
A Bugac Puszta Kft. 
új rendezvényháza – 8−9. oldal

Múzeumok éjszakája
4−5. oldal

Lengyelországi
látogatás

Lengyelországi
látogatás

A kecskeméti Boldog Karol
Wojtyla Ház delegációja Krak-
kóban járt a napokban, ahol
díszvendégként részt vettek a
névadójuk relikviáinak hazaér-

kezése tiszteletére rendezett
monumentális ünnepségen,
majd az örökségét ápoló kö-
zösségek összefogását szerve-
zõ világszövetség létrehozásá-

ban. Természetesen ellátogat-
tak Kecskemét testvérvárosá-
ba, Wadowicébe is. Bõvebb
beszámoló a 3. oldalon olvas-
ható!

Nagy sikerrel zajlott
le a napokban Kecs-
keméten a katolikus
egyház Törekedjetek
a szeretetre! elneve-
zésû városi missziója.
A Boldog Karol
Wojtyla Barátság
Központ naponta
gyakorolja misszió-
ját. Így az intézmény
elõtti téren terítették
meg a szegények
asztalát, s a város
kosarasai szolgálták
fel az ebédet. A
Kecskeméti Város-
misszióról bõvebben
a 2. oldalon olvas-
ható!

Kecskeméti Városmisszió
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3-at fizet, 4 éjszakát maradhat
„VIKDÉJ” akció! 

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

A fõvárosi hagyományokat kö-
vetve, a katolikus egyház –
nálunk a Vöröskereszt helyi szer-
vezetével és a Boldog Karol

Wojtyla Barátság Központtal kar-
öltve – szervezte meg Kecskemé-
ti Városmisszió elnevezésû ren-
dezvénysorozatát a közelmúlt-

ban. Már az elsõ
napon benépesí-
tették a város tere-
it, utcáit a hitükrõl
tanúságot tevõ ke-
resztények. Jeney
Gábor kecskeméti
plébános, a ren-
dezvény fõszerve-
zõje a háromna-
pos bemutatkozás
m e g n y i t á s a k o r
emlékeztetett: a
misszió célja min-
dig az örömhír, az
evangélium közve-
títése az emberek-
hez.

A legtöbb program szabadté-
ren zajlott, a város különbözõ ré-
szein. Már az elsõ napon óriási
érdeklõdés kísérte a város törté-
nelmi fõterén koncelebrált szent-

misét, amit a kecskeméti plébá-
niák papsága mutatott be. Az ün-
nepi szónoklatot Bíró László püs-
pök tartotta, aki a Család Éve al-
kalmából is szólt az összegyûltek-
hez. Ennek az estének különleges
színfoltja, meghatározó esemé-
nye volt a fõtérrõl a mûkertvárosi
Szent Ferenc kápolnához vonuló
fáklyás-énekes örömmenet.

A következõ napok programjait
hosszú lenne felsorolni, de kétség-
telenül sok érdeklõdõt vonzottak a
széchenyivárosi Szentcsalád Plé-
bánia sokszínû rendezvényei, illet-
ve a városközpontban tartott ifjú-
sági szentmise is.

A minap fõtéri sajtótájékoz-
tatón értékelték a szervezõk a
Kecskeméti Városmisszió ta-
pasztalatait, mindenekelõtt azt
hangsúlyozva, hogy ez a ren-
dezvénysorozat jelesül szolgál-
ta a helyi katolikusság össze-
tartásának erõsödését, s a
Család Évének jegyében hirde-
tett mottót: „Törekedjetek a
szeretetre!”.

Kecskeméti Városmisszió

„Törekedjetek a szeretetre!”

AAzz  öörröömmmmeenneett  vvééggáálllloommáássaa  aa  mmûûkkeerrttvváárroossii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  kkááppoollnnaa  vvoolltt

ZZaarráánnddookkookk  sseerreeggee  iinndduulltt  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzttóóll  aa  ffõõttéérrii  mmiisséérree

AA  sszzeerrvveezzõõkk  ((jjoobbbbrraa))  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn  éérrttéékkeellttéékk  aa  mmiisssszziióó  ttaappaasszzttaallaattaa--
iitt..  RRiiggóónnéé  KKiissss  ÉÉvvaa,,  aa  VVöörröösskkeerreesszztt  hheellyyii  sszzeerrvveezzeettéénneekk  vveezzeettõõjjee,,  FFaarrkkaass
PP..  JJóózzsseeff,,  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  iiggaazzggaattóójjaa,,  ddrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr,,  KKeeccsskkeemméétt  pplléé--
bbáánnoossaa,,  MMoonnss..  MMeennyyhháárrtt  SSáánnddoorr,,  aa  sszzéécchheennyyiivváárroossii  SSzzeennttccssaalláádd  PPlléébbáá--
nniiaa  vveezzeettõõjjee  ééss  NNaaggyy  AAttttiillaa,,  aa  PPiiaarriissttaa  GGiimmnnáázziiuumm  iiggaazzggaattóójjaa
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Farkas P. Józseftõl, a Wojtyla
Ház alapító igazgatójától, a dele-
gáció vezetõjétõl megtudtuk,
hogy kétszázezer hívõ gyûlt össze
ezen a csodálatos ünnepségen a
Krakkó melletti Lagiewnikiben.
Külön megtiszteltetés volt, hogy a
pünkösdi nagymisét követõ mo-
numentális körmenet egy szaka-
szán a kecskeméti delegáció ve-
zetõje együtt vihette a szent erek-
lyetartót Dziwisz bíborossal, a Ka-
rol Wojtyla testamentumának leg-
fõbb õrzõjével. A Rómából hozott,
a boldoggá avatási szertartáson
XVI. Benedek pápa által útra indí-
tott ereklyét a jelenleg is épülõ,

hatalmas Boldog János Pál Világ-
központ altemplomába kísérte a
menet. Ez lett mostantól a testa-
mentum monumentális zarándok

központja, a „Ne féljetek!” lelki
központ, mely a késõbbiekben a
Boldog János Pál pápa nevét vi-
selõ, örökségét ápoló közössé-
gek, intézmények összefogását
szervezõ világszövetség központja
is lesz.

Az elõkészítõ testület felállításá-
val megkezdõdött a Boldog János
Pál pápa nevét viselõ, örökségét
ápoló közösségek, intézmények
összefogását szervezõ világszövet-
ség létrehozása, szervezése, mely-
ben természetesen a kecskeméti
Wojtyla Ház is szerepet vállal. A
jövõben háromhavonta találkozik
ez a testület Lagiewnikiben. Vala-
mennyi intézmény célja, hogy
megismerjék és segítsék egymás
munkáját, tisztelegve Boldog Já-
nos Pál pápa példaértékû mun-
kássága elõtt, folytatva a már
megkezdett utat, segítséget
nyújtva a rászorulóknak. 

Július végén Kecskemétre vár-
juk Wadowice városi és egyházi
delegációját. Farkas P. József
nyújtotta át testvérvárosunk pol-

gármester asszonyának, Ewa
Filipiaknak dr. Zombor Gábor
kecskeméti polgámester meghí-
vólevelét, illetve a wadovicei
plébánosnak és a hívõközössé-
gének dr. Jeney Gábor kecske-
méti plébános meghívóját. De
volt a tarsolyában egy harmadik
levél is, amit dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke kül-
dött Stanislaw Dziwisz bíboros-
nak, krakkói érseknek, gratulál-
va a nagy pápa boldoggá ava-
tásának elõmozdításához, illetve
az életmû maradandó kincsei-
nek bemutatásához. Szívbõl jövõ
üdvözletét küldve, megáldotta a
most induló világközpontot,
mely az egész világ számára a
béke, a hit, a remény és a szere-
tet központjává válhat. Végül
meghívta Dziwisz bíborost egy-
házmegyénkbe egy testvéri láto-
gatásra.

Lengyelországi látogatás
SSttaanniissllaaww  DDzziiwwiisszz  bbííbboorrooss,,  kkrraakkkkóóii  éérrsseekk,,  BBoollddoogg  JJáánnooss  PPááll  ppááppaa  eeggyy--
kkoorrii  ttiittkkáárraa  sszzeemmééllyyeesseenn  hhíívvttaa  mmeegg  aazz  ööttéévveess  sszzüülleettééssnnaappjjáátt  üünnnneeppllõõ
kkeeccsskkeemmééttii  BBoollddoogg  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  HHáázz  ddeelleeggáácciióójjáátt  ppüünnkköössdd  aallkkaallmmáá--
bbóóll  KKrraakkkkóóbbaa,,  aahhooll  ddíísszzvveennddééggkkéénntt  rréésszztt  vveetttteekk  aa  nnéévvaaddóójjuukk  rreelliikkvviiááii--
nnaakk  hhaazzaaéérrkkeezzééssee  ttiisszztteelleettéérree  rreennddeezzeetttt  mmoonnuummeennttáálliiss  üünnnneeppssééggeenn,,
mmaajjdd  aazz  öörröökkssééggéétt  ááppoollóó  kköözzöössssééggeekk  öösssszzeeffooggáássáátt  sszzeerrvveezzõõ  vviilláággsszzöö--
vveettsséégg  llééttrreehhoozzáássáábbaann..  EEzztt  kköövveettõõeenn  llááttooggaattttaakk  eell  KKeeccsskkeemméétt  tteessttvvéérrvváá--
rroossáábbaa,,  aa  lleeggeennddááss  ppááppaa  sszzüüllõõhheellyyéérree,,  WWaaddoowwiiccéébbee..

