatással volt az embe-

Ünneplõk és ünnepeltek. Az Aurin kecskeméti közössége nevében Jakó Lajos mestercukrász és
Kovács Tibor mesterszabó köszöntötte a 100 tagú kórust és vezetõjét. Mindenkinek jutott
egy jubileumi szelet az ünnepi Jakó-tortából.
kollégiumokban, illetve a brit
családoknál.
– A kórusok fontos civil közösségek voltak és szerencsésebb országokban azok is maradtak. Magyarországon is azzá kellene válniuk. A mûvészeti tevékenység, a közösségépí-

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

rekre, és rajtuk keresztül a világra. Erre jó példa a szépen
fejlõdõ, sikeres Chipping
Campden Zenei Fesztivál is,
amelynek elindításában komoly szerepe volt iskolánk kórusainknak – bár ezt elõre nem
láthattuk.

Éremmûvészeink sikere
Sopron adott otthont az Országos Érembiennálénak, amely 63
mûvész kétszáznál több munkáját vonultatta fel. A biennálén két
ifjú kecskeméti éremmûvész is elismerésben részesült. Szilvási
Juditnak a Magyar Éremmûvészetért Alapítvány díját ítélték oda,
Sipos Orsolya pedig, a Kótai József ötvösmûvészrõl elnevezett
elismerést vehette át.
– Eredetileg orvosnak ké- nyek, a belsõ vívódások, öröszültem, egyszerûen lenyûgö- mök, szorongások inspiráltak.
Sipos Orsolya már általános
zött az emberi test szépsége,
összetettsége. A kedvenc té- iskolás kora óta foglalkozik
mám ez is maradt: a figurális rajzzal, majd a középiskolai taszobrászat, az emberi test áb- nulmányai alatt találkozott Fritz
rázolása. A másik nagy szerel- Mihály szobrászmûvésszel. Az õ
mem most az éremmûvészet - irányítása mellett ismerkedett
nyilatkozta lapunknak Szilvási meg az éremmûvészet szépséJudit, akinek a neve ismerõsen
csenghet olvasóinknak, hiszen
õ formázta újra a Sasfészek
Vendéglõ szomszédságában
található Szomorú Jézus szobrot. – Az éremmûvészet számomra sokkal misztikusabb,
mint egy monumentális alkotás. Egy hat plakettet tartalmazó absztrakt sorozattal indultam a versenyen. Alkotásukkor
az olvasott és a megélt élméSipos Orsolya
Alföldi Civil Napló
Megjelenik
30.000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét, Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041
Fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás:
Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

Szilvási Judit
geivel, amit azóta is lenyûgözõnek talál.
A hazai éremmûvészet a világ élvonalához tartozik szellemiségében, stílusában, anyagkezelésében egyaránt, azonban sajnos mostanában egyre
kevesebben szakosodnak erre
tanulmányaik során. Jó tudni,
hogy ilyen az ifjú „utánpótlás”,
akikre nem csak a kecskemétiek, hanem az egész ország
büszke lehet.

Lajosmizsei lovas napok
Augusztus elsõ hétvégéjén lovas
napokat rendez Lajosmizsén a
Táltos Birtok Alapítvány, a helyi
polgármesteri hivatal támogatásával.
Szombaton zajlik majd a kettesfogatok versenye, vasárnap

pedig, a díjugratók mérik össze
tudásukat. A különbözõ nehézségû kategóriák mellett, az országos amatõr bajnokság fordulóit is megrendezik, Aranyos
Kupa néven, felnõtt és ifjúsági
kategóriában.
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Finis Kékesden – a Portával
A napokban tartották a Szent Mihály
templom építõi az
úgynevezett kékesdi
disputát: a tíz évvel
ezelõtt
elindított
építkezés
finisét
megelõzõ utolsó koordinációt. Az eseményen jelen volt
Wolf Gyula, a Pécsi
Egyházmegye gazdasági igazgatója,
Kóbór Miklós fõmérnök, Dévényi Sándor
Kossuth-díjas építõmûvész, a
templom megálmodója, és a
kecskeméti Porta Közösségek
Szövetségének elnöke, Farkas P.
József is, hiszen a meghívók súlyos milliók megszerzését kérték

az országos hírû civil szervezõdéstõl.
Számos nyitott kérdés volt napirenden, mindenek elõtt az,
hogy mi mindennek kell még
feltétlenül elkészülni szeptember

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

Rajnai rizling a Város Bora
Ünnepélyes keretek között, a
Kecskeméti Városháza díszudvarában mutatták be a Város
Borát: a rajnai rizlinget. A nemes nedût készítõ izsáki családi vállalkozást Varga Árpád és
felesége, Ildikó igazgatja.
Több rangos versenyen is

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

napokon, de remek választás
egy ünnepi asztalra is. Varga
Árpád elmondta, hogy a Város Bora a kiskereskedelemben egyelõre csak kevés helyen lehet kapható. De az igazán elszántak számára ez
nem jelenthet akadályt.

templom. A Porta Közösségek
Szövetsége mintegy 15 millió
forintot vállalt, ennyi pénzt,
ilyen értékû munkát, áldozatot
próbál szervezni a felajánlóktól.
Amint az már közismert, a
templomépítéséhez tíz évvel ezelõtt személyesen Orbán Viktor,
akkori miniszterelnök adott 12
millió forintos támogatást. Ez
azonban, csak a beruházás
költségeinek tíz százalékát fedezte. A munkálatok egy idõ
után – minden nemes erõfeszítés ellenére – megrekedtek. A
Porta képviselõinek lelkes hozzáállása kellett ahhoz, hogy a
reménytelenséget ismét új remény váltsa föl és folytatódjanak a munkák a kékesdi templomdombon.

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐ
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ JACUZZI USZODA SZAUNA INFRASZAUNA
G

G

G

G

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem,
apartmannok, kemping
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL
SZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ!

Telefon: 76/441-363, e-mail:
thermal@thermaltiszapart.hu

Nyitva: mindennap 9–20 óráig!

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

ok rohanása után, biztosan jól érzi magát nálunk. Fürdõnk reggel
héttõl este 8-ig tart nyitva, a szaunát és a sókabint egész nap térítésmentesen
használhatják
vendégeink.
– Büszkék vagyunk arra, hogy
a világon elsõként nálunk alkalmazták a súlyfürdõt, amit itt pró-

2009. július 5. (vasárnap)
Ezen a vasárnapon a gyümölcsöké a fõszerep:
G Rózsabarack-krémleves citromfüves tejszínhabbal
G Õszibarackos pisztángfilé zöldséges metélttel
G Csirkemellfilé grillezve mézes-bazsalikomos sárgabarackkal
G Õszibarackos túróval töltött palacsinta vaníliamártással
G Barackos-tejszínes kocka

Forrás

Szeretettel várjuk!

A Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés legutóbb ülésén, a képviselõk egyhangú szavazással, ismét dr.
Füzi László irodalomtörténészt a nevezték ki a kecskeméti Forrás Kiadó vezetõjének.

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

Hotel Aquamarin – Tovább bõvült és szépült
Márciusban adták át Hévíz legrégebben mûködõ gyógyszállója, a
Hotel Aquamarin teljesen felújított szárnyát 56 szobával. Nem csak
kívülrõl szépült meg az épületnek ez a része, de kicserélték a nyílászárókat, új bútorokat kaptak a szobák és a hozzájuk tartozó fürdõszobák is újjászülettek. A részletekrõl Németh József ügyvezetõ igazgatót
kérdeztük.
– Nagy örömmel fogadták 80%-uk TB-s alapon történõ
szállodánk vendégei a felújítást, gyógykezelést vesz igénybe náamire régóta készültünk. A ta- lunk. Az év elején ugyan gyenvasszal befejezett fejlesztés egy gébb volt valamelyest a forgalnagyszabású projekt részeként munk, de júliusi, augusztusi és
valósult meg, mintegy 100 millió szeptemberi foglalásaink már elforintból. Az eredeti tervek szerint érték a tavalyi szintet. Ez elsõsor60%-os szállodabõvítést hajtot- ban kiváló adottságainknak, vatunk volna végre, és egy komplett lamint országos szinten is kedvefedett fürdõ, valamint mélygarázs
is épült volna a hotelhez. A gazdasági válság azonban, sajnálatosan közbeszólt, ezért a tulajdonos egyelõre nem merte felvállalni a teljes beruházást.
– Bízunk benne, hogy a következõ években folytatódnak fejlesztéseink, ennek érdekében aktív pályázati munkát folytatunk.
Uniós támogatással szeretnénk
megoldani a szálloda alternatív zõ árainknak köszönhetõ. Nagy
energiával történõ fûtését-hûtését, elõnyünk, hogy a hotelnek saját
ami együtt járna az összes nyílás- gyógyvizes kútja van, amelybõl
záró cseréjével, valamint a szige- 42 Celsius fokos víz csobog.
teléssel. Szerencsére a gazdasági Visszatérõ vendégeink azért is
válság jelentõsen nem csökken- kedvelik ezt a helyet, mert itt csatette a szállodánk iránti érdeklõ- ládias hangulatban tölthetik a
dést. Szállodánk vendégeinek gyógyulásukhoz, feltöltõdésükhöz
90%-a belföldrõl érkezik, 70- szükséges idõt. Százszobás szál-

az Öreg Tanyacsárdában

bált ki a Moll házaspár 1953ban. Emellett vizes kezelések,
tangentoros, víz alatti masszázs,
iszapkezelés, gyógymasszázs,
szénsavfürdõ és különbözõ elektromos kezelések is szerepelnek
gyógyszolgáltatásaink között –
nyilatkozta lapunknak az igazgató. – Mindezek hozzájárultak
ahhoz, hogy Hévíz legrégibb,
immár 81 éve mûködõ szállodája a miénk; van olyan vendégünk, aki fél évszázada minden
évben eljön hozzánk gyógyulni
és kikapcsolódni.
Hotel Aquamarin
Hévíz, Honvéd u. 14.
Tel.: 83/545-960
e-mail:
aquamarin.heviz@
t-online.hu
www.hotelaquamarin.hu

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

Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy a neves kecskeméti vendéglátós Pápics család népesebb lett három csöppséggel.
Viktor felesége, Ági, hármas
ikreknek adott életet. A gyönyörû kislányok – Natali, Nikol
és Noémi remekül vannak, hiszen mindegyikük két kiló körüli súllyal érkezett, ami csoda-

dulással, így a Kelemen-széki
szikes tavakhoz utazhattak a
diákok. A programban az ottani gazdag élõvilág felfedezése, a régi pásztor életmód
és gasztronómia megismeré-

Uniós milliárdok a modern fõiskoláért
A napokban írták alá a "Mûszaki-természettudományi tudásbázis infrastrukturális fejlesztése a
Kecskeméti Fõiskolán" címû projekt támogatási szerzõdését. Biztossá vált tehát: megvalósulhatnak azok a fejlesztések a fõiskolán, amelyekre csaknem két és
fél milliárd forintos uniós támogatást nyert az intézmény az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjából.
– Nagyon vártuk már ennek a
támogatási szerzõdésnek a létre-

mondta köszöntõjében dr. Danyi
József rektor azon a sajtótájékoztatón, amelyen a projekt részleteit ismertették. – Fõiskolánk célkitûzése, hogy képzési-kutatási tevékenységével meghatározó tudásbázisa legyen a régiónak, és
országos szinten is javuljon a
megítélésünk. Ez a most induló
projekt lehetõvé teszi, hogy az intézmény olyan infrastrukturális és
technikai fejlesztéseket hajtson
végre a mûszaki és természettudományok területén, amelyek révén elérhetjük kitûzött céljainkat.

