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Érseki vizit az atomerőműnél
A napokban a Paksi Atomerõmûbe látogatott a Kalocsa-kecskeméti Fõegyházmegye delegációja, dr. Bábel Balázs érsek vezetésével. A szomszéd városok –
melyeket csak a Duna választ el
egymástól – régóta szoros kapcsolatot ápolnak. Az atomerõmûvet irányító szakemberek tavalyi kalocsai látogatásának viszonzása volt a mostani érseki
vizit.
A cég elsõszámú vezetõi adtak felvilágosítást a delegáció
tagjainak a paksi létesítmény
szerkezetérõl, mûködésérõl,
biztonságtechnikai megoldásairól, s a részvénytársaság elõtt
álló kimagaslóan jelentõs fejlesztési tervekrõl. Hamvas István vezérigazgató külön is szólt
a fokozott biztonsági intézkedésrõl, a beépített kontrollokról, az emberi tényezõ megha-

tározó szerepérõl, de arról is,
hogy mik teszik fontossá a
nagyberuházás megvalósítását. A tárgyalások folyamán
szóba került az is, hogy az erõmû jelentõsebb összeggel támogatni szeretné a fõszékesegyház

rekonstrukcióját.
Képünkön
Hamvas István vezérigazgató,
dr. Kovács Antal kommunikációs
igazgató, dr. Bábel Balázs érsek,
Farkas P. József koordinátor és
Cziczer János üzemviteli igazgató látható.
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Harcművészek gálája

Felújított óvodák
Kecskeméten
a
Széchenyivárosi
Részönkormányzat
nemrég takarítási
akciót szervezett,
amiben a Juhar
utcai, Akadémia
körúti és a Széchenyi sétányi Óvoda
dolgozói mellett a
gyermekek és szüleik is nagy számban részt vettek.
Lefestették az intézmények kerítését, a fajátékokat, kialakították

Nagyszabású,
látványokban
gazdag esemény színhelye volt
szombaton a megyeszékhely
Messzi István Sportcsarnoka. A
Magyar Nanbudo Szövetség és
a Free Line Sportegyesület
ugyanis itt rendezte meg a Kecskeméti Harcmûvész Bemutatót,
tucatnyi küzdõ sportág részvéte-

lével. A gálán – a Nanbudo
mellett – az Aikido, a Ju-Jitsu, a
Capoeira, a Judo, a Kung-fu, a
Bujutsu
Kai
Kenshin-Ryu,
Baranta, a Thai Chi és a
Sankukai jeles képviselõi is közönség elé léptek, látványos
küzdelmekkel mutatva be felkészültségüket.

VIGYEN SZÍNT A SZÜRKE
HÉTKÖZNAPOKBA!
Õszi akciós apartman árak
a Tisza-parti Termálfürdõben,
Tiszakécskén!
Foglalja le szállását 4*-os apartmanjaink egyikében
vasárnaptól csütörtökig bármely éjszakára,
és töltõdjön fel nálunk hihetetlenül kedvezõ áron!
Az akció idõtartama:
2012. október 1-jétõl 2012. december 23-áig
Az akció legalább 3 éjszaka foglalása esetén érvényes!
Akciós ajánlatunk hétköznapokra (vasárnap éjszakától csütörtök éjszakáig):
1-2 fõ esetén: 13.000 Ft/apartman/éj helyett 8.000 Ft/apartman/éj
3-4 fõ esetén: 18.000 Ft/apartman/éj helyett 14.000 Ft/apartman/éj
5 fõ esetén: 20.500 Ft/apartman/éj helyett 16.500 Ft/apartman/éj
6 fõ esetén: 23.000 Ft/apartman/éj helyett 19.000 Ft/apartman/éj

Az apartman árak tartalmazzák a fürdõbelépõt
az érkezés napjától az elutazás napjáig!
6 éves kor alatt nem számolunk fel szállásdíjat!
Amennyiben két éjszakát szeretne eltölteni nálunk,
válassza kedvezményes õszi csomagajánlatunkat!
Tartalma:
Szállás 2 fõ részére 2 éjszakára 4*-os apartmanban G Kibõvített kontinentális
reggeli G Fürdõbelépõ G Személyenként 1 db egész napos Szaunavilág belépõ
Ingyenes parkolás az apartman mellett
A csomag ára: 28.000 HUF
Foglaljon mihamarabb, le ne maradjon az akcióról!
Amennyiben úgy érzi, hogy barátaira is ráférne egy kis kikapcsolódás,
küldje tovább levelünket!
A termálfürdõben megújult beltérrel, kibõvített szolgáltatásokkal, új wellness- és
gyógyszolgáltatásokkal, szaunavilággal várjuk vendégeinket!
6060 Tiszakécske, Tisza-part, Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363
Web: www.thermaltiszapart.hu G E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

2012. szeptember

Fotókiállítás
Ívek és szegletek címmel kiállítás
nyílik szeptember 27-én 17 órakor a kecskeméti Porta Egyesület
Kossuth tér 5. szám alatti dísztermében, Király László György fotóiból. Az erdélyi erõdtemplomokat megelevenítõ tárlat október 24-ig látogatható.

az óvodák kertjeit, fákat, virágokat, növényeket ültettek.
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Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel

A Város Napja és megszépülései
Mint ismeretes, az elmúlt öt esztendõben október 2-a a Város Napja
Kecskeméten. E jeles alkalomból ünnepi közgyûlést tartanak, illetve kulturális és társadalmi események egész sorát rendezik meg – immár ha gyományosan. Mit tart külön említésre méltónak a programok közül dr.
Zombor Gábor polgármester? – az alábbi interjúból ez is kiderül.
– A hagyományokhoz híven,
ezen a napon a színházi gálamûsorban Kecskemét legkiválóbb
mûvészei lépnek fel most is, és ott
méltó környezetben adjuk át a
legrangosabb díjakat, elismeréseket. Az idei Város Napját különlegessé teszi, hogy ez alkalommal
látjuk vendégül a testvérvárosok
küldöttségeit (ezt korábban a
Hírös Hét keretében tettük). Szintén egyedi lesz, hogy erre a napra
hozzánk érkezik az idei Debreceni
Virágkarneválon harmadik helyezést elért kecskeméti virágkocsi és
a szentkoronás virágkonstrukció
is, amelyeket a fõtéren lehet majd
megtekinteni.
– Kecskeméten mára jelentõsen
megváltoztak, megsokasodtak a
polgármesteri, illetve országgyûlési képviselõi kötelezettségek,
tennivalók. Mi az, amit legszívesebben végez a sokféle szolgálat
közül, és mi az, ami a legterhesebb az ön számára?

Templomkerti
terményáldás

Szeptember 30-án, vasárnap
reggel 8 órakor a mûkertvárosi
Szent Ferenc templomban
mond szentmisét dr. Bábel Ba lázs, Kalocsa-Kecskemét érseke,
majd 9:30-kor a Barátok templomának udvarán megáldja a
Bács-Zöldért Zrt. terményeibõl
rendezett kiállítást.

