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Wojtylás örömünnep

Örömünnepet ült a kecskeméti Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ névadója, a nagy pápa világra szóló római felmagasztalását követõen. Persze, egy ilyen karitatív szervezetnél még az ünneplés sem
zajlik tétlenül: komoly átalakításokkal, fejlesztésekkel szépítgették a
boldoggá avatott Karol Wojtyláról elnevezett teret és környékét, az

önkormányzat és a civilek hathatós támogatásával. A parkolók kialakítása, útburkolat javítások mellett fákat, virágokat ültettek az intézmény köré, amibe neves egyházi és állami vezetõk, illetve civil szervezetek is bekapcsolódtak. (Az ünnepség további eseményeirõl képriport a 2. oldalon található!)

Izsáki
Tészta
Majális
Május 14-én harmadik alkalommal rendezik meg az Izsáki Tésztafõzõ Majálist. A mellékelt fotón
látható Prikkel László, a Vino étterem és Juhász Sándorné, az
Izsáki Házitészta Kft. tulajdonosa,
illetve több résztvevõ nyilatkozik
lapunkban az eseményrõl, a 610. oldalon, ahol a részletes
programot is megismerhetik olvasóink.
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A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ névadója, a nagy pápa boldoggá avatását követõen
egy programsorozattal ünnepelt a
minap. A Barátok templomában
dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke tartott szentmisét ebbõl
az alkalomból, a városházán pe-

Wojtylás örömünnep
dig az eseményhez méltó megemlékezéssel ünnepeltek. Az intézmény gondozottjainak szellemi vetélkedõt rendeztek Boldog János
Pál pápa életérõl, majd a szépen

Megmentett Golgota
Ahogy arról már hírt adtunk, március közepén ismeretlen tettes
rongálta meg Kecskeméten, a Barátok temploma elõtt lévõ Golgota szoborcsoportot. Az ügyben a
rendõrség még nyomoz, de az
önzetlenül segítõ kezet nyújtó civilek addig sem tétlenkednek. Olyannyira, hogy a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület és a Free Line
Kft. a felújított szakrális alkotást és
falkerítést a napokban átadta
Bárkányi Ernõ templomigazgatónak. Király József (felvételünkön),
az egyesület elnöke lapunknak elmondta: büszke arra, hogy
Bozóki István restaurátorral közösen részese lehetett a felújítási
munkáknak.

felújított Wojtyla téren fákat ültetett
az ünneplõk népes serege. Ezt követte az ünnepi ebéd, aminek remek színvonalát olyan mesterszakácsok garantálták, amilyen

2011. május

Garaczi János, a Tanyacsárda séfje. A rendezvénysorozat jeles résztvevõit, pártolóit felsorolni hosszú
lenne, hiszen sokan hozzájárultak
ahhoz, hogy igazi örömünneppel
köszönthesse névadójának római
felmagasztalását a kecskeméti intézmény.

A természet titkai
Zsúfolásig megtelt a Porta Egyesület díszterme a minap, hiszen
sok érdeklõ érkezett, hogy gyönyörködjön Nagy-Batiz Erzsébetnek a természet titkait, rejtett,
örömteli világát bemutató fotókiállításában. A kiállítást Sulyok
Ferenc, a Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. Elmondta: ez a
különleges túra a lélek „titkos
kertjei felé” sokakat ösztönözhet
arra, hogy elinduljanak a natura
újabb felfedezésre, és akár a képeikkel, akár szóban elmesélve
élményeiket, figyelmeztessék embertársaikat, hogy a ránk bízott
természeti kincseket szeretni, védeni kell.
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Interjú Navracsics Tibor miniszterelnök−helyettessel

Jegyzők, önkormányzati vagyon, civilek…
Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetõivel, valamint
a polgármesterekkel folytatott megbeszélést Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. Az ezt követõ sajtótájékoztatón kijelentette: az elfogadott új alaptörvény rendelkezései a kormányhivatalok számára feladatbõvülést vetítenek elõre, hiszen az önkormányzati rendszer törvényességi felügyelete lehetõvé teszi azt, hogy meghatározott esetekben a kormányhivatal jogalkotó aktussal pótoljon olyan
rendeletet, amit az adott önkormányzat nem tud megalkotni.
A megyei kormányhivatal a
gazdálkodás területén is felügyeleti joggal bírhat az önkormányzatok hitelfelvételénél; ha
az önkormányzat gazdasági
helyzete kritikus, akkor csak a
hozzájárulásával történhet hitelfelvétel. A közigazgatási és
igazságügyi miniszter szerint a
feladatok még bõvülhetnek az
önkormányzati reformmal. Komoly szakmai viták folynak arról, hogy az állam milyen szerepet vállaljon az oktatás és az
egészségügy területén.
– Ebben a változó közigazga tási struktúrában a jegyzõk sze repe mennyiben változik meg a
jövõben? – kérdeztük Navra -

csics Tibortól, aki a megbeszéléseket követõen interjút adott
lapunknak.
– A jegyzõk jelenleg a helyi
képviselõtestületek,
önkormányzati hivatalok vezetõi,
másfelõl államigazgatási feladatokat is ellátnak. Ez utóbbitól mentesülnek a jövõben.
Ugyanis mi azt szeretnénk, ha
2013-tól az akkorra kiépített
járási kormányhivatalok oldanák meg a települések államigazgatási feladatait.
– Az önkormányzati vagyon
kérdését nem igazán tudták
rendezni a rendszerváltás óta.
Ígérnek megoldásokat ennek
normalizálására is?

Királyi ebéd

A minap ismét Király József, a
Free Line Kft. ügyvezetõ igazgatója vendégelte meg a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Köz-

Kávézói
kiállítás
Istvánffy Ilona kecskeméti mûvész-tanár alkotásaiból nyílt kiállítás a napokban, a Rákóczi úti
Mûvész Kávézóban. A helyi mûvészeti szakközépiskolában oktató festõmûvész képeit május 18ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

pont rászorulóit. A civil szervezetek lelkes támogatójaként, helyi
képviselõként és sportemberként
is ismert építész tagja a Wojtyla
Ház 20 fõs Seniorátusának, havonta vállalva egy-egy étkeztetés
támogatását. Az ebédosztásban
munkatársa, Nagy Kálmán (felvételünkön) segédkezett. Az itt étkezõ, nehéz sorsú emberek szerint, ez a menázsi valóban királyi
volt.

követõen mire
számíthatnak
a civil szerve zetek?
–
Véleményem szerint az
új jogalkotási
törvény az eddigieknél
lényegesen nagyobb teret kínál a civil szervezeteknek is
azzal, hogy az
Interneten
gyors tájékozMunkatársunk, Farkas P. József
tatást és véleNavracsics Tibor miniszterelnök-helyettessel
ménynyilvánítási
– Mi abból indulunk ki, hogy lehetõséget kapnak az új töramennyiben a vagyon feladat- vénytervezetekrõl – nyilatkozta
hoz rendelt – oktatás, egészség- lapunknak Navracsics Tibor. –
ügy stb. –, akkor követnie kell Az önkormányzati szférában is
ezt a feladatellátást. Egyéb in- több csatlakozási pontot kell tegóságok és ingatlanok eseté- remteni, hogy a hasznos, nemes
ben viszont az önkormányzati célokért az önkéntesség, öntevékenység elvén mûködõ civil
autonómia dönt a sorsukról.
– A k ö z i g a z g a t á s é s a j o g - szervezetek bekapcsolódhassas z a b á l y o k j e l e n t õ s v á l t o z á s a i t nak a helyi ügyek alakulásába.