– A projekt legnagyobb értékû – mintegy egymilliárdos –
beruházása a homokbányai Tudósház kialakítása az egykori
szovjet laktanya területén. A
projekt révén a Tanítóképzõ Fõiskolai Kar területén új oktatásimódszertani központ épül, a
GAMF Karon pedig a volt tornaterem alakul át – szerves egy-

csúcstechnológiájú eszközöket,
melyek a kutatást és a fejlesztést
segítik. A beruházásokkal párhuzamosan történik az intézmény teljes informatikai hálózatának korszerûsítése – ismertette
a részleteket Földesi Gabriella
projektvezetõ.
A tervek szerint a projekt
2011. novemberében zárul. El-

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

A harminckét hónaposra tervezett rendkívül összetett fejlesztési elképzeléseket Földesi Gabriella projektvezetõ ismertette a
sajtótájékoztató résztvevõivel.

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

sõ állomásai, az infotér és az
oktatás-módszertani központ
már jövõ õszre készen is lesznek, a diákok legnagyobb örömére.

számba megy hármas ikrek
esetében. Az édesapa, a River
Pub vezetõje, és a nagypapa,
a Sugovica Halászcsárda vezetõje különösen nagy izgalommal várja haza a csöppségeket. Az Alföldi Napló Szerkesztõsége sok boldogságot és jó
egészséget kíván az egész családnak!

Rajzaikkal mondtak
hálás köszönetet
Egy feledhetetlen kirándulást
köszöntek meg a Wojtyla Barátság Központnak a kecskeméti Vörösmarty Mihály Általános Iskola hátrányos helyzetû gyermekei. A harmadik
és a negyedik osztályt lepte
meg az intézmény egy kirán-
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se szerepelt. A gyerekek remekül érezték magukat a
madárparadicsomban, így
mikor a tanító néni az utolsó
rajz órán megkérdezte tõlük,
hogy mi volt a legemlékezetesebb ebben a tanévben,
kórusban mondták: a mada-

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

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA
Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,
regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.
Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött
kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!
Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470
weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu
titkarsag@hknyomda.hu
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MTESZ-es helyzetjelentés

Csodák Háza létesül Kecskeméten
A Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének BácsKiskun Megyei Szervezete jelenleg 22 tagegyesületet tömörít. A kecskeméti Tudomány és Technika Házát évtizedek óta közösen mûködtetik a TIT megyei szervezetével, s mint ismeretes, ez a közösködés
nem mindig volt felhõtlen: Több esztendõn át, igen hûvös viszony
jellemezte a két civil szervezõdés vezetõinek kapcsolatát. Tavaly
azonban, személyi változás történt, a MTESZ új ügyvezetõ igazgatója Benyó Lászlóné lett, s mára nem csupán a békés egymás mellett
élés feltételei rendezõdtek, de a kölcsönös elõnyökön alapuló, jó
együttmûködés vált jellemzõvé a két szervezet között.
– Határozott célunk, hogy a
nagy hagyományokkal rendelkezõ megyei szervezetünk elismertségét tovább növeljük a
jövõben, megújítva a gazdasági és társadalmi élet szereplõivel, a többi civil egyesülettel
való kapcsolatainkat, aktív
közhasznú szerepet vállalva a
szakmai érdekképviselet területén – nyilatkozta lapunknak
Benyó Lászlóné.
– Az egykori zsinagóga, a
Benyó Lászlóné
Tudomány és Technika Háza
Kecskemét egyik legszebb mû - elsõdleges, de azon felül,
emléki épülete. A fenntartásá - egyebek mellett pályázati prohoz kapnak valami központi jektek elkészítését, pénzügyi
támogatást?
tevékenységeket, információs
– Ma már egy vasat sem, ismeretterjesztést, iskolán kívümindenre pályáznunk kell. Na- li felnõttképzést, különbözõ
gyon fontos, hogy a ház kü- szakmai tájékoztatás is kínálönbözõ helyiségeinek (irodák, lunk. A szolgáltatásainkat
elõadótermek, elõterek) bér- szakképzett munkatársaink
beadása mellett, saját rendez- végzik, esetenként külsõ szakvényekkel, képzések, tanfo- értõk, illetve szakértõ cégek
lyamok, tréningek, nyári aka- bevonásával.
– Nagyon fontos törekvése
démiák, tanulmányutak szervezésével, új, magas színvona- szervezetünknek a kapcsolatok
lú szolgáltatások bevezetésé- kiépítése, az együttmûködési
vel is növelni tudjuk bevétele- lehetõségek minél jobb kiépítése a tagszervezetekkel, és
inket.
– Konkrétan milyen szolgál - más érdekképviseleti, közigaztatásokra vállalkoznak?
gatási, hatósági és oktatási
– Az alaptevékenységünk az szervekkel, a közös érdekek

alapján – kapcsolódik beszélgetésünkhöz Rácz Géza, aki
négy éve társadalmi elnöke a
MTESZ megyei szervezetének.
– Ugyanis ezek a nemzetközi,
országos, regionális és kistérségi kapcsolatok nélkül nehéz
lenne ágazatorientált képzések, tréningek, fórumok, konferenciák és kiállítások szervezésére vállalkozni, az együttmûködõ partnerek, szerveztek,
intézmények és vállalkozások
igénye szerint.
– A napokban is zajlott egy
országos találkozó Kecskemé ten, aminek önök voltak a há zigazdái.
– Így igaz, itt zajlott a VII.
Vasúti Hidász Konferencia,
aminek mi adtunk otthont. És

Rácz Géza
most vagyunk túl egy szabadkai fórumon, amit a vajdasági
mûszaki vállalkozások képviselõinek, mérnökeinek szerveztünk, külügyi pályázati támogatással – mondja Benyó Lászlóné. – És tényleg külön hangsúlyt érdemelnek a jó kapcso-

latok, különösen az ilyen több
napos rendezvényeket illetõen,
hiszen pénz egyre kevesebb jut
ezekre a találkozókra, a konferenciák szervezésére vállalkozók száma, vagyis a konkurencia viszont egyre nagyobb.
– Kecskeméten, egy MTESZ
fórumon fogalmazódott meg
12 évvel ezelõtt, hogy novem ber 3-a legyen a Magyar Tudo mány Napja. Így is lett, s azóta
minden esztendõben jelentõs
szerepet vállalnak önök ezen
az ünnepen a megyei tudomá nyos
rendezvénysorozatok
szervezésében.
– Valóban, ráadásul nem
csak a megyeszékhelyen, hanem Baján, Kiskunhalason és
Kalocsán is igény mutatkozott
ezekre a tudományos fórumokra az elmúlt évek során. A
Kecskeméti Fõiskola minden
alkalommal a legaktívabb
résztvevõje ennek a rendezvénysorozatnak, s kétségtelenül az egyik legjobb partnere
is a MTESZ megyei szervezetének. Az elmúlt évben például,
közösen pályáztunk egy új elképzelés megvalósítására: A
fõvárosi Csodák Palotájának
mintájára, szeretnénk létrehozni idényjellegûen a Csodák Házát Kecskeméten. Ha
sikerül támogatást nyerni rá,
akkor öt éven át, minden nyáron három hétig várjuk az érdeklõdõket komplex természettudományi programokra,
minden korosztálynak kínálva
érdekes élményeket a technika világából.
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Segítség gõzerõvel
Olvasóink jelezték: nagy
örömmel látják, milyen lázas
munka folyik még mindig a
közelmúltban megújult Wojtyla Barátság Központban. Ezért
is igyekszünk a hátralévõ feladatok minden fázisáról hírt
adni hasábjainkon. Természetesen a hétvégén sem pihentek a Wojtyla csapat elkötelezett tagjai. Fotósunk Béni Tibor nemzetõrt és társát kapta
lencsevégre, akik kétkezi
munkájukkal támogatják az
intézményt, s a szociális helyiségek átalakításán dolgoztak szombaton.

PINCELAKAT BORTURISZTIKAI KÖZPONT

A Hajós-bajai borvidék
elsõ borturisztikai központja
Megérdemelt, méltó figyelmet kap a magyar bor és pálinka az újonnan épülõ császártöltési
Pincelakat Borházban.
Kiskõrös és térsége változatos, vadregényes tájakkal, hagyományokkal, gasztronómiai
különlegességekkel, kitûnõ borokkal, gyógyító vizekkel és szabadidõs lehetõségekkel várja
látogatóit. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelõ programot, hiszen lehet itt túrázni, kerékpározni, lovagolni, horgászni, vadászni, fürdeni, gyógyulni, kulturálódni, bort és pálinkát kóstolni.
A kistérségbe érkezõ turisták igényeihez kapcsolódva magasabb színvonalú, sokszínû turisztikai termékek kialakítása az új beruházás fõ célja. A hajósi-bajai borvidék látogatóbarát fejlesztése, a Pincelakat Borturisztikai Központ létrehozása lehetõvé teszi a bor- és pálinkakultúra magas színvonalú megismerését az ide érkezõ turisták körében.
A Pincelakat Borház szolgáltatásai:
G Bor- és pálinkaturizmus, komplex szolgáltatási csomagokkal
G Interaktív információs iroda
G Borúti szolgáltató központ
G Oktatási és konzultációs központ
G Szivartrezor
A beruházás megvalósításának tervezett ideje: 2009. augusztus – 2010. augusztus
Bõvebb információ: Konrád Emília (36) 30 9898 353; konrademilia@tolna.net