– Biztosan foglalkoztatja a kér dés: Hogyan tovább 2014 után?
A polgármesterséget vagy képvi selõséget választja?
– Most errõl csak annyit mondhatok, hogy két év hosszú idõ.

Kecskemét szépülését, gazdagodását szolgálja az a II. János Pál
pápát ábrázoló szobor is, amit nemrég avattak fel a Wojtyla Ház
elõtti téren
– Legszívesebben azokat a feladatokat végzem, amelyek eredményeként új munkahelyek jöhetnek létre a városban, hiszen a
legfontosabb a kecskemétiek egzisztenciája. A legterhesebbnek
talán a Kecskemét és Budapest
közötti ingázást érzem, viszont az
ügyeinket a fõvárosban tudom a
leghatékonyabban képviselni.

Ami bizonyos: azt választom, ahol
legjobban tudom majd szolgálni
Kecskemét érdekeit.
– Hamarosan ünnepélyesen
fölavatják a megfiatalított Rákóczi
utat és a Vasútkert egy részét. Mi
változik ezzel a rehabilitációval a
város közösségi életében?
– Még az utómunkálatok hátra
vannak, de máris látni, hogy a

Rákóczi út mennyire népszerû a
kecskemétiek körében. Megváltozott a középsõ sétány és a Vasútkert kinézete és hangulata egyaránt. Ez utóbbi ad majd helyet a
városi rendezvények egy részének,
ahogy egykor. Ami a jövõt illeti: az
intermodális csomópont megépítésével a Rákóczi út rendeltetése
teljesen átértékelõdik. Szándékunk pályázati forrásból megújítani a Városi Mozit is, ami tovább
növeli a térség közösségi életben
betöltött szerepét. Szintén pályázati forrásból hoznánk létre a Belvárosi Galériát. A tervezett intézmény egy többfunkciós közösségi
tér lehet, amelynek egyik helyszíne
a Rákóczi út 4. szám alatt, a volt
Szigma Áruház helyén, a másik
pedig a Szabadság tér 5. szám
alatti, jelenlegi cukrászüzem helyén jöhetne létre. A létesítmény
tovább segítheti majd a Rákóczi út
megújulását. A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” projekt kapcsán ne feledjük azt sem, hogy
annak része a Budai utcai nagypiac szabadtéri részének lefedése,
és a mélygarázs kialakítása, ami a
lakosság részérõl már régebben
megfogalmazott igény volt.

Ínyencek kedvence a Hamilo Pékség
A Hamilo Pékség termékeit ma már
jól ismerik a kecskeméti ínyencek.
A cég cukrász végzettségû vezetõje,
Marton Zoltán, fánkkal és rétessel
indította hajdanán a vállalkozását,
amit a süteményválaszték folyamatos bõvülése kísért, majd a katonatelepi pékség bérbevétele után a
kovásszal készült kenyér és a pékáru is bekerült a kínálatba. Cégének termékeit a hagyományos
technológia és a házias ízek jellemzik. Réteseik tésztáját például ma is
kézzel nyújtják, és a töltelékek is a
klasszikus, nagymamáinktól tanult
receptek szerint készülnek.
Holló Tibor, a közismert lakodalmas és vendégház vezetõje lapunknak elárulta: mindig különös gondot fordít arra, hogy a cége által
rendezett mulatságokon, partikon,
vacsorákon Hamilo sütemények

kellõ választékban kerüljenek a
megterített asztalokra. Mert mint
mondja: ezek a finomságok évek
óta jelentõsen hozzájárulnak a rendezvényeik vendégeinek megelégedettségéhez.
A Hamilo Pékség termékeivel

rendszeresen támogat szociálisan
rászorultakat ellátó intézményeket,
így réteseit és süteményeit örömmel
fogyasztják – többek között – a
kecskeméti Wojtyla Ház gondozottai is. (Felvételünk legutóbbi adományozásuk alkalmával készült.)

Bemutatták a nemzet üdítõitalát
Illõ forma a neves
tartalomnak

A Szentkirályi Ásványvíz Kft. egyéves fejlesztés eredményeként meg alkotta és ünnepélyes keretek között bemutatta a napokban a nemzet
üdítõitalát. A kellemes ízû, szénsavas és frissítõ hatású, Szentkirályi Ásványvíz alapú Aqua Elixis titkos recept alapján, 31 magyar gyógynövény felhasználásával készült és 1 literes kiszerelésben szeptembertõl
kapható a boltokban. Ezen az eseményen avatták fel a környezettudatos társaság saját elõforma gyártó üzemét, amit dr. Budai Gyula parla menti államtitkár és Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke
adott át.
A cég Magyarország egyik legnagyobb kapacitású gyártósorral
(egy telephelyen belül) rendelkezõ ásványvíz forgalmazója fennállásának elmúlt nyolc évében
több mint egymilliárd liter ásványvizet és ásványvíz alapú italokat gyártott. Nem csoda, hogy
továbbra is tartja hazánkban piacvezetõ pozícióját a hasonló
márkatermékeket elõállítók és
forgalmazók népes táborában.
Ráadásul a Szentkirályi Ásványvíz
Kft. az idei elsõ félévben mind
értékben, mind volumenben 22
százalékkal túlteljesítette az elõzõ
év azonos idõszakában elért
eredményeit, amely növekménynek jelentõs részét a klaszszikus
Szentkirályi, Emese ásványvíz termékek és a limonádék adták, de
továbbra is sikeresek a Jégteák
és a Jégvizek is.

Világszínvonal
A világ jelenlegi legkorszerûbb technológiáját magába
foglaló és továbbfejlesztett
HUSKY-rendszert
hazánkban
elõször a Szentkirályi Ásványvíz
Kft. használja. A rendszer továbbfejlesztésének köszönhetõen, az elõforma elõállításának
ciklusa rövidebb, amivel kapacitásnövelés érhetõ el, illetve az
alacsony és magas hõmérsékletû hûtés szétválasztásával, hõcserélõ beépítésével a hûtési

használata során: egyrészt az
elõformát nem szükséges külsõ
gyártótól közúton fuvarozni, és
mivel a PET granulátum alapanyaga lényegesen kisebb helyen elfér, így a szállítási költségek is alacsonyabbak. Másrészt
a gépsor akár 100 százalékban
újrafeldolgozható
flakonok

– nap mint nap arculatot, stílust
teremt, és ezzel nem csak formát, de tartalmat is ad termékeinek, amelyek a nemzeti márka
védjegye alatt az egészséget
szolgálják.
Dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára egyebek mellett elmondta, hogy a hazánkban az
egy fõre jutó éves ásványvízfogyasztás meghaladja a 100 litert,
ami világviszonylatban az elsõ tíz
ország közé sorol bennünket.
Nem véletlen, hogy Magyarországot az ásványvizek hazájának
tartják: több mint 500 kútból
nyernek olyan innivalót, amely
összetétele alapján ásványvíznek
minõsíthetõ.

