
Az elsõ oldalakon Ferenc pápa gondolatai köszöntik azokat, akik
fellapozzák a Hit és élet címû, hagyományos kalendáriumunk
2015-ös évi, új számát. A periodika ez alkalommal is válogatást
ad dr. Bábel Balázs érsek ez évi beszédeibõl, nyilatkozataiból. Mel-
lette több jeles egyházi eseményrõl és közéleti személyiségrõl ol-
vasható tudósítás, interjú. A kötet átfogó képet sokszínû beszámo-
lót közöl Bács-Kiskun településeinek idei sikereirõl és jövõt érintõ
terveirõl, az egyházakat érintõ mûvészeti eseményekrõl, a Karol
Wojtyla Barátság Központ életérõl, és ízelítõt kaphatunk több ne-
ves szakács receptjeibõl is.

AA  kkaalleennddáárriiuumm  mmáárr  kkaapphhaattóó  BBááccss--KKiisskkuunn  pplléébbáánniiááiinn,,  
aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  KKoorrddaa  KKöönnyyvveessbboollttjjáábbaann  ééss  

aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  ((KKeeccsskkeemméétt,,  EEggrreessssyy  uuttccaa  55//bb..))  
TTeelleeffoonn::  7766//550055--004411,,  EE--mmaaiill::  iinnffoo@@wwoojjttyyllaa..hhuu
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Az év végi ünnepeink a meg-
békélésrõl, a szeretetrõl szólnak.
A szûkebb közösségi, családi
összetartozásokról. És köszönet
illet mindenkit, aki a nehéz sorsú
emberekre, az elesettekre is gon-
dol ilyenkor, megterítve nekik is a
szeretet asztalát. Mert minden
ember éhes, szomjas folyamato-
san, és mindegyik testi-lelki törõ-
désre vágyik. Belénk van kódolva
a lét- és a fajfenntartás, és szem-
be kell néznünk naponta az ezek
összehangolásából eredõ örökös
konfliktusok sokaságával, ami
valójában a sorsunk, s amire iga-
zából nincs egyértelmû recept,
hiszen mindenki más. Ettõl cso-
dás és néha ettõl szörnyû az
egész. Mert olyan lesz az életünk,
ahogy megpróbáljuk kezelni az
örökös kettõsségeket. Ami hol

öröm és bánat, hol szeret és gyû-
lölet, hol hit és csalódás képében
követeli, hogy nézzünk velük
szembe.

Mindenki más. Ki jobb, ki
rosszabb. De emlékeznek Jack
Nicholson és Helen Hunt Lesz ez
még így se! címû filmjére? Ebben
elhangzik egy mondat (valószí-
nûleg ennek is köszönhetik az
Oscar-díjakat): Miattad szeretnék
jobb ember lenni! Én csak azt kí-
vánom, hogy gyakran jusson
eszünkbe ez a mondat az újesz-
tendõben, miközben dolgozunk,
imádkozunk, politizálunk, ítéletet
mondunk, vagy csak a szeretetre
vágyunk, hiszen igaz, hogy min-
denki más, de mindenki tartozni
szeretne valakihez, valakikhez…

KKoolloohh  EElleekk
vezetõ szerkesztõ

Szeretetre vágyva
LLeeggiinnkkáábbbb  aa  sszzeerreetteettrree  vváággyyuunnkk,,  mmeerrtt  ttaarrttoozznnii  sszzeerreettnnéénnkk  vvaallaakkii--
hheezz,,  vvaallaakkiikkhheezz..  DDee  aa  sszzeerreetteettnneekk  --  mmiinntt  mmiinnddeenn  mmáássnnaakk  --  nnaaggyy
áárraa  vvaann..  MMeerrtt  vveelleejjáárróójjaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  aaggggóóddááss,,  ffééllttééss,,  fféélleelleemm,,
hhooggyy  eellvveesszzíítthheettjjüükk,,  aakkiikk  sszzíívvüünnkknneekk  oollyy  kkeeddvveesseekk..  VVeelleejjáárróójjaa  aa
kküüzzddééss  --  mmáárr  nneemm  mmaaggaaddéérrtt::  éérrttüükk  --  ééss  ssookk  eesseettbbeenn  aa  lleemmoonnddááss,,
aa  kkééttssééggeekkkkeell  vvaallóó  sszzeemmbbeennéézzééss,,  aahhooggyy  oollyykkoorr  aa  mmeeggaallkkuuvvááss,,  aa
mmeeggaalláázzttaattááss  iiss..

December 17-tõl  19-ig a kecs-
keméti Porta Közhasznú Egye-
sület és a Szenteste Alapítvány
ismét felállítja a Barátok temp-
loma melletti rom-kertben az
Élõ Betlehemet. A hagyomá-
nyok szerint, itt elevenítik meg a
bibliai történetet korhû ruhákba
öltözött szereplõkkel és állatok-
kal. A betlehemi jászol mellé
várják az óvodás, iskolás cso-
portokat, énekkarokat és más
kulturális-mûvészeti közössége-
ket, akik ünnepi mûsorukkal
szórakoztatják a karácsonyi
forgatagban nézelõdõket.   

A Karol Wojtyla Barátság
Központ az ünnepek idején is
terített asztallal várja Kecske-
mét rászorulóit. Az önzetlen tá-
mogatóknak köszönhetõen, az
idén is december 24-tõl január
elsejéig  - kilenc napig - a fõté-
ren felállított sátorban látják
vendégül a szeretet asztalánál
finom, kétfogásos ebéddel a
rászorulókat.

Az eddigi  hagyományt kö-
vetve, a Wojtyla Házban is
lesznek rendezvények. Decem-
ber 24-én 9 órakor forró virs-
libõl, kenyérbõl és meleg teá-

ból álló reggelivel köszöntik
gondozottjaikat, 10 órakor
pedig, az SOS Gyermekfalu
apróságai - Szalainé Kállai Ve-
ra vezetésével - varázsolnak
karácsonyi hangulatot a sors-
közösséghez tartozók szívébe.
Az ünnepséget követõen kará-

csonyi ajándékcsomaggal
kedveskednek a nehéz sorsú
családoknak, amelyeket a
nagylelkû támogatók adomá-
nyaiból állítanak össze a ház
dolgozói, önkéntesei.

A város szegényeivel közö-
sen, ez alkalommal is állít kö-

zös karácsonyfát december
24-én, a fõtéri sátor közelé-
ben, a Wojtyla Ház sorsközös-
sége. A szeretet sátorban pe-
dig délben együtt köszöntik
Jézus születését Lezsák Sán-
dorral, a Magyar Országgyû-
lés alelnökével, Szemereyné

Pataki Klaudia polgármester
asszonnyal és dr. Jeney Gábor-
ral, a fõplébánia plébánosá-
val. A Wojtyla Ház karácsony-
kor és a két ünnep között a ka-
tolikus, a református, a görög
katolikus, az evangélikus és az
adventista egyház képviselõivel
és  több neves közéleti szemé-
lyiséggel, illetve számos önzet-
len támogatóval osztja meg az
ünnep örömét a közös ebéde-
ken. 

A Wojtyla családhoz tartozó
Szenteste Alapítvány munka-
társai az idei évben huszon-
ötödik alkalommal visznek
névre szóló, személyes kará-
csonyi ajándékot a dunavec-
sei árvaházba. A kuratórium
tagjai, az ünnepi mûsor után,
együtt töltik a legszebb estét a
gyerekekkel.

December 28-án,  vasár-
nap 17.30-kor a kecskeméti
Szent Miklós templomban
rendezi meg a hagyományos
Szent János napi boráldást a
Porta Egyesület és a Mathiász
János Borrend, a város és a
megye borászainak közremû-
ködésével.

Ismét megterítik a szeretet asztalát Szeretetben

gazdag

karácsonyt

és boldog 

új évet 

kívánunk

minden

Kedves

Olvasónak!

Kérjük, segítsen, hogy ajándékával szebbé tehessük 
a rászorulók  ünnepét!
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A nemzet szakácsa és a fia sok
mindenben hasonlóan gondol-
kodnak. Abban is egyet értenek,
hogy könnyebb adni, mint kérni.
Közben Mezei Sándor és Mezei At-
tila különös küldetést is teljesít, Ma-
gyarország ízeit népszerûsítve kül-
földön. Az apa fõleg Romániában
és Franciaországban, fia pedig
Hollandia, Németország, Olaszor-
szág, Dánia különbözõ városainak
nagyrendezvényein, világtalálko-
zókon, gasztronómiai eseménye-
ken dolgozik szakácsként. 

Attila sokáig a bugaci Karikás
Csárdában, késõbb Bócsán az
Abonyi Fogadóban és a kecske-
méti élményfürdõben volt szakács.
25 éve van a pályán, jelenleg
mesterképzésre jár. Édesapja min-
táját követve került a pályára, és
kötelezte el magát a hagyomá-
nyos magyar konyha népszerûsíté-
se mellett. 

