
A minõség, a szakmaiság és az
eredeti magyar ízek jellemzik a
helvéciai születésû mesterszakács,
GGaarraacczzii  JJáánnooss munkásságát. A
Venesz-díjjal – és számtalan egyéb
kitüntetéssel – elismert kiváló szak-
embert a kecskeméti Wojtyla Ház-

ban köszöntötték a héten, 65. szü-
letésnapja alkalmából.

A Lajosmizsei Tanyacsárda társ-
tulajdonosának barátai titokban
szervezték ezt a bensõséges kis
ünnepséget, ami nem csak meg-
lepte, de ugyancsak meg is hatot-

ta. A marhapörköltet az új gene-
ráció, a helyi Széchenyi István
Vendéglátóipari Szakközépiskola
szakácstanulói fõzték az ünnepelt
séf tiszteletére. A születésnapi re-
mek tortát a lajosmizsei Kiss Zol-
tán mestercukrász készítette.   

Meglepetés a mesterszakácsnak

Pék Matyi-
díjasok

4. oldal

A ferences
házfőnökre
emlékeztek

A Porta Egyesület szervezésé-
ben, Károly Bernát atyára emlé-
keztek a héten a Kecskeméti Vá-
rosháza dísztermében. A város-
mentõ páter 120 éves születés-
napja alkalmából rendezett ün-
nepségen P. Kálmán Peregrin
tartott elõadást, méltatva az
egykori ferences házfõnök ön-
feláldozó munkásságát, illetve
az önkényuralom börtöneiben
elszenvedett mártírságát. A bol-
doggá avatási szertartások ma-
gyarországi felelõse hangsú-
lyozta, hogy napjainkban is zaj-
lanak Rómában a Károly Bernát
boldoggá avatását megelõzõ
procedúrák.
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A nyár egyik legnagyobb
kulturális rendezvénye ma
már országszerte a Múzeu-
mok Éjszakája néven közis-
mert programsorozat. Kap-
csolódtak e sikeres kezde-
ményezéshez az elmúlt esz-
tendõk során az oktatási és
közmûvelõdési intézmé-
nyek, mûvészeti mûhelyek,
civil szervezetek, sõt külön-
bözõ cégek is.

A korábbi évekhez ha-
sonlóan Kecskeméten, a
Barátok templomának
Díszudvarán tartja prog-
ramjait június 23-án,
szombaton a Porta Egye-
sület. Rendezvényei közül
kiemelkedik a Szolgálat Isten or-
szágáért címû könyv 18 órakor
kezdõdõ ünnepélyes bemutató-
ja. A Wojtyla Ház Karitasz Ki-
adójának gondozásában most
megjelent kötet azokból az inter-
júkból ad gazdag válogatást,
amelyeket 2006 és 2011 között
Farkas P. József készített dr. Bá-
bel Balázs metropolitával, Kalo-
csa-Kecskemét érsekével. Az
évenkénti fejezetek érzékletes
korrajzai annak, hogy az eltelt
idõszakban mi kapott hangsúlyt
egyházi körökben, s a közélet
változásait hogyan ítélte meg
egyházmegyénk. A fotókkal gaz-
dagon illusztrált kötet – az izgal-
mas párbeszédek mellett – egy-
fajta krónikát is ad az érseki
szolgálat sokszínû mindennapja-
iról. A reprezentatív új kiadványt
fr. Kálmán Peregrin, OFM mûvé-

szettörténész ajánlja az érdeklõ-
dõk figyelmébe.

Az ezt követõ produkciók közül
külön említést érdemel a kiállítás
megnyitó, melynek keretében „
Varázslatos Kiskunság” címmel
válogatás látható a Kefag Zrt.
bugaci alkotótáborának festmé-
nyeibõl. De zenébõl, táncból
sem lesz hiány. Bizonyára sok ér-
deklõt megmozgat a latin zene
színes világát megidézõ Ritmo
Flamenco Trio koncertje, a
Lajosmizsei Jászok Együttes
moldvai táncháza, amit a
H.A.N.G. Duó, illetve a Barátok
temploma zene- és énekkarának
bemutatója követ – sok egyéb ér-
dekesség mellett. A jó hangulatot
csak fokozza majd a Dimenzió
Borászat és a Kecskeméti Pajor
Pálinka Manufaktúra kóstolója.

Érseki könyvankét 
a Múzeumok Éjszakáján

Garanciát ígért si-
kerünkhöz az, hogy
sok-sok éves újság-
írói, lapszerkesztõi
és menedzseri ta-
pasztalatokkal ren-
delkezõ szakembe-
rek álltak e csapat
élére. Akiknek épp-
úgy elegük lett a kö-
zéletet és kenyeret keserítõ
karrieristák örökös gyûlölkö-
déseibõl, hazugságaiból, a
kétes kvalitású celebek, politi-
kusok villongásaiból, mint a
normális emberek többségé-
nek, ebben a sok sebtõl vérzõ
kis hazában.

Mi a hétköznapok dolgos
polgáraira, vállalkozóira, civil
szervezeteire igyekszünk fel-
hívni olvasóink figyelmét, akik
parlagfüvet irtanak, virágot,
fákat ültetnek, hívõknek temp-
lomot, szegényeknek nép-
konyhát építenek, mozgósítva
a lakókörnyezetükért, életterü-
kért tenni akaró, jó érzésû lo-
kálpatriótákat. A térségben
egyedüli kiadványként, hiva-
tásszerûen segítjük az elesett
embertársainkat, a nehézsorsú
családokat, rendszeresen be-
számolva az értük dolgozó ci-
vil szervezetek kezdeményezé-

seirõl, törekvései-
rõl. Nekik mindig
helyük lesz az Al-
földi Civil Napló
hasábjain. Ahogy
a közéletünket
parlagfûként fertõ-
zõ korrupció, a
dudvaként burján-
zó bûnözés ellen

küzdõ polgártársainknak is. –
Ezt vallottuk lapunk indulása-
kor, s ezt valljuk ma is.

Tesszük a dolgunkat úgy,
hogy nem az adófizetõ polgá-
rok pénzén élõsködünk, nem
az – egyébként is súlyos adós-
ságokkal küzdõ – önkormány-
zatok támogatásáért kilincse-
lünk, megmutatva: szorgalom-
mal és szakértelemmel is lehet
újságot csinálni. Az elmúlt fél
évtizedben örömmel tapasztal-
tuk, hogy egyre több támogató
csatlakozik mértéktartásra, ér-
tékek népszerûsítésére törekvõ
– de a fennmaradásunkat se-
gítõ vállalkozók reklámanya-
gait sem nélkülözõ –, immár
30 ezer példányban havonta
megjelenõ lapunkhoz. Isten
tartson meg egymásnak ben-
nünket!

KKoolloohh  EElleekk
vezetõ szerkesztõ  

Ötévesek lettünk
IImmmmáárr  öött  eesszztteennddeejjee,,  hhooggyy  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  mmaarrookknnyyii  kkiiss  ccssaappaattuunnkk  eell--
iinnddííttoottttaa  llaappuunnkkaatt,,  aazz  AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóótt..  MMáárr  aazz  eelleejjéénn  jjeelleezzttüükk::  eeggyy
oollyyaann  iinnggyyeenneess  kköözzéélleettii  ppeerriiooddiikkaa  mmeegghhoonnoossííttáássaa  aa  ccéélluunnkk  eebbbbeenn  aa
ttéérrssééggbbeenn,,  aammeellyy  mmeenntteess  aa  ppáárrttookk  aaccssaarrkkooddáássaaiittóóll,,  aahhooggyy  aa  bbuullvváárr  kkii--
aaddvváánnyyookk  sszzeennzzáácciióókkaatt  hhaajjhháásszzóó  aallllûûrrjjeeiittõõll  iiss..  MMii  iinnkkáábbbb  aa  cciivviill  sszzeerr--
vveezzeetteekk  öönnzzeettlleenn,,  kkaarriittaattíívv  tteevvéékkeennyyssééggéérree,,  iilllleettvvee  aazz  aallkkoottóó  mmuunnkkaa,,  aa
tteetttteekk,,  aazz  eemmbbeerrii  éérrttéékkeekk  jjeelleennttõõssééggéérree  kkoonncceennttrráállvvaa  kkeerreessüünnkk  kkaappccssoo--
llaattoott  aazz  oollvvaassóókkkkaall..

Az RTL Híradó sztárja, SSzzeellllõõ  IIssttvváánn – és stábja – szegényeknek osztott
ebédet a napokban Kecskeméten, a Wojtyla Házban. Elõtte a munká-
járól, a televíziós csatornájáról beszélgetett az intézmény gondozottja-
ival, hangsúlyozva: az RTL elkötelezett híve annak, hogy segítsen azok-
nak, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. 

Az eseményen jelen volt dr. Zombor Gábor polgármester is, aki az
érdeklõdõk kérdéseire válaszolt. Orosz József dömsödi és Nagy Ervin
hajósi mesterszakácsok fõztjének kiosztása elõtt pedig a kiskunhalasi
countryénekes, Posztobányi László gerjesztett fergeteges hangulatot a
gondozottak körében.

Híradós ebédosztás
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– Azt hiszem, egyre több olyan
programmal büszkélkedhetünk,
ami ízig-vérig kecskeméti. Ilyen
például a Csiperó fesztivál, amely
egy zárt programnak tûnik ugyan,
de valójában az egész várost fel-
pezsdíti és igazi élmény a turisták-
nak is. Nincs még egy olyan ren-
dezvény, ahol egy héten át kéttu-
catnyi ország ezernyi gyermeké-
nek önfeledt nevetése, zsivaja jár-
ja be a tereket, utcákat. De be-
szélhetünk az augusztusi Hírös
Hétrõl is, amely évrõl évre egyre
több látogatót vonz. Az új fürdõ-
komplexum pedig valóban alkal-
mas arra, hogy nyári programjai-
val, szolgáltatásaival – amelyek
egy része Magyarországon még
újdonság – igazi turistacsalogató
legyen. 