AA  mmoonnuummeennttáálliiss  kköörrmmeenneett  eeggyy  sszzaakkaasszzáánn  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ddeelleeggáácciióó  
vveezzeettõõjjee,,  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  ((jjoobbbbrraa))  eeggyyüütttt  vviihheettttee  aa  sszzeenntt  eerreekkllyyeettaarrttóótt

DDzziiwwiisszz  bbííbboorroossssaall  ((kköözzééppeenn))

EEwwaa  FFiilliippiiaakk,,  WWaaddoowwiiccee  
ppoollggáárrmmeesstteerree  kkiittüünntteettttee  aa
WWoojjttyyllaa  HHáázz  vveezzeettõõjjéétt  aa

WWaaddoowwiiccee  ppaarrkk  kkiiaallaakkííttáássááéérrtt

KKééttsszzáázzeezzrreess  ttöömmeegg  ttoolloonnggootttt  aa  nnaaggyysszzaabbáássúú  üünnnneeppssééggeenn

A kecskeméti Barátok
temploma bejárata fölé
megszépülve került visz-
sza a napokban a Szent
Antal szobor, amely
évek óta várta a felújítá-
sát. A rekonstrukciót a
Free Line Építõipari Kft.
szakemberei végezték
el. Ez a neves helyi cég
vállalkozott korábban a
Golgota szoborcsoport
felújítására is.

Megújult szobor
A kecskeméti Rákó-
czi úti Mûvész Kávé-
zóban kiállítás nyílt
Mondák a magyar
történelembõl cím-
mel. A tárlatot
Jankovics Marcell
70. és a helyi rajz-
filmstúdió 40. szüle-
tésnapja, illetve a
most elkezdõdött
10. Kecskeméti Animációs Film-
fesztivál alkalmából rendezték. A

kiállítást június 24-éig tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

Mondák közszemlén
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Mára országszerte a nyár egyik
legnagyobb kulturális rendez-
vényévé nõtte ki magát a Mú-
zeumok Éjszakája néven közis-
mert programsorozat. Az elsõ
alkalommal – 2003-ban –
még alig néhány ezer látogatót
számláltak, tavaly azonban,
már csaknem félmillió érdeklõ-
dõ kereste fel a vidéki és buda-
pesti múzeumokat egyetlen jú-
niusi éjszakán.

Az idén eddig példa nélküli
lehetõséget nyújtanak a szerve-
zõk azoknak, akik a korábbi
években választásra kénysze-
rültek az ezernyi budapesti és
vidéki program közül. Ez alka-
lommal ugyanis június 18-án a
vidéki, június 24-én pedig a
fõvárosi múzeumok várják a
látogatókat.

Tavaly Kecskeméten az ér-
deklõdõk száma meghaladta
a hetvenezret, s az idén még
ennél is több látogatóra lehet
számítani, hiszen csaknem há-
romtucatnyi helyszínen szer-
veznek érdekes-izgalmas
programokat ezzel a jelmon-

dattal: Egyéjszakás kaland a
múzsákkal.

A múzeumokon kívül oktatá-
si és közmûvelõdési intézmé-
nyek, mûvészeti mûhelyek, civil
szervezetek, sõt különbözõ cé-
gek is kitárják kapuikat június
18-án, szombaton este Kecs-
keméten, jelezve, hogy váro-
sunkban kiemelten fontosak a
múzeumok és a mûvészetek. A
helyszínek többsége 18 és 24
óra között ingyen látogatható,
az ettõl eltérõ idõpontokat az
intézmények külön jelölik. A
különbözõ szolgáltatások díja
helyszínenként eltérõ. Az intéz-
mények közti közlekedést mú-
zeumi buszjáratok segítik,
amelyek 23 óráig 30 percen-
ként követik egymást. 

A Porta Egyesület rendezvé-
nyei hatalmas sikert arattak ta-
valy a Barátok templomának
udvarán. Ugyanezt a helyszínt
választja az idén is a neves ci-
vil szervezet, melynek prog-
ramjaival részletesen megis-
merkedhetnek olvasóink az
alábbi összeállításunkban.

Egyéjszakás kaland a múzsákkal

A KEFAG Zrt. hét évvel ezelõtt
alapította meg a Kiskunsági
Alkotótábort, a határon túli
magyarok iránt érzett tisztelet
jegyében, a magyarok közötti
összefogás szellemében. A
legutóbbi tíznapos táborban
résztvevõ húsz mûvésznek is –
akik kiállítással mutatkoznak
be a múzeumok éjszakáján a
Porta Egyesület dísztermében –
a Bugaci Erdészet teremtett ki-
váló körülményeket a nyugodt,
elmélyült alkotómunkához.

– Nemcsak a szakmai mun-
kában, hanem a társadalmi
szerepvállalás minden terüle-
tén vezérelvünk, hogy a ránk
bízott értékeket, a rendelkezé-
sünkre álló szellemi kincset
megõrizzük, a nemes hagyo-
mányokat tovább vigyük – vall-
ja SSuullyyookk  FFeerreenncc, a KEFAG Zrt.
vezérigazgatója. – E tájnak a

sorsára az erdészek jelentõs
hatást gyakoroltak, a futóho-
mok megkötésében, a tájgaz-
dálkodásban aktív szerepet

vállaltak elõdeink. Munkájuk
eredményének mûvészi formá-
ban, képzõmûvészeti alkotáso-
kon történõ megjelenítése, re-

konstruálása, továbbadása
társaságunk számára is ki-
emelten fontos. Ezért minden-
képpen szeretnénk a jövõben is

évente megrendezni, il-
letve lehetõség szerint to-
vább fejleszteni ezt a tá-
bort, találkozási lehetõ-
séget teremtve a határon
túli és az anyaországban
élõ magyar mûvészek
számára, ugyanakkor
fontos szempont az alföl-
di táj szépségeinek meg-
örökítése is. A Porta
Egyesület dísztermében
megtekinthetõ kiállítást
mindazok figyelmébe
ajánlom, akiknek szív-
ügyük a hagyomány, a
sorsközösség ápolása, il-
letve az ember és a ter-
mészet kapcsolatának
alakulása.

Bemutatkozik a Kiskunsági Alkotótábor

WWaalltteerr  GGáábboorr::  AAllffööllddii  hhaanngguullaatt
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Már magyar-történelem szakos
tanárként, harminc éves korá-
ban döntött úgy Bozók Ferenc,
hogy belép a piarista rendbe.
De bevallása szerint 15 eszten-
dõs korától ápol intenzív, ál-
landó kapcsolatot a piaristák-
kal, ugyanis Jelenits István tar-
tományfõnök és Kállay Emil
prefektus atyák egyengették az
útját. Nem véletlen, hogy a ki-
lencvenes években a Keresz-
tény Élet nevû hetilapban kezd-
te publikálni elsõ verseit és kis-
esszéit. Azóta már szinte min-
den irodalmi folyóirat közölte
írásait. 

––  MMoosstt  mmeeggjjeelleenntt  SSzziillvveesszztteerrii
ggóóttiikkaa  ccíímmûû  kköönnyyvvee  iimmmmáárr  aazz
ööttööddiikk  kköötteettee..  PPiiaarriissttaa  sszzeerrzzeetteess--

kkéénntt  hhooggyyaann  llááttjjaa,,  mmaannaappssáágg
vvaann  tteekkiinnttééllyyee,,  ttiisszztteelleettee  aa  ddiiáá--
kkookk,,  ttaannáárrttáárrssaakk  kköörréébbeenn  aann--
nnaakk,,  hhaa  vvaallaakkii  vveerrsseekkeett,,  eesssszzéé--
kkeett  ppuubblliikkááll??

–  A tantestületben, melyben
dolgozom, vannak olyan kedves
kollégák, akik meg szokták tisz-
telni a könyvbemutatóimat. Di-
ákjaim nagy része egész egysze-
rûen nem tudja, hogy a ma-
gyartanáruk nemcsak tanítja,
de „csinálgatni is próbálja” az
irodalmat. Én a diákjaim közt
természetesen nem teszem ma-
gam íróként kirakatba, de érnek
kedves meglepetések idõnként.
Például a tavaly megjelent,
Azúrtemetõ címû kötetem be-
mutatóján, melyet Lezsák Sán-
dor mutatott be a Bozsó-
házban, diákjaim tortával és
más ajándékokkal halmoztak
el. Vagy egy másik példa: az
ötödikeseknek azt a szorgalmi
feladatot adtam, hogy hozza-
nak a következõ órára állatos

verset, és az egyik kislány az én
Béka címû költeményemet ol-
vasta fel. Mindezek ellenére a
diákjaim többsége nem sokat
tud a publikációimról.

––  ÚÚjj  kköötteettee  aa  PPoorrttaa  KKöönnyyvveekk
ssoorroozzaattbbaann  jjeelleenntt  mmeegg..  EEllééggee--
ddeetttt  aa  kkiiaaddóójjáávvaall??

– A Porta minden általam is-
mert kiadványa tartalmilag szín-
vonalas, igényes, és tipográfiai-
lag, küllemileg is magas minõ-
séget képvisel. Hiánypótló misz-
sziót teljesít a Porta-sorozat a
kecskeméti városismeret, egy-
házmûvészet, mûvelõdéstörté-
net terén. Megtisztelõ, hogy a
kecskeméti szépirodalomra és
rám is maradt figyelmük. 

––  AA  mmúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjáánn,,  aa
BBaarrááttookk  tteemmpplloommáánnaakk  uuddvvaarráánn
lleesszz  aa  kköönnyyvvee  bbeemmuuttaattóójjaa,,  aammiitt
nneemm  kkiisseebbbb  sszzeemmééllyyiissééggeekk  aajjáánn--
llaannaakk  aa  kköözzöönnsséégg  ffiiggyyeellmméébbee,,
mmiinntt  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--
KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkee  ééss  BBuuddaa  FFee--
rreenncc  KKoossssuutthh--ddííjjaass  kkööllttõõ..