–  A világon mindenütt szeretik a
magyar ízeket, nem véletlenül volt
vezetõ konyha a középkorban.
Azonban az olyan hagyományos
ételeket, mint például a gulyás,
csak hazai alapanyagból lehet el-

készíteni. A Kárpát-medence cso-
dálatos adottságai sûrûsödnek
össze a hagyma, a paprika, a pa-
radicsom páratlan ízében – ma-
gyarázza Mezei Attila, majd nyo-
matékul hozzáteszi, hogy édesap-
jához hasonlóan, õ is a régi rend
szerint fõz. S máris sorolja a kül-
földön közkedvelt, folyamatosan
igényelt magyar tradicionális éte-
lek listáját a gulyáslevestõl a mar-
hapörköltön, libamájon, Budapest
bélszínen át a lángosig, a sütõkol-
bászig. Mint mondja, téliszalámi
és csabai kolbász nélkül sem in-
dulnak el külföldi útra, s ha már
hidegtálról van szó, a világon
egyedülálló kõrözöttünkkel minde-
nütt garantált a siker.

Számos helyszínen jól ismerik és
visszavárják az édesapát, Mezei
Sándort is. Sanyi bácsi hat éve jár
Románia és Franciaország feszti-
váljaira, különbözõ rendezvényei-
re. 

– Debreceni születésû vagyok,
ott tanultam meg a szakma alap-
jait. Az Aranybikában végeztem.
65 éve vagyok a pályán, végigjár-
tam minden lépcsõfokot, míg mes-

terszakács lettem – árulja
el lapunknak. Mesél
szakmai sikereirõl, s köz-
ben megtudhatjuk, hogy
a Gasztronómiai Szövet-
ség Lovagrendjének el-
nöke, aki kivételes fantá-
ziával és kézügyességgel
farag zöldségeket és
gyümölcsöket, de büsz-
keség csak akkor csillan
a szemében, amikor fia
kerül szóba, akinek egy-
szerre lehetett apja és ta-
nára. 

– A körzeti orvosomtól,
dr. Jakkel Annától – aki
az InnerWheel Kecskemét
Klub vezetõje – hallottam elõször
a Karol Wojtyla Barátság Központ-
ról, õ kérdezte meg, hogy vállal-
nék-e itt fõzést. Elõször látogatóba
jöttem el. Farkas P. József igazga-

tó és csapata nagy szeretettel fo-
gadtak, megmutatták a házat, be-
mutatták az embereket. Most fõ-
zök itt elõször, de bizonyosan nem
utoljára.

A Wojtyla Ház bográcsánál: apa és fia

A magyar ízek népszerûsítõi
AA  nnaappookkbbaann  aappaa  ééss  ffiiaa  --  MMeezzeeii  SSáánnddoorr  ééss  MMeezzeeii  AAttttiillaa  --  kkéésszzíítteettttéékk  eell
aazz  eebbééddeett  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ggoonnddoozzoottttaaiinnaakk,,  aazz
IInnnneerrWWhheeeell  KKeeccsskkeemméétt  KKlluubb  jjóóvvoollttáábbóóll..  AA  jjóóttéékkoonnyy  aasssszzoonnyyookk  aaddoommáá--
nnyyáábbóóll  vváássáárroollttaa  mmeegg  aa  mmeesstteerrsszzaakkááccss  aa  gguullyyáásslleevveesshheezz  sszzüükkssééggeess
nnyyeerrssaannyyaaggookkaatt..    EEllõõsszzöörr  ffõõzztteekk  aa  hháázz  uuddvvaarráánn  bbooggrrááccssbbaann,,  ddee  --  ííggyy
ííggéérrttéékk  ––  nneemm  uuttoolljjáárraa..

MMeezzeeii  SSáánnddoorr  ééss  ffiiaa::  MMeezzeeii  AAttttiillaa

AAzz  IInnnneerrWWhheeeell  KKeeccsskkeemméétt  KKlluubb  
ttáámmooggaattáássáávvaall  ffõõzzöötttt  rreemmeekk  eebbééddeett  

aa  ggoonnddoozzoottttaakknnaakk  aa  kkéétt  mmeesstteerrsszzaakkááccss  

A téli idõszak a legnehezebb a kecskeméti
Karol Wojtyla Barátság Központ életében is:
a szegényekre még inkább vigyázni kell, hi-
szen a szomorú sors, a betegségek és a mí-
nuszok fokozottan terhelik testüket, lelkü-
ket, egész életüket. – Tudják ezt az intéz-
mény rendszeres támogató is, s a hideg
hónapok beköszöntével évek óta áldoza-
tos, segítõkész támogatást nyújtanak ebben
a tekinbtetben is az intézmény gondozottja-
inak, megajándékozva a mélyszegénység-
ben élõket kályhával, tüzelõvel: otthonuk-
ban a meleg örömével. 

Az OTP Bank Dél-alföldi Régiója, Wind-
heim József ügyvezetõ igazgató kezdemé-
nyezésére összefogott a szegény sorsú em-
berek megsegítéséért. Összegyûjtöttek egy
kályhára valót, amit december 4-én Szabó
László fiókvezetõ, a pénzintézet megbízá-
sából átadott Orbán Jánosnak és családjá-
nak (bal oldali fotó). Az öröm és a boldog-
ság leírhatatlan volt. Nehéz találta a csa-
ládfõ a köszönet szavait, amikor könnyek
között átvette az ajándékot.

A kecskeméti Free Line Kft. tulajdo-
nosáról, a Podmaniczky-díjas mûem-
lékvédelmi építészrõl, Király Józsefrõl
köztudott, hogy több civil megmozdu-
lás aktív közremûködõje. Többek kö-
zött a Kecskeméti Városszépítõ Egyesü-
let elnöke, de városi képviselõként,
mûvészet– és sporttámogatóként is
közismert. 

Király József ugyancsak gyakori lá-
togatója és rendszeres támogatója a
szegény családok étkeztetését felválla-
ló kecskeméti Wojtyla Háznak. Ugyan-
akkor évek óta melegétel-osztásokat
szervezett Kecskemét több városrész-
ében, a téli hónapokban. Legutóbb – a
korábbi esztendõkhöz hasonlóan – Ki-
rály József is egy új kályhával érkezett
a Wojtyla Ház sorsközösségéhez. A
Free Line Kft. tulajdonosától Kispatak-
iné Szénási Melinda – aki tavaly télen
sokat fagyoskodott gyermekeivel – ve-
hette át az otthoni meleget kínáló
ajándékot (jobb oldali fotó).  

Az otthon melegét kínáló ajándékok

Advent kezdete elõtt kirándult
Budapestre a kecskeméti
Wojtyla Ház sorsközösségének
egy csoportja, a szegény csalá-
dok gyermekeinek nem kis
örömére. A városligeti állat-
kertben töltött két órát szinte
végig rohanták a kicsik, hogy
minél több itt gondozott állatot
meg tudja-
nak nézni.
A következõ
állomás az
Ó utcai Titok
G a l é r i á j a
volt, ahol a
Wojtyla Ház
régi ismerõ-
se, Kõ Ferenc kecskeméti festõ-
mûvész fogadta a kiránduló-
kat, akinek festõi technikája,
mondhatni egyedülálló: Kép a
képben és még abban is egy
kép. Szóval egy-egy vásznán
akár három képet is láthatunk,
csak megvilágítás kérdése az

egész. Az állandó kiállítás hely-
színe egy kandallós szoba,
ahol az UV fényre a képek vál-
toznak át, hanem a falak is egy
Ferenc József korabeli úri szo-
bára. Varázslat ez egész kiállí-
tás!

A Fõvárosi Nagycirkusz ar-
tistái is látványos mutatványok-

kal, fényekkel kápráztatták el a
közönséget - közöttük a
wojtylás gyerekeket, akik szinte
tátott szájjal nézték végig a
nagyszabású produkciót, s egy
életre szóló élménnyel gazda-
godva utaztak haza, Kecske-
métre.