Mindenkit lefőztünk
Kecskemét híres szakácsai az ízekkel és a látvánnyal, költõink pedig
szavakkal hódították meg a balatonfüredieket az idei, most véget
ért Jókai napokon. A rendezvénysorozat díszvendége Kecskemét
fõvédnöke, dr.
Zombor Gábor
polgármester
volt.
A megnyitón
Buda
Ferenc
Kossuth- díjas
költõ az alkalomra írt prózában
emlékezett arra,
hogy számára
gyermekként mit jelentettek a Jókai mûvek, E. Csorba Csilla, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója pedig szintén a nagy íróra és
korára emlékezett. Dr. Zombor
Gábor pedig elmesélte a nagyérdemûnek, hogy Jókai ezer szálon
kötõdött Kecskeméthez, többek

között itt tanult a református jogi
fakultáson, színjátszó körben vett
részt, ahol együtt játszott Petõfivel.
A Jókai díszebéd óriási sikert
aratott, két hírös városi világbajnok mesterszakácsnak, Kecskeméti Krisztiánnak
és Kovács Sándornak köszönhetõen (felvételünkön),
akik
négyfogásos
ebédet állítottak
össze a közismerten ínyenc Jókai
kedvenc ételeibõl.
A következõ nap fõ attrakciója
a Koloska-völgyben megrendezett
híres Jókai bableves fõzõverseny
volt, amelyet a Tanyacsárda
Szikora Attila, Cseri József és
Nagy Katalin alkotta csapata fölényesen nyert meg a népes és igen
erõs mezõnyben.
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Rendőrnapi kitüntetések
Szent György napja alkalmából jutalmakat és elismeréseket vehettek át
a példamutató munkát végzõ rendõrök a Bács-Kiskun Megyei Rendõrfõkapitányságon. A segítõ civilek is kaptak elismerést. Pintér József, a
Wojtyla Ház Seniorátusának elnöke (felvételünkön), valamint Bárkányi
Ernõ, a Porta Egyesület elnöke Dávid Károly fõkapitánytól vehetett át
rangos elismerést.

A hagyományoknak megfelelõen, ez alkalommal is jutalomban
részesítette a kecskeméti Porta
Egyesület vezetõsége azokat, akik
munkájuk során pártolták és segítették a civil akciók rendõrségi támogatását. Az ünnepség után, a
fõkapitányság parancsnokai a

Porta Díszteremben részt vettek
Rausz Szilveszter tiszakécskei ikonfestõ kiállításának megnyitóján. A
találkozón a rendõrök védõszentje, György vitéz alakját Feczák
László, görög katolikus paróchus
idézte fel.
Az ünnepségen a Petõfi Lap- és

Könyvkiadó Kft., valamint a fõkapitányság közösen alapított, az
„Év Bács-Kiskun Megyei Rendõre”
szakmai díjat a Kalocsai Rendõrkapitányság körzeti megbízottja,
Nyul Krisztián r. törzszászlós vehette át, az „Év Bács-Kiskun Megyei Rendõre Közönségdíjat” pedig a Kecskeméti Rendõrkapitányság Mûkertvárosi Rendõrõrsének
parancsnoka, Kiszel Sándor r. fõhadnagy.
A megyei fõkapitányság „Sárkányölõ Szent György” 3 dimenziós üvegkerámia plakettet adományozott
Bõdi
Szabolcsnak,
Kunszentmiklós és Domonyi Lászlónak, Kiskõrös polgármesterének. A megye rendõri állományából legkiemelkedõbb szakmai
munkát végzõk 10 kategóriában
kaptak elismerést.
A Porta Egyesület a civil és egyházi mozgalmak segítéséért, támogatásáért oklevelet és jutalmat adott át
Nyári Judit tanácsosnak és Sebestyén Lászlónak, a Kiskõrösi Rendõrkapitányság fõtörzsõrmesterének.

Hírös
Military

A hadtörténeti gyûjtõk részére tizenötödik alkalommal szervez
találkozót Kecskeméten a HM
Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a Lechner
Ödön utcai Tiszti Klubban. A
május 21-én 8-tól 12 óráig tartó összejövetelen lehetõség nyílik
a legrégebbi koroktól napjainkig, mindenféle vágó, szúró és
hatástalanított
lõfegyverek,
egyenruhák, sisakok, dokumentációk, könyvek, folyóiratok, szabályzatok, hadtörténeti könyvek,
jelvények, kitüntetések, relikviák,
fényképek – egyszóval: minden,
ami katonai jellegû tárgy vagy
téma – cseréjére, vételére, eladására.

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: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu
Nagykõrösön,
zöldövezetben
65 nm-es társasházi

lakás eladó,
illetve kiadó,
vagy kecskeméti ingatlanra
cserélhetõ.
Információ: 76/484-341,
20/9626-279

ELADÓ Fürdõszoba, konyha, gáztûzhely,
csempe és padlólap tisztítására alkalmas
CLEANSY forró gõztisztító gép, gömbmasszírozó, allergia és asztma gyógyítására alkalmas THERAPY AIR PLUS
légterápiás készülék, forró gõztisztító
forró gõzvasalóval együtt jutányos áron
ELADÓ. Érdeklõdni: 20/5499-536

Elektronikában, elektromosságban
egyaránt jártas, 50 éves férfi, több
éves szakmai tapasztalattal, felsõfokú végzettséggel kecskeméti munkahelyet keres lakhelyváltozás miatt.
Fõ tevékenységi terület: fémipari
megmunkáló NC, CNC berendezések
üzemeltetése, javítása, valamint
szakmai koordinálás külsõ cégekkel.
Tel.: 06-20/562-0974

Alföldi Civil Napló
Kiadja: Farkas Galéria Bt.,
Kecskemét, Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Tel.: 76/505-041
Fax: 76/505-042
Nyomdai munkák:
Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892
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Tűzoltók pörköltje
Szent Flórián vértanúra emlékezve, a kecskeméti Tûzoltó Parancsnokság látta vendégül a
Wojtyla Ház rászorulóit. A lánglovagok védõszentjük napja alkalmából felajánlott 15 kiló sertéshúsból Nagy Ervin, számos
versenyt nyert szakács és fõzõtársa, Domján Balázs készített nagyon finom pörköltet a ház gondozottjainak. Fekete Dezsõ tûzoltóparancsnok és Mészáros Gábor osztályvezetõ is ellátogatott a
Wojtyla Házba, hogy megismerjék az itt folyó karitatív munkát.

5

Három Gúnár Rendezvényház

Ballagások, esküvők
A ballagási ebédeket május közepétõl az esküvõk szezonja váltja fel
a családi rendezvények sorában. Ez határozza meg egészen kora
õszig a kecskeméti Három Gúnár Rendezvényház programját is. Csiz madia László ügyvezetõ szerint az õ erõsségük a városközponti elhelyezkedés mellett a rugalmasság, és az egyéni igények maximális figyelembevétele.

Végleges helyén a felnőtt háziorvosi ügyelet

A felnõtt háziorvosi ügyelet végleges helyére költözött a kecskeméti megyei kórházban. A fejlesztés a Sürgõsségi Betegellátó Osztály három
ütemben megvalósuló átalakításának része.