– Ezt nagyon megtisztelõnek
érzem, s ezért is nagy izgalom-
mal várom a Múzeumok Éjsza-
káját. Augusztus 24-én egyéb-
ként dr. Bábel Balázs érsek atya
szentel majd pappá, és külön
megtisztelõ, hogy mint írót is
„szemmel tart”. Buda Ferenc
költõ pedig a példaképem és
atyai jó barátom, õ írta az új
kötetem ajánló sorait.

A piarista atya új kötete

A Múzeumok Éjszakáján, a Porta
Egyesület a Barátok templomának
udvarán tartott rendezvényein, az
érdeklõdõk megkóstolhatják a
Kecskeméten üzemelõ Dimenzió
Borászat remek
nedûit is. 

Ennek a pincé-
szetnek számos
rangos szakmai dí-
ja bizonyítja, hogy
hosszú évek tuda-
tos munkájával
igenis lehet ered-
ményeket, sikere-
ket elérni. Emléke-
zetes, hogy 2008-
ban ez a cég kap-
ta meg a Kecske-
mét Város Bora megtisztelõ címet,
majd a VinAgora Nemzetközi Bor-
versenyen aranyérmes lett, elnyer-
ve kiskunsági kékfrankos roséjával
a VinAgora legjobb fajtabora cí-
met is. (Ott készült a mellékelt fel-
vétel.) 

– Kapcsolatot szeretnénk létre-
hozni a múlt és a jövõ között, öt-
vözve a tradíciót a természettel
és a technikával. Igyekszünk ha-
gyományos, elfeledett hazai szõ-

lõfajtákat fel-
éleszteni Csip-
k e ró z s i k a -á l -
mukból... – vall-
ja KKoovvááccssnnéé
DDrraabbaanntt  KKaattaalliinn
és férje, KKoovvááccss
AAnnddrrááss, a borá-
szat tulajdonos
házaspárja. –
Minden népnek
megvan a saját
történelme, val-
lása, monda- és

hitvilága. 
Mi magyarnak születtünk,

ezért úgy érezzük, kötelességünk
ezt az õsi kultúrát tovább vinni.
Célunk a borokon keresztül a
hagyományok felszínre hozatala,
megõrzése és ápolása. 

Dimenzió Borászat
Az ősi kultúrát követve
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Az állatvédelmi törvény és a kap-
csolódó jogszabályok gyakorlati
alkalmazásáról, valamint az el-
kobzás, illetve a felelõs állattartás
szabályairól tartottak fórumot a
napokban, a Bács-Kiskun megyei

települések õrsparancsnokainak
Kecskeméten. A TTõõzzsséérr  JJuuddiitt, a
Menhely az Állatokért Környezet-
védelmi és Állatvédelmi, valamint
a Mentsvár az Állatokért Alapítvá-

nyok elnöke által szervezett ta-
nácskozáson 43 rendõr vett részt
és ismerkedett meg az állatvédel-
mi törvény gyakorlati alkalmazá-
sával.

Az állatok védelmérõl és kímé-

letérõl BBoozzssóó  ÁÁggnneess õrnagy, a
Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõka-
pitányság állatvédelmi osztályá-
nak referense tartott elõadást. El-
mondta, hogy az állatoknak fáj-

dalmat, szenvedést nem lehet
okozni büntetlenül. Az állatvédel-
mi törvényrõl azonban sajnos so-
kan nem tudnak. Ahogy arról
sem, hogy ma már az állatok for-
galmazása csakis bõr alá ültetett

mikrochippel le-
hetséges.

2006-ban Ma-
gyarországon el-
sõként Kecskemé-
ten alakult meg
az Állatvédelmi
Õrszolgálat, me-
lyet Tõzsér Judit,
a Gong Rádió
ügyvezetõ igaz-
gatója, a megyei

és a városi rendõr-
kapitányság, valamint a Bács-Kis-
kun Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal vezetõivel
közösen szervezett meg. Elmon-
dásuk szerint az együttmûködé-

sük azóta is összehangolt. Az õr-
szolgálat azoknak a civileknek
nyújt segítséget, útmutatást, akik
környezetükben állatkínzást ta-
pasztalnak, illetve a rendõrség
munkáját segítik.

DDrr..  PPaallllóóss  LLáásszzllóó, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium országos ál-
latvédelmi felügyelõje a fórumon
elmondta, hogy az utóbbi idõk-
ben a társadalom szegmenseinél
nagyon sokat változott a helyzet
és a hozzáállás az állatkínzással
kapcsolatban. De a bejelenté-
seknél még sokan nem tudják el-
dönteni, valóban állatkínzásról
van-e szó az adott esetben. To-
vábbá felhívta a figyelmet a fele-
lõs állattartással kapcsolatos
szemléletformálás fontosságára,
rámutatva arra, hogy ezt csak
összefogással lehet elérni, és eb-
ben nagyon sokat tud segíteni a
média.

Fórum a felelős állattartásról 

TTõõzzsséérr  JJuuddiitt,,  ddrr..  PPaallllóóss  LLáásszzllóó,,  ddrr..  HHeeggeeddûûss  DDéénneess  ééss  VVíígghh  AAnnttaall

Az alagsorban wellness-sziget
várja a vendégeket jacuzzival,
gyerekpancsolóval, szaunával,
infraszaunával és gõzkabinnal. A
Club Bellagio sörözõ a földszin-
ten kapott helyet. A Batthyány ut-
cáról külön bejárattal ellátott
szórakozóhely továbbra is ideá-
lis feltételeket kínál azoknak a
társaságoknak, amelyek szíve-
sen kötik össze a találkozást né-
hány biliárd vagy darts partival,
de lehetõség van beszélgetésre,
finom vacsorára, vagy éppen
egy könnyed sörözésre. Péntek
és szombat esténként még zenés
programokat is kínálnak a ven-
dégeknek. 

A Három Gúnár étterme is je-
lentõsen megújult. Ám a rende-
letek szigorításával, sajnos a
legtöbb munkahelyen megszün-
tették az étkezési jegyeket az el-
múlt esztendõben, ami érzéke-
nyen érint minden vendéglátó-

helyet – tudtuk meg CCssiizzmmaaddiiaa
LLáásszzllóó étteremvezetõtõl. Viszont
bizakodásra ad okot a hamaro-
san megjelenõ Széchenyi
Pihenõkártya, ami elõnyösnek
ígérkezik a szállodákra nézve,
hiszen a korábbi üdülési csekket
lesz hivatott pótolni. Márpedig a

szállodai szobák kihasználtsága
jelentõsen kihat az étterem for-
galmára is.

A bõvülés és a megszépülés a

Három Gúnár éttermének tera-
szát sem kerülte el. Ami nem
mellékes ilyenkor, a nyári hóna-
pokban. Az épületszárnyakkal
ölelt belsõ udvarban gondozott
gyeppel és növényekkel szegé-
lyezett, hatalmas terasz várja az
ide látogatókat mindennap. Va-

lóban egy idill, csendes zöldszi-
get ez, az autóktól zajos, füstös
városunk szívében. Kellemes ki-
ülni ide egy baráti focimeccs,
egy városi séta, vagy egy izzasz-
tó szaunázás után. 

Akár száz vendéget is le tud-
nak ültetni a hatalmas ernyõk
alá a szabadban, ahol lehetõsé-
get kínálnak grill-partik, családi,
egyesületi, céges összejövetelek
megrendezésére is - állítja Csiz-
madia László, aki minden tekin-
tetben nagy hangsúlyt fordít a
rugalmasságra és az egyéni igé-
nyek maximális figyelembevéte-
lére. Reménykedve abban, hogy
a városi rendezvényekre, feszti-
válokra érkezõk közül is sokan
felfedezik az esténként hangula-
tosan megvilágított, kellemes te-
raszukat, miközben megkóstol-
ják finom ételeiket, italaikat. 

Próbálják meg, nem fognak
csalódni! Hiszen az utóbbi hó-
napokban valóban sok minden
bõvült és megszépült a Három
Gúnárban, csak egy valami
nem változott: az áraik.

Három Gúnár 
Idilli hely nyáron a tágas, zöld terasz

MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  KKeeccsskkeemméétt  nnééppsszzeerrûû  bbeellvváárroossii  éétttteerrmmee  ééss  sszzáállllooddáájjaa,,  aa
HHáárroomm  GGúúnnáárr  jjeelleennttõõsseenn  bbõõvvüülltt  ééss  ggyyöönnyyöörrûûeenn  mmeeggúújjuulltt  aazz  eellmmúúlltt  eeggyy
éévvbbeenn..  TTúúllzzááss  nnééllkküüll  mmoonnddhhaattjjuukk,,  hhooggyy  kkoommpplleexx  ááttaallaakkííttááss  ttöörrttéénntt  iitttt
eeggyy  ffiiaattaalloossaabbbb,,  lleennddüülleetteesseebbbb  iirráánnyyvvoonnaall  mmeennttéénn..

KKeelllleemmeess  zzöölldd  kköörrnnyyeezzeettbbeenn
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A BRED sikeres pályázó: az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-
Alföldi Operatív Programtól elnyert
13,4 millió forintos támogatás mel-
lett több projektet is megvalósít.
Garázscégként indultunk, utána
béreltünk egy csarnokot, ahol csak
az éves fûtési költség elérte a 3 mil-
lió forintot – mutatta be az elõzmé-
nyeket NNaaggyy  JJáánnooss ügyvezetõ igaz-
gató. Így folytatta: a Vasút utcában
– a telephely fejlesztési pályázati si-
kerünk alapján – megvettünk egy
csarnoképületet, amelyet teljes kö-
rûen felújítottunk. Hõ- és víz-
szigetelték a homlokzati falakat és a
tetõt, 20 fõre alkalmas öltözõ-zu-
hanyzó blokkot, étkezõ helyiséget,
új víz- és csatornarendszert alakítot-
tak ki, az irodákat klimatizálták. Az
energiaellátás hosszú távú biztosí-

tása érdekében 3x100 amper
áramfejlesztésre került sor. Újak a
homlokzati nyílászárók, átalakítot-
ták a személy- és teherforgalmi bej-
áratokat, van már hely a TMK-rész-
legnek és a kompresszorháznak,
ahol új gépek mûködnek. Tervezik
napkollektorok felszerelését és a fû-
tési rendszer korszerûsítését – a ve-
gyes tüzelésû kazánban akár saját
hulladék anyagaikat is el tudják
égetni.