Boldog gyerekek
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– Való igaz, hogy amikor Jézus
megszületett, akkor béke volt a
nagy Római Birodalomban, de ez
rövid ideig tartott. Még a keresz-
tényüldözés végén – amikor már
a Krisztus-hívõ közösség hatalmi
tényezõ lett -, akkor sem követke-
zett be hasonló állapot. Az egy-
házatyák keresték is ennek az
okát, s arra jutottak: a békesség
egyik feltétele, hogy Istennel kien-
gesztelõdve békét teremtsünk a
lelkünkben. Ennek következtében
békét nyerhet a környezetünk is, s
ha ezt egyszer mindenki hitével
megerõsített egyéni programnak
tekinti ezt a békét, akkor a rend
nyugalma uralkodhatna az egész
világon. A társadalmakban azon-
ban, sajnos mindmáig jelen van
a háborúskodás, és valószínûleg
ez így lesz a világ végezetéig.
Mert a földi hatalmak másként
fogalmaznak – ismerjük a mon-
dást: – ha békét akarsz, készülj a
háborúra! Ma a fegyverkezési
verseny új és újabb fordulói ide-
jén bizony jól tudjuk, mit jelent ez.
Gondoljunk a szomszédos Ukraj-
nára, vagy a közel-keleti térségre!
Viszont Jézus nem rejtette véka
alá, hogy még a keresztények ül-

dözése is belefér abba az öröm-
hírbe, amit õ hozott, amit õ hirde-
tett. Ezért mondja, hogy az én bé-
kémet hagyom rátok, nem a vilá-
gét

– Mi a szellem fegyverével küz-
dünk. A politizálás is ide tartozik,
ami közéletiséget jelent, és az
egyház aktív része a társadalom-
nak. Gondoljunk csak Márton
Áron vagy Boldog Apor Vilmos
püspökök bátor vélemény-nyilvá-
nításaira, vagy arra, amikor
Mindszenty József bíboros kiállt
az 1956-os forradalom mellett. A
legfontosabb, hogy a keresztény
társadalmi tanításnak próbáljunk
érvényt szerezni, ami nem más,
mint a szolidaritás, a szubszidiar-
itás és a személyesség. A szolida-
ritás szükségességét most nagyon
fontosnak tartjuk, amikor a társa-
dalom mindenféle problémáját
csak közösen tudjuk megoldani.
A szubszidiaritás mindent a maga
helyén próbál megoldani: ne a
legfelsõbb helyen döntsenek min-
dig, az emberek feje fölött, ha-
nem amit tudnak, oldják meg he-
lyi szinten, s az állam vagy a nagy
közösség adja meg hozzá a szük-
séges támogatást. A személyes-

ség úgyszintén fontos. Jó ideje azt
tapasztaljuk, hogy mindenféle in-
tézmény átalakításánál (iskolák,
egészségügy, vasút stb.) nem az
ember szolgálata az elsõdleges,
hanem a tõkéé, mert mindent a
pénz irányít. 

– A betlehemi jászolban egy
magatehetetlen, erõtlen gyermek
érkezett e világra. József és Mária
a mindenkori kisember megteste-

sítõje. De ha csak egy közönséges
kisgyermek született volna meg
ott, Betlehemben, akkor ma már

nem lenne pap, nem lenne em-
ber, aki errõl szólna. Mert tudjuk
ugyan, hogy a születés mindig
egyedi dolog az ember, a család
életében, de ott, a csillag jelezte
barlangban az Isten jelent meg
közöttünk. Hatástörténete máig
érezhetõ. A mi kultúránkban még
az idõt is onnan számítjuk. Min-
den karácsony tartogat számunk-
ra személyes mondanivalót, lelki

ajándékokat, örömöket. Jóma-
gam nem hatni akarok a prédi-
kációimmal, hanem elmélkedve

értelmezni. Az ünnepi beszéd pe-
dig nem politikai program kihir-
detése, hanem az Evangélium
naprakész értelmezése, apró-
pénzre váltása. Szerb Antal írja
szellemesen, hogy a hívõ ugyan
tudja, hogy hová fog kilyukadni a
pap a beszéd végén, de arra kí-
váncsi, hogyan… A hogyanra pe-
dig, Tóth Tihamér tanítását kell
idéznem, aki azt mondta: egyik

kezedben legyen az Evangélium,
a másikban az újság. Csak így ér-

tenek meg, csak így tudod átadni
az üzenetet.

– Ha másokat valamiképpen
boldoggá akarunk tenni, akkor mi
magunk is boldoggá leszünk.
Mert a megosztott öröm duplázó-
dik, a megosztott fájdalom felezõ-
dik. De a csendre is szükség van.
Amelyben elgondolkodhatunk a
karácsonyi ima után, mi az, hogy
dicsõség az Istennek és békesség
a jóakaratú embereknek. Mert
ma is nagy baja ennek a világ-
nak, hogy nem adja meg mindig
Istennek a dicsõséget, és gyakran
hiányzik embertársainkból a jó
akarat a másik iránt. Ugyanakkor
a keresztény ember Krisztusba ve-
tett hite az élet összetartozásáról
szól. A karitász, a szeretetszolgá-
lat ennek a megnyilvánulása,
mert mi nem várakozunk csupán,
hanem tevékenykedünk is. Az Úr
Jézus mondta: "szegények mindig
lesznek veletek." És sajnos vannak
is: Jelenleg másfél milliárdra te-
hetõ a nagyon szegények száma
a világban. 

– Amikor a várakozás szent
idejében vagyunk, akkor a meg-
szokott cselekedeteinket nagyobb
lélekkel végezzük. Az imádságot
összeszedettebben, a jó tetteket fi-
gyelmesebben, a türelmet és a
megbocsátást nagyobb irgalom-
mal. Az Evangélium figyelmeztet
bennünket, hogy most azokra kell
várakoznunk, akiket szeretünk: Is-
tenre, a születõ Jézusra és mind-
azokra, akik oly kedvesek a mi
szívünknek. 

Érseki gondolatok

Várakozás az öröm ünnepére
AA  kkaattoolliikkuuss  eeggyyhháázzbbaann  aaddvveenntt  lliittuurrggiikkuuss  sszzíínnee  aa  lliillaa  ((vviioollaa)),,  mmeellyy  aa
bbûûnnbbáánnaattoott,,  aa  sszzeenntt  ffeeggyyeellmmeett  ééss  öösssszzeesszzeeddeettttssééggeett  jjeellkkééppeezzii..  AAddvveenntt
hhaarrmmaaddiikk  vvaassáárrnnaappjjáánn  ((öörröömmvvaassáárrnnaappoonn)),,  aazz  ÚÚrr  eelljjöövveetteelléénneekk  kköözzeell--
ssééggéétt  üünnnneeppeelljjüükk..  AAzz  eeggéésszz  iiddõõsszzaakkbbaann  ddíísszztteelleenn  aa  tteemmpplloommii  oollttáárr,,  aazz
oorrggoonnaa  sszzeerreeppee  ppeeddiigg  aazz  éénneekkeekk  kkíísséérreettéérree  kkoorrllááttoozzóóddiikk..  EElltteerrjjeeddtt
sszzookkááss  aazz  aaddvveennttii  hhééttkköözznnaappookkoonn  hhaajjnnaallii  mmiisséétt  ((rroorraattee))  ttaarrttaannii..  EEzzee--
kkeenn  aa  sszzeerrttaarrttáássookkoonn  kküüllöönnööss  hhaannggssúúllyytt  kkaapp  SSzzûûzz  MMáárriiaa  ttiisszztteelleettee,,  aa
kkaarrááccssoonnyyii  vváárraakkoozzááss,,  aazz  eellccsseennddeessüüllééssrree  vvaallóó  kkéésszzüüllõõddééss,,  hhiisszzeenn  eezz
aa  sszzeerreetteett,,  aa  bbéékkee  ééss  aazz  öörröömm  üünnnneeppee  aazz  eeggyyhháázzii  ttaannííttááss  sszzeerriinntt..  KKaa--
llooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkéénneekk,,  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzssnnaakk  aazz  aaddvveennttii  ggoonnddoollaa--
ttaaiibbóóll  kköözzllüünnkk  nnééhháánnyy  rréésszzlleetteett  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann..  

Kovács Ernõ vezeti a Bács-Kis-
kun Megye Kormányhivatalt ez
év júliusától. A kormánymegbí-
zottat többek között polgármes-
ter múltjáról, terveirõl és az új
feladatkör kezdeti benyomásai-
ról kérdeztük.

––  MMiivveell  ffooggllaallkkoozzootttt  kkoorrmmáánnyy--
mmeeggbbíízzoottttii  kkiinneevveezzééssee  eellõõtttt??

– 1978-ban érettségiztem
Szolnokon, 1985-ben gépész-
technikusi, majd 2001-ben kör-
nyezet és hidrotechnológusi vég-
zettséget szereztem. Mielõtt poli-
tikusi pályára léptem, dolgoz-
tam a MÁV Vontatási Fõnöksé-
gén, majd a Kecskeméti Mezõ-
gép Vállalat Tiszakécskei Gyárá-
nak minõségi ellenõreként, ezt
követõen üzemvezetõjeként.
1996-tól Tiszakécskén a Geo-
Univerzál Kft. mûszaki vezetõje
voltam.

––  HHooggyyaann  aallaakkuulltt  aa  kköözzéélleettii
sszzeerreeppvváállllaalláássaa??    