Kecskeméti Víziközmû Társulat

Packázások kereszttüzében
A Kecskeméti Víziközmû Társulat 2003-ban kapott a város közgyûlésétõl
felhatalmazást arra, hogy az ivóvíz- és csatornahálózat mellett, a gáz- és
a villanyvezetékek kiépítését is szervezze meg, ahol erre igény mutatkozik.
Fontos kérdés volt - illetve máig az -, hogy a vezetékek lefektetését követõen, szilárd burkolatot kapjanak Kecskemét földes útjai, utcái. A társulat
ennek érdekében, olcsó megoldásként - a régi makadám utak mintájára - zúzott kõvel látta el ezeket az utakat, ami késõbb jó alapja lehet az
aszfaltozásnak. Az önkormányzat viszont késõbb úgy döntött, hogy ne
aprózzák el, kapjanak azonnal korszerû aszfaltot azok az utak, ahol a
közmûveket lefektették. Ez viszont azt jelentette, hogy a korábbi 110 ezres lakossági hozzájárulást 180 ezerre kellett felemelni. Egyébként még
ez is nagyon kedvezõ megoldásnak számít az érintett lakók szempontjából - hiszen legalább egymillió forinttal emeli az ingatlanok értékét, ha
korszerû aszfaltcsík vezet hozzájuk -, éppen ezért, a társulat örömmel elfogadta az önkormányzat ajánlatát.
– Mi készíttettük a terveket, szerveztük a hiteleket, s az elõ takarékossági összegre járó 33 százalék
állami támogatást a társulat mûködésére, az adminisztrációkra, az
ügyintézésre, a könyvelésekre, illetve
a behajthatatlan követelések fedezésére fordítottuk. A probléma ott
kezdõdött, amikor a város a szennyvízcsatornázáson kívül, minden közmûfejlesztésre vonatkozó megbízatást visszavont tõlem tavaly nyáron nyilatkozta lapunknak dr. Fekete
László, a társulat elnöke. – A hitelszerzõdések megkötésével megbíztak egy kft-t. Csak azért, hogy bebizonyítsák, ez a cég jobb, mint a miénk, ennek a cégnek az ügynökei
már nem 180, hanem csak 135
ezer forint lakossági hozzájárulásról
köthettek, köthetnek szerzõdést.
Ugyanis az adminisztrációs költségeket fedezõ 33 százalékos állami
támogatás összegét beleszámolták
a 180 ezer forintba, s minden ügyintézési teendõt és kiadást magára
vállalt az önkormányzat, ami tetemes teher. Ugyanakkor olyan anomáliát okozott ez az eljárás, hogy

Dr. Fekete László
aki eddig megkötötte velünk a hitelszerzõdést, annak ténylegesen 180
ezer forintba kerül az aszfaltozott út,
aki ezután köti, annak csak 135
ezerbe. Hol itt az egységes bánásmód? Nem egyenlõ mércével mérik a kecskeméti polgárokat? Erre
az igazságtalanság a legenyhébb
kifejezés. Pláne, ha belegondolunk,
hogy a különbözetbõl adódó plusz
kiadások fedezetét – amit az önkormányzat nagystílûen magára vállalt
– azoknak az adóforintjai is bánják,
akik az útért a magasabb összegû
hozzájárulást fizették.
– Ezt az anomáliát leszámítva,
végül is azt a módszert követi az önkormányzat ebben a tekintetben,
amit mi kidolgoztunk. Jelenleg még
23 út burkolásával adós a társula-

tunk. A gond csak az, hogy a saját
szervezésû útjaik terveit azonnal elfogadják a városházán, viszont
amiket mi terjesztünk be, azokat
rendre visszadobják, a legkülönbözõbb indokokkal. Vagyis hátráltatják a munkánkat, ahol csak lehet,
mi pedig rendre magyarázkodhatunk az érintett lakosoknak, akik
méltán várják az utat, hiszen jó ideje fizetik a hozzájárulást. Az egyik
hónapban leegyeztetjük, hogy mit
kér még a hivatal az építési engedélyekhez, de amikor teljesítjük az
igényeiket, már egy másik ügyintézõ tárgyal velünk, és egészen más
kifogásokkal rukkol elõ. Gyanítjuk,
ennek a huzavonának az is oka lehet, hogy kevés a pénz a városháza kasszájában. Ugyanis ott sem
kezdõdnek el a kivitelezések, ahol
már vannak érvényes útépítési engedélyek. De akkor ezt õszintén közöljék a méltatlankodó polgárokkal, s ne a társulatunkra mutogassanak egy-egy lakossági fórumon,
olyan hazugságokat terjesztve,
hogy mi nyúltuk le a befizetett forintjaikat. Ami nonszensz, hiszen a
pénz mindenkinek a lakossági
számlájára megy. Ezeknek a személyeskedésektõl sem mentes politikai packázásoknak azok a polgárok látják kárát, akiket szolgálniuk
kellene. Mi tisztességes hozzáállást
és õszinte tájékoztatást kérünk csak
az önkormányzat illetékesei részérõl, beleértve a helyi képviselõket is,
hogy végre befejezhessük azt a hatalmas munkát, aminek elvégzésére társulatunk hajdanán szervezõdött. Olyan nagy kérés ez, tessék
mondani!?

Hátrányos helyzetûek vendégségben
A Wojtyla Barátság
Központ
szervezésében a
Malom Mozi és
a McDonald's
étterem vendégül látta a kiskunfélegyházi
hátrányos helyzetû kisiskolásokat a közel-

múltban. A gyerekek között
volt olyan, aki még sosem
járt Kecskeméten. Az osztálylyal tartott Irena Lesnikowska, a Göllesz Viktor Általános Iskola pedagógusa, aki
egyben a Wojtyla Barátság
Központ lengyel tolmácsa is. A
mozi után a McDonald's-ban
vendégelték meg a nehéz sorban élõ nebulókat.

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
KÉZBEN TARTJA PÉNZÜGYEIT!
Székhely:
Szabadszállás, Kálvin tér 2.
76/558-144

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
ÚMFT infovonal: 06-40/638-638
nfu@meh.hu G www.nfu.hu

www.szabadszallasitakarek.hu
Kirendeltségek:
6080 Szabadszállás,
Kálvin tér 2. – 76/558-144
6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 11. – 76/550-115
6098 Tass, Széchenyi krt. 75.
76/536-220
6086 Szalkszentmárton
Néphadsereg u. 62.
76/358-572

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

A LEGJOBB AJÁNLATOT TÕLÜNK KAPJA!
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Nemzeti Zarándoklat a magyar becsület helyreállításáért

Kovács Fuvarozó és Fuvarszervezõ Kft.

Szennyvízcsatorna-hálózat
épül a szépülõ faluban

Útépítésre is vállalkoznak

A tavalyi esztendõben nyert uniós pályázati forrás felhasználásával
bonyolítjuk le településünkön a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését,
amely a lakosság körében jó fogadtatásra talált, csupán 2 százalékuk jelezte, hogy nem kíván rákötni a közmûre - nyilatkozta
lapunknak Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere. - A közbeszereztetési eljárás a napokban fejezõdött be, a munkálatok döntõ
többségét pedig, még az idén elvégezzük. Mintegy 12 ezer folyóméternyi csatornahálózatot kell lefektetni, melyhez saját tisztítómû épül.
– Másik pályázatunk – amely
hamarosan megvalósul - a
könyvtár bõvítésére irányul. Egy új
helyiséget hozunk létre az épületben, amiben galériát alakítunk ki,
és nagyobbá tesszük a közösségi
teret is.
– Az óvoda és iskola szintén sikeres pályázatot nyújtott be, ezáltal új oktatási módszerek elsajátí- az eddig használt Niva tanyatására lesz lehetõsége az intéz- gondnoki jármûvet sikerült egy új
mények dolgozóinak. Az oktatási mikrobuszra cserélni. Jelenleg elszínvonal emelésével pedig, bírálás alatt áll a kocséri összeköhosszú távon biztosítani tudjuk az tõ út javítására beadott anyaintézmények mûködését. A Kecs- gunk. Sajnos nem tudjuk biztosíkeméti Képzõ Központtal együtt- tani az út kíméletes használatát,
mûködve, OKJ keretében, részt mert sok nehézgép megfordul
veszünk a parkgondozók képzé- rajta, és így hamar tönkremegy.
– Pálháza és Komlóska vezetõi
sében. A programban dolgozók
a Szent István parkban sajátítják az összes polgármesterhez felhíel a gyakorlati ismereteket, így vást intézve hirdették meg a
szebbé teszik az ottani környeze- Nemzeti Zarándoklatot. A különtet. Ide kapcsolódó hír, hogy idén bözõ megosztottságok helyett
ünnepli 20 éves évfordulóját az (jobboldal – baloldal, falu – váállamalapító királyunkról készített ros, egyházi – világi, munkáltató
patinás szobor, s ebbõl az alka- – munkavállaló, magyar – kilomból a felületi felújítására is sor sebbségi) az ember-ember közé
került. Fontos megemlíteni, hogy történõ „hídépítés” szükségére, az

egymás iránt tanúsított nagyobb
megbecsülésre igyekeztek felhívni
a figyelmet. A négy égtájról kiinduló pontokról a budapesti Szent
István Bazilika elérése volt a cél.
Mi Ópusztaszerrõl indulva, egy
hét leforgása alatt, gyalogosan
18 települést jártunk be. Mindenütt egy zászlócska felkötésével
jelezték a helybéliek a támogatásukat. Jó volt megtapasztalni,
hogy mennyien a program mellé
álltak és mindenhol barátságosan fogadtak. Pesten közösen adtuk át a 23 pontból álló „Mit kívánunk a magyar nemzetnek” címû, a szervezõk gondolatait tartalmazó kiadványt. Szeretnénk,
ha a következõ kormányok ettõl
el nem térve gyakorolnák a politikát. A fõ témakörök a közvagyonra, közteherviselésre, az agrárágazatra, a politika becsületének a helyreállítására irányulnak.
– A magyar becsület helyreállítását tartottam fontosnak, ezért
vettem részt a zarándoklatban.
Nemcsak a falunkért tettem meg
ezt a hosszú utat, hanem a nemzeti, összmagyar szinten fennálló
problémákra kívántam a magam
szerény eszközeivel ráirányítani a
figyelmet. Úgy vélem elértük a célunkat, remélem, a gyakorlatban
szintén lesznek ennek megtapasztalható jelei.

Szentkirály-alsó, 09/3.
Tel.: 76/445-246
Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat benzinkútunknál.

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.

Szentkirályi
Új Tavasz Kft.

Szentkirály,
Árpád fejedelem u. 2.

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

Tel./fax:
76/445-110,
76/445-294,
76/597-524
Mobil: 30/945-5238
e-mail:
mozgo@mozgobt.t-online.hu
www.moz-go.hu

HITEL CENTRUM
A pénzügyek idegenvezetõje

A mindenkori legkedvezõbb hitel, problémák megoldása, lakáshitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek,
személyi hitelek, hitelkiváltás, vállalati hitelek.
Befektetés, megoldás a nyugdíjas évekre, gondoskodás
a méltó végtisztességrõl, illetve a hagyatékról.

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

Termények tárolása,
tisztítása, szállítása
Növénytermesztési
tevékenység
Terménykereskedelem
Terményfelvásárlás,
-értékesítés

G

G

G

A SAN MARCO Kft. új szolgáltatásai:

6031 Szentkirály-Alsó
Benzinkút
Tel.: 76/900-115
Fax: 76/900-116

Megújult termékekkel jelentkezik
Benzinkút
a Szentkirályi Ásványvíz

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

Szentkirály, Kossuth L. u. 34.