Példaértékű

Dr. Budai Gyula, Lezsák Sándor és Balogh Levente
energia felhasználásánál jelentõs lesz a megtakarítás. Az új
gépsor teljesítménye – az elõforma súlyától függõen – óránként
33 ezer darab palack. A Szentkirályi Ásványvíz Kft. és az MVM
Partner Energiakereskedelmi Zrt.
ez év áprilisában a ZÖLDÁRAM
termék felhasználására együttmûködési megállapodást kötött,
amelynek fõ célja, hogy együtt
csökkentsék ökológiai lábnyomukat, és lehetõvé teszi, hogy a
cég a környezetet kevésbé terhelõ, megújuló energiaforrásból
származó villamos energiát is
használjon gyártási folyamatai
során. Emellett több fontos környezetkímélõ hatás is jelentkezik
a saját elõforma gyártó üzem

gyártására is képes – Ausztriához hasonlóan szelektíven gyûjtött hulladékok megfelelõ technológiával és feldolgozásával
elõállított – reciklált, PET granulátumból. Az elõforma gyártó
berendezéssel a PET palackos
termékek alacsonyabb környezetterhelése érhetõ el. Az új
üzem kialakításának teljes beruházása 600 millió forintból, önerõbõl és lízing cég közbeiktatásával valósult meg.

100%−ban magyar
A nagyszabású ünnepségen
Lezsák Sándor beszédében kiemelte, hogy száz százalékban
magyar tulajdonú cégrõl van szó,
amely – megfogalmazása szerint

Dr. Budai Gyula szerint több okból is példaértékû a szentkirályi
beruházás. Egyrészt, mert az alkalmazott technológia elsõként
jelenik meg Magyarországon,
másrészt pedig a kormány által
oly fontosnak tartott célok megvalósulását szolgálja, mint a vidék népességmegtartó és foglalkoztatási erejének növelése, vagy
a vidéki életminõség javítása. Az
államtitkár emlékeztette a jelenlévõket arra, hogy Magyarország
sikereinek alapja a magyar vidék, ahol kiemelten fontos szerep jut az életképes agrár- és
élelmiszeripari beruházásoknak.
Balogh Levente , a Szentkirályi
Ásványvíz Kft. tulajdonos-ügyvezetõje néhány adattal támasztotta alá a cég nagyságrendjét, és
sikerének évtizedes állomásait.
Mint elmondta: az ország egyik
legnagyobb kapacitású gyártó(folytatás az 5. oldalon)

SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ KFT
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Till Attila és Balogh Levente
(folytatás a 4. oldalról)
sorával rendelkeznek, s bár
2007 óta a cégük gyártja a flakonokat, az ehhez szükséges

elõformákat eddig alvállalkozóktól vásárolták. A jelenlegi
beruházással 200 millió darab
elõformát tudnak gyártani, ráadásul teljesen környezetbarát
módon, így ezekkel az itt készült
ásványvizes flakonokkal méltán
pályázhatnak a legkörnyezetbarátabb csomagolóanyag kitüntetõ címre. A nap igazi meglepetése, a cég új terméke, az
ünnepségen résztvevõk szerint a
nemzet üdítõitala lehet. Az Aqua
Elixis gyógynövények (a legjelentõsebbek: zsálya, kakukkfû,
rozmaring, citromfû, cickafark,
borsmenta, koriander, bodza,
gyömbér) kivonatával, titkos recept alapján készült és alacsony
kalóriatartalmát a sztívia nevû
természetes édesítõszer hozzáadásával érték el. Sok más üdítõvel szemben ez a Szentkirályi
Ásványvíz alapú üdítõital termé-

szetes ásványianyag-tartalmát is
megõrzi. Így a szénsavas, kellemes ízû és frissítõ hatású újdon-
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ság egy nagyon egészséges alternatívát kínál az üdítõital fogyasztóknak.

Szentkirályi Ásványvíz Kft.
www.szentkiralyi.hu:
A Szentkirályi ásványvizet 1994 óta forgalmazzák Magyarországon. Az
eleinte veszteséges cég számára az igazi áttörést a 2004-ben elnyert
párizsi Eauscar hozta meg: 2005-ben a hazai szénsavmentes ásványvízpiacon az összes értékesített mennyiség alapján piacvezetõ lett – ezt
a pozícióját azóta is tartja a márka. A Szentkirályi 2010-ben 1,5 milliárd forint beruházással létrehozta új logisztikai központját, és abban az
évben nettó árbevétele 5,35 milliárd forint volt. A fogyasztói hûség bizonyítékaként számos más elismerés mellett (Foodapest, Arany Tallér,
Szent Miklós Emlékérem) 2006-tól kezdõdõen minden évben – így
2011-ben is – kiérdemelte a Reader's Digest Legmegbízhatóbb Márka

A világ jelenlegi legkorszerûbb technológiáját mûködtetõ új rendszer

díját, idén pedig nyolcadik alkalommal lett övé a Superbrands díj, ezen
belül 2009-ben megkapta a Business Superbrands elismerést is. A
Magyarbrands díjat 2010-ben és 2011-ben is elnyerte. A Monde
Selection aranymedáljával négy esztendõben is kitüntették, legutóbb
2012-ben.
Az évszázadokig garantált ásványvízhozamnak köszönhetõen, illetve a növekvõ fogyasztói igények kielégítése
érdekében a cég folyamatosan modernizál, fejleszt. Magyarország piacvezetõ ásványvízmárkájának elõállítóit – a társadalomról felelõsséggel
gondolkodó vállalatként – széles körû
támogató, segélyezõ tevékenység jellemzi. A Szentkirályi és Emese elnevezésû ásványvizeken túl az oxigénnel
dúsított ásványvize, Jégvizei, Jégteái,
limonádéi, illetve kozmetikumai is
népszerûek a piacon. 2011-ben elnyerte a Water Innovation Awards legjobb fogyasztói kampányának járó világdíjat „A víz arca” kampánnyal, illetve az 1 literes palackja döntõs plakettet kapott „A legjobb új PET palackok” kategóriában. Tavaly Balogh LeSzentkirályon ez alkalommal is a HolloGasztro kollektívája szolgálta fel az ételeket, italokat,
ventének ítélte a VOSZ a „2011. Év
még emlékezetesebbé téve a kitûnõen sikerült avatóünnepséget
Vállalkozója” díjat.
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Újabb Magyar Termék Nagydíj