A teljes projekt összesen 1399 négyzetméternyi terület átépítését érinti,
jelenleg a harmadik ütem munkálatai zajlanak. Ennek során kialakítják a
Sürgõsségi Betegellátó Osztály betegfogadó részét, az úgynevezett triázst,
valamint a sokktalanítót, a mobil ultrahang vizsgálót, két elkülönítõ szobát
fürdõvel, két akadálymentes fürdõt és WC-t a betegek részére, nõvérállomást, nõvérdolgozót és személyzeti öltözõt mosdóval.
A kivitelezés utolsó ütemében a munkálatok idejére a Sürgõsségi Betegellátó Osztály ideiglenes átköltözésekkel, az elkészült II. ütem helyiségeiben
látja el a betegeket, a szokásosnál sokkal kisebb területen. A munkálatok
ideje alatt az MR és CT helyiségek megközelítése folyamatosan biztosított.
Mint azt dr. Erdélyi Zsuzsanna osztályvezetõ fõorvos hangsúlyozta: a terület ugyan a megszokottnál sokkal kisebb, de változatlan kapacitással látják
el a betegeket. A munkálatok ideje alatt tájékoztató táblák segítik az eligazodást, és minden szükséges információval rendelkezésre áll a diszpécser
pultnál szolgálatot teljesítõ munkatárs.
A projekt keretében 27 féle, összesen 48 darab orvosi mûszert szereznek be, ami az SBO teljes mûszerparkjának 57 százalékos megújulását jelenti. Az átalakítási munkák befejezésének határideje 2011. július 15.
Az építkezéssel járó kellemetlenségekért a betegek megértését kérjük! –
nyilatkozta Kerekes István projekt menedzser.
A projektek az Euópai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

– Milyen családi vagy céges
program szervezésekor érdemes
potenciális helyszínként a Három
Gúnár Rendezvényházra gondolni?
– A 400 személyes tudományos
konferenciától a születésnapi
meglepetés partiig mindenben
segíteni tudunk. Az épület elrendezésébõl adódóan két egymástól független rendezvényt is le tudunk bonyolítani egyszerre úgy,
hogy azok egyáltalán ne zavarják
egymást. Gyakran adunk helyet
érettségi banketteknek, osztályés évfolyam találkozóknak. Emellett hétköznap menüs étkeztetés-

tudunk biztosítani. Számos tudományos konferencia visszatérõ
helyszínéül választja a vendégházat, ami komoly elismerés számunkra.
– Míg hét közben a céges rendezvények, tanácskozások és szimpóziumok résztvevõi népesítik be a
házat, a hétvégék általában a családi és társasági rendezvényeké.
– Sok házasulandónak esik
ránk a választása, mert elegáns
környezetben, magas színvonalú
szolgáltatást kínálunk, kedvezõ
áron. Ezek az alkalmak teljesen
személyre szabottak. Mindenben

sel, vasárnap pedig szabadszedéses ebéddel várjuk a vendégeket.
– Mit kínálnak a konferenci ák, továbbképzések, tudomá nyos és vállalati rendezvények
szervezõinek?
– A ház klimatizált, technikailag
teljesen felszerelt a szükséges eszközökkel: hangosítással, projektorral, vászonnal. A résztvevõknek
természetesen szállást, étkezést is

igyekszünk teljesíteni a fiatal pár
kívánságát. Rendelkezésükre bocsátunk egy szép lakosztályt is.
Elõfordul, hogy már a kikérés, a
vendégek fogadása is itt történik,
így amikor eljön a szertartás ideje, a násznép gyalog átsétálhat a
városházához vagy a templomhoz. Rajtunk biztosan nem múlik,
hogy ez nap valóban tökéletes legyen számukra.
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IZSÁKI TÉSZTA MAJÁLIS

Ha fesztivál és Izsák, akkor õszi Sárfehér Napok – mondják ezt so kan a közelebbi és távolabbi vidékeken, hiszen a híres helyi szõlõ rõl elnevezett seregszemle sokakat vonz évrõl évre a szép kiskun vá rosba. Híre, rangja van a rendezvénynek, amely immár 75 éves
múltra tekint vissza. Kezdetben ritkábban, 1991 óta viszont minden
esztendõ szeptemberének utolsó hétvégéjén megrendezik a rangos
eseményt. A siker láttán többen megfogalmazták már, hogy érde mes lenne egy másik hasonló programnak otthont adni Izsákon.
Például tavasszal. Három éve indították helyi vállalkozók a tészta fõzõ majálist, amely úgy tûnik, betöltheti a második izsáki fesztivál
szerepét, hiszen idén már egész napos, színes kavalkádként várja
az érdeklõdõket.

Emelik Izsák rangját
– Örömmel figyeltem már a
korábbi két
majálist is,
ám az idei
rendezvény
programját
nézve elmondhatom, hogy ha így folytatódik, ez tényleg egy újabb rangos városi eseményünkké nõheti
ki magát – nyilatkozta lapunknak
Mondok József , Izsák polgármestere. – Nagyon örülök
annak, hogy ezt vállalkozók indították útjára, s bonyolítják le. A
Sárfehér Napok önkormányzati
rendezvény, melyet érdemes lenne szintén vállalkozóknak átvenni úgy, hogy a város sem zárkóz-

na el a támogatástól. Egyébként
így teszünk most a majálissal is.
A nagyszínpad és a hangosítás
költségeit önkormányzatunk finanszírozza, míg a programok
árát és az egyéb költségeket a
szervezõ Vino Étterem és az Izsáki Házitészta Kft. állja.

– Példaértékû lépés a fesztivál
megrendezése, hiszen mint az
eddigi két esemény is bizonyítja
– hasonlóan a Sárfehér Napokhoz –, más településekrõl is eljönnek hozzánk ebbõl az alkalomból, s a tartalmas program
alapján jó hírünket viszik, ami
öröm valamennyiünknek. S persze az öröm mellett hasznos is,
mert így többször, több helyen
esik rólunk szó olyan összefüggésben, hogy ide érdemes eljönni. Ezt erõsítheti a fesztivállal
párhuzamosan megrendezésre
kerülõ Nemzeti Vágta izsáki elõvágtája is, amely a lovassportok
kedvelõinek ígér nagyszerû látnivalót, s amelyen az dõl el, hogy
a budapesti versenyre kik juthatnak el térségünkbõl.

– Összegezve, az ilyen fesztiválok emelik városunk rangját. Bízom benne, hogy a május 14-ei
rendezvény is ilyen lesz, ezért
õszinte vendégszeretettel hívunk
és várunk mindenkit a III. Izsáki
Tészta Majálisra és a Nemzeti
Vágta elõvágtájára!