– Örülök annak, hogy még
így is – a gazdasági válság
közepette – 47 embernek tudunk megélhetést biztosítani,
de pár éve a többszörösét tette ki ez a létszám. Alkalmazottainktól elvárjuk a minõség
iránti elkötelezettséget és a
cégünk sikeréhez való hozzájárulásukat. Folyamatosan keressük a kiutat, próbáljuk azokat az államilag támogatott
beruházásokat megszerezni,
amik igaz, hogy kicsit késõbb,
de biztosan fizetnek. Nem
egyszerû feladatot jelent megtalálni azokat a projekteket,
amivel átvészelhetjük a nehezebb periódust. A bankok teljesen kiszálltak az építõipar finanszírozásából.
– Sajnos a saját megyénkben nem sikerül megrendeléseket szereznünk, ezért is kényszerülünk a költségesebb vidéki megbízások ellátására. Korábban nagyobb céget reprezentáltunk, ma viszont kicsit racionálisabb gazdálkodást kell
folytatnunk, de bízom abban,
hogy egy-két éven belül újra a
fellendülés útjára léphetünk.

Motorina Kft.

Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

SAN MARCO KFT – 100 FT−OS BOLT

Az 1995-ben alakított magyar tulajdonú magáncég, a szentkirályi
Kovács Kft. kezdetben Betéti Társaságként mûködött, majd 1999-ben
alakult át kft.-vé. Néhány éve pedig, a céghez kapcsolódó PLV Invest
Kft. - kiegészítve a szakembergárdát - vette át a „fõszerepet” az irányítás területén. A kft. az alapítást követõen széles körû belföldi fuvarozást és fuvarszervezést folytatott, de Európa számos országát is bejárták kamionjai.
A cég – megerõsödését követõen – a tevékenységi körét
folyamatosan bõvítette, ezáltal
mára nagymértékben az útépítéshez kapcsolódnak, de építõipari létesítmények földmunkái,
mélyépítési és rekultivációs
munkák ugyancsak az elvégzendõ feladataik közé tartoznak. A Kovács Kft. alapításától
kezdve magas színvonalon
végzi a munkáit, megrendelõik dott, hogy érdemes több lábon
elismerik tevékenységünket. A állni, mert tulajdonképpen envállalkozás folyamatos fejlesz- nek e területnek köszönhetõ,
tésével érték el, hogy minden hogy mûködik a vállalkozáügyfelük részére pontos, precíz sunk. Referenciáink közül megmegbízható minõségû, környe- említeném, hogy részt vettünk
zetbarát munkát tudnak elvé- az M5-ös, M6-os autópálya
gezni.
földmunkáinak elvégzésénél, a
– Eddig a fuvarozás számí- Cegléd-Albertirsa vasútvonal
tott a fõ profilunknak, de az mélyépítési munkáinál, több
utóbbi másfél évben tapasztal- település Tesco áruházánál
ható nehezebb idõszak miatt, szintén elláttuk a földdel kapmára az út - és vasútépítés vált csolatos feladatokat, de veszéa fõ tevékenységi körünkké, lyes hulladék mentesítésénél,
azon belül is a mélyépítési különbözõ telephelyek rekultimunkálatok elvégzése számít vációjában is tevékeny részt
kiemelkedõ feladatunknak – vállaltunk. Számtalan lakóház,
nyilatkozta Pócsa László ügyve- társasház építésénél szintén
zetõ igazgató. – Bebizonyoso- dolgoztunk.

G

A Szentkirályi Ásványvíz igazi hungaricumként van jelen a piacon, s
a kontinens egyre több országában ismerhetik meg a különlegesen
finom ásványvizeket. Most a hazai piacra koncentrálva, néhány héten belül megújítja a neves cég termék-portfólióját a teák és az ízesített vizek tekintetében.
- Az elmúlt idõszakban, a
Figo-féle reklámkampánynak is
köszönhetõen, dinamikus fejlõdés mutatkozott meg a forgalmunkban, valamint a vevõk
megelégedettsége szintén tovább növekedett – mondta el
Matus István operatív vezérigazgató. - Elsõsorban a hazai piacot
céloztuk ezzel a marketing lépéssel. Igyekeztünk megmutatni,
hogy termékeink méltán képviselnek olyan színvonalat, amiket
ha bárhol is forgalmaznak, elnyerhetik a fogyasztók legnatechnológiával készült, semmifégyobb szintû elismerését.
– A Szentkirályi Ásványvíz Kft. le tartósítószert nem tartalmazó,
komoly, jelentõs vállalattá nõtte ki kiváló ízû jeges teát hozunk formagát az utóbbi évek során, és a galomba. Bízunk abban, hogy
világhírû focista, Figo sportteljesít- ez az italunk is elnyeri a vásárlóménye és magánélete egyaránt ink tetszését. Ízesített vizeinket
minta lehet mindenki számára, pedig megújult ízekkel, csökkenteljesen beleillik cégünk arculatá- tett kalória tartalommal forgalba. Természetesen célunk a külföl- mazzuk. Sok fogyasztónk örödi terjeszkedés is - ami folyamato- mére az ízesített vizek enyhén
san fejlõdik - de legfontosabb, szénsavas változatban kerülnek
hogy a hazai fogyasztók fokozato- újra a piacra.
san növekvõ igényének ezentúl is
– Büszkén említhemegfeleljünk.
tem meg, hogy a
– Örömmel közölhetem, hogy szakértõ
bizottság
1-2 héten belül új termékekkel döntése alapján, ebjelentkezünk a hazai és nemzet- ben az évben ismét elközi piacon egyaránt. A legma- nyerte a Szentkirályi a
gasabb szintû, legmodernebb rangos elismerésnek

számító Business Superbands díjat. Az ugyancsak jelentõs presztízsû brüsszeli versenyen pedig,
az Emese és Szentkirályi termékünkkel aranyérmet szereztünk.

– A cégünknél mi is érzékeljük
a gazdaságban levõ válságot,
de tudatos stratégiára épülõ
operatív tervvel rendelkezünk arra vonatkozóan - jobban felmérve a fogyasztók, kereskedõk igényeit -, hogy hogyan tudunk elõre haladni. A Szentkirályi továbbra is a folyamatos növekedést célozza meg, mert csak
ezzel lehet a sikerekrõl beszélni.
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TISZAKÉCSKEI NAPLÓ

Négycsillagos hotel építését
tervezik Tiszakécskén
Nem árulok el újdonságot azzal, hogy Tiszakécske hazánkban kiAz ITD Hungary (a magyar álemelt idegenforgalmi célponttá válhat, hiszen kutatásaink szerint, lam exportot és befektetést ösztönévente mintegy 200 ezer vendég fordul meg a településen - nyilat- zõ vállalata) támogatásával sikekozta Kovács Tamás, a projektet megtervezõ és a befektetõket felku- rült kijutnunk a madridi SIMA
tató cég, az ECC Consulting vezérigazgatója.
nemzetközi ingatlanpiaci kiállításra, ahol a tiszakécskei projektet
– A város vezetésétõl származik kell találnunk,
mutattuk be. Döbbenetesnek tûnt,
az ötlet, hogy még magasabb aki megveszi
önkorhogy míg tavaly 5 nagy csarnokot
szintû szolgáltatást kínálva csalo- az
foglaltak el a kiállítók, idén csak
gassák ide a szállodai ellátást mányzattól a
egy pavilonnyi prezentáló cég jeigénylõ vendégeket is. A felépülõ telket és fellent meg. Az ingatlanpiac válsághotel az idegenforgalomnak új im- építi a létesítban van, a bankok alig finanszípulzust adna, a helyi lakosoknak ményt.
– Realistán
rozzák meg a beruházásokat. A
pedig, hosszú távú, biztos megélhetést jelentene. Mottónk - „hotel és egyben kicsit optimistán tekin- közép-kelet-európai országok köés gyógyfürdõ a folyóparton” - tek a jövõbe, mert eddig minden- zül csak Magyarország volt jelen,
szinte minden lényeges informáci- ki kitûnõnek találta projektet és mint kiállító. Megítélésünk pozitívót tartalmaz. Óriási elõnyt jelent, rengeteg kedvezõ feltétel – az nak bizonyult, sokan kerestek fel
hogy lenyûgözõ szépségû helyen, üzemeltetõ, a nyugati beruházá- bennünket. Mi is megtapasztalrendezett környezetben, a Tisza- soknál sokkal olcsóbb építési költ- hattuk – ami nem mindig elõny –,
kanyarban épülne fel 1 hektárnyi ségek, az önkormányzat teljes tá- hogy a spanyoloknak Budapest és
területen a 78 szobás wellness- és mogatása (a város többek között Puskás jelenti hazánkat. Küldetégyógyhotel, ahol kiemelt szerepet biztosítja termálvizet a fûtéshez és sünk célja arra irányult, hogy felkapnának a széles körû gyógyá- a fürdéshez), a pályázati lehetõ- keltsük a figyelmet: fõvárosunktól
szati kezelések. Tiszakécske adott- ségek, a vendégszám, a kécskei távolabb is érdemes befektetni! A
ságaira alapozva a kikapcsolódás, gyógyfürdõk, a rendezett infrast- két nap folyamán több prezentáa rekreáció és a gyógyulás áll kon- ruktúra, a kecskeméti Mercedes ciót tartottam, és 11 céggel –
beruházás – várja a beruházót. köztük spanyol, orosz, portugál
cepciónk középpontjában.
– Alapos piackutatás elõzte Bízom abban, hogy egy éven be- és kínai – sikerült felvenni a kapmeg a projekt létrehozását, meg- lül megtaláljuk a befektetõt, aki csolatot, mindegyik színvonalasvalósíthatósági tanulmányt is ké- két esztendõ leforgása alatt fel- nak értékelte projektünket. Haszítettünk, és a látványterv ugyan- építi a szállodát, és 2012-ben át- marosan kiderül, melyik érdeklõdõnek komolyak a szándékai.
csak rendelkezésre áll. Azzal a jó adhatjuk a komplexumot.
hírrel szolgálhatok, hogy az IBB
spanyol-német
szállodalánc
ECC Consulting Zrt., Kecskemét, Kölcsey u. 7/A
jóvoétából ráleltünk a majdani
Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751
üzemeltetõre. A legnehezebb felMobil: 70-420-38-68 Web: www.eccconsulting.hu
adat van még hátra, befektetõt

Ezüst Bagoly – romantikus környezet,
speciális halételek
Új ízekkel és új vezetéssel, a
magyar és olasz konyha ízletes
ételválasztékával várja kedves
vendégeit Tiszakécskén, a HoltTisza partján az Ezüst Bagoly Étterem és Lakodalmas Ház. A
családi vállalkozás keretében
mûködõ vendéglõben minden
olyan szolgáltatást megkap a
betérõ vendég, ami egy kellemes étkezéshez elengedhetetlenül szükséges: udvarias kiszolgálást, a hagyományos magyar
ínyencségek bõ választékát,
mindezt szolid árakon. A gasztronómia szerelmeseinek mindenképp érdemes ellátogatniuk

az étterembe, mert a ház specialitásaként különbözõ halételek
– melyek közül a harcsapaprikást túrós csuszával feltétlen
meg kell kóstolni – kerülnek a
terítékre. Ezek mellett ízletes
olasz tésztákból is választhatnak a más népek ízvilágára vágyakozók.
A romantikus környezetben
található, vendéglõ melletti hor-

gásztó körül jól eshet egy kis séta, de természetesen horgászásra ugyancsak nyílik lehetõség. A
megfáradt vendég számára pedig szállást is biztosítanak a ház
dolgozói.Az étteremben vállalják családi, céges összejövetelek, bálok, esküvõk, lakodalmak lebonyolítását, akár 200
fõig részvételével is. Rövidesen
új szolgáltatásként grillterasz is
rendelkezésre áll majd a vendégek számára. Az Ezüst Bagoly
mindennap 11–22 óráig várja
vendégeit, de bejelentkezés
alapján ettõl eltérõ idõpontban
szintén rendelkezésre állnak.