A Poli−Farbe sikereinek titka
Mindig is az innováció és a minõségi fejlõdés jellemezte a bócsai PoliFarbe Festék- és Vakolatgyárat,
melynek termékei az elmúlt években
számos rangos elismerést kaptak. A
sikerek titkáról Szabó Antalt, az idén
20 éves cég ügyvezetõ igazgatóját
kérdeztük.
– A legfõbb sikerünknek azt tartom, hogy a megfelelõ pillanatokban tudtunk azokra az emberekre
hallgatni, akik ismerik a festékpiacot.
A legnagyobb sikerû festékmárkánkat például, a Platinumot nem én találtam ki, és csak részben a laborban dolgozó vegyészeink – árulta el
lapunknak a cégvezetõ. – A szakkereskedõk, az eladók és a vásárlók

fogalmazták meg azt, hogy mire van
szükségük, milyen egy modern falfesték, és mennyiért lesz kelendõ a
boltokban. 2005 táján a Platinum
berobbant a köztudatba és kategóriát teremtett. Ennek a hatásait a mai
napig érezzük, és profitálunk belõle,
de nemcsak forintokban, hanem
emberi értékek mentén is, hiszen ez
a siker alapozta meg valamennyi jótékonysági programunkat is.
– Egyre nagyobb szeletet hasítunk ki a hõszigetelõ anyagok piacából is. A Policolor az egyik legjobb ár-érték aránnyal rendelkezõ
hõszigetelõ rendszer, ráadásul a
magyar tudás gyümölcse. Számos
olyan terméktulajdonsággal bír,

Szabó Antal (középen) az Országházban vette át a Policolor
ásványgyapotos hõszigetelõ rendszerért a Magyar Termék Nagydíjat

Akkreditált Felnõttképzõ Intézmény AL-2768

Tanfolyamaink kéthetente folyamatosan indulnak
minden kategóriában!
ELKÖLTÖZTÜNK! Szeptember 3-tól a belvárosban,
a Hornyik János körúton (a Görög Udvar mellett)
várunk titeket!
Telefon:
76/48-48-49: 70/366-14-37; 20/942-99-86
e-mail: info@kobela.hu

www.kobela.hu
Ny.sz.: 00333-2009

A Poli-Farbe támogatásával, Újrafestett valóság címmel nyílt
rendhagyó kiállítás a szájjal és lábbal festõ, illetve más fogyatékossággal élõ képzõmûvészek alkotásaiból a közelmúltban. A tárlathoz
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes személyesen gratulált
ami egyedivé teszi a piacon. A növekvõ energiaárak mellett egyre
többen gondolják úgy, hogy belevágnak a külsõ hõszigetelésbe, hiszen ez megnöveli az ingatlanuk értékét, s már az elsõ fûtési számlán

jelentkezik pozitív hatása. Alternatívát szeretnénk biztosítani mindazoknak, akik keresik a minõségi,
hazai hõszigetelõ anyagokat, s a
vásárlással segítenék megõrizni a
magyar munkahelyeket.

Magyar Termék Nagydíjat kapott 2006-ban a Platinum egyrétegû beltéri falfesték és a Boróka fabevonó lazúr, 2007-ben a Policolor hõszigetelõ rendszer, míg 2008-ban az Inntaler termékcsalád részesült az elismerésben, ez utóbbi ezzel párhuzamosan a Magyar Minõség Háza
Díjat is elnyerte. 2009-ben a Cell Kolor Aqua vizes bázisú zománccsalád nyerte el a Magyar Termék Nagydíjat, 2010-ben a Platinum Kid bababarát festék, 2011-ben pedig a Poli-Farbe Neo Teflon® adalékanyagot tartalmazó falfesték. 2012. szeptemberében a Policolor ásványgyapotos hõszigetelõ rendszer érdemelte ki ezt a rangos elismerést.

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

vízadagoló
automaták
forgalmazása,
forgalmazása, telepítése.
telepítése.
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Vonzódva a szülőföldhöz és a paraszti léthez

Pékség és pincészet – Polyák−módra
Szülõfalujában, Kunszálláson építgeti birodalmát. Elõször pékségét vi rágoztatta fel, majd szõlészet-borászatban alkotott maradandót. Talán
nem véletlen a párosítás: kenyér és bor. Polyák Mátyás azonban nem
szereti a hangzatos dolgokat, marad inkább földközelben. Soha nem
vágyódott el lakóhelyérõl. Erõs a kötelék: a Kunszállás és Fülöpjakab
közt elterülõ tanyavilágban nõtt fel. Szülei a téeszben dolgoztak, esténként lámpafénynél regényeket olvastak fel a családnak. Három lányt és
egy fiút neveltek fel, mindegyiküknek szakmát adtak. Szegény körülmények közt éltek, a gyerekek fürdõszobát csak a középiskolai kollégium ban láttak elõször. Mégis egy életre szóló útravalót kaptak otthonról: a
föld szeretetét, s a természethez, az emberekhez, a munkához való jó
viszony fontosságát.
– Nem tudnám megmondani,
hogy miért a pék szakmát választottam – mélázik el Polyák Mátyás,
aki a nagykõrösi Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakközépiskolában tanult. – Gyerekkoromban
nem érdekeltek a mûszaki dolgok, de pékséget is csak a tanmûhelyben láttam elõször. Szerencsés választás volt. Persze,
szorgalom is kellett hozzá, a végére a Szakma Kiváló Tanulója
lettem. Akkoriban még állami
vállalatnál kellett mestervizsgát
tenni, maszek pékségek nem is
nagyon voltak. Bács-Kiskun megyében egyedül Kunszálláson létezett ilyen, és éppen akkor ment
nyugdíjba a pékmester, amikor
szabadultam. Bérbe vettem a
nyolc négyzetméteres mûhelyt és
elkezdõdött a vállalkozói pályafutásom. Hosszú évekig egyedül sütöttem a kenyeret, majd bekapcsolódott a családom, ma pedig
már a kétszázötvenet is meghaladja a cégünk alkalmazotti létszáma.
Megszületett a P&P Pékáru
márka, ott vannak a hazai élvonalban. Az európai színvonalú
kiskunfélegyházi üzemben több
száz fajta terméket forgalmaznak, országos franchise hálózatot mûködtetnek, látványpékségeikkel lépten-nyomon találkozhatunk. Túl vannak a nagy beruházásokon, kijelölték a nekik legmegfelelõbb irányt. Persze a fejlesztések folyamatosak, hiszen a
technika is állandóan fejlõdik.
Gondolhatnánk, hogy a gazdasági válság a sütõipari vállalkozásokat sem kíméli. Nyilván érez-

hetõ a hatása, Polyák Mátyás
azonban nem hátrált meg: befejezte az elkezdett munkákat, sen-

kit nem bocsátott el, sõt növelte
a dolgozói létszámot.
A pékbirodalom megalkotója
ülhetne a babérjain, de õ nyughatatlan ember. Azt sem felejtette
el, hogy honnan jött. Vonzódik a
paraszti léthez, kötõdik a földhöz. Aratás kezdetekor mindig kimegy a határba, s nem tud betelni a látvánnyal, amikor a kombájn üríti a búzaszemet. Az pedig
szomorúsággal tölti el, hogy
Kunszálláson nincs szõlõtermesz-

sünk, addig Szekszárdról hozunk
pótlást. Tizennégy-féle bort palackozunk. Egyre több a visszatérõ
vásárló, már személy szerint tudom, kinek mi a kedvence. A
múltkor betért hozzánk egy hölgy,
aki nem különlegességeket keresett, hanem az volt fontos számára, hogy a címkén ott legyen Kunszállás neve.
Nos, ilyen apró örömök adnak
erõt Polyák Mátyásnak. Bár 1985
óta nem fogyaszt alkoholt, saját