2011. május

Tésztafőző verseny
Izsákon május 14-én harmadik
alkalommal rendezik meg a
Tésztafõzõ Majálist. A fõszervezõkkel beszélgettünk a program céljáról, létrehívásának
körülményeirõl és az idei kínálatról. Prikkel László , a Vino étterem tulajdonosa, ötletgazda
idézi a kezdeteket és sorolja az
idei látni és kóstolni valókat.
– 2009-ben határoztam el néhány barátommal, hogy május
második hétvégéjén tésztafõzõ
fesztivált rendezünk Izsákon.
Magam szakács vagyok, egyben a gasztronómia
elkötelezettje. Pályám
során több országban
jártam, ismerkedtem
különbözõ
népek
konyhájával. Sokféle
étellel, ízzel találkoztam e „kalandozásaim” során, de a magyar konyhát, a magyar emberek ételkészítési leleményét sehol
sem tudták felülmúlni.
Az verhetetlen számomra. A kiváló hazai
ételek között külön
kedvenceim azok az
ízek,
ételféleségek,
amelyeket
egyszerû
parasztcsaládok, pásztoremberek készítettek
századokon át, a maguk szûkös
lehetõségeivel, ám gazdag ötletekkel. Egyszerûen lenyûgöz,
hogy egy kis lebbencsbõl, tarhonyából, némi szalonnából
milyen fejedelmi étkeket tudtak
készíteni, sõt varázsolni. Mély
tisztelettel állok tudományuk
elõtt, melyet megõrzendõ értéknek, hagyománynak tartok. Tulajdonképpen ez késztetett arra,
hogy elindítsuk a fesztivált, ezzel is tovább éltetve és népszerûsítve e kiváló népi ételeket.
– Programunk indításakor
nem véletlenül slambuc és tarhonya kategóriában hívtuk a
fõzõket, akik már az elsõ alkalommal szép számban jöttek
helybõl és a környezõ településekrõl. Tavaly, nagy örömünkre, az elõzõ évi tizenkét csapat
megduplázódott. Már akkor

egyértelmûvé vált, hogy az
idei programot ki kell hoznunk
korábbi helyszínünkrõl, a Vino
étterem udvarából, mert már
akkor is igen nehezen fértünk
el a sok bográccsal és érdeklõdõvel. Az elõrejelzések szerint idén még több versenyzõ
„áll bográcshoz”, így a város
fõterén, a Kossuth téren tartjuk ezt a programot. Ott állítjuk fel a nagyszínpadot is, melyen táncosok, színjátszók, zenészek adnak 9-tõl 22 óráig
nonstop mûsort, s ahol fõmû-

sorszámként Rúzsa Magdi
koncertje zárja a színpadi produkciók kavalkádját.
A téren és a környezõ utcákban
folyik majd a fõzés. Az ünnepélyes
tûzgyújtás 10 órakor lesz, a tüzet
dr. Kerényi Jáno, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal vezetõje
gyújtja meg.
– A hagyományos tésztaételek
mellett idén meghirdetjük az úgynevezett egyéb kategóriát is. A lényeg, hogy az alapanyag tészta
legyen, s hogy ott helyben, a közönség elõtt készüljön az étel belõle. Lehet édes, sós, vagy bármely ízesítésû. Szintén újdonság,
hogy idén iskolás csapatok is indulnak, valamint önkormányzati
és képviselõ-testületi fõzõk is lesznek. Az elkészült ételeket olyan elismert és hozzáértõ ítészek minõ(Folytatás a 7. oldalon)
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– Hagyományőrzés bográccsal, fakanállal
(Folytatás a 6. oldalról!)
sítik majd, mint Vörösmarty László
gasztronómus-író, Domonkos József mesterszakács, Kövesdi Péter
elismert helyi szakács, Garai Lajos
hortobágyi fõzõmester, számadó
csikós, Árvai Istvánné szintén kiváló helyi fõzõ, szakács és
Hambalkó Ferenc iskolaigazgató.
A versengés a Varázs Fakanál
vándordíjért folyik, melyet valamennyi kategóriában ki fogunk
adni, valamint Kozák Éva gerjeni
keramikus tésztástálait kapják a
versenyzõk. A gyerekcsapatok
pénzdíjban is részesülnek, ezt az
osztályok közösen használhatják
majd fel, mint osztálypénzt.

Kézműves
hagyományok
– Az iskolások számára hirdettünk egy alkotói versenyt is, melyen bármely mûfajban – rajz,
plasztika, egyéb – indulhatnak a
gyerekek, csupán annyi a megkötés, hogy munkájuk a tésztával legyen kapcsolatos. Az alkotásokat
kiállítás keretében mutatjuk be a
fesztiválon.
– A népi étkek népszerûsítése
mellett a népi kézmûves hagyományok ápolása is célunk volt
már a kezdetektõl. Most is lesz
kézmûves vásár és foglalkozás
gyerekeknek. Idén elõször a
nagyszínpad körül megrendezzük
az Izsáki Zsibvásárt is, ahol bárki
árusíthatja otthon készült lekvárját, savanyúságát, kolbászát, szalonnáját, sonkáját, süteményét,
vagy amit arra méltónak tart. De
a kézmûvesek, fafaragók, festõk,
illetve bármely mûfajban alkotók

is kínálhatják ott portékáikat. A
vásár célja az, hogy minél több
izsáki mutassa meg termékeit, s
derüljön ki ezáltal szélesebb körben is, hogy micsoda finomságok
készülnek a családoknál, vagy
milyen tehetséggel faragnak, festenek, varrnak az ezen tevékenységek iránt elhivatottságot érzõk.
A jó ételeket jó italokkal illik leöblíteni, ezért két izsáki borászat is
jelen lesz boraival a borkínáló
sátrakban.

A házi tészta
specialistái
Ha Izsáki Tészta Majális, akkor mi
sem természetesebb, mint hogy a
fõrendezõk között találjuk az Izsáki
Házitészta Kft-t is. A kiváló termékeivel a hazai piac mellett a világ legtöbb országában jelenlévõ családi
vállalkozás a kezdetektõl fõ támogatója a programnak. Részben
alapanyag biztosítással, részben

egyéb anyagi támogatás nyújtásával. Így van ez most is. Juhász Sándor és Juhász Sándorné Ilona, valamint lánya, Szilvia mutatják az ízléses, szép plakátokat, szórólapokat és sorolják
õk is a gazdag programot hangsúlyozva, hogy
szerintük is
nagyon fontos
a gasztronómiai hagyományok ápolása. Ezért is
álltak három
évvel ezelõtt
elsõ szóra a

kezdeményezés
mellé.
Juhászné Ica
maga is hagyományt teremtett
a
„tésztamûfajban”, hiszen
négy és fél évtizede kezdte
a tésztás szakmát Kunszálláson, majd
jó húsz éve
Izsákra kerülve itt folytatta
a családjával.
A kezdetekre
emlékezve
gyorsan meg
is jegyzi, hogy
igen
nagy
örömére idén kunszállási fõzõk,
nevezetesen a polgármester és a
képviselõ-testület tagjai is jönnek
a fesztiválra, akik igazi kun népviseletben sürgölõdnek
majd a bográcsok körül. A
kft. egyébként
most is kiállítja
saját csapatát,
hiszen nemcsak gyártják,
hanem
fogyasztják is a
finom tésztákat. A kisgyermekeknek játszóudvart szerveznek a majálison,
melynek költségeit cégük állja
(ahogy az iskolás fõzõk pénzdíjait is), s így a játékok jegybevételét
felajánlhatták az izsáki óvoda javára. Felállítanak egy „tésztasátort” is, ahol a hagyományos házi tésztakészítést mutatják be az
asszonyok. Gyúrják, nyújtják,
pödrik, siflizik majd az ott készült
tésztákat. Pont úgy, mint nagyanyáink idejében tették valamennyi izsáki háztartásban.