ANNA PANZIÓ,
TISZAKÉCSKE, FÜRDÕ U. 1.
(a Tisza és a Termálfürdõ
közelében)
Egész évben várjuk kedves
vendégeinket!
e-mail: annapanzio@freemail.hu,
www.anna-panzio.hu
Tel.: 30/9-389-166, 76/440-164
Fax: 76/481-595
Mobil: 06-30/9-389-166

Hangulatos, meleg
környezethez
kandallók, kályhák,
kemencék és
grillezők
a Wohltak Trade
International SRL-tõl

ITAL DOHÁNY NAGY- ÉS KISKERESKEDELEM
6000 Kecskemét, Bodzai u. 1.

Tel./fax: 76/321-575, 476-301

C+C diszkont Kecskemét, Bodzai u. 1.

Tel.: 76/328-265

5000 Szolnok, Csaba u. 28.

Tel./fax.: 56/521-259

Mintabolt:
Tiszakécske, Erkel fasor 2.
Kecskemét, Jókai u. 40-42.
Telefon: 70/771-3727
Fax:76/439-510
info@wohltaktrade.hu
www.wohltaktrade.hu

C+C diszkont Szolnok, Csaba u. 28. Tel.: 56/521-260
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 48.

Tel./fax: 76/441-664, 441-976

6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki u. 10. Tel./fax: 76/467-389, 560-252
2740 Abony, Ráday u. 2.

Tel.: 53/360-911

a korszerû, megbízható,
kulcsrakész jövõ...
Az Energoház tervezõi a korszerûséget és megbízhatóságot
szem elõtt tartva alakították ki
saját kivitelezési technológiájukat, annak érdekében, hogy önnek és unokáinak generációkon
át biztosítva legyen a minden
igényt kielégítõ élettere.
A ház építése során a felhasznált anyagok és a kivitelezés minõsége a legfontosabb
tényezõ. A mai magyar piacon
jó minõségû hazai és külföldi
szerkezeteket egyaránt lehet
vásárolni.
Korszerû falazó elemekbõl
épített falak, külsõ hõszigetelõ
vakolatrendszer nélkül viszont a
mai kor követelményeit már
nem lehet teljesíteni.

Az Energoházak esetében
a külsõ hõszigetelõ
vakolatrendszer minimum 5 cm, így
a fûtés költsége
alacsonyabb
lesz, mert a
készházak hõszigetelése fokozottabb.
Napjainkban a falszerkezetek és a nyílászárók minél jobb
hõ zárásra van szükség, azaz
minél kisebb a hõ átbocsátása,
az energiafelhasználás annál
kedvezõbb és takarékosabb.
Az Energoház vállalja lakóépületeknek az alapozástól a
kulcsátadásig történõ kivitelezését.
És miért választana kész házat?
Csak néhány érv,
melyek önt és családját is meggyõzhetik:
– Rendkívül rövid
kivitelezési idõ

– A költségek elõre, pontosan
kalkulálhatóak
– Hosszú élettartam
– Energiatakarékos
– Kívül- belül ugyanolyan, mint
egy hagyományos téglaépület
– Természetes anyagokból épül
– Könnyen átalakítható
– Nagyon kellemes komfortérzetet biztosít
– Tiszta építési mód
– Környezetkímélõ
– Stresszmentes építkezés
– Magas értéket képvisel
Energo-ház Kft.
Telefon: 06-30/966-0901
06-30/207-0858
e-mail: ingo@energohaz.hu
www.energohaz.hu
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A civil szervezetek segítik
a község fejlõdését
A közelmúltban több fontos fejlesztést is végrehajtottak Tasson, melyek közül kiemelkedik a nemrég befejezett csapadékvíz-elvezetõ
rendszer kiépítésének elsõ üteme. A régi mozit kisebb pályázati források felhasználásával, társadalmi összefogással alakították át faluházzá a helyi lakosok. A Leader - program keretében pedig a Duna
partján lévõ ifjúsági táborba két új faházat vásároltak a község vezetõi. Csík Józsefné polgármester az idei tervekrõl és a rendezvényekrõl tájékoztatta lapunkat.
– Az idei esztendõ legnagyobb volumenû pályázata az
iskola teljes felújítására irányul: a 160 milliós projekt keretében cseréptetõvel látnánk
el az épületet, a nyílászárók
cseréjére szintén sor kerülne,
valamint végrehajtanánk az
épület fûtésének korszerûsítését, és az akadálymentesítést is
megoldanánk. Minden szük- egyensúlyba kerüljön a költséges lépést megtettünk az ügy ségvetésünk.
– Rendkívül büszke vagyok
érdekében, a másik iskolánkba helyeznénk át addig a gye- arra, hogy több civil szervezet
rekeket, s ott biztosítanánk szá- is alakult az elmúlt periódusmukra az oktatást. Nem egy- ban a településen. Ezek az
szerû feladat elõteremteni a egyesületek sokat segítenek,
szükséges önerõt, de megold- mindig számíthatok rájuk, lejuk valahogy. Még az idén gyen szó a rendezvényeink
szeretnénk megvalósítani ezt a szervezésérõl vagy a felújítási
munkálatokban való részvételberuházást.
– A következõ idõszak rõl egyaránt. Ezek a szervezenagy feladata a rossz minõ- tek: a Darányi-Hóman Alapítségû útjaink – amikre sajnos vány, a Nyugdíjas Klub, a helyi
rengeteget kellene költeni – Polgárõrség, a Tassi Kulturális
rendbehozatala lesz. Koráb- Egyesület, a Tassi Tûzoltó Egyeban a csatorna bekötését, sület, a Lovasok Baráti Köre, a
valamint az elvezetõ - rend- Motoros klub és a Sport Egyeszer költségeit átvállaltuk a sület. Jó volt látni azt az összelakosságtól, de a felvett hite- fogást, amikor 160 ember ülleket párhuzamosan, még tette a faluban a fákat, ezáltal
két évig törlesztjük, ezért szi- szebbé varázsoltuk környezegorú, takarékos gazdálko- tünk kis szegleteit. Itt említedást kell folytatunk, hogy ném meg, hogy 70 közmun-

kást is alkalmazunk, akik nagyon sokat dolgoztak azért,
hogy rendezetten nézzen ki
településünk.
– Örömmel számolhatok be
arról, hogy a lakosaink nagy
boldogságára a megyei 3.
osztályban szereplõ labdarúgó
csapatunk megnyerte a bajnokságot.
– Nyári rendezvényeink sorát a július elsõ hétvégéjén a
kulturális csemegének számító
Kistérségi Népdalos Találkozó
nyitja. Nagy népszerûségnek
örvend minden évben az a
motoros találkozó, amit az
idén július 24-én, 25-én rendezünk meg. Augusztus elsején
lovas napot tartunk, amelynek
fogathajtó versenyén a sportág
markáns versenyzõi reprezentálják magukat, és biztosan elkápráztatják a lelkes publikumot. Az augusztus 15-ei falunapon pedig, minden kedves
érdeklõdõ találhat az ízlésének
megfelelõ programot. Október
elején az idõseket köszöntjük,
amit az óvodai szülõk közössége által szervezett szüreti bál,
majd a Darányi-Hóman Alapítvány jótékonysági estje
követ. Novemberben a Kulturális Egyesület tart jótékonysági
bált. Végezetül Falukarácsonyt
rendezünk, ahol mûsorral és
mintegy 500 csomag kiosztásával kedveskedünk a tassi
gyerekeknek. Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk a
község lakosságát!

Magas színvonalú szolgáltatás
a logisztikában
A BÉRCZES SPED Kft.1993-ban alakult azzal a céllal, hogy a térség
minõségi közúti szállítmányozó vállalkozása jöjjön létre. A cég
stratégiája szerint magas színvonalú szolgáltatás biztosításával a
leggyorsabban teljesíti a megrendelõk elvárásait. A közúti szállítás
piacán a kft. a nemzetközi áruszállításra szakosodott. A multinacionális vállalatok beszállítójaként a legkényesebb megrendelõi elvárások teljesítése is mindennapos feladattá vált. A kezdettõl ugyanannak a két magyar magánszemélynek a tulajdonában lévõ logisztikai
cég dinamikus fejlõdésen ment keresztül megalakulása óta.

Cégünk filozófiáját úgy alakítottuk ki, hogy hosszú távon érvényesülni tudjunk a nemzetközi
és hazai piacon – nyilatkozta
Kiss Zoltán ügyvezetõ igazgató.
Európa számos országában
megfordultak már a jármûveink,
az EU-s országok közül Anglia,
Spanyolország, Portugália, Németország a fõbb szállítmányozási területünk, míg az unión kívül leggyakrabban Svájcba és
Norvégiába szállítunk. Mindenféle típusú szállításra – express,
veszélyes áru, hûtött áru – rendelkezünk megfelelõ kapacitással, ezért széles a köre a cégünk
által szállított termékeknek.
Minden
esztendõben
15–35%-kal növekedett az árbevételünk, ami az elmúlt évben

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

utóbbi idõben kevesebb megrendelés érkezett a megbízóktól, de
Simon úr optimistán tekint a jövõ
elé. Bízik abban, hogy ez a viszszaesés csak átmeneti periódust
jelent, s hamarosan újra fellendül
ez a terület, s ez a cégére szintén
kedvezõ hatást gyakorol.
Simon József
egyéni vállalkozó
Tass, Március 15. u. 57.
30/967-14-25
simonjozsef@optanet.hu

meghaladta a 830 millió forintot, s idén – a válság ellenére –
valószínûleg sikerül megõriznünk ezt a bevételi számot. Örülünk annak, hogy a nehezebb
gazdasági periódus ellenére létszámunk nõtt, így 32 embernek
tudunk megélhetést biztosítani.
A vállalkozás eddigi mûködése során folyamatosan bõvítette mind jármûparkját – melyek átlagéletkora nem haladja
meg a két évet - mind pedig
megbízóinak körét. Piaci eredményeinket állandó fejlesztésre
fordítottuk, annak érdekében,
hogy szállítmányozási szolgáltatásunkkal, személyzetünk felkészültségével olyan erõforrás jöjjön létre, mely képes a legkényesebb megrendelõi igényt is

maradéktalanul és hatékonyan
kielégíteni.
Évrõl évre jelentõs fejlesztéseket hajtottunk végre a logisztika
terén, illetve a raktárépületünket
is korszerûsítettük, bõvítettük. Jelenleg a közép-magyarországi
térség több nagyvállalatának
beszállítója cégünk. Ezek között
szerepel patinás, nemzetközi hálózattal rendelkezõ speditõr cég
– mint a DHL –, illetve multinacionális cégek – Tyco, Pana,
Zodiac és Koepfer – mint direkt
megbízók.
Komoly hangsúlyt fektetünk a
nagy gyakorlattal rendelkezõ
kollégáink továbbképzésére,
akik munkájuk ellátásához megfelelõ szakmai képzettséggel,
nyelvtudással rendelkeznek. Optimistán tekintek a jövõbe, bízom
abban, hogy cégünk továbbra is
versenyképes lesz a logisztika területén, és partnereink ezentúl is
maximálisan elégedettek lesznek
szolgáltatásainkkal.