A BRED Irodabútor Kft. Sky csa-
ládja 2008-ban a Magyar Termék
Nagydíjat nyerte el. A cég elõremu-
tató, kreatív megoldásairól híres,
megrendelõi között van a Knorr-
Bremse Fékrendszerek Kft., a Kecs-
keméti Fõiskola, a DOTE Onkoló-
giai Klinikája, a Magyar Távirati
Iroda, a Budapesti Mûszaki Egye-

tem Ergonómia Tanszéke; egyik
legutóbbi munkájuk a kecskeméti
Tudósház Hallgatói és Oktatási
Központ teljes berendezésének
megtervezése és legyártása.  

A Vasút utcai új bázis megfelelõ
területet, korszerû infrastruktúrát kí-
nál a Bred Kft. további beruházása-
inak. Nemrég érkezett meg a CNC
vezérlésû Holzma szorítógerendás
táblafelosztó, hamarosan pedig
megjön a szintén számítógép irá-
nyítású Weeke függõleges meg-
munkáló, illetve egy Optimat íves
élzáró. Összesen – több pályázat
lehetõségeit kihasználva – több
mint 80 millió forint értékû fejlesz-
tést valósít meg a társaság, amely
évrõl-évre növeli árbevételét és nye-
reségét, a 2010-es esztendõt 229
milliós forgalom mellett 12 milliós
nettó profittal zárták. Az Új Széche-

nyi Tervnek köszönhetõen nemcsak
megtartják alkalmazottaikat, de
még bõvítésre is látnak lehetõséget. 

A BRED Irodabútor Kft. filozófiája:
berendezik a környezetet, míg má-
sok csupán bútort gyártanak. Nagy
János ügyvezetõ igazgató szerint a
lényeg a folyamatelemezésen van,
hogy igazán megértsük, kik és mi-
lyen körülmények között, mire akar-
nak használni, akár csak egy asztalt.
Könyvelni akarnak-e rajta vagy ik-
tatni, fontos-e, hogy egy státuszt is
reprezentáljon – mi tehát minden
szempontot megvizsgálunk. A BRED
akkor jön a képbe, ha feladat van.
És mi megoldjuk! Jól!  

BBRREEDD  IIrrooddaabbúúttoorr  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  VVaassúútt  uu  88..
TTeell..//ffaaxx::  7766//448844--777766
ee--mmaaiill::  bbrreedd@@bbrreedd..hhuu  

wwwwww..bbrreedd..hhuu

PÁLYÁZATI SIKEREK FUTÓSZALAGON
BRED: Új csarnok, új gépek, új termékek 

AA  BBRREEDD  IIrrooddaabbúúttoorr  KKfftt..    1133..337799..114411  ffoorriinntt  uunniióóss  ttáámmooggaattáásstt  nnyyeerrtt  aazz  ÚÚjj
SSzzéécchheennyyii  TTeerrvv  DDééll--AAllffööllddii  OOppeerraattíívv  PPrrooggrraamm  ttáámmooggaattáássii  rreennddsszzeerréébbõõll,,
ss  eezzáállttaall  ccssaakknneemm  2277  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss  bbeerruuhháázzáásstt  hhaajjttootttt  vvééggrree..  AAzz  eeggyykkoo--
rrii  ––  11999988--bbaann  aallaakkuulltt  ––  „„ggaarráázzssccéégg””  mmaa  mmáárr  ssaajjáátt  ttuullaajjddoonnúú  bbeemmuuttaattóó--
ééss  ggyyáárrttóóccssaarrnnookkáábbaann  mmûûkkööddiikk,,  llééttsszzáámmaa  ffoollyyaammaattoossaann  bbõõvvüüll..

A Porta Egyesület Keresztköre és a
Történelmi Vitézi Rend szervezésé-
ben példás összefogással sikerült
megmenteni Kecel határában a
138 éve emelt, úgynevezett Fejes-
keresztet, amit pünkösd délutánján
dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecske-
mét érseke szentelte föl. 

––  MMiióóttaa  ffooggllaallkkoozznnaakk  kkeerreesszztt--
mmeennttéésssseell?? – kérdeztük a neves
akasztói borászt, SSuuhhaajjddaa  KKrriisszzttiiáánnt,
a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat jobbikos képviselõjét, a
Történelmi Vitézi Rend megbízott
székkapitányát.

– Tíz éve figyeltünk fel a Kalocsa,
Soltvadkert környéki, út menti kegy-
helyek siralmas állapotára, s azóta
szívügyünknek tekintjük, hogy meg-
mentsük ezeket a szép, szakrális
emlékeket az enyészettõl. Amit elõ-
deink gondoztak évtizedeken, év-
századokon át, de ez a korosztály

már kihalt, a fiatalok többsége pe-
dig munka híján elhagyni kénysze-
rül ezt a vidéket, az egymást váltó
kormányok felelõtlen ténykedése
miatt.

––  AA  mmiinnaapp  aa  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa
HHáázzbbaann  ttaalláállkkoozzttuunnkk,,  aahhooll  ggyyaakkrraann
mmeeggffoorrdduull,,  mmiinntt  aa  sszzeeggéénnyy  ccssaalláá--
ddookk  sseeggííttõõjjee..  

– Elõször dr. Bábel Balázs érsek

úrtól hallottam errõl az
intézményrõl. S amikor
megtudtam, hogy a
Wojtyla Ház vezetõje
az a Farkas P. József,
aki a Porta Egyesület-
nek is az alapítója,
mint régi ismerõshöz
kopogtam be hozzá.
Hiszen köztudott, hogy
a portások ugyancsak

jelentõs szerepet vállal-
nak sok-sok éve már a

szakrális kegyhelyek, út menti ke-
resztek megmentésében. Vagyis kö-
zös karitatív ügyeinkbõl ered az is-
meretségünk. 

––  LLeegguuttóóbbbb  eeggyy  ffiiaattaall  éénneekkeesssseell,,
SSzzaabbóó  IIssttvváánnnnaall  éérrkkeezzeetttt  aa  lleeggeennddááss
ppááppáárróóll  eellnneevveezzeetttt  iinnttéézzmméénnyybbee,,
aakkii  sszzéépp  hhaannggjjáávvaall  eellkkáápprráázzttaattttaa  aa
hháázz  ggoonnddoozzoottttjjaaiitt..  AA  zzeennee  iiss  sszzíívv--
üüggyyee??

– Mindig is az volt. Olyannyira,
hogy Tartsd életben a zenét! elneve-
zéssel, Akasztón létrehoztunk nyolc
éve egy egyesületet, aminek én lá-
tom el az elnöki teendõit. A név
nem véletlen, hiszen ebben a tech-
nika uralta világban mi az élõ zené-
re koncentrálunk. Én évek óta a he-
lyi Zöld Kereszt zenekarban verem
a dobokat. Egyesületünk pedig te-
hetséges amatõr együtteseket, éne-
keseket kutat fel – jelenleg öt alaku-
ló zenekar gyakorol a próbater-
münkben –, koncerteket, fellépési
lehetõségeket szervezve nekik. Ez is
egy ilyen fellépés volt a Wojtyla
Házban. Ami egy remek intézmény,
hiszen nem csak étellel, ruhával se-
gíti a szegény családokat, de igazi
közösséggé is formálja õket külön-
bözõ szolgáltatásokat, elõadáso-
kat, rendezvényeket kínálva desz-
szertként a meleg étel mellé.

Beszélgetés Suhajda Krisztiánnal
Képviselő, borász, keresztmentő, zenész…

SSuuhhaajjddaa  KKrriisszzttiiáánn  kkééppvviisseellõõ  ((bbaallrraa))  ééss  
ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk
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– Az évek folyamán tulajdonosai
lettünk a teljes bugaci ménesnek, a
Kiskunsági Nemzeti Parkkal meg-
kötött szerzõdések pedig biztosít-
ják, hogy Bugacpuszta idegenfor-
galmát mintegy 200 hektáros terü-
leten tudjuk bemutatni – tájékoz-
tatta lapunkat a cég tulajdonosa,
KKoovvááccss  ZZoollttáánn, aki a megalakulás
óta egyben az ügyvezetõ igazgató-
ja is e vállalkozásnak. – A nemzeti
park bejáratánál 1993-ban épült a
Karikás Csárda, amely a pusztára
látogatók fogadására hivatott. Az
épület kívül-belül õrzi a népi építé-

szet hagyományait. Mesterszaká-
csunk, Kun Péter különös figyelmet
fordít a tradicionális magyar kony-
ha jegyeinek megõrzésére. A csár-
da belsõ tere 100, terasza pedig
további 200 vendég befogadására
alkalmas.

A hozzánk látogatóknak négy

üdülõtanyán tudunk szállást bizto-
sítani. Zártkörû rendezvények ideá-
lis helyszíne a csárda épületétõl
500 méterrre található Gavallér
tanya. A két terembõl álló, fehérre
meszelt falú, nádfedeles vendégház
összesen 120 fõ elhelyezésére alkal-
mas, a kemencés teremben 40 fõ, a
puszta felõli oldalon további 80 fõ
számára. A pusztai oldal kövezett
területén további 300
négyzetméteren bõvíthetõ a ven-
dégfogadás, akár fedett sátorban is.