tés, a kilencvenes évek végén az
utolsó tõkét is kivágták. Polyák
Mátyás ezen akart változtatni. Elhatározta, hogy saját parcelláin
termett szõlõbõl saját pincészetében készített borával öregbíti faluja hírnevét. Mindez merész gondolatnak tûnik azon a vidéken,
ahol az alföldi borok renoméját
megtépázták a hamisítók, amúgy
meg kunszállási tradíciók sem léteznek.
– Nulláról indulva nem könnyû
betörni a magyarországi borpiacra – mondja a Szent Vince névre
keresztelt pince megálmodója. –
Ezt akkor is tudtam, amikor hozzákezdtem a szõlõtelepítéshez és
a pinceépítéshez. Az oltványok
Villányból származnak, tanácsokat is kaptam az ottani borászoktól. Amíg nincs elegendõ termé-

borának ízét azért ismeri. Szeretné
elnyerni a fogyasztók bizalmát, és
elérni azt, hogy palackjainak tartalmát iszogatva elégedetten
csettintsenek. Végezetül meg kell
említeni, hogy a tehetõs vállalkozót nem változtatta meg a siker,
ma is ugyanazok a barátai a faluban, mint hajdanán. Nem áll tõle
távol a jótékonykodás sem, egy
félegyházi alapítványon keresztül
mindennap szétosztja a „maradék” péksüteményt a rászorultak
közt. Fõszponzora a kecskeméti
színháznak, és létrehozta a szép
summával járó Pék Matyi-díjat,
amit helyi színészeknek adományoz. Egykoron látástól-vakulásig dolgozott, most már azt is
megengedheti magának, hogy
bérlettel járjon a színházba.
(b.t.)
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Molnár Fa− és Építőanyag Kft.

Kilábalás – bátor lépésekkel
Családi összefogással jött létre 18 esztendõvel ezelõtt – Molnár Fatelep néven – az a cég, amelyet ma már az igen sikeres vállalkozások között emlegetnek Kecskeméten. Korrekt, megbízható üzletpolitikájának
és kiváló minõségû kínálatának köszönhetõen, még az építõipart külö nösen sújtó gazdasági válság sem tudta komolyabban megrendíteni az
elmúlt években ezt a 4,5 hektáros telephelyen mûködõ mûkertvárosi
vállalkozást. Molnár Ferenc tulajdonos neve nem csak szakmai körökben közismert, hiszen a kezdetektõl jeles támogatója a térség sportéletének, illetve szponzora megannyi kulturális és karitatív rendezvénynek,
egyházi beruházásnak.
– Közismert, hogy hazánkban a
banki válság elsõk között rántotta
magával az építõipart. A bizonytalan hitelkonstrukciók miatt 2008tól nem csak a lakásépítések csökkentek jelentõsen, de a cégek fejlesztési, beruházási kedve is. Ezért
egyre több építõipari vállalkozás
sodródott a csõd szélére, ami óhatatlanul érzékenyen érintette a mi
fa- és építõanyag kereskedésünket
is – nyilatkozta lapunknak Molnár
Ferenc cégvezetõ. – De tegyük
hozzá, hogy Kecskemét szerencsés
helyzetben van az új Mercedes
Gyár felépítésének és fejlesztéseinek köszönhetõen. Ezt jelzi az is,
hogy négy-öt évvel ezelõtt a megye
legkülönbözõbb részeirõl érkeztek
ügyfelek kereskedésünkbe, az
utóbbi idõben azonban szinte kizárólag kecskemétiek, vagy a megyeszékhely közvetlen vonzáskörzetében élõk vásárolnak nálunk.
– Miben látják a cégük elõrelépésének lehetõségét?

– Kereskedésrõl lévén szó, a választékbõvítésre is gondolnak?
– Ezt már 2008-ban elkezdtük,
az Elefánt Áruház elnevezésû, 900
négyzetméteres szaküzletünk megnyitásával. Hiszen a végsõ célunk:
olyan szintre fejleszteni kereskedésünket, ahol az építkezésekhez
szükséges összes anyag, tartozék
gazdag választékával, illetve a ter-

Molnár Ferenc cégtulajdonos
– Jelenleg abban, hogy bátran
új vállalkozásba kezdünk. Telkeket
vásároltunk az utóbbi hónapokban, s összefogva a kisebb szakipari cégeket, most családi házak
építésével is foglalkozunk. Remélve, hogy a tágas portákra emelt,
kiváló minõségû – ugyanakkor a
belvárosi lakásoknál jóval szerényebb áron kínált – ingatlanok
iránt jelentõs lesz már a közeljövõben a fizetõképes kereslet.

vezéstõl a bankhitelek intézéséig,
megannyi szolgáltatással várhatjuk ügyfeleinket. Most az úgynevezett keményfa áruink kínálatának
bõvítésével, a gyalult deszkák, hajópallók, lambériák szortimentjének növelésével igyekszünk a vásárlóink kedvébe járni. A kereslet
ugyanis jelentõs a nálunk nagyon
szolid áron kínált, említett faáruk
iránt. Ezeknek a törekvéseinknek is
köszönhetõen, az idei évet – a ko-

rábbihoz viszonyítva – mintegy 20
százalékos forgalomnövekedéssel
zárhatjuk, becsléseink szerint.
– A közelmúltban vehette át az
MLSZ megyei igazgatóságán a
Bács-Kiskun Labdarúgásáért elnevezésû rangos kitüntetést. Ezt mivel
érdemelte ki?
– Valószínûleg azzal, hogy
évek óta támogatja cégünk a térség amatõr focibajnokságait. Az
idén a megyei elsõ, másod- és
harmadosztály szponzorálására
kötött szerzõdést a Molnár Fatelep. Ezen kívül a civil kezdeményezéseket, a Wojtyla Házat, a
Porta Egyesület keresztmentéseit
változatlanul a szívügyünknek tekintjük. Én mindig vallásos ember voltam, s a családom tagjai
sem kerülik el a templomot, ha
lelki békére vágynak. Kötelességünknek éreztük, hogy a nemes
kezdeményezések megvalósításából kivegyük a részünket, s üzleti partnereink támogatását is
igyekszünk megnyerni az ilyen
ügyek érdekében.
Molnár Fa- és Építõanyag Kft.
Telephely:
Kecskemét, Klebelsberg út 33.
Tel/fax: 76/414-450, 506-788,
506-789
Mobil: 20/569-0735
E-mail:
molnarferenc@molnarfatelep.hu

Kedvezményes üdülési utalvány ÚJRA HÉVÍZEN
***ÁGNES HOTEL – Tel.: 06−83/540−290, 06−83/540−139
Fax: 06−83/343−218 e−mail: agneshotel.heviz@gmail.com
A kedvezményes szállásdíj reggelivel:
3 nap/2 éj/2 fõ részére hétköznapra 26.700 Ft,
péntek-vasárnap 29.700 Ft.
A részvételi díjelõleg a választott turnustól függõen
6.700 Ft vagy 9.700 Ft.
Minden egyéb más a helyszínen fizetendõ.
Gyermekek szállásdíja:
4 éves korig 2.500 Ft/fõ/éj, 4-14 éves korig reggelivel
5.100 Ft/fõ/éj,
14 éves kor feletti gyermek részére reggelivel
7.000 Ft/fõ/éj
Idegenforgalmi adó: 420 Ft/fõ/éj
A részvételi díjelõleget befizetheti,
elutalhatja, vagy rózsaszín csekken postára adhatja
cégünk bankszámlájára:
MKB Bank ZRt 10300002-26004073-00003285
ÁGNES PANZIÓ KFT 8380 Hévíz, Honvéd u.7.