– 1998-tól egészen a kor-
mány-megbízotti kinevezésemig
Tiszakécske polgármesteri fel-

adatait láttam el. Korábban ön-
kormányzati képviselõként, illet-
ve bizottsági elnökként dolgoz-
tam városomban. 1998-2002
között a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat külsõ bizottsági
tagja, 1998-ban a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás alel-

nöke voltam. Ugyanebben az
évben a Bács-Kiskun Megyei Te-
rületfejlesztési Tanács, majd
2002-2010 között a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat tag-
jaként, a pénzügyi bizottság
társelnökeként, 2006-tól elnö-
keként, a Természeti Katasztró-

fák Kárenyhítési Bizottságának
társelnökeként tevékenykedtem.
2010-2014 között polgármeste-
rei feladataim mellett ország-
gyûlési képviselõként a Parla-
mentben szûkebb környezetem
választópolgárainak és az or-
szág egészének érdekeit szol-
gáltam.

––  KKoorrmmáánnyymmeeggbbíízzoottttkkéénntt  mmii--
llyyeenn  tteerrvveeii  vvaannnnaakk  aazz  eellkköövveettkkee--
zzõõ  nnééggyy  éévvrree??

– Tudvalévõ, hogy egy na-
gyon rosszul mûködõ önkor-
mányzatot vettem át 1998-ban,
mára pedig elmondhatjuk, hogy
emelt fõvel járhatnak a
kécskeiek. Tisza-parti városom-
ban a hivatal munkatársaitól azt
kértem, hogy tegyünk eleget fõ
kötelezettségünknek, mely sze-
rint a lakosságért vagyunk, õket
szolgáljuk, az õ gondjaikat pró-
báljuk enyhíteni. Célom az,
hogy a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatalban – az elõzõek-
hez hasonló elvek mentén – az
ügyfélközpontúság és a szakma-

iság legyen az elsõdleges fel-
adat. Munkatársaim az állam-
polgárok érdekeinek megfelelõ,
de minden esetben maradékta-
lanul jogszerû eljárásokat folya-
tassanak le annak érdekében,
hogy a szolgáltató közigazgatás
teljes mértékûen megvalósul-
hasson a kormányzati elképze-
lésnek megfelelõen. Szerencsére
egy rendkívül jól szervezett, jól
mûködõ, szakmailag kiválóan
felkészült emberekbõl álló kor-
mányhivatalt vettem át, ezért az
említett cél megvalósításához
minden feltétel adott. Remélem,
hogy a következõ esztendõ ele-
jére minden járásban megnyíl-
hatnak a kormányablakok, és
így még jobb körülmények kö-
zött segíthetünk az ügyfeleink-
nek, számukra kedvezõ ügyfél-
fogadási renddel és természete-
sen maradéktalanul felkészült
munkatársakkal.

––  MMiitt  tteekkiinntt  kkiieemmeelltt  ffeellaaddaattáá--
nnaakk??

– Ahogy eddig is, úgy a jövõ-

ben is igyekszem minden tudá-
sommal és szorgalmammal a
közösséget szolgálni. Vallom,
hogy az egyének helyes maga-
tartása a társadalom mozgató-
rugója. Mindaddig, amíg helye-
sen cselekszünk, amíg egymás-
nak segítünk, az erõsek a gyen-
gék oldalára állnak, addig a kö-
zösség élõ tud maradni. Nekünk
az a dolgunk, hogy szabálykö-
vetõ tisztviselõként az egyéneket
segítsük annak érdekében, hogy
az egész magyar társadalom ki-
válóan tudjon mûködni. Töre-
kedni fogok az esetleges hibák
kijavítására és az átalakuló köz-
igazgatás során a pozitív érté-
kek továbbfejlesztésére. A fel-
adatok elvégzése során az egy-
házzal való együttmûködést ki-
emelten fontosnak tartom, hi-
szen a jó erkölcsre nevelés, a
család fontosságának és védel-
mének értékét, a közösségi se-
gítség értékrendjének kialakítá-
sában az egyháznak elvitatha-
tatlan szerepe van.

Új vezetõ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal élén

Fontos az egyház értékrendje és segítsége

KKoovvááccss  EErrnnõõ  ((bbaallrraa))  ––  TTiisszzaakkééccsskkee  kkoorráábbbbii  ppoollggáárrmmeesstteerree  ––  KKeerréénnyyii
JJáánnoosstt  vváállttoottttaa  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  éélléénn  

AA  ggyyeerrmmeekkeekk  nneemm  kkiiss  öörröömméérree,,  eezz  aallkkaalloommmmaall  iiss  MMiikkuullááss--ccssoommaaggookkkkaall  éérrkkeezzeetttt  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  
KKeeccsskkeemmééttrree,,  aa  SSzzeenntt  MMiikkllóóss  ((BBaarrááttookk))  tteemmpplloomm  üünnnneeppssééggéérree..  



Január
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4
Újév, Fruzsina Ábel Genovéva Titusz

5 6 7 8 9 10 11
Simon Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota

12 13 14 15 16 17 18
Ernõ Veronika Bódog Lóránt Gusztáv Antal Piroska

19 20 21 22 23 24 25
Sára Fábián Ágnes Vince Zelma Timót Pál

26 27 28 29 30 31
Vanda Angelika Károly Adél Martina Marcella

Március
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1
Albin

2 3 4 5 6 7 8
Lujza Kornélia Kázmér Adorján Leonóra Tamás Zoltán

9 10 11 12 13 14 15
Franciska Ildikó Szilárd Gergely Krisztián Matild Nemzeti ü.

16 17 18 19 20 21 22
Henrietta Gertrúd Sándor József Klaudia Benedek Beáta

23 24 25 26 27 28 29
Emõke Gábor Irén Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta

30 31
Zalán Árpád

Február
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1
Ignác

2 3 4 5 6 7 8
Karolina Balázs Ráhel Ágota Dorottya Tódor Aranka

9 10 11 12 13 14 15
Abigél Elvira Bertold Lídia Ella Bálint Kolos

16 17 18 19 20 21 22
Julianna, Lilla Donát Bernadett Zsuzsanna Aladár Eleonóra Gerzson

23 24 25 26 27 28
Alfréd Mátyás Géza Edina Ákos Elemér

Április
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5
Hugó Áron Buda Izidor Húsvét

6 7 8 9 10 11 12
Húsvét Herman Dénes Ákos Zsolt Leó Gyula

13 14 15 16 17 18 19
Ida Tibor Anasztázia Bernadett Rudolf Andrea Emma

20 21 22 23 24 25 26
Tivadar Konrád Csilla Béla György Márk Ervin

27 28 29 30
Zita Valéria Péter Katailn 

Május
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3
Munka ü. Zsigmond Tímea

4 5 6 7 8 9 10
Mónika Györgyi Frida Gizella Mihály Gergely Ármin

11 12 13 14 15 16 17
Ferenc Pongrác Szervác Bonifác Zsófia Mózes Paszkál

18 19 20 21 22 23 24
Erika Ivó Bernát Konstantin Júlia Dezsõ Pünkösd

25 26 27 28 29 30 31
Pünkösd Fülöp Hella Emil Magdolna Janka Angéla

Június
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 7
Tünde Anita Klotild Bulcsú Fatime Norbert Róbert

8 9 10 11 12 13 14
Medárd Félix Margit Barnabás Villõ Antal  Vazul

15 16 17 18 19 20 21
Jolán Jusztin Laura Arnold Gyárfás Rafael Alajos

22 23 24 25 26 27 28
Paulina Zoltán Iván Vilmos János László Levente

29 30
Péter Pál

Július
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5
Tihamér Ottó Kornél Ulrik Emese

6 7 8 9 10 11 12
Csaba Apollónia Ellák Lukrécia Amália Nóra Izabella

13 14 15 16 17 18 19
Jenõ Örs Henrik Valter Endre Frigyes Emília

20 21 22 23 24 25 26
Illés Dániel Magdolna Lenke Kinga Kristóf Anna

27 28 29 30 31
Olga Szabolcs Márta Judit Oszkár

Augusztus
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2
Boglárka Lehel

3 4 5 6 7 8 9
Hermina Domonkos Krisztina Berta Ibolya László Emõd

10 11 12 13 14 15 16
Lõrinc Zsuzsanna Klára Ipoly Marcell Mária Ábrahám

17 18 19 20 21 22 23
Jácint Ilona Huba Szt. István ü. Sámuel Menyhért Bence

24 23 26 27 28 29 30
Bertalan Lajos Izsó Gáspár Ágoston Beatrix Rózsa

31
Erika

Szeptember
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Egyed Rebeka Hilda Rozália Viktor Zakariás

7 8 9 10 11 12 13
Regina Mária Ádám Nikolett Teodóra Mária Kornél

14 15 16 17 18 19 20
Szeréna Enikõ Edit Zsófia Diána Vilhelmina Friderika

21 22 23 24 25 26 27
Máté Móric Tekla Gellért Eufrozina Jusztina Adalbert

28 29 30
Vencel Mihály Jeromos

Október
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4
Malvin Petra Helga Ferenc