––  KKeeccsskkeemméétt  sszzáámmooss  rréésszzéénn  ––  aa
bbeellvváárroossbbaann  iiss  ––  mmuunnkkaaggééppeekk
ddoollggoozznnaakk..  AAzz  iillyyeessmmii  nneemm  ééppppeenn
ttuurriissttaaccssaallooggaattóó……

– Igaz, de elkerülhetetlen, hogy

a következõ esztendõkben viszont
szépen felújított városrészek fo-
gadják az idelátogatókat is. Je-
lenleg két igen jelentõs beruházás
munkálatai zajlanak, amelyek
õszre befejezõdnek. Ezek egyike a
„Rákóczi út – Vasútkert revitalizá-
ciója”, illetve a nagypiac átalakí-
tása, ahol fedett lesz a külsõ pi-
actér, alatta pedig mélyparkoló
épül. A projekt eleme a törvény-
szék épületének megújulása is,
ott már a mûszaki átadás is lezaj-

lott. A másik jelentõs beruházá-
sunk a Bozsó Gyûjtemény felújí-
tása, bõvítése. Maga a kivitele-
zés szeptemberre ott is befejezõ-
dik, azt követõen kezdõdhet a ki-
állítóterek berendezése. Az egyéb

jelentõs pro-
jektjeink eseté-
ben – a közle-
kedésfej lesz-
tést, Mezei-
város és Ürgés
szociális jelle-
gû rehabilitá-
cióját, illetve a
városházánk
felújítását te-
kintve – a kivi-
telezés várha-
tóan jövõre

kezdõdik. 
––  SSzzeennzzáácciióóssnnaakk  mmoonnddhhaattóó,,

hhooggyy  aa  MMeerrcceeddeess  úújj  ggyyáárraatt  ééppíítteetttt
KKeeccsskkeemméétteenn,,  mmiiáállttaall  aa  hhaazzaaii  ééss
aa  nneemmzzeettkköözzii  kköözzvvéélleemméénnyy  ffiiggyyeell--
mméénneekk  kköözzppoonnttjjáábbaa  kkeerrüüllttüünnkk..
SSzzáámmíítthhaattuunnkk  hhaassoonnllóó,,  jjeelleennttõõss
bbeerruuhháázzáássookkrraa  aa  kköözzeelljjöövvõõbbeenn??

– Ne legyünk telhetetlenek, hi-
szen alig néhány hete történt meg
a Mercedes új gyárának átadása,
egy olyan beruházásé, amelyrõl
minden ország, város álmodik,

nálunk azonban meg is valósult.
A kérdésre válaszolva: a Merce-
deshez képest kisebb, de szá-
munkra nagyon jelentõs, néhány
milliárdos beruházások most is
vannak, lesznek, például a
Phoenix Mecano vagy a Knorr
Bremse esetében. Nagyobb volu-
menû fejlesztések is szóba kerül-
tek, de konkrétumokról még nem
beszélhetünk.  

––  MMiikkoorrttóóll  vváállhhaattnnaakk  éérrzzéékkeellhhee--
ttõõvvéé  aa  vváárroossii  kkööllttssééggvveettééssbbeenn  aa
tteerrmmeellõõ  MMeerrcceeddeess  ggyyáárr  bbeeffiizzeettéé--
sseeii??

– Mint ismeretes, már a kivite-
lezés során is jelentkeztek plusz
iparûzési adóbevételek. Amennyi-
ben csak a termelõ Mercedes
gyár befizetéseit nézzük, akkor
2013-tól, hiszen idén indult a ter-
melés, az iparûzési adó alapja
pedig minden esetben az azt
megelõzõ év bevétele.   

––  VViisssszzaattéérrvvee  aa  nnyyáárrrraa,,  aa  vvaakkáá--
cciióórraa::  AA  ZZoommbboorr  ccssaalláádd  mmeerrrree
nnyyaarraall??    HHooggyy  tteerrvveezzii  aa  kköövveettkkeezzõõ
hhóónnaappookkaatt??

– Egyelõre még elég sok fel-
adat vár rám, nincs sok idõm ter-
vezgetésre. Így nyaralással kap-
csolatos konkrét tervünk sincs
még.

Beszélgetés dr. Zombor Gábor polgármesterrel

A fesztiváloktól a fejlesztésekig

Keresztszentelés
AA  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  SSzzeenntt  IIlloonnaa  kkeerreesszzttkköörree,,  aa  jjee--
lleess  ttáámmooggaattóókkkkaall  eeggyyüütttt,,  iimmmmáárr  aazz  5566..  sszzaakkrráálliiss
eemmlléékkhheellyyeett  úújjííttoottttaa  ffeell..  AA  kkeeccsskkeemmééttii  SSzzééllmmaalloomm
CCssáárrddaa  kköözzeelléébbeenn  ttaalláállhhaattóó  kkeerreesszztteett  aa  nnaappookk--
bbaann  sszzeenntteellttee  ffeell  ddrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr,,  aa  NNaaggyytteemmpp--
lloomm  pplléébbáánnoossaa..

AA  kkeeccsskkeemmééttii  nnyyáárr  pprrooggrraammjjaaii  kköözzüüll  mmiitt  aajjáánnllaannaa  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  vváárroo--
ssuunnkkbbaa  aakkaarrnnaakk  llááttooggaattnnii,,  iilllleettvvee  iitttt  sszzeerreettnnéékk  aa  sszzaabbaaddssáágguukkaatt  eellttööll--
tteennii??  LLeesszz  oollyyaann  ssppeecciiaalliittááss,,  aammiiéérrtt  éérrddeemmeess  aakkáárr  ttööbbbb  sszzáázz  kkiilloomméétteerr--
rrõõll  iiss  eelljjöönnnnii  hhoozzzzáánnkk,,  aammii  íízziigg--vvéérriigg  kkeeccsskkeemmééttii??  –– EEggyyeebbeekk  mmeelllleetttt
eezzeekkkkeell  aa  kkéérrddéésseekkkkeell  kkeerreessttüükk  ffeell  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorrtt,,  vváárroossuunnkk  ppooll--
ggáárrmmeesstteerréétt..

JJúúlliiuussbbaann,,  aa  CCssiippeerróó  ffeesszzttiivváálloonn
iissmméétt  ááttaaddjjaa  EEuurróóppaa  ffiiaattaalljjaaiinnaakk
vváárroossuunnkk  kkuullccssáátt  ddrr..  ZZoommbboorr
GGáábboorr  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  aa  nneemmzzeett--
kköözzii  ttaalláállkkoozzóó  ffõõvvééddnnöökkee
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A neves kunszállási vállalkozó,
PPoollyyáákk  MMááttyyááss és felesége alapí-
totta négy éve a Pék Matyi-díjat –
az országban egyedülálló kezde-
ményezésként.  Ezt az elismerést a
kecskeméti Katona József Szín-

házban adja át az alapító minden
esztendõben. Odaítélésérõl – el-
mondása szerint – családjával és
barátaival közösen dönt, részlete-
sen megbeszélve velük az adott
évad elõadásait. Így a napokban

is Pék Matyi-díjat vehettek át azok
a kecskeméti mûvészek, akiknek
teljesítményét a kitüntetõ cím ala-
pítói a legjobbnak ítélték.

A díjátadón hét színészt tüntet-
tek ki – többen közülük immár

másodszor részesültek ebben a
megtisztelõ címben és pénzjuta-
lomban. DDaannyyii  JJuuddiitt a Bánk bán-
ban és az Amazonokban nyújtott
alakításáért, KKõõsszzeeggii  ÁÁkkooss Az el-
tört korsó és a Boldogtalanok cí-
mû elõadásokért vehetett át Pék
Matyi-díjat. FFaazzaakkaass  GGéézzaa a Bán
bán címszerepéért és a
Karamazov testvérekért, SSáárraa
BBeerrnnaaddeettttee a Buborékokért és a
Boldogtalanokért. DDeeccssii  EEddiitt a
Buborékok és A kétbalkezes va-
rázsló címû elõadásokban szere-
pelt kiválóan, KKöörrttvvééllyyeessssyy  ZZssoolltt
pedig a Pillantás a hídról címû
darab ügyvédjének megformálá-
sával és a Bánk Bán elõadásért
vívta ki az elismerést. Végül
SSzzookkoollaaii  PPéétteerr  a Falu Vincéje
megformálásáért vehetett át Pék
Matyi-díjat.

Kitüntetések a kecskeméti Katona József Színházban

Átadták a Pék Matyi−díjakat
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– Valójában egy hosszú távú
stratégia alapján készült el és
válik majd igazán teljessé okta-
tási intézményrendszerünk – nyilat-
kozta lapunknak VVaarrggaa  NNáánnddoorr, a
kecskeméti református gyüleke-
zet vezetõ lelkésze. – Ez azt je-
lenti, hogy az óvodától az érett-
ségiig, sõt egy bizonyos szinten
azon túl is, református oktatás-
ban részesülhessenek a diákok.
Óvodánkból az általános isko-
lánkba, majd a jó tanuló, szor-
galmas diákok – azok, akiket az
általános iskolai tantestület erre
ajánl – felvételi nélkül a gimná-
ziumunkba kerülhetnek be. Így a
nálunk kapott tudás és nevelte-
tés végigkísérheti õket egész éle-
tükben.

––  MMiillyyeenn  sszzeerrvveezzeett  mmûûkkööddtteettii
eezztt  aa  „„nnaaggyy  ggééppeezzeetteett””??

– Az egyház ura Krisztus! Ha Õ
nem áldja meg munkánkat, min-
den erõfeszítésünk fölösleges és
csak fárasztó erõlködés lesz. Jo-
gilag és szervezetileg természete-
sen az egyházközösségünk a
fenntartója nemcsak az oktatási,
hanem a szociális – és minden
más – intézményeinknek is. A két
parókus lelkész vezeti az egyház-
községet – az igazgatótanács el-
nökeként, vagy elnöklelkészként
–, kiegészülve a fõgondnokkal,
a világi vezetõvel. Ez az egyház-
községi elnökség a felelõs az in-
tézmények, közösségek mûködé-
séért. Minden héten vezetõi érte-
kezletet tartunk, ahol jelen van-
nak az általános iskola, a gim-
názium, az internátus igazgatói,
illetve a szociális szféra intéz-
ményvezetõje, az étkeztetésért,
az egyházközség gazdálkodá-
sért, meg az épületek üzemelte-
téséért, karbantartásáért, fenn-

tartásáért, felújításáért felelõs
igazgatók is. Vagyis a jól össze-
hangolt közös munka, a folya-
matos kommunikáció és a biza-
lom a titka, hogy egy ilyen ko-
moly intézményhálózat mûköd-
hessen.