A közösséget
szolgálva
A Juhász család nem véletlenül
van a szponzorok között, hiszen

mindig szívesen támogatnak jó és
hasznos
kezdeményezéseket.
Mint mondják, Izsák valamennyi
itt élõ otthona, s ahhoz, hogy minél többen érezzék valóban otthon magukat a településen –
amellett, hogy száz embernek
munkát adnak –, a nagyobb közösség ügyei mellé is oda kell állniuk, támogatva a jó, a közösséget szolgáló kezdeményezéseket.
A III. Izsáki Tészta Majálisra invitálóként Juhászné Ilona hangsúlyozta, hogy minden izsákit és
Izsákra érkezõ vendéget szeretettel várnak. Rendezõként azon
lesznek, hogy a fesztivál résztvevõi egy igazán szép napot töltsenek el együtt. Örömöt találva
egymás társaságában, a finom
ételekben, italokban, az izsáki
borokban, a jó mûsorokban, és
azzal búcsúzzanak a program végén, hogy jövõre is együtt,
ugyanitt!
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Kecsketejből készült finomságok
ket hajtunk végre. Elsõ számú nyersanyagunk, a kecsketej különösen
nagy értékû, kiváló dietetikai hatású
tápanyagforrás, amely vitamintartalma és könnyû emészthetõsége révén elsõrendû alkotóeleme az

egészséges étrendnek. Sokoldalúan
felhasználható, egyedi ízvilágú kézmûves termékeinkkel a magyar sajtkultúra fejlesztéséhez és az egészséges táplálkozás népszerûsítéséhez is
hozzá kívánunk járulni.

ALFÖLDI GARABONCIÁS KFT. TEJFELDOLGOZÓ ÜZEM
6070 Izsák, Vadas dûlõ
GPS sajtüzem: 46.812493,19.334091
GPS kecskefarm: 46.858658,19.343362
Tel.: 76/569-105 Fax: 76/569-104;
www.garabonciassajt.hu; alfoldi@garabonciassajt.hu
Kocsis Pál ügyvezetõ 30/943-2014
Kóstolt már friss kecskesajtot jóféle vörösborral? Nem? Bánhatja, mert
nemcsak az Alföldi Garabonciás Kft. tulajdonosa, Kocsi Pál esküszik rá,
hogy remek csemege, hanem minden gasztronómiai élményre éhes
ínyenc. A szakemberek szerint az ízeket, a zamatokat és illatokat õrzi
meg legtovább az emberi emlékezet. Vagyis, ha felfedezünk egy-egy
ilyen csodát, mindig elõhozza a feledésbõl a hozzá köthetõ élményeket, amikor ismét belekóstolunk.
– Családi vállalkozásban mûkö- megháromszoroztuk, vagyis ma már
dõ cégünk, az Alföldi Garabonciás 15 ezer liter kecsketej feldolgozásáKft., termékeinek meghatározó ra nyílik lehetõségünk.
– Üzemünk rendelkezik minden
alapanyaga a Bugac környéki puszták háztáji gazdaságaiból felvásá- olyan berendezéssel és felszerelésrolt, valamint saját kecskefarmunk sel, melyek mind az élelmiszerbizmintegy 600 anyaállatából kifejt tonsági elõírások betartásához,
kecsketej – tudtuk meg Kocsis Páltól. mind a hûtési lánc fenntartásához
– Termékeink egyre nagyobb nép- szükségesek. Az érintetlen alföldi
szerûségének köszönhetõen, né- pusztán megtermelt alapanyagot
hány évvel ezelõtt egy saját, EU re- hagyományos receptúra alapján, de
gisztrációs számmal is rendelkezõ, a legkorszerûbb technológiát alkalkorszerû tejfeldolgozó üzemet építet- mazva dolgozzuk fel. Kiemelt figyeltünk fel az ország szívében, Izsákon. met fordítunk termékeink magas miA különbözõ pályázati lehetõségek nõségi (prémium) szintjének megtarsikeres kihasználásával cégünk a tására, ezért telephelyünkön szakközelmúltban egy új üzemcsarnok- képzett és az újdonságokra mindig
kal bõvült tovább, melynek köszön- nyitott sajtmestereink vezetésével
hetõen gyártási kapacitásunkat rendszeres technológiai fejlesztése-

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT
Építõipari vállalkozás,
tüzelõ- és építõanyag kereskedelem
Telephely: Izsák, Sárfehér Major
Tel./fax: 76/569-119, 06-30/9381-109

„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.
Jelenlegi betéti kamatok éves
5,6-6,4%
A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, jelenleg
6,75%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese, jelenleg éves
7,25%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese, jelenleg éves
6,85%
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
Egyéves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese,
jelenleg éves
7,75%
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +1,35% kamat együttese, jelenleg éves
7,35%
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
További színvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 13 havi lekötésekre
bankszámlán és betétkönyvben.
Netb@nk vagy Elektra internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya.
Személyi kölcsön, lakáscélú hitelek,
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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Királyi borok, pezsgők a fesztiválon
Az Izsáki Tésztafõzõ Majálison
a hagyományos ételek elfogyasztása után a Royalsekt Zrt.
finom italait is megkóstolhatják
a résztvevõk, hiszen az izsáki
pezsgõpincészet természetesen
jelen lesz kiváló termékeivel az
eseményen. Egyebek mellett a
tavaly Franciaországban ezüstérmet nyert Szent István muskotályos pezsgõvel és az idei X.
Syngenta Borversenyen aranyéremmel elismert Szent István
Extra Dry pezsgõvel koccinthatnak egymás egészségre és a
versenyzõk sikereire a majális
vendégei. De a nevében királyi
italok között az izsákiak hagyományos sárfehér bora sem fog
hiányozni a kínálatból.
Európa második legnagyobb
borászati üzemét immár harmadik éve a tõsgyökeres izsáki
Ungor család mûködteti. A
szõlõvel, borral való foglalkozás régi hagyomány a famíliában. Negyedszázad szisztematikus fejlesztésének eredményeként mondhatják most magukénak azt a korszerû izsáki pincészetet, amelyet komoly konkurensként jegyeznek a pezsgõ-bor szakmában immár mindenütt. A borászat megvásárlása után komoly offenzívába
kezdtek az Ungor fivérek,
melynek eredményeként a közismert és kedvelt Adrenalin
energiaitalukhoz hasonlóan igen
gyorsan
megjelentek boraikkal, pezs-

sakor 60 fõvel
m û k ö d õ
üzemben ma
már 215-en
dolgoznak, s
állítják elõ azt
a 60 millió
palacknyi italt
(pezsgõt, bort,

gõikkel is a
nagy üzletláncok polcain,
de a kisebb
üzletek kínálatából sem
hiányoznak
italaik.
A
megvásárlá-

Royalsekt Zrt.,
Izsák, Agárdy Telep
Tel.: 76/568-040
Fax: 76/374-555
e-mail:
vevoszolgalat@royalsekt.hu
Web:
www.royalsekt.hu

üdítõt), melyet a hazai piac
mellett Szlovákiába, Romániába, Hollandiába, Csehországba, Vietnamba, Koreába és
Németországba szállítanak.
Egy év alatt pezsgõforgalmukat megháromszorozták, de
bor- és üdítõforgalmuk is folyamatosan nõ. Több mintaboltot üzemeltetnek, egyebek
mellett Izsákon, ahol az italok
mellett az Izsáki Házitészta Kft.
termékeit is forgalmazzák, így
ezen keresztül is kapcsolatban
állnak a fesztivál fõ támogatójával.
Mint Ungor Erik tulajdonos,
kereskedelmi igazgató elmondta, maguk is szívesen támogatják jelenlétükkel és
anyagiakkal a tésztafesztivált,
hiszen amellett, hogy a régi vidéki ízeket népszerûsíti a rendezvény, egyben az izsáki termékeknek és magának a városnak is jó reklámot jelent.
Mint lokálpatrióták minden
olyan kezdeményezést örömmel pártolnak, amely öregbíti
Izsák jó hírnevét. Véleményük
szerint ez a fesztivál, a Sárfehér
Napokhoz hasonlóan, nagyon
alkalmas lesz erre. Örömmel
veszik, hogy az õszi nagy program mellé formálódik egy tavaszi, hasonlóan jó hangulatú
és látványos alkalom is, amely
kellemes kikapcsolódást jelenthet a részvevõknek és
jó reklámot
Izsáknak.
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Chicken−Food Kft.