Tass, Dunai út 1020. hrsz.
Tel.: 76/536-218
e-mail: info@berczessped.hu
www.berczessped.hu

Az oldal megjelenését támogatták: Borostyán Gyógyszertár, Hajagos Mihály

BENZINKÚT
Tass, Kálvin tér 6. Tel.: 20/3412990

Precíz, megbízható partner
a szállításban
Simon József 2001 óta tevékenykedik a fuvarozó szakmában,
egyéni vállalkozás formájában
mûködteti a cégét. Örül annak,
hogy a mai nehéz gazdasági körülmények között 5 ember számára tud megélhetést biztosítani.
A cég fõ profilja az építõiparban
használatos alapanyagok, termékek szállítására irányul, ezen a területen belül leginkább sódert és
homokot fuvaroznak. A mindig
megbízhatóan teljesítõ, gyors,
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e-mail: napsugarvendeglo@fw.hu

❂

❂

fagylalt ❂ menü ❂ pizza
rendezvények lebonyolítása,
kitelepülés

SZAPPANOS AUTÓGÁZ
Tass, Akácfa u. 25.
Tel./fax: 76/357607, 70/944-7495
www.autogazszereles.hu G locska99@t-online.hu

Twins 97 Kft.
Tass, 1019. hrsz.

Autógáz szerelési akció, a legmodernebb rendszerekkel
G Kézi autómosó, gumiszerelés, jármûdiagnosztika
G Autószerelés, környezetvédelmi, autógázkút

(51-es fõút 59-es km-nél)
Tel./fax: 76/536-224,
76/536-223

G

TASSI GAZDABOLT
Tass, Széchenyi u. 4 10/A G Tel.: 76/536-216
e-mail: tassker@freemail.hu G tass-ker@freemail.hu
G Milesi termékek (festékek, lakkok, impregnáló anyagot)
Stomix szigetelõ anyagok (házhõszigetelõ anyagok, állandó akcióval.
G AKCIÓ: STOMIX minõségben az országban vezetõ helyet elfoglaló,
szigetelõ rendszer. 1560Ft/m2

G

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

06/30−625−9043
06/76−357−815

Dunavecse és
Vidéke ÁFÉSZ Zrt.
Dunavecse, Fõ út 37.
Mûködési terület:
Apostag, Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass
Tel./fax: 78 / 437-014; e-mail: dvafesz@freemail.hu
Várjuk szeretettel 6 élelmiszerboltunkban, valamint
1 iparcikk boltunkban kedves vásárlóinkat!

TASSI HALÁSZCSÁRDA
6098 Tass, Szentgyörgypuszta 3.
Telefon/fax: 06/76-357-466
hal@enternet.hu
www.tassihalaszcsarda.hu
Lengyel Erzsébet üzletvezetõ:
06-30/9710-052
A csárda megközelíthetõ autóval, melyek
részére parkoló áll rendelkezésre, busszal,
szervezhetõ buszos kirándulás,
szervezünk hajós kirándulásokat
(Budapest–Tass között).
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Látványos programokat kínálnak
a Szabaszállási Napok
Érdekes és izgalmas hét elé tekintenek Szabadszállás lakói, hiszen a
városi napok keretében pazar kulturális kínálat várja a programokon
résztvevõket. A kuriózumnak számító amatõr rockfesztivál mellett,
komoly tradícióra visszatekintõ honvédtalálkozó és a 48 -as szabadságharcban a császári seregbõl hazaszökõ huszár fõhadnagy, Rozsnyai Pál emlékére rendezett fogathajtó verseny szintén szerepel a kínálatban. Dr. Balázs Sándor, a nagy beruházások elõtt álló település polgármestere, az idei fejlesztési tervekrõl és az elõttünk álló rendezvényekrõl tájékoztatta lapunkat.
– A legnagyobb volumenû pályázatunk a szennyvízcsatorna –
hálózat kiépítése irányul. Örömmel
közölhetem, hogy az EU-s pályázat
elsõ fordulóját már elnyertük, jelenleg a második fordulót készítjük
elõ, reményeink szerint 2010-ben
megkezdõdhetnek a tényleges
munkálatok.
– A korábban laktanyaként nek akadálymentesítésére szintén
funkcionáló objektum területén egy pályázunk.
több szempontból jelentõsnek szá– További célunk a város arcumító ipari parkot tervezünk létre- latának javítása, többek között
hozni. Látványos eredményt ugyan térkövekkel látnánk el a belváros
még nem tudunk felmutatni, de a jelentõs részét, valamint a parkjaháttérben azért folynak az elõké- inkat szintén átalakítanánk. Több
születek. Pályázatot nyújtunk be az figyelmet szentelnénk a központtól
ipari park cím elnyerésére,
bízom benne, hogy hamarosan megkapjuk ezt a titulust, s folytathatjuk a projekt
megvalósítását. Ugyancsak
a laktanya területén szeretnénk majd egy inkubátorházat kialakítani, amely a helyben mûködõ kis vállalkozásoknak nyújtana kezdetben
segítséget, akár kedvezõ bérleti díj, távolabbi területekre is, keressük a
vagy közös titkárság tekintetében. pályázati lehetõséget, amellyel
Az Alapszolgálati Központ épületé- olyan városképet alakíthatnánk ki,

ami ide csalogathatja a turistákat
is. Kedvezõ feltétel, hogy a térségben Szabadszállás rendelkezik a
legtöbb szálláshellyel.
– Rendezvényeink közül kiemelném az egyre nagyobb hagyománnyal rendelkezõ, a héten sorra kerülõ Szabadszállási Városi
Napokat, ahol minden korosztály
találhat az ízlésének megfelelõ
látnivalót a gazdag választékból.
A programok közül kiemelkedik
az 5. alkalommal megrendezendõ Honvédtalálkozó. A Rozsnyai
Pál Fogathajtó Emlékversenyen a
sportág jeles képviselõi reprezentálják magukat, s teljesítményükkel újra elkápráztatják majd a lelkes publikumot.
– Csütörtökön kezdõdik az
amatõr rockfesztivál, amely az
igényes rockzene kedvelõinek
nyújthat felejthetetlen élményt,
mert virtuóz elõadók repertoárjából felcsendülõ dallamok szórakoztatják a nagyérdemû közönséget. A teljesség igénye nélkül
népmûvészeti tárlat, sportprogram, filmbemutatók,
mûvészetek udvara, utcabál
is szerepel még a kínálatban
– Fontos megemlítenem,
hogy – másik 5 településsel
együtt – részt veszünk a Kunok 1. Világtalálkozója
program sorozatának felsõ
kiskunsági rendezvényén. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinken.

Fél évszázada az ügyfelek
szolgálatában
A száz százalékban magyar tulajdonban lévõ Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 1957. november 24-én alakult, mint szövetkezeti pénzintézet. Jelenleg 782 fõ
tagja van, részjegy névértéke
5.000 Ft, egy tag pedig maximum
1.000 db részjegyet jegyezhet. A
takarékszövetkezet az elõzõ években 10%–16% közötti osztalékot fizetett tagjai részére.
– A pénzintézet mûködési területén élõ emberek megélhetését a mezõgazdaság és különbözõ szolgáltatási tevékenység biztosítja. A Kunszentmiklósi Kistérségben jelenleg
négy kirendeltségen látja el korszerû
pénzügyi szolgáltatásait a takarékszövetkezet, melynek elnök ügyvezetõje, Oláh Lajosné tájékoztatta lapunkat. – A takarékszövetkezet közel 12
ezer ügyfél részére végez pénzügyi
szolgáltatást, melyek közül megemlítenék néhányat: hitelnyújtás, betétgyûjtés, pénzforgalmi szolgáltatások,
bankkártya, faktorálás, WEB alapú
Házi Bank szolgáltatás, SMS szolgáltatás.
– Ezek közül kiemelném a hitelezési körbõl a legújabb termékünket, a
Gazdakártyát, amely elsõsorban mezõgazdasági vállalkozások, õstermelõk részére lett kidolgozva. Szintén
kiemelendõ a termékek közül a Széchenyi kártya hitel, valamint a lakosság, a vállalkozások részére különbözõ támogatások elõfinanszírozása.
– Kiemelt figyelmet fordítunk a kis
– és középvállalkozók, õstermelõk
pénzügyi kiszolgálására, gazdálkodásuk finanszírozására. Stratégiai lépéseinket az elmúlt évek során az
ügyfelekért tettük, hogy az igényeikhez igazodó, folyamatosan bõvülõ

szolgáltatásokkal, udvarias, szakszerû és gyors ügyintézéssel szolgáljunk rá a bizalmukra. Ügyfeleinkkel
közvetlen hangvételû, személyes
kapcsolatot alakítottunk és alakítunk
ki, mert azt gondoljuk, csak így ismerhetjük meg igazán igényeiket.
– Munkatársaink, akik maguk is a
helyi közösségben élnek, készséggel
segítenek eligazodni partnereinknek,
a banki szolgáltatások összetettnek
tûnõ világában. A mai gazdasági környezetben az esélyekre koncentrálva
– természetesen nem tévesztve
szem elõl a veszélyeket – szolgáltatásaink színvonalának folyamatos
növelésére értékrendünk megõrzésére és tõkehelyzetünk további erõsítésére koncentrálva végezzük feladatainkat.
– A mi gazdálkodásunkban egyelõre nem tükrözõdik, illetve nem érzõdik az ország, illetve a pénzügyi
szektor válsághelyzete. Ennek egyik
oka, hogy takarékszövetkezetünk

nem végez önálló devizahitelezést,
így az árfolyamkockázatoknak kevésbé van kitéve. Likviditás és forrás
bõséggel rendelkezünk, amely lehetõséget ad a forinthitelezés folyamatos folytatására, ennek következtében a nyereséges és biztonságos
gazdálkodásra.
Várjuk meglévõ és leendõ ügyfeleinket, mind lakossági, mind vállalkozói ügyfélkörbõl!
– Gyors hitelügyintézéssel,
– kedvezményes kamatozású hitelekkel,
– kiemelt betéti kamatokkal állunk
rendelkezésükre.
Mûködésünk során jó kapcsolatot
alakítottunk ki a helyi önkormányzatokkal, vállalkozásokkal. Köszönetet
mondunk mindazoknak a magánszemélyeknek, kis- és középvállalkozásoknak, gazdálkodóknak, akik
minket választottak pénzügyi szolgáltatónak, és bizalommal fordulnak
hozzánk.

Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Kirendeltségeink:
Szabadszállás, Kálvin tér 2.
Tass, Széchenyi krt. 75.
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62.

Az oldalt szerkesztette: Zimacsek Márta – Írta: Molnár Péter

Telefon:
76-558-144
76-536-220
76-550-115
76-358-572

SZP Kiskun Szolgáltató Kft.
Rágógumik korszerû gyártói
A szabadszállási édesipari
üzemben az 1990. májusi mûszaki átadást követõen folyamatosan történik a gömbrágó –
zárt technológia szerinti – gyártása és forgalmazása. Az elsõ
idõszakban a Csemege Édesipari Vállalat telephelyeként
funkcionált a gyár, a privatizációt követõen pedig különbözõ
kft.-k mûködtetik az üzemet.
– Személyesen közremûködtem az üzem kialakításában,
megvalósításában és mûködtetésében – nyilatkozta Szõke Péter ügyvezetõ igazgató. - 1989tõl mint mûszaki ellenõr, a beindulást követõen mint mûszaki
vezetõ, késõbb üzemvezetõ beosztásban dolgoztam, 1993
õszétõl pedig társ ügyvezetõként
tevékenykedtem.
– 1995-ben alakult meg családi vállalkozásunk, és 1996-tól
átvette a rágó gyártását. A kereskedelmi tevékenységgel kezdettõl fogva a nagy partner, a
Csemege Édesipari Gyár, illetve
a privatizációt követõen a Stollwerek Budapest Kft., 2002-tõl
pedig, a Bonbonetti Choco Kft.
foglalkozik. 1994-ben kikísérleteztük és sztenderd termékké tettük a gyümölcsös ízû és alakú
rágógumit.
– A családi tulajdonú vállalkozásunknak kezdettõl fogva
ügyvezetõ igazgatója vagyok.
Üzemünkben adottak az épület-

gépészeti és technológiai feltételek a gömb és gyümölcs alakú
rágó gyártásához, melyet folyamatosan végzünk. Éves rágó
termelésünk 900 és 1300 t/év
között változik, melynek 60%-a
exportra, 40%-a pedig belföldi
piacokra kerül. Termelési kapacitásunkat döntõ többségben a
Bonbonetti Choco Kft. köti le, kisebb megrendelõknek – automatások, jégkrém gyártók –
közvetlenül is értékesítünk terméket.
– Természetesen rendelkezünk kiépített HACCP Minõségbiztosítási és ISO 9001-2001.
Minõségirányítási és Ellenõrzési
rendszerrel. Termelési tevékenységünkhöz adottak a személyi
és tárgyi feltételek. Az értékesítés
ugyancsak megoldottnak látszik, hisz a Bonbonetti Choco
Kft.-vel több évre szóló együttmûködési megállapodásunk
van érvényben.
– Kiemelt feladatunknak tart-

juk a városban a foglalkoztatást
(átlagos létszámunk 50 fõ), valamint a mai kor követelményének megfelelõen hatékony termelés biztosítását. Elõrehaladott
állapotban van a cukormentes
rágó gyártásának beindítása. A
folyamatosan növekvõ piaci igények kielégítése érdekében korszerûsítjük az épületgépészeti és
technológiai, valamint technikai
gépparkunkat. A személyi feltételeinket szakmaszervezéssel és
különbözõ szaktanfolyami képzésekkel tesszük napra késszé.

SZP Kiskun Szolgáltató Kft.
Szabadszállás,
Vadvirág u. 2.
Pf.: 26
Tel./fax: 76/353-848

Finom pizzák és sörterasz
várja a vendégeket
Az 1996 -ban épített Hotel Pellikán frekventált helyen, Szabadszállás
belvárosában található. A két- és négyágyas exkluzív szobákat többek
között zuhanyzóval felszerelt fürdõszoba, minibár, kábeltévé teszi komfortosabbá, valamint közös társalgó is a vendégek rendelkezésre áll, s
õrzött parkolót szintén biztosítanak a számukra.
A hotelhez tartozó pizzériában min- szereplõ ételeken kívül is. A hotel
den olyan szolgáltatást megkap a és pizzéria mûködtetõi egyaránt
kedves vendég, ami egy kellemes vállalják családi, céges összejöveétkezéshez elengedhetetlenül szük- telek lebonyolítását, valamint a küséges: udvarias kiszolgálást, finom lönbözõ rendezvényekre való kitelepizzák és egyéb ínyencségek bõ vá- pülést is.
A nyári idõszak slágere az igélasztékát, mindezt szolid árakon.
Az itt dolgozók arra törekszenek, nyesen kialakított Gösser és
hogy a színvonalasan elkészített és Heineken terasz, ahol kellemes körgyorsan terítékre kerülõ, népszerû nyezetben a fagylaltozó kelyheivel
pizzákon túl – lehetõség szerint – bõvül a választék. A hotelhez tartominden a hotelbe érkezõ vendég kí- zó sörözõben nemcsak az említett
vánságát teljesítsék, az étlapon csapolt sörök kedvelõi találják meg

a számításaikat, hanem a széles és
minden igényt kielégítõ italválasztékból bárki találhat az ízlésének
megfelelõt. A Hotel Pellikán és pizzéria tulajdonosai továbbra is szeretettel várják vendégeiket!
Hotel Pellikán
Szabadszállás, Kossuth u. 8.
Tel/fax: 76/354-113

Kényelem és biztonság
Holl István több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a személyszállítás területén, a fõleg külföldi körutakra specializálódott Golyó Tours ügyvezetõjeként tevékenykedik. A számtalan magas minõségû referenciával rendelkezõ cégnél elsõdleges a minõségi szolgáltatás, a rugalmasság, a megrendelõk maximális kiszolgálása.
Bizalomra épülõ kapcsolat kialakítására törekszünk a megbízóinkkal – nyilatkozta Holl István.
Európa szinte minden szegletét
bejárták már autóbuszaink, de fõként Anglia számít a fõ úti célnak.
Általában akár 8-10 országot
érintõ, 20-22 napos körutakat
tesznek meg jármûveink, amelyek
így folyamatosan, szinte megállás nélkül úton vannak. Ezért is
fontos tényezõ, hogy gépjármûvezetõink – akik lelkiismeretesen
végzik a munkájukat – szakmai
megbízhatóságon túl, emberi magatartásukkal, kulturált, határo-

zott megjelenésükkel azt a benyomást keltsék, hogy az utasok
nyugodtan rájuk bízhatják a biztonságukat. Négy-öt csillagos,
légkondicionált luxusbuszaink tévé, videó, hûtõ, kávéautomata,
WC, telefon egyaránt található.

Folyamatosan bõvítjük a gépparkunkat. A körutakon kívül télen sítúrákra szállítottunk csoportokat.
Nagyon szeretem ezt a hivatást, magam ellenõrzöm a viszszaérkezõ buszainkat, mert ez a
szakma jelenti számomra kikapcsolódást is.

GOLYÓ TOURS KFT.
Szabadszállás, Orgona u. 1.
Tel./fax: 76/354−287
Mobil:30/95−37−176
e−mail: golyotours@t−online.hu
www.golyotours.hu
web.axelero.hu/golyotours
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Megbízható partner az utaztatásban
Szalontai Bálint 9 éve személyszállító
vállalkozóként kezdte munkáját, 6
esztendeje pedig Szali-Busz Kft. néven mûködteti cégét. Egy 47 fõs, a
teljes nemzetközi normáknak megfelelõ színvonalú – tévével, videóval, légkondícióval, konyhával, WCvel ellátott – autóbusz, és egy kisebb, 17 fõs, szintén nemzetközi
minõsítésû gépjármû áll az utasok
rendelkezésére.
Széles a köre azoknak a csoportoknak, akik már igénybe vették a
Szali-Busz szolgáltatásait. Másmás városokban lévõ nyugdíjas klubok, tánckörök, iskolás osztályok
egyaránt szerepeltek már az utazók
között. A mai nehezebb gazdasági
idõszakban nem egyszerû megtar-
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tani a partnereket ennél a vállalkozásnál sem, de a segítõkészséget
elõtérbe helyezve, próbálják átvészelni a nehezebb periódust.
A cég egyik specialitása a különbözõ sportkörök, egyesületek mérkõzésre történõ szállítása, ahol a
rendszeresebb utaztatásnak kö-

Zöld ász fogadó, étterem

szönhetõen, kedvezményeket is biztosítanak a számukra. Fõleg belföldi
szállításra szakosodott a vállalkozás, de azért Európa számos országában is megfordult már a nagyobbik busz. A teljesség igénye nélkül
Németország, Románia, Ausztria,
Lengyelország, Ukrajna és Olaszország lenyûgözõ tájait is megcsodálhatták az utazók a busz ablakából.
Szalontai úr ezúton is üdvözli korábbi utasait, s várja újabb utazó csoportok jelentkezését.

Szabadszállás, Dózsa György u. 21.
Tel.: 76/354-264, 30/978-0237
e-mail: zoldasz@vipmail.hu G www.zoldasz.extra.hu

családi, társas rendezvények
lebonyolítása 80 fõig
szállás: 2-3-4 ágyas szobákban
10 fõig

G

G

Gáspár János faipari vállalkozás
Szabadszállás,

épület- bútor- asztalosipari, munkák
javítás, bútorgyártási munkák
Bartók Béla út 20.
G külsõ- belsõ homlokzati nyílászárók
Tel.: 30/2869696
gyártása korszerû technológiával,
e-mail:
környezetbarát
anyagokkal
g.janos65@freemail.hu
felületkezelve.
G
G

Szalontai Bálint
Szali-Busz Kft.
Szabadszállás, Gárdonyi u. 13.
Tel.: 30/983-69-23
e-mail: szalibusz@gmail.com

Mindig friss, házias ízvilágú
péksütik a Reálnál
A Reál csoporthoz tartozó élelmiszerüzlet Szabadszállás központjában tágas, modern, légkondicionált
környezetben fogadja a betérõ vásárlókat. Az üzlet specialitása, hogy
saját pékséggel rendelkezik. A szinte
folyamatosan üzemelõ kemencébõl
a mindig friss, házias ízvilágot idézõ
pékáru forrón kerül ki a pultokra. A
mintegy 50-60 féle péksütemény közül rendkívüli népszerûségnek örvendenek a túrós pogácsák, kakaós csigák, sajtos-baconos sütemények és
a croassaintok.
Másik boltját ugyancsak innen látja
el a pékség áruval, a szabad kapacitásból pedig, a város 30 kilométeres
körzetében lévõ települések boltjai is
részesülnek. A pékségnél kenyerek,
péksütemények elõrendelésre történõ készítését szintén vállalják, valamint rendezvények ellátásáról is kedvezõ feltételekkel gondoskodnak. A
kiemelt pékáru mellett a zöldséggyümölcs osztály szintén kitûnõ termékekbõl csemegézhetnek a vásárlók, de a húsáruk között és a baromfipulton mindenki megtalálhatja a kívánt, jó minõségû alapanyagokat.