––  MMeekkkkoorraa  aazz  éévvii  kkööllttssééggvveettééssüükk??
– Összegszerûen talán eléri

egy kisebb település éves költ-
ségvetését. Ebbõl a legnagyobb
költség az 1100 diákot számláló
intézményeink mûködtetése, lé-
nyegében átfutó tételek, melyek-
rõl a Magyar Államkincstár min-
den évben szigorúan elszámoltat
minket. 

––  EEbbbbõõll  mmeennnnyyii  aazz,,  aammiitt  aa  hhíí--
vveekk  aaddnnaakk  öösssszzee??

– Nagyon jelentõs és fontos a
hívek adakozása. De az egyház-
községtõl az intézményekig kü-
lönválasztva kezelünk mindent.
Az egyházközség fenntartása
például áldozati bevételekbõl
történik, mert állami normatív
támogatást csak a közfeladatnak
számító oktatási intézmények és
a szociális ellátás mûködéséhez
kapunk. Az állam és egyház szét-
választásának elve alapján az
állam hitélet gyakorlásával ösz-
szefüggõ tevékenységet nem tá-
mogathat költségvetésébõl.

––  MMaa  mmáárr  eeggyy  úújj  ggeenneerráácciióó
vvaann  aa  KKeeccsskkeemmééttii  RReeffoorrmmááttuuss
EEggyyhháázzkköözzsséégg  vveezzeettéésséébbeenn..
HHooggyy  tteekkiinntteenneekk  eerrrree  aa  nnaaggyy
öörröökkssééggrree??

– Nagy felelõsséggel. Minden
tiszteletet megérdemelnek az
elõdeink, akik hatalmas munka-
bírással és törõdéssel, tényleg
saját szívügyüknek tekintették a
gyülekezet gondozását, egyház-
községünk intézményrendszerei-
nek kiépítését, a sok száz éves

oktatás újraindítását. Nekünk, a
fiatalabb nemzedéknek az a
nagy feladat jutott, hogy meg-
õrizzük, ápoljuk, s a lehetõségek
szerint továbbfejlesszük ezt a
nagyszerû örökséget. Tudatosít-

va, hogy már nem
mindenáron a növe-
kedésre, hanem a mi-
nõségi fejlesztésre
kell koncentrálnunk,
mert meggyõzõdé-
sünk szerint csak ez
lehet a jövõ záloga.
Ugyanakkor az egy-
ház küldetése ma is
az, hogy hirdesse az
evangéliumot, az Is-
ten szeretetét, mely
megjelent Jézus Krisz-
tusban. Ezt szeretnénk
szolgálni mind a szó-
széken, mind a kated-
rán és mindazokon
keresztül, akik hiva-

tásszerûen, alkalmazottként te-
szik a dolgukat intézményeink-
ben, és a sok száz hívõnek a
szolgálatán keresztül, akik ön-
kéntesként dolgoznak az egyház-
községünkért.

Interjú Varga Nándor vezető lelkésszel

Nagyszerű örökséget ápolva
OOkkttaattáássii  sszzeemmppoonnttbbóóll  iiss  eeggyy  nnaaggyyoonn  sszzéépp  iinnttéézzmméénnyyii  ssttrruukkttúúrráátt  ééppíítteetttt  kkii
aazz  eellmmúúll  kkéétt  éévvttiizzeeddbbeenn  aa  KKeeccsskkeemmééttii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg..  AAzzoonn--
bbaann  rrééggii  ggoonnddjjuukk,,  hhooggyy  aazz  áállttaalluukk  mmûûkkööddtteetteetttt  PPáállmmááccsskkaa  ÓÓvvooddáátt  nneemm
ttuuddttáákk  bbõõvvíítteennii..  AA  ffeejjlleesszzttééss  mmoosstt  vvééggrree  mmeeggvvaallóóssuullhhaatt,,  hhiisszzeenn  aa  ffoollyyaa--
mmaattooss  pprróóbbáállkkoozzáássookknnaakk,,  kkéérreellmmeezzéésseekknneekk  kköösszzöönnhheettõõeenn,,  2255  éévvrree
mmeeggkkaappttáákk  aazz  EErrkkeell  uuttccaaii  rrééggii  HHoonnvvéédd  ÓÓvvooddaa  iinnggaattllaann  vvaaggyyoonnkkeezzeellõõii
jjooggáátt  aa  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammttóóll..  IItttt  aa  tteerrvveekk  sszzeerriinntt  hháárroomm  úújj  ccssooppoorrttsszzoobbáátt  iinn--
ddííttaannaakk  mmaajjdd  2222--2244  ffõõvveell  jjöövvõõ  éévv  sszzeepptteemmbbeerrééttõõll..

VVaarrggaa  NNáánnddoorr
vveezzeettõõ  lleellkkéésszz
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– Az épületek energetikai jellem-
zõinek meghatározásáról egy 2006-
ban kiadott TNM rendelet intézkedik
– tájékoztatta lapunkat e terület
egyik kecskeméti specialistája, a jogi
végzettséggel is rendelkezõ okleveles
gépészmérnök, ddrr..  GGaajjddááccssii  ZZoollttáánn.
– Az Energiatanúsítvány elkészítteté-
se ez év január elsejétõl már nem-
csak az újépítésû épületek esetében
kötelezõ, hanem minden értékesí-
tendõ és tartósan bérbe adott ingat-
lanra vonatkozik, továbbá az ener-
gia megtakarításra irányuló pályáza-
tok, illetve a gyermekekre járó lakás-
támogatás igénybevételéhez
(szocpol) is megkövetelik. Így a ve-
võk, bérlõk, a tanúsítvány segítségé-
vel könnyebben tudnak dönteni,
hogy az  igényeiknek mennyire meg-
felelõ a választott ingatlan.

––  KKoonnkkrrééttaann  mmiitt  vviizzssggáállnnaakk  eeggyy
eenneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy  eellkkéésszzíítttteettéésseekkoorr??

– Mindenekelõtt egy alapos hely-
színi szemlét tartunk az ingatlanban,
felmérve az épületszerkezet, épület-
gépészet tulajdonságait. Ha rendel-
kezik a tulajdonos tervrajzzal, vagy
mûszaki leírással – az új épületek
esetében ez nem probléma –, akkor
ezek a dokumentumok meggyorsít-
ják a tanúsítvány elkészítését. A hely-
színi szemle során végzett felmérések
és a dokumentumok alapján szá-
moljuk ki az ingatlan energetikai tel-

jesítõképességét, és ezek figyelem-
bevételével dõl el, hogy egy ingatlan
melyik energetikai osztályba sorol-
ható. A tanúsítvány végszámaiból
és besorolásából kiderül, hogy egy
épület mennyi energiát fogyaszt,
azaz mennyibe kerül hosszú távon
az üzemeltetése.

––  EEzz  aa  bbeessoorroollááss  bbiizzoonnyyooss  kkaattee--
ggóórriiáákkaatt  jjeelleenntt??

– Igen. A-tól I-ig, tíz kategóriába
sorolható az alapos felmérések és
speciális számítások során egy épü-
let energiafelhasználásának haté-
konysága. A C osztály a követelmé-
nyeknek megfelelõ minõsítésû. – A
rendelet célja, hogy Magyarorszá-
gon mennél több ilyen, vagy ennél
is jobb besorolású ingatlan legyen.

– Az energetikai tanúsítvány tartal-
mazhat egy javaslattételt is korsze-
rûsítésre, és azt, hogy utána milyen
kategóriába kerülhet majd az épü-
let. Ez egy új követelmény, s a jelek
szerint idõ kell, hogy a vevõk vagy
a bérlõk ezekre a besorolásokra is
koncentrálva döntsenek, a szá-
mukra kedvezõ ingatlan kiválasztá-
sakor.

––  MMeennnnyyiibbee  kkeerrüüll  eeggyy
iillyyeenn  ttaannúússííttvváánnyy,,  ss  kkii--
nneekk  kkeellll  kkiiffiizzeettnniiee??

– Az árat alapvetõ-
en az ingatlan nagy-
sága határozza meg,
de sok egyéb is befo-
lyásolhatja, például az
említett dokumentu-
mok megléte vagy hi-
ánya. Általában egy
70-120 négyzetméte-
res használt épület
energiatanúsítványá-
nak elkészítése 20-30
ezer forint körüli
összegbe kerül. (Az új

ingatlanoké, tekintettel arra, hogy
minden dokumentáció, mely a
tanúsítány kiállításához szükséges,
feltehetõen rendelkezésre áll, így
maximum 11 ezer + ÁFA áron rög-
zítette a jogsszabály, plusz némi
költségelszámolásról rendelkezik.)
Ezt az eladó fizeti, de erre konkré-
tan nem utal a rendelet, csak köte-
lezõvé teszi az adásvételi vagy a
bérleti szerzõdés megkötésénél. En-
nek a tanúsítványnak  a megszerzé-
se egyébként mindkét félnek elõ-
nyös, hiszen sok esetben kismértékû
racionális fejlesztéssel és körültekin-
tõ tervezéssel valóban nagymérték-
ben növelhetjük ingatlanunk ener-
getikai besorolását, és ezáltal a pi-
aci értékét is.

––  MMiikk  hhaattáárroozzzzáákk  mmeegg  aallaappvveettõõ--
eenn  aazztt,,  hhooggyy  mmeennnnyyiirree  eenneerrggiiaattaakkaa--
rréékkooss  eeggyy  iinnggaattllaann??