Kérjük tüntesse fel a közleményben az alábbiakat:
ÚJRA HÉVÍZEN – utalványon feltüntetett befizetõ
neve és címe.
A kedvezményes szállásdíj úgy vehetõ igénybe, hogy elõzetes
telefonos idõpont egyeztetés után a kitöltött jelentkezési
lapot eljuttatja a 06-83/343-218-as faxra, vagy az
agneshotel.heviz@gmail.com e-mail címre.
Az üdülési elõleget az idõpont megbeszélése után
3 napon belül átutalja.
Az üdülés dátuma az elõleg megérkezésével válik biztossá
– errõl telefonon visszaigazolást adunk.
Az akciós áron történõ szállás igénybevétel csak abban
az esetben érvényes, amennyiben a vendég a szolgáltatások igénybevételét közvetlenül a szálloda recepciójánál intézi. Közvetett ügyintézés (közvetítõ vagy utazási
iroda) esetén az akciós kedvezmény nem érvényes!
AZ UTALVÁNY ÁTRUHÁZHATÓ!
Az üdülés helyszíne: 8380 Hévíz, Honvéd u.7.
KELLEMES PIHENÉST KÍVÁNUNK!
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BEKE ÉS BEKE
2000 KFT
ÉPÍTŐIPARI
VÁLLALKOZÁS

TÜZELŐ− ÉS
ÉPÍTŐANYAG
KERESKEDELEM
Telephely: Izsák,
Sárfehér Major
Tel./fax: 76/569-119,
30/9381-109
Alföldi Civil Napló
Kiadja: Farkas Galéria Bt.,
Kecskemét, Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Tel.: 76/505-041
Fax: 76/505-042
Nyomtatja: Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Kft.,
Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt
ügyvezetõ igazgató
ISSN: 1789-1892

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán
legalább 500.000 Ft elhelyezésével
A betét 5 év után kamatadó-mentes.
Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja.
A kamat a jegybanki alapkamathoz kötött.
Jelenlegi (adómentes) betéti kamatok éves
Összeghatár felett további kamatprémium

7,2-7,5%.

A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses (nem adómentes) számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat + 0,75% éves kamat együttese,
jelenleg
7,5%.
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat együttese,
jelenleg éves
8,0%.
Egy éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,75% kamat együttese,
jelenleg éves
8,5%.
Színvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 13 havi lekötésekre
bankszámlán és betétkönyvben.
Netb@nk vagy Elektra internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya.
Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.
Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak.

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein: Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150), Ágasegyháza
(76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
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Divatos és stílusos öltözködés
Bár jelenleg a szeptember végi idõjárás még a nyarat idézi, megál líthatatlanul itt az õsz, s búcsút kell intenünk hamarosan a lenge ru háinknak. Amikor pedig azt mondjuk, hogy jobban fel kell öltözköd nünk, nemcsak a meleg holmikra gondolunk, hanem az eleganciá ra is. Mi ma a trend, mit érdemes magunkra öltenünk az idei szezon ban? - Errõl stílusszakértõnktõl, Kovács Tibor úri szabótól kértünk út mutatást.
– Az öltözködési praktikákat
illetõen, minden évben meghatározó a hagyományos milánói
divatkiállítás. A jelek szerint továbbra is az õszi-téli szezon divatszíne maradt a sötétszürke,
emellett domináns lett a legfrissebb irányzatokban a bordó, az
okkersárga, a padlizsán lila és
a zöld. A férfiak esetében hódítók maradtak a rendkívül karcsúsított, keskeny hajtókájú öltönyök, kiegészítõként pedig elengedhetetlen kellék a selyemsál, a keskeny nyakkendõ és a
hagyományos kalap – mondta
el lapunknak a neves mester,
aki több mint 35 éve szorgoskodik ezen a pályán. – A hölgyek
tekintetében mindig sokkal szélesebb skálán mozognak a szezon divatirányzatai. Az esetükben uralkodó jelenleg a bordó,
az antracit, de feltûnt a kifutókon az okkersárga és egy különleges mélyzöld árnyalat. A
gyengébbik nem ugyancsak
bátran hordhat kalapot, ha az
illik a felsõruházatához.

tett, olyan öltözködési stílust alkotott, amely 40-50 évig meghatározó, ahogyan Christian
Dior és Yves Saint Laurent tette.
Amit õk tudtak, nem lehet néhány hónap alatt megtanulni,
ehhez a legtöbbeknek egy élet
is kevés.

Kovács Tibor úri szabó
– Nyilatkoztam már, hogy a
hazai divattervezõk jókat tudnak beszélgetni az öltözködési
kultúráról, stílusbeli kérdésekrõl, de a kreativitásuk sajnos
szerényebb, mint olasz, francia
kollégáiké. A hazai divatiskolák
ontják magukból a divattervezõket, akik féléves gyorstalpalói
tanfolyam elvégzése után azt hiszik, zsenik lettek, véleményt alkothatnak és formálhatnak.
Számomra példaértékû csak az
lehet, aki maradandót terem-

– Azt javaslom mindenkinek,
hogy az aktuális trendek ismeretében merjen saját elképzeléseire is hagyatkozni, saját egyéniségével adekvát öltözetben
megjelenni. Példaként említhetném az olaszokat. Itáliában
még a 70 éves urak, hölgyek is
mernek öltözködni olyan kivételes ízléssel és bátorsággal, hogy
öröm látni õket a korzón sétálgatva. Persze biztató jeleket már
érzékelhetünk, és az itthoni öltözködési kultúra fejlõdésében

igyekeznek szerepet vállalni a
mi kecskeméti és budapesti üzleteink is, igény szerint segítséget nyújtva abban, hogy vendégeink rátaláljanak egyedi stílusukra. Szalonjaink szakmai tanácsait egyre többen kérik ki és
fogadják meg, ezért ma már
egy személyben kell lennem stílusszakértõnek, designernek és
megvalósítónak.
– Az utóbbi évek gazdasági
válsága sokakat arra kényszerít,
hogy megfontoltabban költekezzen a ruházatát tekintve is.
Már a középréteghez tartozóknak is egyre kevesebb telik a
legújabb divat követésére, ezért
a régebbi holmik átalakításával, felújításával igyekeznek divatosak maradni. A közszereplõk, politikusok, üzletemberek
azonban változatlanul nagy
gondot fordítanak a megjelenésükre, a méretre szabott, divatos öltözékükre.
– Mindent egybevetve, azt
szeretném hangsúlyozni, hogy
ne vakon kövessék az emberek
az aktuális trendeket, hanem ismerjék fel, hogy a stílus és a divat más-más fogalmak. A helyes öltözködési kultúra lényege
ugyanis abban áll, hogy azt ragadjuk ki az újdonságok közül,
ami illik hozzánk, erõsíti egyéniségünket, stílusunkat.