A folyamatos fejlõdés jegyében,
a napokban nyitotta meg kapuit a

300 fõs Bogáncs Rendezvényház,
mely a Karikás Csárda teraszáról
tovább lépve található. Az Európai
Unió és a Magyar Köztársaság
Kormánya által az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program kere-
tében nyújtott támogatással meg-
épült rendezvényház az Ybl-díjas

építész, Farkas Gábor tervei alap-
ján készült, a népi építészeti formá-
kat követve és gyönyörû kilátást
nyújtva a pusztára. A kivitelezést a
kecskeméti Free Line Kft végezte. A

400 négyzet-
méter alapte-
rületû épület
különleges-
sége, hogy a
nádtetõ alatt
az igényes
ács-szerkezet
l á t h a t ó ,
menn ye z e t
nem takarja,
este reflekto-
rok világítják
meg. Beren-

dezése a ház
hangulatához igazodik: faragott
bútorok, alkalomhoz illõ terítés
(kékfestõ vagy fehér abrosz). A
rendezvényház elõtt hangulatos
nyári terasz található, melyet ran-
gos fahíd köt össze a tanyaudvar-

ral, ahol szabadtéri kemence,
gémeskút, kukoricagóré õrzi a
tanyák romantikus hangulatát. Az
udvarról szemünk elé tárul a vég-
telen puszta látványa, távol a vá-
ros zajától élvezhetjük a páratlan
természeti kincsek adta tökéletes
kikapcsolódást.

Az új rendezvényház befogadó-
képessége 300 fõ, a teraszon to-
vábbi 70 vendégnek tudunk he-
lyet adni. Az udvar nemcsak sza-
badtéri programok ideális helyszí-
ne, hanem korlátlan lehetõség
baráti, családi, vállalati és incen-
tive rendezvények sikeres lebo-
nyolítására.

Bugacpuszta, ahol a hagyo-
mány és a látványosság egységet
alkot az érintetlen környezetben.

BBuuggaacc  PPuusszzttaa  KKfftt..
66111144  BBuuggaacc,,  NNaaggyybbuuggaacc  113355..

TTeelleeffoonn::  7766//  557755--111122
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@bbuuggaaccppuusszzttaa..hhuu

wwwwww..bbuuggaaccppuusszzttaa..hhuu

A Bugac Puszta Kft. új rendezvényháza

Hagyomány és látványosság 
– érintetlen környezetben

AA  ttáárrssaassáágg  11999900--bbeenn  aallaakkuulltt  BBuuggaacc  TToouurrss  KKfftt..  nnéévveenn,,  ss  aazzzzaall  aa  lleeggffõõbbbb
ccééllkkiittûûzzéésssseell,,  hhooggyy  aazz  iiddeellááttooggaattóókk  aazz  iiggéénnyyeess  pprrooggrraammookkoonn,,  aa  sszzíínnvvoo--
nnaallaass  vveennddééggllááttáássoonn  kkeerreesszzttüüll  rréésszzeessüülljjeenneekk  aa  mmaaggyyaarr  ppuusszzttaa  vvaarráázzssáá--
bbaann,,  ééss  eeggyy  ffeelleejjtthheetteettlleenn  ééllmméénnnnyyeell  aa  sszzíívvüükkbbeenn  vviisssszzaattéérrõõ  vveennddééggeekkkkéé
vváálljjaannaakk..

KKoovvááccss  ZZoollttáánn  ttuullaajjddoonnooss  ééss  ddrr..  KKeerréénnyyii  JJáánnooss  kkoorrmmáánnyymmeeggbbíízzootttt  aazz  aavvaattáássii  üünnnneeppssééggeenn

AA  nneevveess  kköözzéélleettii  sszzeemmééllyyiissééggeekk  eeggyy  ccssooppoorrttjjaa
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A Bugaci Bogáncsház névre ke-
resztelt, új pusztai létesítmény ki-
vitelezésére a – szakmai körök-
ben régen a kiválóak között em-
legetett – kecskeméti Free Line
Építõipari Kft. vállalkozott. Érde-
mes megemlíteni errõl a társa-
ságról, hogy szerte az országban
több új banképület, irodaház,
gyorsétkezõ, benzinkút, szuper-
és hipermarket kivitelezésében je-
leskedett már, ugyanakkor a mû-
emlékek szakszerû rekonstrukció-
jára is szívesen vállalkozik. Emlé-
kezetes munkájuk volt például a
kecskeméti Cifrapalota, vagy a
régi megyeháza felújítása.   

– Kivitelezõi szempontból azért
jelentett izgalmas kihívást ennek
a pusztai rendezvényháznak a fel-
építése, mert nem gyakran adatik
meg, hogy ilyen remek, egyedi
ácsmunkát kívánó tetõszerkezet-
tel, illetve nádtetõvel koronázhas-
sunk meg egy 350 négyzetméte-
res, egyterû épületet – nyilatkozta
lapunknak KKiirráállyy  JJóózzsseeff, a cég
Podmaniczky-díjas ügyvezetõ

igazgatója. – Mennyezet híján,
belül egy sajátos kupolát alkot az
ácsolt faszerkezet és a nádtetõ.
Már ez is jelzi, hogy mennyezet

nélküli, tehát nincs fûtésrendszere
ennek a rendezvényháznak, hi-
szen idényjelleggel, csak a mele-
gebb hónapokban várják majd
ide a vendégeket.  

– A hagyományos népi építé-
szet formavilágát követõ tervek
alapján dolgozhattunk (dr. Farkas
Gábor építésznek köszönhetõen),

alkalmazkodva a természetvédel-
mi környezethez, illetve e vendég-
látó komplexum többi épületének
stílusához. Persze, a tervek soha
nem jelentenek tökéletesen egy-

értelmû megvalósítási lehetõsé-
geket, de ez esetben csak na-
gyon kevés módosítást, kompro-
misszumot igényeltek a tervezõi
elképzelések a kivitelezési mun-
kák során.  

– Október közepén kezdtük el
az alapozást, s a konyhával, ki-
egészítõ helyiségekkel ellátott fõ-
épület mellé kemenceház, illetve
látványelemként fahíd és góré is
készült. Ezek a szabadtéri rendez-
vényeknek adnak majd sajátos
hangulatot. 

– Számunkra nem csak szép
szakmai kihívás volt ez a munka,
de mint helyi cég, azt is szerettük
volna bizonyítani, hogy a ma-
gunkfajta építõ lokálpatrióták
úgy gondolkodnak és dolgoznak
ilyenkor, mintha a saját házukat
építenék.      

Free Line Építőipari Kft.

Szép szakmai kihívás

Építészt tervezni elvétve kér fel úgy
valaki, hogy meglátja a cégérét
egy irodaház falán, vagy a hirde-
tését egy újságban. Mert ez az a
szakma (mûvészet), ahol az általa
már megálmodott és megvalósult
épületek a leghatásosabb referen-
ciák. A méltán népszerû, kecske-
méti Ybl-díjas építészének, ddrr..
FFaarrkkaass  GGáábboorrnak sem kell régóta
a hírverés, hiszen számtalan álta-
la tervezett, gyönyörû épületre te-
kintve bólinthatunk – vérmérsékle-
tünk szerint – elismerõen vagy
irigykedve.    

Valószínûleg a Bugac Puszta
Kft. illetékesei sem sokat hezitál-
tak, amikor eldöntötték, hogy új
rendezvényházuk tervezését a Far-
kas Építésziroda Kft.-re bízzák. Hi-
szen e társaság névadójához
több, a hagyományos népi építé-
szet formai világát idézõ, elismerõ
bólintásra méltó épület tervezése
kötõdik a bugaci pusztában, aki
lapunknak elmondta: 

– Kedvezõ helyzetben – ahogy e
bugaci rendezvényház esetében is
történt – úgy keres meg bennün-
ket a megrendelõ, hogy elmeséli
vagy leírja a funkcionálisan meg-
határozott épületrõl az elképzelé-
seit. Amikre legtöbbször azt szok-

tam mondani, hogy ugyanilyen
lesz, csak egészen más. Mert a mi
irodánk feladata az, hogy az ügy-
feleink által elképzelt beruházás
technikailag és esztétikailag a le-
hetõ legjobb összhangban való-
suljon meg – árulta el az Alföldi
Naplónak a neves építész. – Azu-
tán jön a kompromisszumok sora,
hiszen szabványok, elõírások so-
kasága nehezedik minden megál-
modott beruházásra. Más a köve-
telmény egy egészségügyi intéz-
mény, más egy vendéglõ, más egy
családi ház esetében.

– Ennek a bugaci rendezvény-

háznak az ékessége a tetõzete. De
sokat vitáztunk arról BBaarrttaa  LLaajjooss
és BBaajjnnóócczzii  SSáánnddoorr tervezõ kollé-

gáimmal, hogyan lehet belülrõl
statikus és esztétikus egyszerre ez
az egyedi tetõszék. Mert a környe-

zet itt is egyszerû külsõ formát kö-
vetelt, és a hangsúly a belsõ térre
koncentrálódott. Ami nem csoda,
hiszen ma már az úgynevezett né-
pi építészet csak a racionalitás, az
új technikai elvárások útján követ-
hetõ nyomon.   

– Le a kalappal a Free Line Épí-
tõipari Kft., illetve annak építésve-
zetõje elõtt, aki õszinte szakmai
érdeklõdéssel navigálta ezt a kivi-
telezést – mondta a neves építész.
– Ahogy az általuk foglalkoztatott
ácsokról is csak elismeréssel szól-
hatok, hiszen egy-két kérdéstõl,

problémától eltekintve, csodálato-
san megvalósították, amit mi
megálmodtunk. 

Farkas Építésziroda Kft.