– A felhasznált építõanyagok,
nyílászárók minõsége, az építési
technológiák, szigetelések és az
épületgépészet korszerûsége éppen
úgy közrejátszik ebben, mint a la-
kók fogyasztási szokásai. Ez utóbbi
különösen sokféle, hiszen másként
használnak energiát, akik egész
nap dolgoznak, és szinte csak alud-
ni járnak haza, másként a kisgyere-
kes családok, s megint mások egy
idõs házaspár igényei, szokásai.
Ezek a szempontok például a hõter-
melõ- és elosztó, illetve hõleadó
rendszer megválasztásánál fonto-
sak energiatakarékossági szem-
pontból. Azoknak, akik új házat
építenek, vagy nagyobb felújítást
végeztetnek, felhívnám a figyelmü-
ket, hogy jobb hõszígetelési képes-
ségû anyagok (melyrõl a vásárlás-
kor tájékozódjunk a gyártói, forgal-
mazói papírokból), illetve korsze-
rûbb épületgépészeti szerkezetek
annyival nem drágábbak, mint
amennyire hatékonyabbak. Vagyis
érdemes kicsit többet áldozni a kor-
szerû építõanyagokra, ami sokszo-
rosan megtérül energia megtakarí-
tásban az évek során.    

Kötelező lett az Energiatanúsítvány

Az ingatlanok zöldkártyája
HHaassoonnllóóaann,,  aahhooggyy  aazz  aauuttóókk  kköörrnnyyeezzeettsszzeennnnyyeezzéésséétt  iiggyyeekksszzüünnkk  mmeeggggáá--
ttoollnnii,,  úúggyy  aazz  ééppüülleetteekk  eenneerrggiiaaffeellhhaasszznnáálláássáátt  iiss  kkoorrddáábbaann  kkeellll  ttaarrttaannuunnkk,,
hhiisszzeenn  aa  llaakkáássffeennnnttaarrttááss  lleeggnnaaggyyoobbbb  kkööllttssééggéétt  aazz  eenneerrggiiaaffooggyyaasszzttááss  ttee--
sszzii  kkii..  TTééllii  iiddõõsszzaakkbbaann  aazz  iinnggaattllaann  ffûûttééssee,,  nnyyáárroonn  aa  hhûûttééssee,,  iilllleettvvee  aazz
éévveess  vviillllaammooss  eenneerrggiiaa  ffeellhhaasszznnáálláássaa  rróó  eeggyyrree  nnaaggyyoobbbb  aannyyaaggii  tteerrhheekkeett
aa  ccssaallááddookkrraa..  NNeemm  mmiinnddeeggyy  tteehháátt,,  hhooggyy  mmeekkkkoorraa  aazz  iinnggaattllaannuunnkk  eenneerr--
ggiiaaffeellhhaasszznnáálláássaa..  EEhhhheezz  ppeeddiigg  éérrddeemmeess  kkiikkéérrnnii  aa  sszzaakkeemmbbeerreekk  vvéélleemméé--
nnyyéétt..  AA  jjaavvaassllaattookk  sseeggííttssééggeett  nnyyúújjttaannaakk  aabbbbaann,,  hhooggyy  aa  lleeggkkiisseebbbb  kköölltt--
ssééggrrááffoorrddííttáássssaall  lleeggyyeenn  eelléérrhheettõõ  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  eenneerrggiiaa--mmeeggttaakkaarrííttááss
llaakkáássuunnkkbbaann  aa  hhaasszznnáállaatt  vvaaggyy  aa  kkoorrsszzeerrûûssííttééssii  mmuunnkkáákk  ssoorráánn..

NNéévvjjeeggyy

NNéévv::  DDrr..  GGaajjddááccssii  ZZoollttáánn
SSzzüülleettééssii  hheellyy,,  iiddõõ::
KKeeccsskkeemméétt,,  11997766

VVééggzzeettttssééggee::  ookklleevveelleess  ggééppéésszz--
mméérrnnöökk,,  jjooggáásszz

MMuunnkkaahheellyyee,,  bbeeoosszzttáássaa::  
aa  KKeeccsskkeemmééttii  FFüürrddõõ  mméérrnnöökkee
CCssaallááddii  áállllaappoottaa::  nnõõss,,  hháárroomm

ggyyeerrmmeekk  ééddeessaappjjaa
TTeelleeffoonn::  3300//4499--2299--112222,,

3300//8822--3333--222222
ee--mmaaiill::  

ggaajjddaaccssii..zzoollttaann@@ffiibbeerrmmaaiill..hhuu
iinnffoo@@eenneerrggiiaa--sszzaakkeerrttoo..hhuu

DDrr..  GGaajjddááccssii  ZZoollttáánn
––  ccssaallááddttaaggjjaaiihhoozz

hhaassoonnllóóaann  ––
ffoonnttoossnnaakk  ttaarrttjjaa  

aa  kkaarriittaattíívv  mmuunnkkáátt,,  
aa  sszzeeggéénnyy  

ccssaallááddookk  sseeggííttéésséétt..
EEzzéérrtt  ggyyaakkoorrii  

llááttooggaattóójjaa  
aa  kkeeccsskkeemmééttii

WWoojjttyyllaa  HHáázznnaakk,,
mmeellyynneekk  eenneerrggiiaaffeell--
hhaasszznnáálláássaa  uuggyyaann--
ccssaakk  ccssöökkkkeenntthheettõõ
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Kecskemét lesz a házigazdája a
Város- és Faluvédõk Szövetsége
(Hungaria Nostra) XXXI. Országos
Találkozójának és Konferenciájá-
nak. Több száz vendég érkezik az
egész országból – most elõször
külföldi szakemberek is – erre a
július 5-én kezdõdõ szakmai talál-
kozóra. A házigazda szerepére
vállalkozó Kecskeméti Városszépí-
tõ Egyesület ezzel az eseménnyel
is igyekszik felhívni a minél széle-
sebb körû figyelmet a megyeszék-
helyen található szecessziós épü-
letek értékmentésének fontossá-
gára – tudtuk meg a civil szervezet
elnökétõl, KKiirráállyy  JJóózzsseeff Podma-
niczky-díjas mûemlékvédõ épí-
tésztõl. 

A háromnapos találkozó gaz-
dag programjában – egyebek
mellett – a kecskeméti szecessziós

épületek bemutatása, a helyi kiál-
lítások, gyûjtemények megtekinté-

se is szerepel. A városháza dísz-
termében tartandó konferencia
témája a Kárpát-medencei sze-
cesszió lesz, neves építészek, hely-
történészek és mûvészettörténé-
szek közremûködésével. Ebbõl az
alkalomból szecessziós építészeti
fotó- és tervkiállítás nyílik, s egy
reprezentatív bemutató a Zsolnay
épületkerámiákból.

A plenáris és szekcióülések,
szakmai rendezvények mellett a
vendégeknek alkalmat kínálnak
a szervezõk megismerkedni
Kecskemét nevezetességeivel,
sõt egy tiszaalpári és kiskunfél-
egyházi, illetve egy lovasbemu-
tatókkal gazdagított bugacpusz-
tai kirándulás is szerepel a terve-
zett programban.  

Város− és faluvédők konferenciája
Szecessziós épületeink megmentéséért

Kedvezményes pihenés
a hévízi***Ágnes Hotelben

Telefon: 06-83/340-450  Fax: 06-83/343-218
e-mail: agneshotel.heviz@gmail.com; web: www.agneshotel.hu

2012. július 31-ig 
(Kiemelt napokon felárral! Kiemelt napok: 2012. 04. 28 - 05. 01., 2012. 05. 26-28.) 

akciónk keretében kínáljuk üdülési csomagunkat:
3 nap/2 éjszaka/2 fõ részére 

Pótágyazható szobákban, bõséges regge-
livel, fürdõházunk komplett Wellness-rész-
legének korlátlan használatával (feszített
víztükrû fedett medence, finn szauna,
pezsgõfürdõ, sókamra), ingyenes Wi-Fi
hozzáféréssel, ingyenes, zárt parkoló
használatával 26.900 Ft-tól  (+ idegen-
forgalmi adó 420 Ft/fõ/éj).

A szabad helyek függvényében 
szobafoglalás, egyeztetés a szálloda 

recepcióján lehetséges.

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

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

KKiirráállyy  JJóózzsseeff,,  aa  hháázziiggaazzddaa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkee
ééss  RRááddaayy  MMiihháállyy,,  aa  VVáárrooss--  ééss  FFaalluuvvééddõõkk  SSzzöövveettssééggéénneekk  eellnnöökkee
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Vasárnap a határon túli magyar
óvónõk „Csillagszemû” táborá-
nak délelõtti megnyitása után, 18
órakor a fõtéri nagyszínpadnál
lesz az ünnepélyes megnyitó. A
találkozó résztvevõit Halász János
államtitkár (fõvédnök) köszönti, a
rendezvényt megnyitja és a város
kulcsát átadja: dr. Zombor Gá-
bor országgyûlési képviselõ,
Kecskemét polgármestere (fõvéd-
nök). A megnyitót török, román
belorusz, cseh és ukrán csopor-
tok mûsora színesíti, majd a
programsort a Muzsikás együttes
koncertje és táncház zárja ezen a
napon.

JJúúlliiuuss  99..  hhééttffõõ::

15 órakor kezdõdik a fõtéri nagy-
színpadon a „Gyermekvarázs –
kultúrák találkozása” címû feszti-
válprogram belga, holland,
román, török, szlovák, francia,
osztrák és cseh csoportok fellé-
pésével. 18 órakor tartják a kecs-
keméti modern táncegyüttesek
bemutatkozását, amit a Sön-
dörgõ együttes koncertje és dél-
szláv táncház követ. 22.30-kor
kezdõdik a Romkertben a „Kis éji
zene”.

JJúúlliiuuss  1100..  kkeedddd::

10-tõl 15 óráig a Kecskeméti If-
júsági Otthonban véradó napot
tartanak. 15 órától svéd, angol,
lengyel, szerb, török német,
román és bolgár csoportok mu-
tatkoznak be a fõtéri nagyszínpa-
don, amit  a Fresco Bello olasz
zászlódobáló csoport mûsora,
majd angol aszfalttánc produkció
követ, végül a görög Sirtos együt-
tes koncertje és táncháza zárja a
programsort. 22 órától a Rom-
kertben „Kis éji zene”.