5 6 7 8 9 10 11
Aurél Brúnó Amália Koppány Dénes Gedeon Brigitta

12 13 14 15 16 17 18
Miksa Kálmán Helén Teréz Gál Hedvig Lukács

19 20 21 22 23 24 25
Nándor Vendel Orsolya Elõd Nemzeti ü. Salamon Blanka

26 27 28 29 30 31
Dömötör Szabina Simon Nárcisz Alfonz Farkas

November
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1
Mindenszentek

2 3 4 5 6 7 8
Achilles Gyõzõ Károly Imre Lénárd Rezsõ Zsombor

9 10 11 12 13 14 15
Tivadar Réka Márton Jónás Szilvia Aliz Albert

16 17 18 19 20 21 22
Ödön Hortenzia Jenõ Erzsébet Jolán Olivér Cecília

23 24 25 26 27 28 29
Kelemen Hortenzia Katalin Virág Virgil Stefánia Taksony

30
András

December
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Elza Melinda Ferenc Borbála Vilma Miklós

7 8 9 10 11 12 13
Ambrus Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca

14 15 16 17 18 19 20
Szilárda Valér Etelka Lázár Auguszta Vida Teofil

21 22 23 24 25 26 27
Tamás Zénó Viktória Ádám Karácsony Karácsony János

28 29 30 31
Kamilla Tamás Dávid Szilveszter

ZÉTA−ADÓ
KÖNYVELÉSI ÉS 

ADÓTANÁCSADÓ KFT

Kecskemét,
Vágó u. 2-4.

Tel.: 76/502-081,
Fax: 76/418-721

ELEKTRO

RECORD
ELEKTRO

RECORD

AUDIO – DVD 
TV – VIDEO

szerviz és 
szaküzlet

6000 KECSKEMÉT

Arany J. u. 6.

Tel.: 76/484-939

www.elektrorecord.hu

6000 KECSKEMÉT,

Arany J. u. 6.

Tel.: 76/484-939

www.elektrorecord.hu
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ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT
Kecskemét, Margaréta u. 2. 

Tel.: 76/509-898  Fax: 76/509-897
Mobil: 30/9638-418

e-mail: sviagkft@sviagkft.hu

Teljes körû épületgépészeti 
szolgáltatások:

Vízellátás  Csatornázás Központifûtés
Gázellátás Klimatizálás, szellõzõ 
rendszerek szerelése Központi

porszívó Napenergia hasznosítás, 
hõvisszanyerés

Tervezés és kivitelezés, mûszaki 
ellenõrzés, mûszaki szaktanácsadás, 

kereskedelem.

D és B Kulcskirály Bt.

Kulcsmásolás, kulcsok, zárak, lakatok,
speciális kulcsok másolása.

Páncélszekrény-kulcsok,
autó- és motorkulcsok minden típushoz.

Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.
Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít 
az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.

Autózárak összeprogramozása. 
Épületzárak, postaládák, kilincsek.

Kulcsok riasztókhoz. Lakatok. 
Zárbetétek és zárak javítása.

A már megszokott minõség jóval kedvezõbb áron.
Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)

Tel.: 76/322-902, 20/9330-887
Nyitva: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30, 

ebédszünet: 12.30-13, szombat: 7.45-11 www.lenkeihidraulika.hu

L&L 
Hidraulika Bt.

Kecskemét, 
Matkói út 18.

Tel.: 06-76/416-584
Tel./fax: 06-76/507-706
Mobil: 06-20/944-0510

PAX
Gyógyszertár
6060 Tiszakécske,

Béke tér 5. 
Telefon/fax:
7766//444411--334411  

Telefon:
7766//554400--001144

e-mail: 
zzssiirrmmoonn@@tt--oonnlliinnee..hhuu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  
H-P.: 8-20-ig
Sz.: 8-13-ig

2222000011115555

Sok boldogságot kíván minden kedves olvasójának az

Minden típusú munkahenger
gyártását és javítását, valamint

megmunkáló központra, 
CNC esztergagépekre bérmunkát

rövid határidõre vállalunk.
Forgamazunk hidraulikus

tömörítéseket, hónolt, melegen
hengerelt acélcsöveket, krómozott

rudakat, húzott köracélokat, 
szálban vagy darabolva.

Lapátos kenyerek,
tönköly és 

bio péktermékek 
a Cseh péktől

Mátyás Király Gyógyszertár

Tel./fax: 06-76/480-739, Tel.: 06-76/505-475
Nyitva: H-P: 7.00–20.00 Sz-V: 7.00–20.00, ünnepnap: 7.00–16.00
e-mail: magipharma@t-online.hu; www.matyaspatika.hu

Kecskemét, Szabadság tér 1.

� Törzskönyvezett, vényköteles és
vény nélkül kiadható gyógyszer-
készítmények

� Tápszerek, gyógytápszerek 
� Homeopátiás készítmények
� Kötszerek 
� Szérumok 
� Inzulin-készítmények 
� Szemcseppek 
� Gyógyászati segédeszközök
� Étrendkiegészítõk, bioinformációs

készítmények 
� Gyógytermékek
� Kozmetikai készítmények,

natúrkozmetikumok 

� Száj- és fogápolási termékek 
� Gyógyteák 
� Ásvány- és gyógyvizek 
� Diagnosztikai tesztek, 

terhességi tesztek és 
higiénés eszközök 

� Inkontinencia betétek 
� Csecsemõ- és babaápolási 

termékek, pelenkák
� Ragtapaszok, sebtapaszok
� Vérnyomás- és vércukorszintmérõk 
� Egészségügyi kiadványok, 

könyvek 
� Orvosi vényre felírt gyógyszerek

elkészítése 

Fuvarozás 24 tonnás, önrakodós teherautókkal 
az ország egész területén.

Személy- és teherautó szerelése.
Kecskemét,

Klebelsberg K. u. 34. 

Tel./fax: 76/413-823

e-mail: kissfuvar90@t-online.hu

www.kisfuvar90.hu

Gömöri Szállítmányozási Kft.
Kecskemét, Úrihegy 48.

Tel./fax: 76/496−893, 30/9453−935
e−mail: gomori.kft@t−email.hu

�� nagytömegû billenõ fuvarozás 
�� tereprendezés �� földmunkák

�� parkoló- és útalapkészítés 
�� ipari létesítmények komplett földmunkái

�� ipari padló alatti ágyazatkészítés 
�� föld-, kõ-, kavicsszállítás a lakosság részére is

A Szabadszállás és Vidéke
Takarékszövetkezet

2014-ban is kézben tartja
pénzügyeit!

Szolgáltatásaink:
Hitelezés                  Betét elhelyezés
– Lakossági – Számlabetét
– Vállalkozói számlavezetés – Deviza számlavezetés
– Faktorálás – Betéti okiratok 
– Zálog – Takarékbetétek
– Széchenyi kártya  – Bankkártya 
– Gazdakártya – Széf szolgáltatás

Egyéb: Internetbank – SMS szolgáltatás  
– Pénzforgalmi szolgáltatások – Befektetési termékek forgalmazása

Kirendeltségek:
Szabadszállás, Kálvin tér 2.             76/558-144
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.            76/550-115
Tass, Széchenyi krt. 75.   76/536-220
Szalkszentmárton, Néphadsereg u. 62. 76/358-572
Kecskemét, Dobó krt. 12.                      76/328-883

Honlap: www.szabadszallasitakarek.hu

Sarki
Csárda
Dunavecse,

Fő út 116.

78/437−183

20/928−7985

Szeretettel várjuk

kedves vendégeinket

2012−ben is!

Fiókjaink Kecskeméten:
Korona u. 2. 
Szabadság tér 5.
Dunaföldvári út 2.

www.otpbank.hu
06-1/20/30/70

366-6666
„Az Ételmentõ Szolgálat”

Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális
környezetben, a magas mûvészi színvonalon kialakí-
tott Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 szemé-
lyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az
urnahely-bérlés nincs vallási felekezethez kötve. 

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

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

alfoldi naptar 2015.qxd  2014.12.10.  15:49  Page 1
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A tiszakécskei Barack Hotelben
tartotta évzáró rendezvényét a
Dél-Alföld turisztikai régió a na-
pokban. A szakemberekbõl álló
résztvevõk megállapították: tu-
risztikai szempontból kiemelke-
dõ évet zár a térség.

A Turizmus Akadémia elneve-
zésû találkozót Kovács Ernõ, a
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal vezetõje, Tiszakécske
korábbi polgármestere, vala-
mint Rideg László, a Bács-Kis-
kun Megyei Közgyûlés elnöke
nyitotta meg. Méltatták térsé-
günk turisztikai fejlesztéseit (át-
adták Tiszakécske elsõ szállo-
dáját, Barack Hotelt, lovas-, za-
rándok- és kerékpárutak épül-
tek egészen a déli határig, stb.)