Elismerésre méltón

DDrr..  FFaarrkkaass  GGáábboorr  tteerrvveezzõõ  ((bbaallrraa))  ééss  aa  kkiivviitteelleezzõõ  ccéégg  üüggyyvveezzeettõõ
iiggaazzggaattóójjaa,,  KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ((jjoobbbbrraa))

EEggyy  kköörrnnyyeezzeetthheezz  iillllõõ  sszzéépp  ééppüülleett  lleetttt  aazz  úújj  bbuuggaaccii  rreennddeezzvvéénnyyhháázz

IIggaazzii  ááccssrreemmeekk  eezz  aa  tteettõõsszzeerrkkeezzeett
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A svájci tulajdonú Phoenix
Mecano csoport az elmúlt 18 év-

ben mintegy 60 millió Eurót, azaz
16 milliárd forintot ruházott be

Kecskeméten. A folyamatos fej-
lesztések mellett a cég a szak-
munkásképzés korszerû képzõhe-
lyévé vált, és elkötelezett támoga-
tója lett a kecskeméti kultúrának
és élsportnak.

Az új üzem-
csarnok mintegy
2,3 milliárd forin-
tos ráfordítással,
a magyar állam
és az Európai
Unió 460 millió
forintot meghala-
dó támogatásá-
val épült meg. Itt
azonban nincs
megállás – hang-
súlyozta Nagy

Zoltán. 2012 végéig ugyanis
újabb, a mostanit is meghaladó

összköltségvetésû tervek születtek,
amelyek megvalósításához
ugyancsak sikerült uniós és állami
forrásokat is bevonni.

A beruházás átadási ünnepsé-
gén beszédet mondott Szatmáry
Kristóf, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium államtitkára, Christian
Mühlethaler, Svájc budapesti
nagykövete, és Benedikt
Goldkamp, a konszern irányítója
is. Dr. Zombor Gábor polgár-
mester városunk nevében köszön-
tötte a fejlesztést. Kiemelte, hogy
a Phoenix Mecano Kecskemét
Kft-t vezetõ Nagy Zoltánnak dön-
tõ szerepe van abban, hogy létre-
jöhetett az a szakképzési megál-
lapodás, amely a városban mû-
ködõ valamennyi termelõ cég jö-
võbeni sikerének egyik kulcsa.

Phoenix Mecano Kecskemét Kft. 

Új üzemcsarnokot avattak
ÖÖttsszzáázz  úújj  mmuunnkkaahheellyyeett  tteerreemmtteetttt  aa  PPhhooeenniixx  MMeeccaannoo  KKeeccsskkeemméétt  KKfftt..  aazz--
zzaall  aa  nnaaggyysszzaabbáássúú  bbeerruuhháázzáássssaall,,  aammeellyy  eeggyy  kkééttsszziinntteess  tteerrmmeellõõrréésszzlleegg--
bbõõll,,  aauuttoommaattaa  mmaaggaassrraakkttáárrbbóóll  ééss  áárruurraakkooddóóbbóóll  áállll..  AAzz  úújj  tteerrmmeellõõeeggyy--
sséégg  aa  MMoottoorr//TTrraaffóó  pprrooffiittcceenntteerr  rréésszzee,,  aahhooll  eexxppoorrttrraa  ggyyáárrttaannaakk  nnaappeellee--
mmeekkhheezz  kkéésszzüüllõõ  rréésszzeeggyyssééggeekkeett  – mmoonnddttaa  eell  ddrr..  NNaaggyy  ZZoollttáánn  üüggyyvveezzee--
ttõõ  iiggaazzggaattóó  aa  nnaappookkbbaann,,  aazz  úújj  lléétteessííttmméénnyy  ááttaaddáássii  üünnnneeppssééggéénn..

– A projekt keretében eddig
összesen 1399 négyzetméternyi te-
rületet alakítunk át, a diagnosztikai
épület elsõ emeletén, és részben a
rendelõintézet földszintjén – mond-
ta el KKeerreekkeess  IIssttvváánn projekt mene-
dzser. – A befejezõ ütem keretében
310 négyzetméter terület átalakítá-
sa van folyamatban. A kivitelezési
munkák 2010 augusztusában kez-
dõdtek meg. Azóta elkészült a di-
agnosztikai épület I. emeletén a
gyermek sürgõsségi részleg, a fel-
nõtt háziorvosi ügyelet, illetve a
szájsebészeti sürgõsségi részleg.
Ugyanezen a szinten a II. ütem le-
zárulásával adtunk át két vizsgáló
helyiséget, egy négyágyas és egy

kétágyas betegszobát fürdõvel, két
orvosi, egy fõorvosi és egy fõnõvéri
szobát. A rendelõintézet földszint-
jén összesen 260 négyzetméter te-
rület átalakítása is megtörtént, a
fizioterápiás részleg elhelyezése ér-
dekében. A jelenlegi III. ütem mun-
káinak befejezésével a Sürgõsségi
Betegellátó Osztály valamennyi
részlege a végleges helyére költöz-
het. Jelenleg több helyiség a végle-
ges funkciójától eltérõen – ideigle-
nes jelleggel – más funkciót tölt be,
azért, hogy a kivitelezõ részére a
munkaterület folyamatosan rendel-
kezésre állhasson. A Sürgõsségi
Betegellátó Osztály jelenleg az op-
timálisnál lényegesen kisebb terü-

leten tud csak mûködni. Azonban
az átalakítási munkák teljes ideje
alatt a betegellátást folyamatosan,
változatlan kapacitással látták, és
látják el a jövõben is az osztály
dolgozói. A munkaterületek elha-
tárolása minden esetben úgy tör-
tént, hogy a betegek közlekedése,
az MR és CT berendezés megköze-
lítése biztosított legyen. A III. ütem
befejezésével a Sürgõsségi Beteg-
ellátó Osztály gyógyászai szem-
pontból legkiemeltebb funkciójú
helyiségei készülnek el. Ilyen pél-
dául a triázs, a sokktalanító, vagy
a mobil ultrahang vizsgáló. Ennek
az ütemnek a keretében készül el
továbbá két elkülönítõ szoba für-
dõvel, két akadálymentes betegfür-
dõ és WC, nõvérállomás, nõvér-
dolgozó és személyzeti öltözõ is.

– Az átalakítási munkák befeje-
zési határideje 2011. július 15.
Ezen idõpontig elkészülnek az épí-
tési és szakipari munkák, befeje-
zõdnek az orvosi és irodai mobiliák
helyszínre szállításai és beépítési
munkái is. Ugyanez az idõpont a
mûszerek leszállításának végsõ be-
fejezési határideje is. A projekt ke-

retében 27 féle, összesen 48 da-
rab orvosi gép és mûszer kerül be-
szerzésre, ami az SBO teljes mû-
szerparkjának 57 százalékos meg-
újulását jelenti. Érvényes szállítási
szerzõdése van a kórháznak vala-
mennyi mûszer szállítására. Az épí-
tési munkák készültségével össz-
hangban megkezdõdött az orvosi
gépek és mûszerek helyszínre szál-
lítása, beüzemelése, próbaüzeme.
Többet közülük már használatba is
vettek, így például a CT berende-
zést, a mobil ultrahang és a mobil
röntgen készüléket, a defibrillátort,
a lélegeztetõ gépet, a vérmelegítõt,
a vérkészítmény hûtõt, a vérgáz
analizátort, a betegellenõrzõ mo-
nitorokat és az ágytálmosó beren-
dezést.
– A kivitelezési munkák ideje alatt
tájékoztató táblákkal könnyítjük
meg az eligazodást, továbbá a
diszpécser pultnál is minden szük-
séges információt megadnak a
kórház munkatársai. A végleges
állapotot tükrözõ információs, fel-
irati rendszerek elkészítése is folya-
matban van. A projekt keretében
letapogatható braille írásos térké-
pet, tájékoztató, információs táb-
lákat is elhelyezünk.

Célegyenesben a Sürgősségi Betegellátó Osztály átalakítása

FFoollyyaammaattooss  bbeetteeggeellllááttááss  mmeelllleetttt,,  ttööbbbb  üütteemmbbeenn  vvaallóóssuull  mmeegg  aa  BBááccss--KKiiss--
kkuunn  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKóórrhháázzaa  NNyyíírrii  úúttii  tteelleepphheellyyéénn  – aa  TTIIOOPP--
22..22..22//0088//22FF  ppáállyyáázzaatt  kkeerreettéébbeenn  – aazz  „„ÉÉlleetteessééllyy  kkuullccssaa  aa  kkoorrsszzeerrûû  ssüürr--
ggõõssssééggii  eellllááttááss””  eellnneevveezzééssûû  pprroojjeekktt..  AA  nnaaggyysszzaabbáássúú  bbeerruuhháázzááss  aazz  EEuurróó--
ppaaii  UUnniióó  ttáámmooggaattáássáávvaall,,  aazz  EERRFFAA  ttáárrssffiinnaannsszzíírroozzáássáávvaall,,  vvaallaammiinntt  öönn--
eerrõõbbõõll  vvaallóóssuull  mmeegg..  JJeelleennlleegg  aazz  uuttoollssóó,,  hhaarrmmaaddiikk  kkiivviitteelleezzééssii  üütteemm
mmuunnkkáállaattaaii  zzaajjllaannaakk..  
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– Cégünk a könyvkötészeten kí-
vül vállalja egyedi bõr és bársony
mappák, oklevél és plakett tartók,
éremdobozok elkészítését, reklám-
anyagok (tollak, öngyûjtõk, kulcs-
tartók, szalvéták, emblémák) nyo-
mását is – nyilatkozta lapunknak
iiffjjaabbbb  TTaarraappccssiikk  SSáánnddoorr. – Ezen kí-
vül természetesen szakdolgozatok,
diplomamunkák, doktori disszer-
tációk kötését rövid határidõvel el-
végezzük. Erre külön is büszkék
vagyunk, mert hagyományos kö-
téssel, egy ma már feledésbe me-
rült technikával dolgozunk.