DON PULI
Pizza szolgálat
G
G
G
G
G

Pizzák
Spagettik
Frissensültek
Bab ételek
Gyros tál
görög salátával

76/717−075
Nyitva: mindennap
11−23 óráig
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Szőlőfürt Fogadó és Étterem

Hagyománytisztelet – fiatalos lendülettel
Jövõre lesz 30 éves Kecskemét
közkedvelt, a 44-es békéscsabai
fõút mentén található vendéglátó
egysége, a Szõlõfürt Fogadó és Étterem, mely máig megõrizte családias hangulatát. Választékukat változatlanul a házias ételek és kiváló
borok jellemzik, étlapjukon elsõsorban magyaros finomságokat kínálnak, de igény szerint a vegetáriánus ételeket is elkészítik.
Szabó Zoltán étteremvezetõtõl
megtudtuk, hogy igen népszerû a
napi menü kínálatuk, s nem véletlenül, hiszen négyféle levesbõl, ötféle fõételbõl és háromféle
desszertbõl választhatnak vendégeik, igen kedvezõ áron. A vasárnapi szabadszedéses, svédasztalos
étkeztetés ugyancsak hagyományossá vált az évek során a Szõlõfürt Étteremben, ahol családi és
baráti összejövetelek, állófogadások, céges rendezvények, konferenciák lebonyolítására is rendszeresen vállalkoznak tapasztalt, kitû-

nõen felkészült szakemberekbõl
álló csapatukkal. Az esküvõi vacsorákat különösen célszerû itt
megtartani, hiszen grátisz lakrészt

kínálnak a fiatal párnak a panzióban, illetve kényelmes és olcsó
szobákat a messzebbrõl érkezõ
vendégeknek.
A különbözõ gasztronómiai napok rendezése ugyancsak évtizedes hagyomány a Szõlõfürtben.
Legközelebb például október 12
és 14 között szegedi halnapokra
várják az érdeklõdõket, kéttucatnyi
uszonyos finomságot kínálva.
– Kétségtelen, hogy személyi változás többször volt a Szõlõfürt életében a megnyitása óta, több re-

mek szakember vezette éttermünket. Mi a nyomdokaikat követve, a
hagyományokat tiszteletben tartva,
de színesebb, frissebb, fiatalosabb
lendülettel igyekszünk mûködtetni
éttermünket, még nagyobb szerepet játszva a város gasztronómiai
életében – nyilatkozta az étteremvezetõ. – Megõrizzük a sajátos miliõt, atmoszférát, de tavasszal például (már a 30 éves fennállásunkat
is ünnepelve) új kerthelyiség kialakításával várjuk vendégeinket, és
az eddigieknél is sokszínûbb gasztronómiai rendezvényeket kínálunk
számukra. Tudva, hogy csak a
megelégedett vendég terjeszti jó
hírünket a világban.
Szõlõfürt Étterem
Kecskemét, Szent István krt. 23.
Telefon (asztalfoglalás):
76/505-490
Fax:76/505-491
e-mail:
etterem@szolofurtfogado.hu

Sutus Vendéglő

Igazi magyaros ízek – kedvező áron
Tovább gazdagodott Kecskemét vendéglátása: a napokban nyílt meg a
Dózsa György úton a Sutus Vendéglõ. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy
igen gyorsan megkedvelték ezt az új
vendéglátóhelyet, hiszen ott jártunkkor is teltház fogadott bennünket.
– A '70-es évek végén felszolgálónak tanultam, majd éveken keresztül
ebben a munkakörben dolgoztam
Kecskemét közkedvelt éttermeiben.
Szabadszálláson, a Helyõrségi Klubban töltött katonai szolgálatom során
viszont szakács feladatokat bíztak
rám, így kénytelen voltam megtanulni egy újabb szakmát – tudtuk meg
Sutus Endre tulajdonostól. – A '90-es
évek közepétõl több vendéglõnek
voltam fõnöke. Az elõdeimtõl sok
dolgot sikerült ellesnem. Így például,
hogy a csúcsidõszakban még vezetõként is menjek ki a vendégek közé,
segítsek be a felszolgálásba, amikor
csak mód és lehetõség van rá, és a
konyhán is érvényesítsem tudásomat,

tapasztalataimat. Menetközben levelezõ tagozaton elvégeztem a
Vendéglátóipari Fõiskolát, megismerve az üzletvezetés rejtelmeit is.
– Közben a gyermekeim felnõttek,
s egy ünnep során elmondtam nekik
hosszú évek óta dédelgetett álmomat, miszerint szeretnék családi vállalkozás keretében egy hagyományos kisvendéglõt vezetni, ahol olcsó, ízletes, magyaros ételekkel várjuk a vendégeket. Most ez az álom
megvalósult. Vendéglõnk elsõsorban
az Árpád- és a Máriavárosban, illetve

a Petõfi Sándor utcában lakók érdeklõdésére számít, az iskoláskorúaktól a
nyugdíjasig. Étel- és italáraink szolidak, minden korosztály számára elérhetõek.
– Nem hagyományos módon,
hanem minden napra külön írt, új
étlappal várjuk kedves vendégeinket úgy, hogy hétfõtõl szombat délig többféle levesbõl és 8-10 fõételbõl lehet választani. Vasárnap
családi ebédre várunk mindenkit,
amelynek keretén belül 10-15
ételbõl állíthatják össze maguk a

vendégek a háromfogásos étkezésüket, a felnõttek számára
1.200, a gyerekeknek 800 forintos áron.
– A kedd és szombat közötti
idõszakban természetesen szintén nagyon olcsón, egy szûkített
étlappal várjuk a vacsorázni vágyókat. Gondoltunk azokra a
közelben élõkre is, akik szívesen
elviszik az ételt, õk 10 százalékos kedvezményben részesülnek. Felkészültünk családi és
egyéb rendezvények megtartására is. Gondolok itt névnapi,
születésnapi, családi összejövetelekre, ballagásokra, céges rendezvényekre, baráti találkozókra.
Sutus Vendéglõ
Kecskemét, Dózsa György út 13.
Nyitva: Hétfõtõl vasárnapig
11.00 – 15.00 óráig
Keddtõl szombatig
18.00 – 22.00 óráig
Asztalfoglalás: 76/324-432
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Hírös heti Porta−infók
A Porta Egyesület információs
sátrával a Hírös Hét idején is kitelepült Kecskemét fõterére. A
nagyszámú érdeklõdõ ismertetõ
anyagokat, újságokat vihetett el
a K-36-10-00037N számú Porta hulladékmentesítõ akciók a
Kiskunságban címû projekt eddig
lebonyolított rendezvényeirõl. A
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával megvalósuló projekttájékoztató, önkéntestoborzó