Kincses Márk, a Magyar
Turizmus Zrt. délszláv piaco-
kért felelõs menedzserének
prezentációja után, Katona
Ilona regionális marketing
igazgató beszédében hang-
súlyozta: dinamikusan növe-

kedett a szálláshely kínálat
térségünkben. Legfõbb vonz-
erõt a termál-, wellness-, kul-
turális-, gasztro, öko- és
sportrendezvények jelentik
napjainkban a turizmust ille-
tõen. 

Örvendetes változásként
megfigyelhetõ, hogy egyre
inkább érvényesül az idegen-
forgalmi szolgáltatások terü-
letein, a vendéglátó helyeken
a minõségi szemlélet. 

Turizmus Akadémia
Tiszakécskén

Egy ilyen jelentõs vállalkozás-
nál ezernyi gonddal-bajjal kell
megküzdeni minden nap, amiket
csak tovább bonyolíthatnak a kü-
lönbözõ rendeletek, rendelkezé-
sek vagy a kedvezõtlen piaci vál-
tozások. Ezektõl eltekintve, Búj-
dosó Márton, a Lajosmizsei
Charolais Kft. ügyvezetõ igazga-
tója több szakmai sikerrõl is be-
számolva tekint vissza a most bú-
csúzó esztendõre.

Az idén a hódmezõvásárhelyi
és a kaposvári országos állatte-
nyésztési seregszemlén remekel-
tek, szinte minden kategóriában.
Májusban pedig, egy tenyészbika
vásárral egybekötött partnertalál-
kozót rendezhettek, ahol – a ko-
rábban lezajlott minõsítést köve-
tõen – 38 frissen minõsített bikát
kínáltak fel értékesítésre. Több
mint száz tenyésztõ érkezett Lajos-
mizsére ebbõl az alkalomból,

Magyarország területén kívül
Csehországból, Szlovákiából és
Szerbiából is. A programban a
résztvevõk megtekinthették a
lajosmizsei vállalkozás tenyésze-
tét, az új épületeket, a technológi-
át, és ezt követte az értékesítésre
felkínált állatok bemutatása a
központi ringben. Bújdosó Már-
ton lapunknak elmondta, jólesõ
érzés volt számára, hogy ekkora
érdeklõdést váltott ki a szakmán
belül ez a találkozó, s hogy szinte
minden résztvevõ gratulált a

Charolais Kft.-nek a példamutató
fejlesztésekhez, illetve a színvona-
las rendezvényhez.

Hiába jámborfajta ez a szar-
vasmarha, amikor vemhes irigy-
gyé, agresszívvá válik, ha takar-
mányról van szó. Emiatt gyakori

a hasfalsérülés és vetélés. – Ezért
kezdtek el másfél évtizede a ge-
netikailag szarvatlan vonalak te-
nyésztésével foglalkozni Lajos-
mizsén. Az amerikai, kanadai
kutatási eredményeket is hasz-
nosítva, elérték azt, hogy a szar-
vatlan charolais bikáik méretben
és húsformában megközelítsék a
legjobb francia szarvalt egyede-
ket. Vagyis minden – tenyésztés-
re indokolt – elõnyük megma-
radt, ám egymást már nem ve-
szélyeztetik a fejdíszek. Közben

az ilyen bikák – illetve szaporító-
anyagok – iránt, ma már a fran-
cia õshazában is megnõtt
az érdeklõdés.

Ezeknek a tenyésztési eredmé-
nyeknek köszönhetõ, hogy a kö-
zelmúltban a legnevesebb francia
genetikus, Patrick Reversé is ellá-
togatott Lajosmizsére. A francia
látogató a hírnevét a Charolais
Optimal fõ genetikusaként sze-
rezte, e fajta tenyésztése terén el-
ért sikereivel. Most a Genes Diffu-
sion hivatalos megbízottjaként a
nemzetközi kapcsolattartásban,
új lehetséges vérvonalak felkuta-
tásában segít. Megtekintette a
Charolais Kft. lajosmizsei telepén
és a kunpeszéri legelõin található
állatokat, és néhány tenyészbika
izmoltsága különösen nagy ha-
tást gyakorolt rá. A legelõn ér-
deklõdéssel szemlélte az extenzív,
teljesen abrakmentes környezet-
ben nevelkedõ gulyát.

LLaajjoossmmiizzssee,,  MMiizzssee  9911..    
TTeelleeffoonn::  7766//335566--884477  
TTeell..::  3300//99553355--115555                        
FFaaxx::  7766//555555--333388

cchhaarroollaaiiss@@cchhaarroollaaiiss..lliinn..hhuu

Lajosmizsei Charolais Kft.

Szakmai sikerekbõl az idén sem volt hiány
LLeegguuttóóbbbb  aarrrróóll  ttáájjéékkoozzttaattttuukk  oollvvaassóóiinnkkaatt,,  hhooggyy  aa  sszzaakkmmáánn  bbeellüüll  aa  llaajjooss--
mmiizzsseeii  cchhaarroollaaiiss  gguullyyáátt  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  lleeggjjoobbbb  ttöörrzzsstteennyyéé--
sszzeettkkéénntt  eemmlleeggeettiikk..  NNeemm  vvéélleettlleennüüll,,  hhiisszzeenn  iisszzttaa  ggéénnáálllloommáánnyyúú  tteehheenneekk,,
bboorrjjaakk  ééss  ggyyöönnyyöörrûû,,  mmáássffééll  ttoonnnnááss  bbiikkáákk  aallkkoottjjáákk  nnaappjjaaiinnkkbbaann  aa
LLaajjoossmmiizzsseeii  CChhaarroollaaiiss  KKfftt..  ttööbbbb  mmiinntt  11220000  eeggyyeeddeess  sszzaarrvvaassmmaarrhhaa  ááll--
lloommáánnyytt..  NNeemm  ccssooddaa,,  hhooggyy  sszzáámmttaallaann  nnaaggyyddííjjaatt  nnyyeerrtteekk  aazz  uuttóóbbbbii  éévv--
ttiizzeeddeekkbbeenn  rreemmeekk  tteennyyéésszzáállllaattaaiikkkkaall  aa  kküüllffööllddii  ééss  hhaazzaaii  kkiiáállllííttáássookkoonn..  

SSzzaakkmmaaii  ttaalláállkkoozzóó  LLaajjoossmmiizzsséénn

A napokban tartotta hagyomá-
nyos évzáró küldöttgyûlését a
fennállásának 20. évfordulóját
ünneplõ Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, a
Kecskeméti Városháza dísztermé-
ben. Házigazdaként Szemereyné
Pataki Klaudia polgármester kö-
szöntötte a rendezvény résztvevõ-
it, rámutatva arra, hogy milyen
jelentõs eredményeket hozott az
elmúlt esztendõben az önkor-
mányzat és a megyei kamara ál-
tal kidolgozott közös gazdaság-
fejlesztési koncepció a szakkép-
zés, a különbözõ pályázatok vagy
a munkahelyteremtések terén. A
városvezetés a jövõben is szép
eredményeket remél ettõl az
együttmûködésüktõl, amit az is je-
lez, hogy az októberi helyi válasz-
tásokat követõen Gaál Józsefet, a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnökét külsõs al-
polgármesteri szolgálatra kérte
fel a városi vezetés.

Dunai Péter, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara fõtitkára
beszédében - egyebek mellett - a
kamarai rendszer elmúlt évi vál-
tozásairól, az új szakképzési tör-
vény jelentõségérõl és a felsõok-
tatás várható változásairól adott
tájékoztatást a közgyûlés résztve-
võinek.

A Miniszterelnökség fejlesztés-
politikai kommunikációjáért fe-
lelõs helyettes államtitkára,

Csepreghy Nándor a pályázati le-
hetõségek alakulásáról szólt. Rá-
mutatott arra, hogy tavaly 1054
milliárdot, az idén viszont már
1900 és kétezer milliárd forint kö-
zötti összeget fizetett ki az állam a

sikeres pályázóknak. Ha jövõre a
fennmaradó 1600 milliárd is fej-
lesztéseket célzó pályázókhoz ke-
rül, akkor elmondhatjuk, hogy az
Európai Unió történetében ha-
zánk az elsõ, aki száz százalékig
felhasználta a rendelkezésére álló
EU-s pályázati keretet. 