JJúúlliiuuss  1111..  sszzeerrddaa::

15 órától ismét „Gyermekva-
rázs – kultúrák találkozása”

fesztiválprogram kezdõdik,
nyolc külföldi együttes fellépé-
sével a fõtéren.  Itt tartják 17
órakor a Velocipéd parádé,
majd 18 órakor a Kiyo-Kito
Taiko elnevezésû elsõ magyar-
országi japándob-csoport mû-
sorát, amit a Visegrádi Négyek

gálakoncertje követ. 22 órakor
az ír Firkin együttes koncertje és
táncház zárja a fõtéri progra-
mokat. 

JJúúlliiuuss  1122..  ccssüüttöörrttöökk::

15 órától svéd, lengyel, román,
cseh, török, szerb, osztrák és an-
gol együttesek lépnek színpadra
a fõtéren, amit angol-magyar
közös aszfalttánc, majd a Bu-

dapest Klezmer Band és Tom-
pos Kátya koncertje követ. 

22 órától a Lángoló
Leguánok Tûzcsoport elõadá-
sát tekinthetik meg az érdek-
lõdõk, majd a Romkertben is-
mét „Kis éji zene” veszi kez-
detét.

JJúúlliiuuss  1133..  ppéénntteekk::

10 órától Magyarország öröme na-
pot tartanak a fõtéren, amelyen a
Magyar Honvédség Dísz- és Korona-
õrzõ Õrség és a Készenléti Rendõr-
ség fúvószenekarának díszkivonulá-
sa és parádéja nyitja a sort. A Szent
Korona másolata 11 órától 13 órá-
ig megtekinthetõ lesz a Nagytemp-
lomban. Ez alkalomból dr. Zombor
Gábor polgármester mond beszé-
det, s megkoszorúzzák a fõtéri Szent
István szobrot.

15 órától esélyegyenlõségi dél-
utánt tartanak a partnerszervezetek
(Esélyház, Mozgássérült Fiatalok
Egyesülete, AURA Segítõ Kutya Ala-
pítvány, HELPI) közremûködésével.

A fõtéri nagyszínpadon 15 órakor
kezdõdik a magyar gyermekcsopor-
tok fesztiválprogramja. 20.30-kor
ugyanitt adja elõ a Tapolcai Musical
Stúdió, Szörényi-Bródy: István a ki-
rály címû rockoperáját. 22 órától a
Romkertben „Kis éji zene”, a
debreceni PG csoport koncertje lesz.

JJúúlliiuuss  1144..  sszzoommbbaatt::

10 órától a Csalánosi parkerdõ-
ben kezdõdik az Önkéntesség Eu-
rópai Napja. Gyermekprogramok,
kézmûves foglalkozások, nemzet-
közi csoporttalálkozók, bemutatók,
workshopok, sportversenyek, vetél-
kedõk, bográcsparádék színesítik
az erdei együttlétet. 18 órakor a
fõtéren a Szentegyházi Gyermek
Filharmónia (Hargita megye),
majd 20.30-tól a kecskeméti Bo-
hém Ragtime Band ad koncertet. 

JJúúlliiuuss  1155..  vvaassáárrnnaapp::

Térzene a fõtér több pontján: a Szent-
egyházi Gyermek Filharmónia ének-
mûsorával. 10 órakor a városházán
kitüntetési ünnepséget tartanak, hiva-
talosan értékelve és bezárva a XII. Eu-
rópa Jövõje Nemzetközi Gyermek- és
Ifjúsági Találkozó programsorozatát.
A záróünnepség 18 órakor kezdõdik
a fõtéren. Ezután a Csík zenekar ad
koncertet, majd lézershow, fényfestés
és tûzijáték búcsúztatja az idei
Csiperó fesztivál résztvevõit.

XII. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek− és Ifjúsági Találkozó

Csiperósok fesztiválja Kecskeméten
JJúúlliiuuss  88..  ééss  1155..  kköözzöötttt  iissmméétt  mmeeggrreennddeezziikk  aa  CCssiippeerróó  nnéévveenn  kköözziissmmeerrtt
nnaaggyysszzaabbáássúú  ttaalláállkkoozzóótt  KKeeccsskkeemméétteenn..  AA  kkiivváállóó  mmiinnõõssííttééssûû  mmûûvvéésszzeettii
ffeesszzttiivváálloonn  eezzúúttttaall  iiss  kkééppvviisseelltteettii  mmaaggáátt  EEuurróóppaa  mmiinnddeenn  oorrsszzáággaa..  AA  ffiiaa--
ttaallookk  ttáánnccooss--zzeennééss  pprroodduukkcciióókk  ssookkaassáággáátt  mmuuttaattjjáákk  bbee  aa  ffõõttéérrii  nnaaggyy--
sszzíínnppaaddoonn,,  aazz  iitttt  ttööllttöötttt  eeggyy  hhéétt  ssoorráánn..  MMáárr  sszzoommbbaattoonn,,  aa  kküüllffööllddii  ccssoo--
ppoorrttookk  éérrkkeezzéésséétt,,  ffooggaaddáássáátt  kköövveettõõeenn  eellkkeezzddõõddiikk  aa  ffõõttéérrii  pprrooggrraammssoo--
rroozzaatt  aa  NNaavvrraanngg  vviilláággzzeennee  kkoonncceerrtttteell,,  2200..3300--kkoorr..

JJúúlliiuuss  88--ttõõll  1155--iigg::
NNiijjaatt  AAyyvvaazz  ((TTöörröökkoorrsszzáágg))  ffoottóókkiiáállllííttáássaa  török emberekrõl a Kossuth téren.
Határon túli magyar óvónõk „„CCssiillllaaggsszzeemmûû”” szakmai tábora. 
„„KKiinnccsskkeerreessõõ”” – magyar irodalmi gyermektábor.

JJúúlliiuuss  88--ttóóll  1111--iigg::
A Technika és Tudomány Házban a VViisseeggrrááddii  NNééggyyeekk  ZZeennee  hhaattáárrookk
nnééllkküüll – határokon átívelõ kultúra címû zenei mûhelymunkája.

JJúúlliiuuss  99--ttõõll  1122--iigg::
Külön beosztás alapján a külföldi csoportok számára a Kecskeméti
Városháza dísztermének megtekintése. 
A Kecskeméti Strandon ssáárrkkáánnyyhhaajjóó  bbeemmuuttaattóókk és versenyek a Ba-
jai Sárkányhajó Klub vezetésével.

JJúúlliiuuss  99--ttõõll  1133--iigg::  
Külön beosztás alapján a külföldi csoportok „„EEmmbbeerr  ééss  ttáájj  ––  mmaaggyyaarr
ppaarraasszzttmmúúlltt”” programja Bugacon.
15-18 óra között a fõtéren „„KKeeccsskkeemmééttii  jjááttsszzóóttéérr:: természetes anya-
gok és kismesterségek, élõ hagyományok”. 

EEGGYYÉÉBB  EESSEEMMÉÉNNYYEEKK
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A kecskeméti Hotel Három Gú-
nár külön bejáratú – a Batthyány
utca felõl – Club Bellagio Sörözõ-
je továbbra is ideális feltételeket
kínál azoknak a társaságoknak,
amelyek szívesen kötik össze a
baráti étkezést, sörözést, beszél-
getést néhány biliárd vagy darts
partival. És persze mindenkinek,
aki felhõtlen szórakozásra vágyik.

Tavaly új meglepetéssel rukkolt
elõ a Club Bellagio, mégpedig
egy mérsékelt áron kínált új me-
nürendszerrel: Hétfõtõl péntekig
háromféle levesbõl és hatféle fõ-
ételbõl választhat, aki 11.30 és
13.30 között betér ebédelni a re-
mek hangulatú sörözõbe. A spe-
ciális menüsor hamar népszerû
lett, hiszen az ételek nagyon fino-
mak, kiadósak, s a kibõvült vá-
lasztékot is rendre úgy állítják

össze, hogy mindenki találhasson
benne kedvére valót. Természete-
sen mindig gondolnak a vegetári-
ánus vendégekre is.

A héten például, amikor arra
jártunk, ezt a menüsort kínálta a
Hotel Három Gúnár Club
Bellagio Sörözõje választékként
az ebédelni betérõ vendégeinek: 

LLeevveesseekk::
Húsleves eperlevéllel
Tejfölös gombaleves

Egres leves
FFõõéétteelleekk::

Rántott sertésszelet, rizi-bizi
Kunsági pulykamell tekercs 

joghurtos salátával
Csikós tokány tésztával

Bolognai spagetti
Ropogós csirkeszárnyak 

sültburgonyával
Fûszeres sajttal töltött paprika

rántva, burgonyapürével
És ennek a menünek az ára mind-
össze 900 forint. Sõt, a fiataloknak
még olcsóbb, hiszen a most elkez-
dõdött nyári szünidõben 100 forin-
tos kedvezményt adnak azoknak,
akik felmutatják a diákigazolvá-
nyukat. Üdülési csekket, SZÉP Kár-
tyát (OTP, MKB, K&H), étkezési kár-
tyát és utalványt elfogadnak (Ticket
Restaurant/Edenred, SodexoPass,
Cheque Dejeuner, Posta Paletta,
Erzsébet utalvány).

HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  
CClluubb  BBeellllaaggiioo

KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  11--77..
TTeell..::  7766//448833--661111  

wwwwww..hhootteellhhaarroommgguunnaarr..hhuu

Club Bellagio Söröző
Népszerű menü – diákkedvezménnyel

AA  kkeeccsskkeemmééttii  XXIIII..  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee
NNeemmzzeettkköözzii  GGyyeerrmmeekk--  ééss  IIffjjúússáággii
TTaalláállkkoozzóónn  rréésszzttvveevvõõ  kküüllffööllddii  ccssoo--
ppoorrttookk::
AAnngglliiaa:: Increase the Peace break-
tánc-csoport (Gloucester), AAuusszzttrriiaa::
Sternschule tánccsoportja (Deutsch-
landsberg), OJAD ifjúsági munka-
csoport (Dornbirn), BBeellggiiuumm:: Ifjúsági
Fúvós zenekar (Hamont), De
Piccolo's Kórus (Neerpelt), Belorusz-
szia: Ivanovo Gimnázium tánccso-
portja (Ivanovo), BBuullggáárriiaa::
ZVANCHE gyermek néptánccsoport
(Shumen), CCsseehhoorrsszzáágg:: Okresanek
néptánccsoport (Okrisky), Tripcat Ze-
nekar (Prága), FFrraanncciiaaoorrsszzáágg: 3 Cités
színjátszó csoport (Poitiers), HHoollllaann--
ddiiaa: Schoot Ifjúsági Zenekar
(Schoot), HHoorrvvááttoorrsszzáágg:: Gyermek
csoport (Pélmonostora), IIzzllaanndd::
Arstidir világzenei együttes
(Reykjavik), JJaappáánn: Hagyományõrzõ
csoport (Kobe), LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: Piros-
ka tánccsoport (Poznan), Masala
Sound System (Varsó), Ifjúsági tánc-
csoport (Wadowice), NNéémmeettoorrsszzáágg::
Ifjúsági színjátszó kör (Rüsselsheim),
OOllaasszzoorrsszzáágg::  Ifjúsági média-csoport
(Lucca), RRoommáánniiaa:: Primavera Tánc-
együttes (Bukarest), Márton Áron
Gimnázium Zsigora Néptánc-

együttese (Csíkszereda), Step Dance
Táncegyüttes (Gyergyószentmiklós),
Jubilate Gyermekkórus (Marosszent-
györgy), Néptánc csoport (Méra),
HÍD Egyesület gyermek csoportja
(Nagyszeben), Magyarház Csángó
kórusa (Pusztina), Székely Mikó Kollé-
gium néptánccsoportja (Sepsiszent-
györgy), Gyermekfilharmónia (Szent-
egyháza), Rügyecskék Néptánccso-
port (Szászrégen), SSvváájjcc:: Ifjúsági
Szimfónikus Zenekar (Wil), Svédor-
szág: De La Gaesthetics Gimnázium
mûvészeti csoportja (Lidköping),
Dalängskolan zenei csoportja
(Lidköping), SSzzeerrbbiiaa:: József Attila Is-
kola csoportja (Bácskertes), Kiss Im-
re Mûvelõdési Kör divattánccsoport-
ja (Péterréve), Manó Gyermek
Néptáncegyüttes (Újvidék), SSzzlloovváá--
kkiiaa:: Kisvarsás Néptáncegyüttes
(Alsószeli), DMS Trió (Pozsony), Ma-
gyar Nemzetiségi Mûvelõdési Inté-
zet énekkara (Lendva), TThhaaiifföölldd::
STW Iskola (HUA-IN), TTöörröökkoorrsszzáágg::
Kabatas Középiskola néptánccso-
portja (Isztambul), Korfez – hereke –
Nuhcimento Lisesi tánccsoportja
(Isztambul), Ticaret iskola néptánc
csoportja (Rodostó), Aka iskola tánc-
csoportja (Rodostó), UUkkrraajjnnaa:: Blitz
Táncmûvészeti Stúdió (Ungvár).

Remek kiállítás nyílt a napokban a
kecskeméti Cifrapalotában: A Ka-
tona József Múzeum új szerzemé-
nyeit, a tiszakécskei KKoovvááccss  MMiikkllóóss
kékfestõ mester válogatott mun-
káit tárták közszemlére. A tárlatot
Gaál József, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara

elnöke (felvételünkön balra) nyi-
totta meg. A színes kísérõprogra-
mok után Tajti Erzsébet tanár-
helytörténész tartott tájékoztatót
az érdeklõdõknek a tiszakécskei
kékfestõ hagyományokról.

A rendezvény végén a kék-
festõ mester 15 gyönyörû asz-
talterítõt adományozott a sze-
gény családok napi étkezteté-
sét végzõ Wojtyla Háznak, amit
az intézmény vezetõje, Farkas
P. József (felvételünkön jobbra)
vett át az idõs népmûvésztõl.

A Székelyné Kõrösi Ilona tör-
ténész-fõmuzeológus és
Merinu Éva néprajzkutató-mú-
zeumpedagógus rendezte kiál-
lítás október 14-éig tekinthetõ
meg. 

Mesteri munkákCsiperós csoportok

AAkkii  eeggyysszzeerr  bbeettéérr  iiddee  eebbééddeellnnii,,  bbiizzttoossaann  ttöörrzzssvveennddéégg  lleesszz
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Az Orgovány és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél 2011-ben 7
százalékos volt a betétnövek-
mény az egy évvel korábbihoz
képest, ennek az emelkedésnek
a harmadát vitték el az ügyfelek
a történtek hatására – tudtuk
meg GGeelllléérrtt  IImmrree ügyvezetõ
igazgatótól. Aki azonban biztos
abban, hogy partnereik jelentõs
része tudja és kontrollálja: az
Orgovány és Vidéke Takarék-
szövetkezet is többszörösen biz-
tosított és megfontolt, felépített
pénzügyi stratégiát folytat. Rész-
ben ennek köszönhetõ, hogy a
takarékszövetkezeti szektor a
válság ideje alatt is stabil és lik-
vid maradt, miközben üzleti
megítélése, ismertsége és elis-
mertsége folyamatosan javult. 

––  MMiillyyeenn  vvééddeettttssééggeett  jjeelleenntt  aazz
üüggyyffeelleekknneekk  aazz  aa  ttéénnyy,,  hhooggyy  aazz
oorrggoovváánnyyii  ttaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett
OOTTIIVVAA  ttaagg??

– Az OTIVA Magyarország
legnagyobb és legerõsebb ta-
karékszövetkezeti intézményvé-
delmi rendszere. Az OTIVA tag
hitelintézetek kölcsönös garan-
cia rendszere a szövetkezetet
védi,  egyúttal valamennyi beté-
tes pénzét is védi. Az Országos
Intézményvédelmi Alap fennál-
lása során soha nem ment
csõdbe OTIVA tag hitelintézet,
takarékszövetkezet. A 106 tag
szoros szövetsége, az OTIVA
tartaléktõke alapja a jövõben is
garantálja az ügyfelek pénzé-
nek biztonságát. Magyarország
126 takarékszövetkezetébõl
102 OTIVA tag, közöttük mi is.
A Soltvadkert és Vidéke Taka-
rékszövetkezet azonban nem
tartozott ehhez a tagsághoz.

––  AAzz  OOTTIIVVAA  ttaaggssáágg  ffoollyyaammaatt
eelllleennõõrrzzéésseekkkkeell  iiss  eeggyyüütttt  jjáárr??

– A vizsgálatok – sok más

szempont mellett – kitérnek arra
is, hogy meghatározott kocká-
zatokra rendelkezésre álljanak
a megfelelõ tartalékolási és biz-
tonsági összegek. Jövedelmezõ-
en gazdálkodunk, hiteleink biz-

tonságát az ügyfélszerkezet, il-
letve a minõsített ingatlanva-
gyon védi. Úgy ítéljük meg,
hogy a rendelkezésünkre álló
saját pénzeszközök, biztonsági
rendszerek, saját tõke, kifizetési
pénzalap lehetõvé teszi, hogy a
betétes minden forintját ki tud-
juk fizetni. 

––    AAzz  OOrrggoovváánnyy  ééss  VViiddéékkee  TTaa--
kkaarréékksszzöövveettkkeezzeetteett  aazz  eeggyyiikk  lleegg--
nnaaggyyoobbbb  ééss  lleeggssiikkeerreesseebbbb  hhaazzaaii
ttaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeettkkéénntt  ttaarrttjjáákk
sszzáámmoonn..  HHooggyyaann  jjeelleenniikk  eezz  mmeegg
aa  sszzáámmookk  ttüükkrréébbeenn??

– Pontos adataink az OTIVA
honlapján elérhetõk. Pénzinté-
zetünk a szektorban a legna-
gyobb mérleg-fõösszeggel, hi-
tel- és betéti állománnyal, saját
tõkével és tartalékkal rendelke-
zik. A saját vagyonunknak te-
kinthetõ eszközállomány 5 milli-
árd feletti, a saját tartalék 6 mil-
liárd forint nagyságrendû, hitel-

állományunk nettó 43 milliárd,
betétállományunk pedig 60 mil-
liárd. A teljes mérleg-fõösszeg
73 milliárd. Hogy most csak né-
hány fontosabb sarokszámot
idézzek… Természetesen ezzel a
vagyontömeggel tudjuk elsõsor-
ban garantálni a felénk irányuló
követeléseket. A mögöttes
elõbb említett biztonsági rend-
szert efelett kell érteni. 

––  ÉÉrrddeekkeess  jjeelleennsséégg,,  hhooggyy  mmíígg
aazz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddeekk  aa  bbaannkksszzeekk--
ttoorrbbaann  jjeelllleemmzzõõeenn  aa  nnaaggyyvváárroo--
ssookk  ffeelléé  vvaallóó  ttöörreekkvvééss  jjeeggyyéébbeenn

tteelltteekk,,  aaddddiigg  aa  ttaakkaarréékksszzöövveettkkee--
zzeetteekk  ttööbbbbssééggee  mmeeggõõrriizzttee  vviiddéé--
kkii,,  kkiissvváárroossii  ggyyöökkeerreeiitt..  EEzzeekk  kköö--
zzéé  ttaarrttoozziikk  aazz  öönnöökk  ppéénnzziinnttéézzeettee
iiss..  MMiiéérrtt  rraaggaasszzkkooddnnaakk
OOrrggoovváánnyyhhoozz??

– A takarékszövetkezet a ma-
gyar szövetkezeti hitelintézeti
rendszer domináns megjelenési
formája. Eredetileg egy-egy fa-
luhoz kötõdõen alakultak
1958-60-tól. Létrejöttükben
meghatározó szerepe volt an-
nak, hogy a mezõgazdasági
egyéni termelés kibontakozásá-
hoz és a polgárosodó létformá-
hoz szükség volt a helyi igénye-
ket kielégítõ hitelintézetekre. A
mi takarékszövetkezetünk itt,
Orgoványon alakult 50 évvel
ezelõtt, és ma 1800-ra tehetõ a
jegyzett tagok száma. S ha 10-
15 évvel ezelõtt fel is merült a
„városba áttelepíteni a közpon-
tot” kérdése, végül maradtunk

itt. Ebben a döntésben benne
van az is, hogy vezetõ munka-
társaink és tisztségviselõink
többsége idevaló, de sok min-
den más is ideköt bennünket.
Mindez részét képezi annak a
habitusnak, ami a takarékszö-
vetkezeti lét alapja.  