sátránál a fõtéri rendezvény-forgatagban az érdeklõdõk kipróbálhatták a Pet palack sajtolót,
és feliratkozhattak a szeptemberi
Porta hulladékmentesítõ akciókra. A Kiskunsági Nemzeti Park ismeretterjesztõ kiadványai tájékoztatták a látogatókat a jelenleg
is folyó programokról, kutatásokról és az õszi környezetvédelemi,
természetvédelmi túrákról, kirándulásokról.
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Szüreti mulatság
az Új Tanyacsárdában
2012. szeptember 30. (vasárnap)
Reméljük, elég néhány kép és szó,
és Ön sem akar majd otthon maradni:
Igazi szüreti hangulat
Mustkészítés és
−kóstoló
Kézműves
foglalkozás
Lovaglás
Pusztai kocsikázás
Cigányzene
Lovasbemutató
Gyönyörű környezet
Ínycsiklandó szüreti
menü
DACIA DUSTER
terepjáró kipróbálása
terepen!

A szüreti ebédmenü ára felnőtteknek: 4.950 Ft/fő
gyerekeknek (4 és 14 éves kor között): 3300 Ft/fő
+ AJÁNDÉK a programokon való részvétel

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

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve.

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

www.kecskemeturna.hu

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ROM-BAG Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság fejlesztése az Új Széchenyi Terv
keretében
A ROM-BAG Szolgáltató Kft 4.000.000 Ft összegû vissza nem térítendõ
és 6.800.000.- Ft összegû kedvezményes kamattámogatású hitelben részesült az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program
GOP-2.1-11/M-2011-1896 azonosító számú pályázata szerint. A projekt
összköltsége 12.000.000 Ft volt.
A vissza nem térítendõ támogatás és a mellé biztosított kedvezõ kamatozású hitel hozzásegítette a céget, hogy viszonylag kis saját erõ biztosításával a társaság tevékenységének gyakorlásához egy irodahelyiséget vásároljon.
A ROM-BAG Kft. fõ tevékenységét tekintve üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadást kívánunk prezentálni a hozzánk forduló kis- és középvállalkozásoknak – adótanácsadó, könyvvizsgáló és ügyvéd bevonásával –, hogy a nehéz gazdasági körülmények között megtalálják fejlõdésük optimális feltételeit, továbbá új munkahelyek létesítésével a munkaerõ piaci gondokat is enyhítsük.

ROM-BAG Szolgáltató Kft.
2081 Piliscsaba, Tó sétány 20.
e-mail: rombag1@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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A kunok sokadalmától a Nemzeti Vágtáig

Izsáki tészta rotyogott a bográcsokban
Nagy sikerrel rendezték meg a napokban a III. Történelmi Kun-Szállás százaléka izsáki tésztából készíFoglalást (a II. Kun Világtalálkozó társrendezvényeként). A sokszínû tette a finomabbnál finomabb,
programsorozat remek színfoltja volt az Izsáki Házitészta Kft. nevével túlnyomórészt hagyományosan
fémjelzett II. Kunszállási Tésztafesztivál. Ismeretes, hogy a kiváló termé - magyaros ételeket.
keirõl ismert izsáki cég mesterasszonyát, Juhász Sándornét ezernyi szál
A Juhász család – s az üzemeköti Kunszálláshoz, ahol a kezdetektõl mûködtetnek tésztaüzemet.
ikben készülõ termékek – népsze– Csodálatos három nap volt
ez is, és minden elismerésem a
kunszállási embereké, a település
vezetõié, akik gazdag programokkal örvendeztettek meg bennünket, gyönyörûen „felöltöztetve” szülõfalum központját – nyilatkozta lapunknak a rendezvényrõl Juhász Sándorné. – Ismételten
meggyõzõdhettem arról, ami
mindig fõhajtásra késztetett, hogy
milyen rendes, dolgos emberek
élnek itt. És hatalmas közöttük az
Juhász Sándor és felesége felejthetetlen élményeket köszön
összefogás, különösen, ha közös
Kunszállásnak és a Nemzeti Vágtának
ügyekrõl van szó. Nem véletlen,
hogy ezen a településen mindig
jelentkeztek a fõzõversenyre, ren- rûségét jelzi, hogy a kunok sokabéke és szeretet uralkodik.
A II. Kunszállási Tésztafeszti- geteg dolgot adva a zsûritagok- dalmától búcsút véve, vasárnap
válról Juhász Sándorné elmond- nak. Az pedig büszkeséggel töl- már a fõvárosban kellett helytállta, hogy meglepte, milyen sokan tötte el, hogy a versenyzõk 80 niuk vendéglátóként, a Nemzeti

Hotel Három Gúnár****
Nyitva tartás:
hétfõtõl csütörtökig
és vasárnap 11:30-23:00-ig
pénteken és szombaton: 11:30-24:00-ig

Az étlapon széles a választék mind a hagyományos
magyar ételekbõl, mind pedig a nemzetközi konyha
specialitásaiból, valamint – a tradíciókat követve – az
elmaradhatatlan libaételekbõl. Esténként hangulatos
zongoramuzsika a mûvész saját szerzeményeibõl.

Vágta néven közismert, hatalmas
érdeklõdéssel kísért rendezvényen. Itt csaknem 30 bográcsban
rotyogott a slambuc és a pásztortarhonya, az Izsáki Házitészta Kft.
dolgozóinak jóvoltából, akik kivették a részüket a remek étkek
kínálgatásából is.
– Nagyon jó véleményeket hallottunk fõztjeinkrõl a Hõsök terén,
és sokak szerint a mi standunk
volt a legszebb ezen a rendezvényen – tudtuk meg Juhász
Sándornétól. – Munkatársaimnak
ezúton is szeretnék külön köszönetet mondani, hiszen a fõvárosi
Nemzeti Vágtán is az õ segítségükkel lettünk egy sikeres, felejthetetlen nappal gazdagabbak.
Izsák, Gyulai Pál u. 8.
Tel.: 06-76/374-170
fax: 06-76/569-053
e-mail:
iteszta@iteszta.t-online.hu
www.izsakiteszta.hu

Étterem és Rendezvényház
Meghitt fogadtatás,
magas szintû szolgáltatások,
mérsékelt árak

HÁROM GÚNÁR ÉTTEREM
Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Asztalfoglalás: +36-76/ 483-611
www.hotelharomgunar.hu

H-6237 KECEL
II. Rákóczi F. úti ipartelep
Telefon: +36-78/420-199, +36-78/420-570,
+36-78/420-400
Fax:+36-78/420-600, +36-78/420-551
e-mail: pinter-muvek@tvnetwork.hu