Példás családi sikertörténet
Közvetlenül a magyar termelõtõl és feldolgozótól jó minõségû, magyar
árut kedvezõ áron kínálni a vásárlónak. Ezt a célt tûzte maga elé a
Chicken-Food Kft., ami szlogenjében bölcs tömörséggel eképpen jut
kifejezésre: „Baromfira jó ár”. Héjjas Jánossal, a ballószögi székhelyû
kecskeméti vállalkozás egyik tulajdonosával az üzletpolitikájukról és
terveikrõl beszélgettünk.

– Látványosan, mégis lépésrõl
lépésre fejlõdik a cég. Ennek hát terében a tulajdonosok tudatos
döntése, vagy a piaci viszonyok
rugalmas követése áll?
– Családi vállalkozásunkat
édesanyánk alapozta meg sok évvel ezelõtt. Kezdetben néhány élõ
állatot vásárolt, azokat munka
után felpucolta és eladta, majd

egyre több érdeklõdõ lett, mígnem üzemi méretekig jutott a baromfifeldolgozás. Anyu egy igazi
talpraesett asszony. Sokat köszönhetünk neki. Ha kell, lapáttal jár
az üzemben, hogy a minõséget
felügyelje. Volt más cég, amelyik
felkérte, hogy menjen rendet tenni az üzemükben, de nem engedtük, hogy a konkurenciát azért ne

erõsítsük. Ahogy kezdett kiteljesedni a cég tevékenysége, úgy
csatlakozott a három fiú. 2004
óta a régi baromfifeldolgozó
üzem mellett a telephelyen egy új
üzemmel is rendelkezünk Kecskeméten, a Szelei faluban. Jelenleg
mintegy 70 dolgozónk van. Beosztjuk egymás között a feladatokat: úgy tartjuk, hogy addig kezelhetõ számunkra a vállalkozás mérete, amíg képesek vagyunk saját
magunk átlátni. A fõ profilt elsõsorban a csirke, tyúk és kakas adja, de vágunk emellett libát, kacsát
és pulykát is. Mintegy 50 termelõvel tartjuk a kapcsolatot, országszerte vannak viszonteladó partnereink, és az áru
hozzávetõlegesen 10 százalékát magunk értékesítjük.
– A ChickenFood jó példa
arra, hogyan lehetséges egy teljesen hétköznapi
tevékenységet
vagy szolgálta tást különleges sé,
már-már
egyedivé tenni. Különösen jó döntésnek bizonyult, hogy saját üzleteket is nyitottak.
– Minden feltétel adott volt, így
azt gondoltuk, miért ne tegyük lehetõvé a lakkosság számára,
hogy kedvezõ áron jussanak hozzá a friss magyar áruhoz. A mintabolt elõnyei közé tartozik, hogy
a feldolgozótól azonnal az üzletbe
kerül a termék, így kimarad néhány kereskedelmi láncszem, ami
az árakra rendkívül jó hatással
van. Emellett olyan kapcsolat alakul ki a vásárlóval, ami lehetõvé
teszi a közvetlen kommunikációt.
Ezeket az elõnyöket szeretnénk
minél teljesebben kihasználni. Ezt
szolgálják a különbözõ akciók
mellett többek között az úgynevezett alku napok, amikor a végsõ

árat – jó hangulatban – a vevõvel
közösen határozzuk meg.
– Tervezik tovább bõvíteni a
hálózatot?
– Jelenleg négy mintaboltunk
van Kecskeméten: a Batthyány utca 28., a Petõfi Sándor utca 5, a
Szabadság tér 3. (Luther udvar) és
a Rózsavölgyi tér 20. szám alatt,
de a jövõben szeretnénk még további üzleteket nyitni városszerte.
Más városokba nem terjeszkedünk. A célunk ezzel az, hogy közel legyünk a vásárlóhoz, és hogy
bebizonyítsuk: lehet kis lépésekkel, kisebb haszonkulccsal is sikereket elérni, ami reményeink szerint tartós is marad.

– Milyen újdonságokat tartogatnak a következõ hetekre?
– Nemrégiben pasztörizált kecsketejjel és kecskesajtokkal színesítettük üzleteink kínálatát. Az egészségünk fehéraranyának tartott termékek feleségem vállalkozásából
kerülnek a boltjainkba. Emellett
védjegyünk és a márkanév védelme van napirenden, ugyanis a
Chicken-Food név elismertségét
és népszerûségét kihasználva elõfordul, hogy olyan üzletekben is
azt mondják a vevõnek, hogy tõlünk származik az áru, ahol ez
nem igaz. Mi a jövõben is mindent
megteszünk azért, hogy vásárlóinknak ne okozzunk csalódást. Akcióinkról és az alku napok idõpontjáról érdeklõdjenek üzleteinkben, figyeljék hirdetéseinket!

Chicken Food Kft.
Kecskemét, Ballószög 387., Tel.: 76/701-371, 30/239-2409
www.chickenfood.hu
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Ökoszatyor, filmpremier, gémeskút…
A Föld napi rendezvénnyel kezdõdött és a Madarak-fák napjával zárul
a Zöldernyõ tavaszi programsorozata, a Pipiske Fesztivál. A sokszínû
kavalkádban jól megfért egymás mellett a tudományos igényû elõadás,
a sajtkészítés, a romkerti elõadás. A változatosság tudatos döntés eredménye volt – tudtuk meg Oláh Edit programmenedzsertõl. A szervezõk
ugyanis kifejezetten arra törekedtek, hogy elérjenek minden korosztályt,
érintsenek több érdeklõdési kört, és felvillantsák a környezettudatos kérdések elméleti és gyakorlati oldalát egyaránt.
– A F ö l d n a p i r e n d e z v é n y s o - ként ténylegesen használható
r o z a t k i e m e l t p r o g r a m j a v o l t a z munkákkal, valamint kreatív, de
ö k o s z a t y o r k i á l l í t á s . H o g y a n f o - nem funkcionális darabokkal is.
g a d t a a k ö z ö n s é g a b e m u t a - Végül 50 alkotó 100 alkotását ért o t t , n e m é p p e n h é t k ö z n a p i d a - tékelte a zsûri, és egytõl egyig
rabokat?
mindet szerettük, mert szellemes– Õsszel hirdettük meg a pályá- ség, ötletesség vagy precíz kidolzatot, és tél végéig vártuk a beér- gozás jellemezte õket. Ebbõl a válkezõ pályamunkákat. Már az érté- tozatosságból egy olyan kiállítási
kelés idõszaka nagyon lelkesítõ anyag született, ami egyszerre krevolt számunkra, ugyanis magunk atív és elgondolkodtató. Felfigyelis rácsodálkoztunk, hogy milyen tek rá a társszervezetek, így hamasok embert érdekel a téma, és rosan bemutatják Budapesten a
hogy milyen fantáziadúsak az al- Gödör Klubban, majd Békéscsakotók. A sokszínûség pályamun- bán is.
– A programsorozat része volt
kák készítõi között a 6 évestõl a 60
évesig minden korosztály képvisel- egy filmpremier.
– Elsõként mutattuk be Magyartette magát. Érkeztek munkák az
ország szinte minden részérõl. Pá- országon a Plastic planet címû fillyázni lehetett praktikus, szatyor- met, amely megrázó erõvel beszél