––  ÉÉss  aannnnaakk  aazz  éérrttéékkrreennddnneekk,,
iilllleettvvee  üüzzlleettppoolliittiikkáánnaakk  iiss,,  aammeellyy
mmeeggkküüllöönnbböözztteettii  õõkkeett  aa  kkeerreess--
kkeeddeellmmii  bbaannkkookkttóóll..  

– A szövetkezeti hitelintézetek,
közöttük az Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet kiemelkedõ
szerepet tölt be a vidéki lakos-
ság, a kis- és középvállalkozá-
sok, kistérségek pénzügyi szol-
gáltatással történõ ellátásában,
a vidékfejlesztésben. Sokat tet-
tünk azért, hogy a társadalom
széles rétege ne szoruljon ki a
pénzügyi szolgáltatásokból. A
szövetkezeti kirendeltségek szá-
ma az összes hitelintézeti fiók
40 százalékát teszi ki. A telepü-
lések harmadán a szövetkezeti
hitelintézetek kizárólagos pénz-
ügyi szolgáltatók. A mi takarék-
szövetkezetünk például – a köz-
ponttal együtt – 9 fiókot üze-
meltet, városokban, falukban:
Kecskeméten, Nagykõrösön,
Izsákon, Bugacon, Ágasegy-
házán, Helvécián, Ballószögön,
Jakabszálláson. Univerzális kis-
bank vagyunk. A szolgáltatások
skáláján szinte fel tudjuk venni a
versenyt a kereskedelmi ban-
kokkal, emellett  a múltunkból
adódóan tevékenységünkben
helye van olyan alapértékeknek,
mint a szolidaritás, méltányos-
ság, bizalom, lojalitás, rugal-
masság és a kölcsönösen elõ-
nyös együttmûködés. Alapvetõ
irányultságunk a lakossági
pénzügyek – beleértve a lakos-
sági hitelügyleteket is – mellett a
kis- és középvállalkozások mû-
ködésével és üzemelésével
összefüggõ szolgáltatás, vala-
mint fejlesztési törekvéseikkel
való törõdés. Hitelezési politi-
kánkban a kockázatok optimali-
zálására törekszünk. A betéte-
kért tisztes, versenyképes kama-
tot fizetünk.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
A siker alapja: garantált, kontrollálható biztonság
NNiinnccss  aazz  oorrsszzáággbbaann  ttaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett,,  aammeellyynneekk  ––  aa  1177  eezzeerr  üüggyy--
fféélllleell  rreennddeellkkeezzõõ  ssoollttvvaaddkkeerrttii  ttaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett  eennggeeddééllyyéénneekk  vviisszz--
sszzaavvoonnáássaa  ééss  aazz  iinnttéézzmméénnyy  vvééggeellsszzáámmoolláássáánnaakk  eellrreennddeellééssee  nnyyoommáánn
––  nnee  kkeelllleetttt  vvoollnnaa  sszzeemmbbeennéézznniiee  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  aazzzzaall,,  hhooggyy  aazz  üüggyy--
ffeelleekk  eeggyy  rréésszzee  eellbbiizzoonnyyttaallaannooddootttt,,  ssookkaann  kkéérrddéésseekkeett  tteesszznneekk  ffeell,,  ss
aakkaaddnnaakk  oollyyaannookk  iiss,,  aakkiikk  kkiivveesszziikk  bbeettééttjjeeiikkeett..  HHoollootttt  jjeelleennttõõss  ttööbbbb--
ssééggbbeenn  vvaannnnaakk  aazz  oollyyaann  ggaarraannttáálltt  bbiizzttoonnssáággúú  ttaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeetteekk,,
aammiillyyeenn  aazz  oorrggoovváánnyyii  nnéévveenn  mmééllttáánn  kköözziissmmeerrtt  ppéézziinnttéézzeett..  
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A kecskeméti Menhely az Állato-
kért Alapítvány Kutyajuniálist
rendezett a napokban a széc-
henyivárosi Vízmû Dombnál,
amit egy sikeres örökbefogadó
akcióval kötöttek egybe. Ennek
köszönhetõen három elárvult
kutyus is gazdára talált ezen a
hétvégén. 

A rendezvényre kilátogató ál-
latbarátokat és örökbefogadó-
kat, különféle programokkal és
bemutatókkal várták a szerve-
zõk. A Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság munka-
társai a kábítószerekrõl és azok
veszélyeirõl, valamint az állatvé-
delem fontosságáról és szabá-

lyairól tartottak tájékoztatót.
Hektornak, a fõkapitányság ká-
bítószer keresõ kutyájának lát-
ványos bemutatóját sokan meg-
tapsolták.

Dr. Mezõ Tibor állatorvos
hasznos egészségügyi tanácso-
kat adott a gazdiknak ezen a ju-
niálison, miközben a gyerekek a
helyi Vadaskert pónilovaival ba-
rátkoztak, majd megismerked-
hettek az arcfestés és a bûvész-
kedés trükkjeivel is. Általános si-
kert aratott a Guinness rekorder
világbajnok, Nick Árpád bemu-
tatója, akinek állatok iránti sze-
retete ugyancsak közismert. (Fo-
tó: Hamar György) 

Kutyajuniális

KKeerreessüünnkk  sszzoommbbaattrraa  ééss  vvaassáárrnnaapprraa  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz--
bbaa  öönnkkéénntteesseekkeett::  éétteellkkiioosszzttáásshhoozz,,  mmoossooggaattáásshhoozz,,
ttaakkaarrííttáásshhoozz,,  kkoonnyyhhaaii  sseeggééddmmuunnkkáákkhhoozz..  AAllkkaall--
mmaannkkéénntt  22--33  óórraa..

AAzz  öönnzzeettlleennsséégg  kküüllöönnööss  öörröömmee  mmiinnddeenn  mmáássoodd--
ppeerrccéérrtt  kkáárrppóóttooll..

ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett  aa  7766//550055--004411--eess  vvaaggyy  aa
3300//992255--11665544--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn,,  ééss  aa
ttiittkkaarrssaagg@@cciivviillnnaapplloo..hhuu  ee--mmaaiill  ccíímmeenn..

❋ ❋ ❋

KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  aakkii  ttuudd,,  sseeggííttsseenn:: Szükségünk len-
ne tartós élelmiszerekre, étolajra, rizsre, cukor-
ra, sóra, konzervekre, zsírra, almára, burgonyá-
ra, rezsóra, takarókra, párnákra. A felajánlások
leadhatók a Wojtyla Házban (Kecskemét,
Egressy utca 5.) Telefonszám: 76/505-041. Se-
gítsenek, hogy minél több emberhez jusson el ez
az üzenet!

Segítõket vár
a Wojtyla Ház

EEllaaddóó  KKeeccsskkeemmééttttõõll  40 km-re Tószegen a horgász-
tótól 20 m-re egy 800 négyzetméteres hobby, épí-
tési telek. Irányár: 500 ezer forint. Érdeklõdni: 06-
20/525-2933.

MMááttrraasszzeennttiimmrréénn a Silver Club Hotelben eladó
1 szobás, amerikai konyhás, teraszos apartman
1 hetes üdülési joga. Cserélhetõ Hajdúszoboszlói,
Soproni és Harkányi üdülési jogra. Irányár: 400
ezer forint. Érdeklõdni: 06-20/929-0200.

APRÓHIRDETÉSEK

GARÁZS hosszú távra KIADÓ
a belvárosban. Tel.: 20/9626−279
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Az avatást megelõzõ ünnep-
ségen a fõapát, dr. Várszegi
Asztrik a 127. zsoltárból a kö-
vetkezõ idézetre utalt: „Ha az
Úr nem építi a házat, hiába dol-
goznak azon annak építõi. Ha
az Úr nem õrzi a várost, hiába
vigyáz az õrizõ.” A fennkölt sza-
vak után a fõapátság vezetõje
áldást kért a kivitelezõkre.

Ezután az Reoleved-Sikkes
Architects építész stúdió holland
vezetõje, Dick Sikkes köszöntõje
következett, aki elmondta, hogy
ilyen komplex tervezési feladat
nemhogy Magyarországon, de
Európában sem igen fordul elõ. 

Az 1990-ben alapított
Merkbau Kft. 1997-ben már el-
nyerte az Építõipari Mesterdíjat a

Velux Magyarország Kft. Marke-
ting és Kereskedelmi Központ
megépítéséért – tudtuk meg KKnnáább
JJáánnoossttól, a Merkbau Kft. egyik ve-
zetõ tulajdonosától, aki az ünnepi
köszöntõjében köszönetet mon-
dott a megrendelõnek, a tervezõ-

nek, a mûszaki ellenõröknek, ille-
tõleg az Építészeti Nívódíjat elbí-
ráló bizottság tagjainak, és nem
utolsó sorban munkatársainak.

Beck Sándor, a Pannonhalmi
Fõapátság fõmérnöke a

Merkbau Kft. vezetõsége mellett
méltatta a kivitelezõ cég helyi ve-
zetõinek munkáját, köszönetet
mondva Katona Ferencnek, Vér-
tesaljai Ádámnak, Horváth And-
rásnak és Huczek Sándor brigád-
vezetõnek.

A nívódíjat odaítélõ bíráló bi-
zottság nevében Pallay Tibor, az
Építési Vállalkozók Országos Szö-
vetsége Építõipari Ágazati Párbe-
széd Bizottságának vezetõje átfo-
góbb ismertetõt tartott, amelyben

Pannonhalmát úgy jelle-
mezte, mint egy élettel teli
helyet, ahol építészeti
szempontból is mindig
történik valami, majd
részletezte a bírálóbizott-
ság döntésének indokait
az új létesítmény pontos
paramétereinek a bemu-
tatásával.