A Tarapcsik könyvkötészet sok
híres embernek dolgozott már
(köztük II. János Pál pápának és
az ENSZ fõtitkárának), és több
mint 27 éve a Parlament könyvtá-
rának, illetve a minisztériumoknak
a megrendelései is rendszeresek.

– A könyvkötészet és a nyomda-
ipar sokat köszönhet a papság-
nak, sok különleges technikát,
szakmai fortélyt találtak fel. Mint a
márványmetszés, ami a ferences
rendi papság technikája. De em-
líthetném a barátfûzést – a könyv
lapjainak, illetve íveinek összefû-

zési technikáját –, vagy az arany-
metszést is, amikor a könyv széle-
it aranyfüst lemezzel égetik – szá-

molt be a náluk is
használatos techni-
kákról iiddõõsseebbbb
TTaarraappccssiikk  SSáánnddoorr. Az
aranykoszorús könyv-
kötõ mester büszkén
beszélt arról is, hogy
egyik tanítványa elsõ
lett az Országos Szak-
mai Versenyen. Vagyis
a hagyományos kecs-
keméti könyvkötészet
még jó ideig nem vész

feledésbe. 
A könyvkötészet továbbra is

várja régi és új ügyfeleit.

A kecskeméti könyvkötészet mesterei 
AAzz  éélleettmmûûddííjjjjaall  iiss  kkiittüünntteetteetttt  TTaarraappccssiikk  DDiinnaasszzttiiaa  mmáárr  11882233  óóttaa  ddoollggoo--
zziikk  aa  kköönnyyvvkkööttõõ  sszzaakkmmáábbaann..  IIddõõsseebbbb  TTaarraappccssiikk  SSáánnddoorr,,  aarraannyykkoosszzoorrúúss
kköönnyyvvkkööttõõ  mmeesstteerr,,  iippaarrmmûûvvéésszz,,  aa  KKeeccsskkeemméétt  ééss  VViiddéékkee  IIppaarrtteessttüülleett  aall--
eellnnöökkee  4488  éévvee,,  iiffjjaabbbb  TTaarraappccssiikk  SSáánnddoorr,,  aa  ccéégg  ttuullaajjddoonnoossaa  1166  éévvee  ddooll--
ggoozziikk  aa  sszzaakkmmáábbaann..  MMáárr  mmiinnddeenn  ddííjjaatt  eellnnyyeerrtteekk,,  aammiitt  aa  sszzaakkmmáábbaann  eell
lleehheett..

TTAARRAAPPCCSSIIKK  DDIINNAASSZZTTIIAA
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  MMáárriiaa  uu  77..  TTeell..//ffaaxx::  7766//332200--774477            

MMoobbiill::  0066--3300//99885566--888822,,  0066--3300//99338899--444488
wwwwww..ttaarraappccssiikk..hhuu  �� NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  HH--CCss..::  77--1166,,  PP..::  77--1155

A világ legmagasabb hegyvonula-
tának nevét viseli Kecskemét belvá-
rosának közkedvelt étterme, a Hi-
malája Vendéglõ. De a név a kínai
ételspecialitásokat, az ázsiai italkü-
lönlegességeket és a minõséget
jelzi, ellentétben az árakkal, ame-
lyek éppen ellenkezõek a Himalá-
jával: meglepõen alacsonyak. Va-
lószínûleg ezért is közkedvelt ez a
vendéglátóhely, melynek jelmon-
data lehetne: Nagyon finomat,
kulturált körülmények között!

Az étterem mellett a közelmúlt-
ban nyílt meg a Himalája Kávézó,
amelyrõl már leírtuk, hogy megje-
lenésében, hangulatában és ven-
dégkörét tekintve is egy kellemes
találkozó helye lehet meghitt pá-
roknak, baráti társaságoknak vagy
éppen üzletembereknek, a hét

minden napján. Tucatnyi ázsiai (in-
diai, vietnámi, kínai stb.) teakülön-
legesség és 15 féle kávé mellett
számtalan alkoholos tartalmú ital-
ból lehet választani, de sütemé-
nyekbõl sincs hiány. 

A kávézó ablakaiból a Katona
József Színházra lehet látni. Nem
csoda tehát, hogy egy-egy elõadás
után, a teátrumunkba járó közön-

ségbõl is sokan térnek be ide, és a
vendégek között gyakran fedezhe-
tünk fel színészeket. Egyébként a
Himalája tulajdonosának, a kínai
ZZhhoouu  XXiiaannggmmiinnggnek (Jackek) a tár-
sa, KKoovvááccss  GGyyuullaa is évtizedek óta
színházunk neves színmûvésze. Így
az sem véletlen, hogy az üzemelte-
tõk egyfajta mûvészkávézó jelleget
szeretnének adni a jövõben ennek

a vendéglátóhelynek, otthont kí-
nálva itt különbözõ kulturális prog-
ramoknak (irodalmi esteknek, író-
olvasó találkozóknak, képzõmûvé-
szeti bemutatóknak stb.) még tar-
talmasabbá téve egyébként is szín-
vonalas vendéglátásukat.    

A Himalája is rendszeres támo-
gatója a kecskeméti Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központ gondo-
zottjainak, akiket nem csak kínai fi-
nomságokkal vendégelnek meg
gyakran, de egy-egy ünnep alkal-
mával – szellemi táplálékként – iro-
dalmi mûsorral is kedveskednek
nekik. 

KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  22..  
TTeell..::  7766//332222--005544  

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  
HH--CCss,,  VV::  88--2233,,    PP--SSzzoo::  88--2244

hhttttpp::////hhiimmaallaajjaa..ddttsshh..hhuu

Himalája Vendéglő és Kávézó

Magas színvonal – alacsony árak

AA  HHiimmaalláájjaa  vveezzeettõõii::  KKoovvááccss  GGyyuullaa  ééss  ZZhhoouu  XXiiaannggmmiinngg
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19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
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Több mint 160 ezren regisztrál-
tak interneten a „Te szedd!” or-
szágos akcióhoz, de ennél jóval
többen tisztították meg az orszá-
got a szeméttõl önkéntesen – de-
rül ki a híradásokból. 

Kecskeméten és a környéken
több ismert civil közösség is részt
vett ebben a nagy közös prog-
ramban.

A Porta Egyesület például me-
gyeszerte akciózott. Kecskemé-
ten félszáz aktivistával takarított
a Széchenyiváros szélén, a kór-
ház környékén. De a fülöpszál-
lási tavak, az akasztói lápvilág
és az izsáki Kolon-tó környékén
is láthattak az arra járók Porta
jelvénnyel, fölhatalmazással
szorgoskodó hulladékszedõket. 

Az kiderült: az állami akció
szervezése – bár az ötlet kitûnõ
– igen gyengére sikeredett. Sze-
rencsére civil buzgalomból
nincs hiány: sokan akartak,
akarnak segíteni. A Porta Egye-
sület szervezõi és támogatói –
az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt., a Városgazdasági Kft.  és
a Szentkirályi Ásványvíz Kft. –
örülhettek: nagy volt az érdek-
lõdés, az aktivitás. Az eredmény
pedig látványos, hiszen sok mo-
csoktól tisztították meg környe-
zetünket.

Te szedd! – országos akció
A portások kitettek magukért

SSzzeemmééttsszzeeddééss  aa  SSzzéécchheennyyiivváárrooss  sszzéélléénn

A kecskeméti Wojtyla Barátság Köz-
pontban járt a napokban KKaattóó  AAllaa--
ddáárr, a Tondach Magyarország Zrt.
vezérigazgatója. Nem érkezett üres
kézzel: ebédet hozott a ház gondo-
zottainak. 

– Az eredeti terv az volt, hogy én
fõzök a ház konyhájában az általam
hozott alapanyagból – nyilatkozta
lapunknak. – Kiderült azonban,
hogy a helyszínen nincsenek meg
ehhez a feltételek. Így egy kiváló ser-
téspörkölthöz állítottuk össze a
nyersanyagot, amit a csornai Zöldfa
Étterem vezetõje, Kozma Csaba és
szakácsai fõztek meg. Magánem-
berként tett felajánlásomat kiegészít-
ve, a Tondach biztosította a desszer-
tet, a savanyúságot és a kenyeret. 

––  MMiillyyeenn  kkaappccssoollaatt  ffûûzzii  öönntt  ééss  aa
ccééggeett  aa  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt--
hhoozz??

– Személyes jó kapcsolatunk
alakult ki Farkas P. József úrral, a
ház vezetõjével, ami onnét datáló-
dik, hogy a felújítás során a
Tondach adományozta erre a ház-
ra a tetõcserepet. Én magam min-
dig pártoltam a karitatív vállaláso-
kat, ráadásul a névadót, II. János
Pált is rendkívül nagyra tartom. Az
itt tapasztaltak alapján úgy dön-
töttem, hogy – kifejezve elismeré-
semet – egy napra személyesen
látom vendégül azt a 100-120
fõt, akiknek az étkezésérõl a ház

gondoskodik. Keresztény ember
vagyok, neveltetésembõl adódó-
an is szükségét érzem annak,
hogy lehetõségeimhez mérten fe-
lelõsséget vállaljak a rászoruló
embertársaimért. Az én csalá-
domban erre mindig figyelmet for-
dítottak. Hálát adok a sorsnak,
hogy van mibõl adnom. Annál is
inkább, mert ez nem volt mindig
így. A háború után volt egy idõ-
szak, amikor nagyon szegény sor-
ban éltünk. Az egész családra jel-
lemzõ szorgalomnak köszönhet-
jük, hogy valamennyien sikereket
értünk el a saját területünkön.