a mûanyagok hatásairól. Szeretnénk ezt az alkotást minél több helyen levetíteni, és a benne szereplõ információkat játékos módszerekkel elmélyíteni és tudatosítani.
Ezt szolgálja az a netes játék is,
amit a közeljövõben indítunk el, és
kortól függetlenül bárki bekapcsolódhat. Arra szeretnénk minél több
használható ötletet összegyûjteni,
hogy hogyan lehet a hétköznapi
életünk minél több területén kiváltani a mûanyagot. A filmvetítéshez
kapcsolódva Majoros Gyula iparmûvész közremûködésével állítottunk egy figyelemfelkeltõ totemoszlopot. Egy gémeskutat ábrázol,
amely víz helyett mûanyag flakonokat emel ki a földbõl.
– Milyen rendezvényekkel vár ják még szezonzárásig az érdek lõdõket?
– Május 10-én, a Madarak és
fák napján a romkertben szerve-

zünk programokat. 2011. az erdõk éve, és ennek üzenetét igyekeztünk ezekbe belecsempészni.
Újrahasznosított anyagokból készült hangszerek és installáció
szolgáltatja például a Vatafaka és
a Klezmatov együttesek mûsorához az alapot, lesznek továbbá információs programok, madáritató
és madárodú készítés, játékos foglalkozások a legkisebbeknek. A
szezont június 4-én, az Ernyõejtõzés címû fõtéri programsorozattal
zárjuk, amelyre valamennyi partnerünket meghívjuk. Itt lesznek
többek között a Messzelátó Egyesület és a Greenpeace képviselõi.
Az erdõk éve üzenetének ez alkalommal is fontos szerepet szánunk.
A délután két órától este tízig tartó
programokra szeretettel várjuk az
érdeklõdõket. A részletekrõl a
www.zoldernyo.hu oldalon lehet
tájékozódni.
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Hulladékgyűjtési
akció
Még lehet csatlakozni az ország
legnagyobb szemétszedési akciójához. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Vidékfejlesztési Minisztériummal és az Önkéntes
Központ Alapítvánnyal együttmûködésben május 21-én országos
hulladékgyûjtési akciót szervez. A
szervezõk nemcsak a gyûjtésben,
hanem az illegális hulladék-lerakóhelyek feltérképezésében is számítanak az akcióhoz csatlakozók
segítségére.

A www.teszedd.hu online regisztrációs felületen jelezhetik részvételi szándékukat mindazok, akik
résztvevõként vagy támogatóként
szeretnének hozzájárulni az akció
sikeréhez. Az egyes településeken
önkéntesen szervezõdõ csoportok
munkáját megyénként helyi önkéntes koordinátorok segítik.
A szervezõk az Önkéntesség Európai Évének keretein belül, Magyarország eddigi legnagyobb hulladékgyûjtõ akciójával kívánják felhívni a figyelmet az önkéntes tevékenység és a környezettudatos viselkedés fontosságára. Számos sikeres
külföldi példa bizonyítja, hogy a helyi közösségek hulladékgyûjtõ munkáján alapul az országos akció sikere, amellyel kapcsolatos aktuális információk a www.teszedd.hu honlapon érhetõk el.
A kecskeméti Porta Közhasznú
Egyesület is bekapcsolódik az országos takarítási akcióba. A civil szervezet a fülöpszállási Kígyósi Csatorna melletti természetvédelmi területet takarítja ki aktivistái közremûködésével. A takarítási akciót támogatja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó GDF SUEZ Zrt.
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Portás−portya Veránkán
Idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját a kecskeméti Porta
Egyesület. Tagjai a Föld napja alkalmából az idén Veránka-szigetére,
Gemenc egyik legszebb, legféltettebb területére látogattak el. A DunaDráva Nemzeti Park munkatársa, Felsõ Barnabás mutatta be nekik a
sziget csodálatos élõvilágát.
Ezt követõen Závoczky Szabolcs igazgató a Duna-Dráva
Nemzeti Park szervezeti felépítésérõl, munkájáról, célkitûzéseirõl tartott tájékoztatót a
kecskemétieknek. Szólt a vizes
élõhelyek megmentési törekvéseirõl, a turistacsalogató látványosságaikról és a határokon
átívelõ nemzetközi programjaikról. Kiemelte a biológiai sokféleség védelmének prioritását,
az élõhely rehabilitációt és a
régi magyar háziállatok tartását
(szürkegulya, gyimesi racka,
ciktajuh).
A Porta Egyesület természetjárói ezután egy napjainkban
nagyon sokakat foglalkoztató
témában hallhattak elõadást:
Pekárik Géza, a Paksi Atomerõmû mûszaki igazgatója a nukleáris energiatermelés magyar
fellegvárának
mûködését
mutatta be, külön kitérve a
négy fizikai védelmi gátra.
Hangsúlyozva: mind a négynek
sérülnie kell ahhoz, hogy olyan
környezeti katasztrófa történjen,
mint a közelmúltban Japánban.
Az esetet elemezve elmondta: a

földrengést még jól tûrte a
fukusimai erõmû, az azt követõ
cunami okozta a katasztrófát.
– A Paksi Atomerõmû megfelelõen mûködik, és ezt a lakos-

Hajóval érkezett a népes csapat

Az ebéd a Kohl János-féle,
remek bajai halászlé volt

ság irányába is folyamatosan szeretnénk
megerõsíteni a média korrekt tájékoztatásával. Az erõmû
szélsõséges környezeti hatásokkal szembeni védettségét, valamint a balesetelhárítási gyakorlatunkat
szisztematikusan felülvizsgáljuk.
A nap végén Huszár István borász
hívta meg a kecskeméti kirándulókat hajósi borházába, az
élményeket összefoglalni.
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Kecskeméti Víziközmű Társulat