A jövõben is elsõdleges cél lesz
a pályázatok terén a gazdaság-
fejlesztés, az új munkahelyek te-
remtése. Ebben az eddigieknél je-
lentõsebb szerepet kell, hogy
kapjon a vállalkozói szektor, ha

komolyan gondoljuk azt az elkép-
zelést, hogy 2020-ra eléri az öt-
milliót hazánkban a foglalkozta-
tottak száma. (Jelenleg alig több
mint négymillió honfitársunknak
van munkahelye, ebbõl egy milli-

óan az állami szférában dolgoz-
nak.) A helyettes államtitkár el-
mondása szerint, fontos törekvés
az is, hogy a magyar vállalkozá-
sok technikai, technológiai - pá-
lyázatokkal segített - fejlesztései-
nek jóvoltából, a termékeikbõl
minél többet lehessen értékesíteni
a külföldi piacokon is.

A hagyományoknak megfele-
lõen, a kamarai küldöttgyûlés ki-
tüntetések átadásával zárult. A dí-
jazottak idei névsorát az alábbi-
akban közöljük:

BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN MMEEGGYYEE

GGAAZZDDAASSÁÁGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSÉÉÉÉRRTT DDÍÍJJ

MMeerrcceeddeess--BBeennzz  MMaannuuffaaccttuurriinngg
HHuunnggaarryy  KKfftt..,, Kecskemét

BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN MMEEGGYYEEII

SSZZAAKKKKÉÉPPZZÉÉSSÉÉRRTT DDÍÍJJ

TTaasskkoovviiccss  PPéétteerr szakképzési 
tanácsadó, Bács-Kiskun Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara, Baja
BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN MMEEGGYYEEII KKEERREESSKKEEDDEELLMMII

ÉÉSS IIPPAARRKKAAMMAARRÁÁÉÉRRTT DDÍÍJJ

Orosziné Varga Zelma 
kereskedelemfejlesztési és 
kommunikációs vezetõ, 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, Kecskemét

BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN MMEEGGYYEEII

IINNNNOOVVÁÁCCIIÓÓSS DDÍÍJJ

PPéétteerr  IImmppeexx  KKfftt..,, Péter Zoltán
ügyvezetõ igazgató, Kecskemét

AAZZ ÉÉVV KKEERREESSKKEEDDÕÕJJEE DDÍÍJJ

JJeenneeii  TTrraaddee  KKfftt.., Jenei György
ügyvezetõ igazgató, Kiskunhalas

AAZZ ÉÉVV IIPPAARRII VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSAA DDÍÍJJ

BBeesstt--TTooooll  KKfftt.., Bach János 
ügyvezetõ igazgató, Dunapataj 

AAZZ ÉÉVV MMEENNEEDDZZSSEERREE DDÍÍJJ

Gál István, ügyvezetõ igazgató,
KKaammiinntthheerrmm  KKfftt.., Kiskunhalas

AAZZ ÉÉVV KKÉÉZZMMÛÛVVEESSEE DDÍÍJJ

SSzzééppee  GGáábboorr ügyvezetõ igazgató,
Titánform Fémfeldolgozó Kft.,
Tiszakécske és SSzzaabbóó  JJóózzsseeff,,

karosszérialakatos-mester, 
Kecskemét

AAZZ ÉÉVV VVEENNDDÉÉGGLLÁÁTTÓÓJJAA DDÍÍJJ

Rozmaring Étterem és Bisztró,
Kõvári Ádám tulajdonos, 

Kecskemét
AAZZ ÉÉVV GGYYAAKKOORRLLAATTII KKÉÉPPZZÕÕHHEELLYYEE DDÍÍJJ

KKnnoorrrr--BBrreemmssee  FFéékkrreennddsszzeerreekk  KKfftt..,,
Lepsényi István vezérigazgató,

Kecskemét
AAZZ ÉÉVV SSZZAAKKKKÉÉPPZZÕÕ IISSKKOOLLÁÁJJAA DDÍÍJJ

VViirráágghh  GGeeddeeoonn  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa
ééss  SSzzaakkiisskkoollaa,, Bernáth Judit,

igazgató, Kunszentmiklós
AAZZ ÉÉVV BBEESSZZÁÁLLLLÍÍTTÓÓJJAA DDÍÍJJ

SSZZJJ  HHuunnggaarryy  KKfftt..,, Sziládi József
ügyvezetõ igazgató, 
Kiskunfélegyháza

AAZZ IIPPAARR KKIIVVÁÁLLÓÓ MMEESSTTEERREE

DDrr..  FFooddoorr  IIssttvváánn cukrászmester,
Fodor Cukrászda, Kecskemét és

Benedeczki Lajos ügyvezetõ 
igazgató, 

BBeenneeddeecczzkkii  MMûûhheellyy  KKfftt.., Kecel
AAZZ ÉÉVV DDOOLLGGOOZZÓÓJJAA

OOrroosszziinnéé  VVaarrggaa  ZZeellmmaa,, kereske-
delemfejlesztési és kommunikáci-

ós vezetõ, Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,

Kecskemét
EELLNNÖÖKKII DDIICCSSÉÉRRÕÕ OOKKLLEEVVEELLEETT KKAAPPOOTTTT::  

FFeehhéérr  KKáárroollyynnéé iparmûvész,
Kiskunhalas

KKoovvááccssnnéé  UUrriiccsskkaa  EErrzzsséébbeett  
ügyfélszolgálati munkatárs, 

Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara,

Kiskunhalas
KKoovvááccss  RRéékkaa  ÉÉvvaa, szakképzési
adminisztrátor, Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, Kecskemét

GGááll  KKaattaalliinn,, oktatási stúdióvezetõ,
Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara,
Kecskemét

GGaasszzttrroommaannnnaa  KKfftt..,, Szabó Zoltán
ügyvezetõ igazgató, Kecskemét
KKoovvááccss  LLáásszzllóó fazekasmester, 

Kalocsa, PPaalleesszz  GGééppii  HHíímmzzõõ  KKfftt..,,
Pálkerti Tamás ügyvezetõ 

igazgató, Baja
TTAANNUULLMMÁÁNNYYII TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSBBAANN

RRÉÉSSZZEESSÜÜLLTT::  
Ádám Krisztián, Bognár Sándor,

Kelemen Zoltán Gábor, 
Megyesi István Ádám, 

Szabó Fanni, Szalai Szabolcs Péter, 
Szõke Tibor.

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Jubileumi küldöttgyûlés díjátadásokkal
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Talán kevesen tudják, de Kecske-
méten csak a Hotel Három Gúnár
szervez vendégeinek látogatáso-
kat a Mercedes Gyárba. Legköze-
lebb január 26-án délután lehet-
nek részesei az érdeklõdõk egy
ilyen kétórás, idegenvezetõvel kí-
sért, szervezett gyárlátogatásnak.
Utána vacsora a Három Gúnár
étteremben, elhelyezés kétágyas
standard szobában, reggel bõsé-
ges büféreggeli. A tartózkodási
idõ alatt az alap wellness szolgál-
tatásokat (jacuzzi, gyerekpancso-
ló, szauna, gõzkabin) térítésmen-
tesen vehetik igénybe a vendé-
gek. A szálloda területén ingye-
nes wifi-hálózat mûködik.

Árak kétágyas standard szo-
bában: 2 fõ / 1 éj 25.500Ft, 2 fõ
/ 2 éj: 42.500 Ft.

További fakultatív program le-
hetõségek egy-két éjszakát itt el-
tölteni szándékozó vendégek
számára:

11..  ZZwwaacckk  KKeeccsskkeemmééttii  PPáálliinnkkaa
MMaannuuffaakkttúúrraa – másfél órás gyár-
látogatás többféle pálinka kósto-
lásával

22..  SSzzeennttkkiirráállyyii  ÁÁssvváánnyyvvíízz  ggyyáárr--
llááttooggaattááss ~ 40 perc

33..  AA  kkeeccsskkeemmééttii  HHiirrööss  LLoovvaarrddaa
szolgáltatásai: tereplovaglás, egyé-
ni lovas oktatás, lovas kocsizás

44..  TTeerrmméésszzeettjjáárrááss ötcsillagos
lovas kocsival a Kiskunsági Nem-

zeti Park Kolon-tavi területén: bé-
kaszerenád- hangverseny, ma-
darászok gyûrûzõ bemutatója

55..  LLoovvaass  sszzáánnkkóózzááss.. Semmihez
sem fogható élmény a hó pap-
lannal fedett téli tájon suhanni
lovas szánon, forralt bort kor-
tyolgatva, meleg takaróba bur-
kolózva! 

66..  BBoorrkkóóssttoollááss különféle bor-

házaknál, pincészeteknél som-
melier közremûködésével

77..  SSmmiinnkkiisskkoollaa 2x1.5 órában
(évszaktípusok szerint, személyi-
séghez illõ nappali és alkalmi
smink tervezése, alkalmazása és
gyakorlása az alapozótól a rúzsig) 

88..  CCssaappaattééppííttééss  ddiisszznnóóvváággááss--
ssaall,, pálinka és forralt bor kósto-
lással.

HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  KKfftt..
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Kellemes ünnepeket, 
boldog újévet kívánunk!

Hotel Három Gúnár
Fakultatív programok széles választékaÉletének 89., papságának 66.

évében elhunyt dr. Kovács Imre
Endre premontrei kanonok,
gyémántmisés áldozópap, a
kecskeméti Szent Erzsébet
templom nyugalmazott plébá-
nosa. Papi szolgálatának több
mint a felét, 34 évet töltött a
Czollner téri plébánián. Az el-
sõ esztendõkben az õ feladata
volt a külterületi iskolákban –
Borbás, Szarkás, Kisfái – a hit-
tan oktatása. Kerékpáron, ké-
sõbb mopeden, de nagyon
sokszor gyalogosan rótta a
külterületi poros utakat éveken
át, hogy eljusson tanítványai-
hoz. Miután a Czollner téri
Szent Erzsébet templom igaz-

gatója lett – aminek megírta a
történetét –, kezdeményezte az
épület felújítását, majd az An-
golkisasszonyok épületének
visszaszerzését, ahol megfelelõ
feltételeket teremtett a lelkész-
ség színvonalas mûködéséhez. 
Nyugdíjba vonulását követõen
nagy érdemeket szerzett a tür-
jei prépostság történetének
megírásában, valamint a ma-
gyar rendtörténet kutatásában.
Ennek elismeréseként válasz-
tották meg a Szent István Tudo-
mányos Akadémia tagjává.

November 8-án a keszthelyi
Szent Miklós temetõben he-
lyezték örök nyugalomba. Isten
nyugosztalja!

Elhunyt Imre atya

A Budapesti Operettszínház Já-
szai Mari-díjas színésznõje,
Oszvald Marika látogatott el a
napokban a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központba. A
beszélgetést vezetõ Borzák Tibor
újságíró azzal kezdte, hogy a
szürke idõben napsütés várható,
ugyanis a mindig jókedvû és
mindig mosolygó vendég majd
derûssé varázsolja a délidõt az
intézmény gondozottjainak. És
ez így is volt! 

A mûvésznõ nemrég jubilált:
negyven éve kezdte a pályáját.
Ám nem szereti, ha ajnároz-
zák, kérte is a színházát, ne-

hogy megünnepeljék, de nem
hallgattak rá. 

Oszvald Marika mesélt a gye-
rekkoráról – amikor tényleg ci-
gánykerekezve közlekedett az
Operaház elõtt. Felidézte szülei
emlékét: édesapja, Oszvald
Gyula bonviván, édesanyja Ha-
lasi Marika szubrett volt, tõlük
örökölte a tehetségét és a mes-
terség iránti alázatot. Már kis-
lányként tudta a legnépszerûbb
operettek dalszövegeit, iskolás-
ként pedig az osztálytársait is
megfertõzte a zene szeretetével.
Fiútestvére civil pályát választott,
amit egyáltalán nem bánt meg.

Öccsét leszámítva, igazi mûvész-
család az övé, egykori férje, Hid-
végi Miklós a kecskeméti színház-
ban is játszott a Ruszt-érában, leá-
nyuk, Krisztina pedig a médiában
dolgozik. A Wojtyla-pódium vendé-
ge sok titkot elárult még magáról,
például azt, hogy gödöllõi kertes
házában mindig talál elfoglaltsá-
got és állandóan pörög. Mindent
maga csinál, nem bízza másokra
a munkát. Imád kertészkedni, bár
ahogy halad fölötte az idõ, hama-
rabb elfárad. Néha leül a nyug-
ágyba pihenni, de pár perc múlva
felugrik és folytatja, ahol abba-
hagyta. Természetesen õ sem ki-

vétel, vannak néha rossz nap-
jai, de nem akar róluk tudo-
mást venni. Eltereli magától a
negatív energiákat, mindenben
csak a jót látja – ezt a mentali-
tást lélekerõsítõ tanácsként ad-
ta tovább a Wojtyla Ház sorkö-
zösségének. A népszerû mû-
vésznõ részt vett az ebédosztás-
ban is, majd dolga végeztével
megígérte, hogy valamilyen
adománnyal visszatér még az
intézménybe, és a jövõ nyárra
jótékonysági fellépést is kilátás-
ba helyezett a ház egyik prog-
ramján. Reméljük, akkor a ci-
gánykerekezést sem hagyja ki!

A sorsközösség vendége volt Oszvald Marika

A hagyománytiszteletet ötvözi a
modern technológiával és a leg-
korszerûbb táplálkozástudomá-
nyi ismeretekkel a mezõberényi
Famíliatészta Élelmiszeripari és
Kereskedelmi Kft. A nagy múltú
cég a száraztészta készítés tradí-
ciójára építõ, 1992-ben indult
családi vállalkozásból nõtt ki, és
havi termelési kapacitása mára
meghaladja a 250 ezer kilo-
grammot.

Természetesen hosszú út veze-
tett idáig a HACCP rendszer be-
vezetésétõl a professzionális
gépsorok üzembe helyezésén,
üzemcsarnokok felépítésén át a
megrendelések folyamatos
emelkedéséig.  E mögött persze
az a megrendelõi és a vásárlói
igényekhez való szüntelen és fo-
lyamatos, rugalmas alkalmazko-
dás áll. 

Ahogy Kovács Lajos ügyvezetõ
fogalmaz: a technikai fejleszté-
sek idõszakát a termékfejlesztés
fókuszba állítása követte. Így
2010-tõl folyamatosan bõvül a
Famíliatészta termékpalettája.
Elõbb a régi idõk házias ízeit és
formáit kapták vissza a háziasz-
szonyok. Ennek kapcsán számos

beruházás is szükségessé vált, a
kibõvült kapacitás pedig szüksé-
gessé tette a SAP Business One
vállalatirányítási rendszer beve-
zetését. Ennek segítségével XXI-
dik századi, európai színvonalon
hangolta össze termelési, értéke-
sítési és kereskedelmi folyamata-
it a cég.

A vásárlók körében ismert és
kedvelt 8 tojásos (Prima) száraz-
tészták, a 4 tojásos (Classica), az
5 tojásos (Speciale), a durum-
búza õrleménybõl, tojás hozzá-

adása nélkül készült (Italiana)
termékek mellett - az innovatív
termékfejlesztõ munka eredmé-
nyeként - nemrégiben további
tagokkal bõvült a paletta, Vitale
fantázianévvel.

A Vitale termékek között helyet
kaptak a kalciummal és D-vita-
minnal dúsított 4 tojásos, a teljes
kiõrlésû lisztbõl készült tojás nél-
küli és az 50 százalékkal csök-
kentett szénhidráttartalmú, szin-
tén tojás hozzáadása nélkül ké-
szült tészták is.  Mindkét új ter-

méket a Mintamenza program

célkitûzése és hitvallása inspirál-
ta. Jelenleg is fejlesztés alatt áll
egy 95%-kal csökkentett szén-
hidráttartalmú száraztészta, amit
a közeljövõben szeretnének
megismertetni a tudatos táplál-
kozás híveivel.

A Famíliatészta Kft. termékpa-
lettájának összeállításakor a fo-

gyasztói igényeket és a legfris-

sebb táplálkozástudományi
eredményeket tartja szem elõtt.
Száraztésztáit 100 százalékban
magyar, ellenõrzött alapanyag-
okból, tésztaliszt és friss tojás fel-
használásával, a mesterséges
adalékanyagok és tartósítósze-
rek mellõzésével állítja elõ. A
tésztapiacon jelenleg az egyik

legszélesebb portfolióval rendel-
kezik az innovatív, magyar tulaj-
donú vállalat.

Kovács Lajos ügyvezetõ szerint
ezt egyfajta küldetésének tekinti
a cég, tekintettel arra, hogy a Fa-
míliatészta Kft. árbevételének 60
százaléka a hazai piacról szár-
maznak, és a vállalat a közét-
keztetésben is jelen van a kezde-
tektõl. Ennek kapcsán csatlakoz-
tak a Mintamenza programhoz,
amelynek eredményei termékfej-
lesztésük alapbázisa.

- A Famíliatészta Kft. küldetése
- mondja az ügyvezetõ -, hogy a
magyar lakosság egészségi álla-
potának javításához a saját esz-
közeivel hozzájáruljon. Ennek
fontosságára rámutatnak a
Nemzetközi Tészta Szervezet
(IPO) felmérései, miszerint egy
magyar ember átlagosan 7,5 ki-
ló száraztésztát fogyaszt el éven-
te, ami az országos fogyasztást
tekintve mintegy 74 ezer tonnát
jelent. Mivel azonban, már egyre
többen próbálnak tudatosan és
egészségesen táplálkozni, egyre
nagyobb igény mutatkozik a
megfelelõ tápanyagtartalmú
tészták iránt.

Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.

Tradíció, korszerûség, egészség
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