ÉS PATAKI GÁZ
belsõ víz-gáz-fûtés tervezés, kivitelezés,
külsõ víz-gáz elosztóvezeték tervezés, kivitelezés
útátfúrás földmunkák.
G

G

G

Az üzletben -ahol bankkártyás fizetésre, valamint a mobiltelefon
elektronikus feltöltésére is lehetõség kínálkozik – a hónapok elején
mindig két hétig tartó, különbözõ
termékekre vonatkozó akciókkal
igyekeznek a vevõk kedvében járni.
Szívós László, az üzlet és pékség vezetõje – aki büszke arra,
hogy 23 ember számára tud megélhetést biztosítani – ezúton is köszöni, hogy a vásárlói megtisztelték
eddig a bizalmukkal, s reméli, hogy
a jövõben is felkeresik majd az üzletet.

G

NYÁRI AKCIÓNK:
Egész nyáron „ÁFA mentes” nyár!
20%-os kedvezménnyel vásárolható
meg a fitness és vibro-tréner bérlet!
Infraszauna, hypoxi-tréner és
szolárium bérlet
50%-os kedvezménnyel!
www.fittwoman.hu

FALUSI VENDÉGLÁTÁS
Szabadszállás
Telefon:
+36 30 683 6933
+36 30 414 3531,
e-mail:
strazsatanya@freemail.hu
www.strazsatanya.com
Legyen a vendégünk!
Baráti társaságoknak
családoknak, diákoknak!

Szabadszállás, József A. u. 7.
Reál élelmiszer bolt
Nyitva: H-P: 5-20 Sz: 5-18 V: 5.30-12
Szabadszállás, Kossuth u. 5.
Tel.: 76/558-064

(a Drogériával szemben)
Szakszerû kiszolgálás, díjtalan szaktanácsadás.
Tel.: 76/558-177, 558-178; patakigas@freemail.hu

2009. július 11. szombat
10.00-ig
Terület berendezése, fõzõhelyek kialakításának befejezése
12.00-15.00 Halfõzõ helyek megközelítése gépjármûvel
15.00-17.00 Halfõzõk elhelyezkedése, kijelölt fõzõhelyek elfoglalása (gépjármû nélkül!)
15.00-18.00 Színpadi programok (világzene)
17.00-18.00 Tûzrakási, fõzési elõkészületek, asztalokmegterítése, vízvétel
CARDIO (futógép, lépcsõzõgép,
ellipszis-tréner, relax-kerékpár)
és alakformáló gépek, hypoxi-tréner,
állószolárium, fekvõ infraszauna,
vibro-tréner, proteinbár

Strázsa Tanya

BMB Faktor Kft.
6521 Vaskút,
Kossuth L. u. 138.
Postázási cím: 6501
Baja, Pf.: 154

ELADÓ INGATLANOK
SIÓFOKON

18.00-18.05
18.00-19.00
18.00-18.30
19.00-20.00

Ünnepélyes tûzgyújtás
Halászléfõzés, kóstolás
Támogatói díjátadás
Vacsora meghívott vendégekkel, barátokkal
20.00-24.00 Színpadi programok (könnyûzene)
24.00-00.30 Zenés tûzijáték
00.30-05.00 Közös ünneplés folytatás (szigeti könnyûzenei programok, táncos rendezvények)

Stranszki Száraztészta
Készítõ Egyéni Cég
6500 Baja, Epreskert u. 38.
Tel: 79/427-155 Fax.: 79/522-045

8 tojásos
Bajai halászlétészta
8 tojásos aprótészták
és körettészták
A bajai Halfõzõ Fesztivál
bronzbográcsos támogatója.
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bármelyik masszázsra. Üdülési csekket
is elfogadunk, valamint több egészségpénztárral is szerzõdésben állunk. Minden kedves vendégünket szeretettel várunk a szalonban.

Thai masszázs felsõfokon
Kecskemét egyre népszerûbb thai
masszázsszalonja frekventált helyen,
évek óta szeretettel fogadja az egészségükre figyelõ, testileg-lelkileg felfrissülni
vágyó vendégeket. A thai masszázs a
legõsibb, leghatékonyabb, különlegesen
regeneráló, frissítõ és feszültségoldó távol-keleti masszázs. A diplomával rendelkezõ, a hazájukban a szakmájukban éveken át dolgozó thaiföldi hölgyek mesteri
fokon végzik a masszázst. Kedves, vidám
alaptermészetük már önmagában felüdülést nyújt a vendég számára. Különleges
technikájuknak is köszönhetõ, hogy aki
részt vesz egy kezelésen, utána felfrissülve, sokkal jobban érzi magát, s garantáltan újra felkeresi a hangulatos szalont,
amely hétfõtõl szombatig 10-20 óráig fogadja vendégeit.
Az úgynevezett száraz kezelés, maszszázsruhán keresztül, a földre terített kókuszmatracon történik - nyilatkozta dr.
Katusné Czirkó Klára tulajdonos. - A kiváló technikával dolgozó thai masszõrhölgyek nemcsak kezüket, de térdüket, lábu-

kat is használják az élettani pontok maszszírozása során. A kellemes kikapcsolódást a nyugodt környezet, halk zene, és
mécsesek is biztosítják. Egy idõpontban
három vendéget tudunk fogadni, így mindenkinek lehetõsége van párjával egy-

szerre eltölteni a magukra szánt idõt.
Egyre többen keresik fel a szalont, elsõsorban az egészségmegõrzõ jellege miatt, mert különösen jótékony hatású ez a
masszázsfajta. Sokan pedig a mozgás
helyett veszik igénybe a szolgáltatásunkat, mert a kellemes lazítás után szinte kicserélve érzik magukat. Fontos megemlítenem, hogy nem futószalagszerûen zajlik
nálunk egy-egy masszázs, és a halk zene,
nyugalom, a teljes relaxáció is a kikapcsolódást szolgálja. Végezetül egy csésze
illatos tea elfogyasztása teszi teljessé a
testi-lelki harmóniát.
- Négy féle masszázst kínálunk vendégeink számára, melyeknek idõtartama
egyaránt 60 perc. A tradicionális thai testmasszázs keretében nem az izmokat, hanem az akupresszúrás pontokat ingerlik
pontnyomásos technikával, itt minden
testrészen végigmegy a masszõrhölgy. A
talpmasszázs speciális olajok és krémek
használatával történik. A talptól fölfelé haladva a vádlin keresztül az akupunktúrás
pontok nyomásával jutnak el a térdig. A
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frissítõ-regeneráló olajos testmasszázst a
hagyományos típusú masszázs kedvelõinek ajánljuk. Az akupresszúrás pontok stimulálásán túl átdolgozzák a test izomzatát
is, a fájdalmas testrészt pedig különleges
hatású krémmel kezelik. A herbái maszszázs – õshonos thaiföldi növényeket, fûszereket tartalmazó – felmelegített gyógynövényes zsákocskákkal történik.
Nagyon népszerûek az ajándékkártyáink – 1 éven belül felhasználhatóak, és
nem névre szólóak – amelyek kiválóan al-

kalmasak bármilyen ünnep alkalmával,
hogy meglepjük szeretteinket. Az ÁFA
emelés ellenére sem emeltük az árainkat, 6 alkalomra szóló bérletünket 20%
kedvezménnyel kínáljuk, egy éven belül
felhasználható, bármilyen masszázsra
igénybe vehetõ és családon belül átruházható.
Munkaadók figyelmébe ajánljuk a 12 alkalommal használható, szintén
20% kedvezménnyel kínált – céges bérletet. Cégen belül bárki használhatja,

Ban Sabai Thai
Masszázsszalon
Kecskemét, Jókai u. 21.
Tel.: 76/321−062
www.bansabaithaimasszazs.hu
Nyitva: H–Sz: 10–20 óráig

Érezte már, hogy a kezei, esetleg valamelyik lába érzéketlenné vált egy rövid idõre? Lépcsõzéskor fájdalom hasít a lábába? Hosszab járáskor begörcsöl a lába? Öltözéskor szédülés kapja el? Bizony nem kizárt, hogy érelmeszesedés miatti vérellátási zavarok okozzák furcsa tüneteit! Sonoterápia Centrumunkban komplex érrendszeri kezeléssel várjuk Önt. Fájdalommentesen, mellékhatásmentes terápiával az egész keringésrendszert kezeljük, mind a
viszeres rendszert, a szûkült, meszesedett artériákat és a hajszálér keringést is. Ne hanyagolja el keringésrendszere állapotát, mert késõbb súlyos érkatasztrófákat (infarktus, agyvérzés) eredményezhet.

Július 20–21-én két napon át

NYÁRI EGÉSZSÉGHETÜNKÖN
az elsõ 20 jelentkezõnek

INGYENES
számítógépes érrendszeri állapotfelmérést biztosítunk!
Ellenõriztesse most érrendszerét!
Használja ki a lehetõséget!
EGÉSZSÉGHÉT akciónkra bejelentkezést
csak július 8-án szerdán fogadunk el délelõtt 9 órától 14 óráig
a 76/322-993 és a 76/505-087 telefonon!

SONOTERÁPIA CENTRUM
Kecskemét, Horváth Döme krt. 8.

Zsu Fodrászkellék
Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1. G Tel.: 30/589−9932

Olga borovi fenyõ belsõ bejárati ajtó 46.320 Ft
Visztula 3 üveges mûanyag bejárati ajtó 79.900 Ft
Az árak egységárak és az ÁFA-t tartalmazzák.

Fa és mûanyag nyílászárók
Óriási raktárkészlettel és
folyamatos akciókkal várjuk
minden kedves vásárlónkat.

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

G

Fogyjon le üdülési csekkel!

G

A XXI. század ZSÍRLESZÍVÁSA
a Rona Hypoxi Stúdióban!
3 hét alatt megszabadulhat
a karján, derekán, hasán, csípõjén
és combjain éktelenkedõ
zsírpárnáktól és a narancsbőrtől!
Üdülési csekkel és egészségpénztári tagságot elfogadunk!

Fodrászkellékek
Finomkozmetikai termékek
G
Sciennet-tagoknak vásárlási
kedvezmény!
e-mail: fzsuzsa@indomail.hu
nyitva tartás:
H–P: 8:30–13:00; 14:00–18:00
Sz.: 9:00–12:00