Májusban a megszűnésükről döntenek?
Legfrissebb értesüléseink szerint napirenden van a Kecskeméti
Víziközmû Társulat megszüntetése. A hír azért meglepõ, mert a több
mint 11 ezer tagot számláló civil szervezet fennállásának elmúlt egy
évtizedében remekül szolgálta a lakosság érdekeit: 17 ezer 844
kecskeméti családhoz jutott el a szennyvízcsatorna, a víz, az áram és
a gáz a társulat hathatós közremûködésével, az útstabilizációkat
nem is említve. A megszûnés elõzményeirõl és folyamatban lévõ
ügyeikrõl dr. Fekete László elnököt kérdeztük.
– Az ISPA programot követõ- gatlan tuen, amikor az úgynevezett Kis- lajdonoISPA szennyvízcsatornázás került s á n a k
terítékre, az önkormányzat a la- nem 200
kossági hozzájárulás szervezését ezer fonem adta át a társulatunknak, rinttal kell
amint az várható lett volna. To- hozzájáa
vábbá a lakossági kezdeménye- rulni
zésre megvalósuló közmûépíté- víziközmû
sek támogatási rendszerérõl a fejlesztésvárosi közgyûlés megalkotta a hez, hanem 5-600 ezerrel (plusz
23/2010.(VI.05.) KR. sz. rende- vízakna és belsõ szerelési költséletét, s ebbõl kimaradtak a gekkel). Ezt több alkalommal
víziközmû társulatra vonatkozó igen sajnálatosnak neveztem, a
lehetett
volna
rendelkezések, tehát egyértelmû- közgyûlés
vé tette a helyi vezetés, hogy a nagylelkûbb. Persze tragédiát ez
jövõben nem számít ránk – „csak” az érintetteknek jelentett,
mondta az elõzményekrõl a tár- mert nem tudták vállalni a költsésulat elnöke. – Ennek a rendelet- geket, holott a kútvizük vasas,
nek volt egy érdekes mozzanata, emberi fogyasztásra alkalmatlan.
– A megszüntetésnek milyen
az eredeti elõterjesztést a vita során módosították az egyik város- folyamatban lévõ ügyei vannak?
– Például olyan lakossági kifoatya indítványára, így a már folyamatban lévõ ügyekre is érvé- gás érkezett a polgármester úrnyes lett a döntés. Magyarán hoz útépítéssel kapcsolatban,
szólva, kivették a korábbi rende- amelyben a levélíró megemlítetlet hatálya alól a folyamatban lé- te, hogy a lakossági hozzájáruvõ pályázatokat. Ennek az lett a lást a társulat felé teljesítette. Ez
következménye, hogy körülbelül az utca is a társulat útstabilizáci60-70, jórészt külterületi lakóin- ós programjában vett részt, de

közben a programot az önkormányzat átvette, mondván, ott is
normális aszfaltút épül, s a hozzájárulás mértékét ezért 70 ezer
forinttal megemelte. Amit az utcaközösségek örömmel vállaltak. Dicséretére legyen a városi
vezetésnek, hogy a társulat által
szervezett utak gyakorlatilag elkészültek, sõt ahol lehetett, még
esõvízcsatornát is építettek lakossági hozzájárulás nélkül. A
társulat az útterveket az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta, és háromoldalú megegyezéssel a MÁV-tól vásárolt, útsabilizációra szánt zúzottkövet ötforintos köbméterenkénti áron átadta a kivitelezõnek. A levélre
hivatkozva mégis felügyeleti vizsgálatot kezdeményezett az önkormányzat, és indítványozta a
társulat megszüntetését.
– Erre önök mit reagáltak?
– Már két egyeztetésen túl vagyunk az önkormányzattal. Mindenki számára három dolog
most már világos: A társulat
megszûnését a Küldöttgyûlésünk
mondhatja csak ki, a vízgazdálkodási
társulatokról
szóló
160/1995.(XII.25.) kormányrendelet és az alapszabálya
alapján. A társulat vagyonát az
önkormányzatra hagyja külön
elkülönített víziközmû számlán,
mely összeget csakis víziközmû
beruházásra fordíthat. Az önkor-

Fantasztikus LAST MINUTE
ajánlatok Pünkösdig!
A kedvezmények részletei
a honlapunkon.
Várjuk jelentkezését!
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Tel.: +36-83/545-979
www.hotelaquamarin.hu
e-mail: sales@hotelaquamarin.hu

mányzatnak át kell venni, mint
jogutódnak a társulat összes hátramaradt feladatait. Miután minden társulat-önkormányzati viszony speciális, itt Kecskeméten
számos kérdést, ügyet tisztázni
kell, illetve lezárni. Itt két megközelítés alakult ki: az önkormányzat azt indítványozta, hogy a társulat soron következõ küldöttgyûlése határozzon a megszüntetésrõl, és elszámoló bizottság
felállításáról. A mi vezetõségünk
pedig azt képviselte, hogy jobb
lenne tisztába tenni az ügyeket
és ha már mindkét fél számára
tisztázott minden kérdés, akkor
kell kezdeményezni az elszámolást a küldöttgyûlésen. Vitás kérdésekben más lehet a társulat
jogállása és más az elszámolóé.
Ezt a kérdéskört most a jogászok
vizsgálják, megállapításaik alapján tárgyal róla intézõ- és ellenõrzõ bizottságunk, és javaslatukat viszem be, mint alternatívát a
bizottságok elé. A végsõ döntés
meghozatalára a május 25-re
tervezett küldöttgyûlésünk jogosult.
Ismeretes, hogy a városi vezetés és a társulat között feszültség
húzódik, vagy húzódott. Az elnök ezt most nem akarta részletezni, de megígérte, hogy a küldöttgyûlésük után tárgyilagos és
érdemi összefoglalót ad a lapunknak.
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Felavatták főiskolánk új csillagvizsgálóját
A Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Karán a most átadott,
uniós támogatással megvalósult új
csillagvizsgáló az oktatást, a kutatást és a népszerû ismeretterjesztést szolgálja majd.
– Hazánkban a csillagászokat
képzõ két egyetemen van csak a
felsõoktatásban hasonló léptékû
csillagvizsgáló, mint amilyet most a
Kecskeméti Fõiskolán alakítottak ki
– hangsúlyozta a csillagvizsgáló átadásán a kivitelezési munkák irányítója, dr. Hegedûs Tibor, a BácsKiskun Megyei Önkormányzat bajai csillagvizsgálójának igazgatója.
– A forgatható kupola és az állványzat magyar fejlesztés. A technikai paraméterek adottak ahhoz,
hogy más kutatóintézetekkel együttmûködve komolyabb tudományos
projektekben is szerepet vállalhasson Kecskemét új csillagvizsgálója.
A nyitható, forgatható kupolában két nagyteljesítményû távcsõ

található, az egyik az éjszakai objektumok tanulmányozására, a
másik pedig a Nap vizsgálatára
alkalmas. A csillagvizsgáló rendelkezik egy CCD kamerával is,

amellyel rendkívül jó minõségû
fotók készíthetõk a Naprendszer
bolygóiról, a távoli csillagokról,
galaxisokról és a Napról is.

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

A csillagvizsgálónak
kiemelt szerepe
lesz a fõiskolai
hallgatók ter-

mészettudományos szemléletformálásában. A Kecskeméti Planetárium munkatársainak közremûködésével megismerkedhetnek a
csillagászati alapfogalmakkal, és megtanulhatják a távcsövek
használatát is.
– Az ország egyik
legjobb csillagvizsgá-

lóját adtuk most át – hangsúlyozta dr. E. Kovács Zoltán csillagász,
a Kecskeméti Planetárium igazgatója. – Reméljük, hogy a hallgatók közül ki tudjuk nevelni azokat,
akik segítenek majd az új létesítmény üzemeltetésében.
A fõiskola csillagvizsgálója nyitott a külsõ érdeklõdõk, szervezett
iskolai, baráti csoportok számára
is. A látogatók érdekes elõadásokat hallhatnak a Kecskeméti Planetárium csillagászaitól és a fõiskola munkatársaitól, megismerkedhetnek a távcsõ kezelésével és
távcsöves bemutatókon vehetnek
részt.
A csillagvizsgáló kialakítása az
513 millió forint összköltségvetésû, Komplex szervezetfejlesztés, a
munkaerõ-piaci és a nemzetközi
alkalmazkodó képesség növelése
a Kecskeméti Fõiskolán címû, uniós projekt keretében valósult
meg.
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