Az ünnepség pohárkö-
szöntõjét a 110 éves Ma-
gyar Építõmûvészek Szövet-

ségének elnöke, Kálmán Ernõ, és
az Építéstudományi Egyesület el-
nöke, dr. Nagyunyomi-Sényi Gá-
bor tartotta, ugyancsak dicsérõ
szavakkal illetve a Pannonhalmi
Apátság vendégfogadójának  ter-
vezõjét és kivitelezõjét.

Nívódíjas lett a Merkbau Kft. 

Halasiak remeklése Pannonhalmán
AA  kkiisskkuunnhhaallaassii  MMeerrkkbbaauu  KKfftt..  22001111  ddeecceemmbbeerréébbeenn  vveehheettttee  áátt  aazz  ÉÉppííttéé--
sszzeettii  NNíívvóóddííjjaatt,,  aammiitt  aa  ppaannnnoonnhhaallmmii  VViiaattoorr  AAppááttssáággii  ÉÉtttteerreemm  ééss  BBoorrbbáárr
ééppüülleett  ggeenneerráállkkiivviitteelleezzõõjjeekkéénntt  éérrddeemmeelltt  kkii..  AA  nníívvóóddííjj  mmeelllléé  jjáárróó  bbrroonnzz--
ttáábblláátt  eezz  éévv  mmáájjuuss  hhaarrmmaaddiikkáánn,,  üünnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  hheellyyeezzttéékk  eell
aazz  aappááttssáágg  vveennddééggffooggaaddóójjáánnaakk  kkõõffaalláánn..

– Igazodunk a vásárlói igények-
hez. A kereslet már egy ideje el-
mozdult az egészséges táplálko-
zás irányába, ennek jegyében tör-
ténnek a termékfejlesztéseink is. A
minõség elkötelezettjeiként termé-
keink nagyon finomak, a visszajel-
zések is pozitívak. Mindezek arra
sarkallták a cégünket, hogy újabb
péksüteményeket dobjunk piacra,
ezúttal egyszerre többet is – nyilat-

kozta lapunknak a termékfejlesz-
tésekrõl CCssiikkáásszz  JJáánnooss, a Kiskun-
félegyházi Malom Kft. ügyvezetõ
igazgatója. – Elsõként említeném
a teljes kiõrlésû liszttel készült puf-
fancsot, mely a zsemlefélék között
ad új alternatívát az egészséges
táplálkozás híveinek. Újdonsá-
gunk a kornspitz péksüteménycsa-
lád: már sikerrel mutatkozott be a
kornspitz áfonyás táska. Ahogy a
szilvás kornspitz pacsni is, melyet
valódi gyümölccsel töltünk. Aki
szereti a házias ízû szilvás gombó-
cot, annak ez a termék biztosan
elnyeri tetszését. A napokban ér-

kezik az üzletekbe a kornspitz po-
gácsa és sajtos táska. Most került
a polcokra a túrópogácsánk,
mely szintén házias receptúrával

készül. Fogadtatása már az elsõ
napon nagyon biztató volt.

– Egy többlépcsõs, jelentõs
mértékû beruházás eredménye-
ként korszerûbb gépeket állítot-
tunk munkába, és bõvítettük
üzemegységünket az elmúlt évek-
ben. Ennek köszönhetõen a napi
munka sokkal hatékonyabb lett,
és gazdaságosabbá vált a termé-
kek elõállítása. Ezzel azonban
nem álltunk le. Egy még nagyobb
beruházás elõtt állunk, mellyel
hamarosan tovább tudjuk emelni
pékáruink minõségét, illetve a vá-
sárlóink és partnereink kiszolgálá-
sának színvonalát – árulta el az
igazgató. – Folyamatosan bõvít-
jük az üzlethálózatunkat is a me-
gyén belül és kívül egyaránt. Nem
titkolt célunk a budapesti és kör-
nyékbeli vásárlók meghódítása. A
közeljövõben pedig egy újabb
kecskeméti szaküzletünk lesz a
Szolnoki út elején, az aluljárótól
nem messze.

A Félegyházi Pékség újdonságai
AA  KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzii  MMaalloomm  KKfftt..  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáássbbaann  11999999--ttõõll  vvééggzzii
mmaalloomm--  ééss  ssüüttõõiippaarrii  tteerrmméékkeekk  ggyyáárrttáássáátt  ééss  éérrttéékkeessííttéésséétt..  AA  110000  sszzáázzaa--
lléékk  mmaaggyyaarr  ttuullaajjddoonnúú  ccéégg  jjeelleennlleegg  448800  ffõõnneekk  nnyyúújjtt  mmeeggééllhheettéésstt..  ÖÖtt  éévvee
IISSOO  mmiinnõõssééggiirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerr  aallaappjjáánn  ddoollggoozznnaakk..  AAzz  áállttaalluukk  mmûûkköödd--
tteetteett  FFéélleeggyyhháázzii  PPéékksséégg  sszzaakküüzzlleetteeiinneekk  vváássáárrllóóii  iirriiggyyllééssrree  mmééllttóó  hheellyyzzeett--
bbeenn  vvaannnnaakk,,  hhiisszzeenn  eezzeekkbbeenn  aa  nnaappookkbbaann--hheetteekkbbeenn  eeggyymmáásstt  éérriikk  aazz  úújj--
ddoonnssáággookk  aa  ppéékkssüütteemméénnyyeess  ppoollccookkoonn..  AA  ffiinnoommaabbbbnnááll  ffiinnoommaabbbb,,  hháázzii--
aass  íízzeessííttééssûû  tteerrmméékkeekk  mmáájjuussbbaann  ddeebbüüttáállttaakk  aa  BBuuddaaii  VVáárrbbaann  mmeeggrreennddee--
zzeetttt  II..  KKeennyyéérr--  ééss  PPéékkssüütteemméénnyy  FFeesszzttiivváálloonn..

––  AA  lleeggffoonnttoossaabbbb,,  hhooggyy  aa  vveevvõõ
eellééggeeddeetttt  lleeggyyeenn,,  hhiisszzeenn  nnaapp  mmiinntt
nnaapp  nneekkiikk  ssüüttjjüükk  kkeennyyeerreeiinnkkeett,,
ppéékkáárruuiinnkkaatt  ––  vvaalllljjaa  CCssiikkáásszz  JJáánnooss
iiggaazzggaattóó
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A Lestár tér 2. szám alatt  találha-
tó egy esztétikus ajándék üzlet,
ahol a jellegzetes édességek és
italok mellett sokféle népmûvésze-
ti ajándéktárgyat, kézimunkát,
porcelánt kínálnak a hazai és kül-
földi vendégeknek. Itt minden
korosztály megtalálja – ballagá-
sokra, esküvõkre, névnapokra,
születésnapokra, baráti összejö-
vetelekre – azt a kecskeméti jelle-
gû ízléses ajándékot, emléktár-
gyat, amivel szeretteit meglepheti. 

Kedves vásárlóikat az alábbi idõ-
pontokban várják a Senatorban:
Hétfõtõl péntekig 10-tõl 18 óráig,
szombaton 10-tõl 13 óráig.

Senator – a belváros szívében DON PULI
Pizza szolgálat

�� Pizzák
�� Spagettik
�� Frissensültek
�� Bab ételek
�� Gyros tál 

görög salátával

Nyitva: mindennap
11−23 óráig

76/717−075



2012. június 1155www.civilnaplo.hu

Június elsõ hétvégéjén ötven
Porta-aktivista gyûjtötte az ille-
gálisan lerakott hulladékot a
fülöpszállási Kígyósi csatorna
hat kilométeres szakaszának
környékén.

A kecskeméti Porta Közhasznú
Egyesület tagjai gyakorlott sze-
métszedõk, felkutatták a Kiskun-
sági Nemzeti Park természetvé-
delmi területein azokat az illegá-
lis szemétlerakókat, ahová a ki-
rándulók már évek óta hordják
a civilizáció melléktermékeit, a
fölöslegessé vált csomagoló-
anyagokat. Legalább hat gyûjtõ-
helyrõl sikerült összeszedni a sö-
rös dobozok, pet palackok, üve-

gek ezreit. A hatalmas mennyi-
ségû – 102 zsák – összegyûjtött

szemetet elszállították a hulla-
déklerakóba. Az aktivistákat a

sikeres akció után finom ebéd-
del várták a szervezõk a Kígyósi
Csárda teraszán. Az egyesület
folytatja környezettisztító munká-
ját újabb természetvédelmi terü-
letek takarításával, illegális sze-
métlerakók felszámolásával. A
K-36-10-00037N számú pro-
jekt a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um támogatásával valósul meg. 

Portások a nemzeti parkban

Százzsáknyi szemetet szedtek

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

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

Rendhagyó környezetvédelmi
órán vehettek részt – a Porta
Közhasznú Egyesület szervezé-
sében – a kecskeméti Magyar
Ilona Általános Iskola diákjai
május 15-én.

A program a kecskeméti
Szentháromság szobornál kez-
dõdött, ahol tájékoztatást kap-
tak a résztvevõk a Porta hulla-
dékmentesítõ akciók K-36-10-
00037N elnevezésû projektrõl,
majd a kiskõrösi Szücsi erdõ fe-
lé vették az irányt, ahol a diák-
sereget Agócs Péter, a Kiskun-

sági Nemzeti Park munkatársa
tájékoztatta a KNP területén ta-
lálható illegális hulladéklera-
kókról. A tanösvény bejárásá-
val a terület láperdeirõl, termé-
szeti értékeirõl kaptak felvilágo-
sítást. Közben összegyûjtötték a
kirándulók által elhagyott hul-
ladékokat. Ezután ellátogattak
a fiatalok Kiskõrös híres szü-
löttének, Petõfi Sándornak az
emlékházához is. 

A projekt a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával
valósult meg.

Környezetvédő diákok
a Szücsi erdőben

Hamvasztó üzemi
szolgáltatás
Hamvasztó Üzem

Kremat Kft.

6342 Drágszél, Külterület
Tel./fax: 78/367-025

20/4789-011
30/9439-860

e-mail: info@krematkft.hu
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