– Az általam vezetett Tondach
Magyarország Zrt. egy konszern
tagja, ami Közép-Európa 10 orszá-
gában, ausztriai központtal tevé-
kenykedik. Éves szinten 5,5 millió

négyzetméter tetõcserepet gyár-
tunk, tevékenységünk három telep-
helyhez kötõdik: Békéscsabán
mintegy 300 embert foglalkozta-
tunk, ami a teljes létszám kéthar-
madát teszi ki. Itt épült fel két évvel
ezelõtt Európa legkorszerûbb cse-
répgyára, amire nagyon büszkék
vagyunk. Itt évente több mint 3 mil-
lió négyzetméter tetõcserepet gyár-
tunk, kitûnõ minõségben. A másik
telephely és cégközpont Csornán
van, ahol a hódfarkú és hornyolt
tetõcserepek készülnek. Ez egy me-
rõben más technológia, de a vég-
eredmény szintén kiváló minõség.
A harmadik telephely Tata, ahol a
válság miatt két éve nem termelünk
cserepet, de hosszabb távú terve-
ink ezzel az üzemmel is vannak. 

–– KKaarriittaattíívv  eellkköötteelleezzeettttssééggee  hhoo--

ggyyaann  ttaalláállkkoozzootttt  aa  ccéégg  ffiilloozzóóffiiáá--
jjáávvaall??

– A Tondach Magyarország Kft.
kitûnõ kapcsolatot ápol például a
különbözõ egyházakkal, felekeze-
tekkel és a Máltai Szeretetszolgálat-
tal. Tavaly például a református egy-
ház 35 templomtetõt csinált
Tondach cserépbõl. Jelentõs támo-
gatást adunk egyházi beruházások-
hoz, felújításokhoz. Ez egyrészt ab-
ban mutatkozik meg, hogy vásárlás-
nál a lehetõ legnagyobb kedvez-
ményt adjuk termékeink árából, de
bizonyos esetekben – mint például a
Wojtyla Ház felújításakor – ado-
mánnyal állunk egy-egy projekt
mellé. Ezt a fajta társadalmi szerep-
vállalást a mai nehéz gazdasági
helyzetben is törekszünk megõrizni. 

––  MMoosstt  ppééllddááuull  aa  kkeeccsskkeemmééttii
sszzéécchheennyyiivváárroossii  tteemmpplloommnnááll  tteetttteekk
kkoommoollyy  ffeellaajjáánnlláásstt..

– Ez egy speciális helyzet. Itt saj-
nálatos módon kivitelezési problé-
mák is felmerültek. S bár nem lett
volna kötelességünk – miután egy-
házi létesítményrõl és jelentõs pénz-
rõl van szó – a Tondach magára
vállalja a teljes tetõcsere anyagdíja
mellett a munkadíjat is. Majdnem
50 ezer cseréprõl van szó. 

––  LLááttjjuukk  mméégg  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann??
– Ha az adni tudás kegyét nem

vonják meg tõlem az égiek, bizo-
nyosan elõfordulok még itt.

Tondach Magyarország Zrt.

Egyházak és elesettek támogatói

KKaattóó  AAllaaddáárr  vveennddééggüüll  llááttttaa  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  ggoonnddoozzoottttjjaaiitt

AN1105.qxd  2011.06.22.  13:18  Page 13



2011.  június1144 www.civilnaplo.hu

Kedves Érdeklõdõ! Mindannyian
hallottunk már a kecsketej egész-
ségre gyakorolt jótékony hatásáról.
Háziállataink közül (tehén, juh,
kecske) élettanilag a legértékesebb
tejet a kecske adja számunkra. En-
nek okára szeretnék kicsit köze-
lebbrõl rávilágítani. 

Igazából, ha a tehén- és kecske-
tejet az alkotórészek százalékos
összetételében hasonlítjuk össze,
nincs jelentõs különbség. Közel
azonos a víz-, fehérje-, tejcukor–
és tejzsírtartalma. Az egyéb anya-
gok – vitaminok, ásványi anyagok,
enzimek stb. – tekintetében vala-
mivel többet tartalmaz a kecsketej.
A valódi különbséget azonban
ezen alkotórészek minõségbeli
mássága jelenti.

Fehérjék
Az emlõsök teje fajspecifikus.

Ami azt jelenti, hogy a saját utód-
ja számára a legkedvezõbb össze-
tételben tartalmazza a testépítés-
hez, energia bevitelhez, immun-
erõsítéshez stb. szükséges anya-
gokat. A tehéntej túlnyomóan ún.
kazein típusú fehérjéket tartalmaz,
ezért kazein típusú tej, míg a kecs-
ketej albumin típusú tej, hasonla-
tosan az emberi anyatejhez. Ezért
könnyebben hasznosul, és ez az
oka annak, hogy azok, akik a tej
fehérjéjére allergiásak, a kecske-
tejet mégis könnyedén meg-
emésztik. Az a régóta közismert
tény, hogy a csecsemõk, kisgyer-
mekek anyatejszükségletének ki-
váltására sokkal alkalmasabb,
mint a tehéntej, a fehérjék ezen
jelentõs különbségén alapul. 

Tejcukor, tejzsír
Sajnos a laktóz érzékenyek szá-

mára a kecsketej sem jelent meg-
oldást, mind mennyiségében,
mind minõségében a tejcukortar-
talom közel azonos a tehén tejé-
vel. Könnyebben emészthetõ, esz-
szenciális zsírsavakban gazdag
zsírrészecskéket tartalmaz, melyek
eloszlása sokkal finomabb, ami
szintén emészthetõbbé teszi, – és
nem utolsó sorban – ennek kö-
szönheti a kecsketej a „selymes-
ségét”.

A tehéntej és a kecsketej nagyjá-
ból ugyanazokat az ásványi anya-
gokat tartalmazza, és körülbelül
ugyanolyan mértékben. A kecske-

tejben azonban egy kicsit több a
kalcium (13%-kal), de ami ennél is
figyelemreméltóbb, hogy a kálci-
um és foszfor aránya ebben a leg-
kedvezõbb az összes tej közül a
beépülés szempontjából, így a
csontritkulásban szenvedõknek is
segítséget nyújthat. 

Gyógyító hatások
A kecsketej vastartalma 30-

szorosa a tehéntejének, a B6-vita-
min (25%-kal), az A-vitamin (47%-
kal) és a kálium (134%-kal) több,
mint a te-
héntejben. 

A tehén-
tejbõl ké-
szült vaj sár-
ga, a kecs-
kéé pedig
fehér. Ennek
oka, hogy a
tehéntej zsír-
ja csak a
karotint – az
A vitamin
elõvitamin-
ját tartal-
mazza (ami
sárga) – ,
míg a kecs-
ke a karotint
A-vitaminná
áta lak í t va
engedi a tejzsírba. Ezért a kecske-
tej A-vitamin tartalma sokkal ma-
gasabb, mint a tehéntejé. Ez segít-
het abban a pajzsmirigy mûködési
zavarban, amikor a szervezet nem
tudja a karotint A-vitaminná alakí-
tani.

Az allergia – kiváltképp a par-
lagfû allergia – elleni fogyasztása
mára már közismert. A kecske, ha
parlagfüvet legel, az allergén
anyagok ellen ún. antihiszta-
minokat termel, így a tej fogyasztá-
sával – mindezt készen kapva –
csökkenthetjük az allergia kelle-
metlen tüneteit.

A kecsketejnek nincs kecskesza-
ga, kivéve, ha nem megfelelõ a
tartási és fejési higiénia, valamint,
ha a fejõs állománnyal együtt tart-
ják a valóban penetráns szagot
árasztó bakkecskét. A tej íze azon-
ban változhat aszerint, hogy éppen
mit legelt a jószág. Intenzív tartás-

ban ez nem merül fel, hiszen egész
évben az elérakott szénát fogyaszt-
ja. Kár lenne azonban emiatt nem
kihasználni azt, hogy a kecske
gondosan megválogatja, mit le-
gel, hiszen amit õ saját magára
nézve jónak tart (pl. gyógynövé-
nyek), abból számunkra is értékes
tej képzõdik.

Magamról
Héjjasné Szénási Gyöngyi va-

gyok, két nagyfiú édesanyja. Élel-
miszeripari-üzemmérnöki végzett-

s é g e m
v a n .
2006-ban
– ráérez-
ve, hogy
milyen ál-
mokat dé-
delgetek –
kaptam a
férjemtõl
ajándékba
egy kecs-
két, Andit.
Hamar ki-
d e r ü l t ,
hogy tár-
sas lény –
bejött utá-
nam még
a nappali-
ba is –, így

vettünk neki egy barátnõt. Innen
nem volt megállás, azonban a mai
napig sincs nagy állományom, de
azt próbálom saját szaporulatból
duzzasztani. Kecskemét külterüle-

tén, egy 10 hektáros erdõvel, le-
gelõvel körülvett tanyán kecské-
zünk. Az állataim tavasztól õszig
legelnek, nem kapnak sem tápot,
sem antibiotikumot, sem hozam-
növelõt. Ma már bátran állítha-
tom, hogy a kecskék – a tévhittel
ellentétben – nagyon szerethetõ,
intelligens, érzékeny, kedves, kí-
váncsi és huncut állatok. Jól is-
merem õket, hisz együtt vagyunk
a mindennapokban. A jószá-
goláskor, a fejéskor, az ellések
éjszakáin. A családom messze-
menõkig segíti a munkám. 

Tej− és sajtfeldolgozó
Tavaly õsszel készült el a kister-

melõi tej- és sajtfeldolgozónk. Az
általam értékesített tej 100% tel-
jes kecsketejbõl készült, pasztõ-
rözött, tehát közvetlenül fogyaszt-
ható, nem kell felforralni.  Ezzel a
hõkezelési móddal a tej élettani-
lag fontos alkotórészei kevésbé
sérülnek, de fogyasztása mégis
biztonságos. Ezen felül nem tar-
talmaz adalékanyagot és nem
homogenizált, tehát a tetején a
tejszín kiválhat (a kávéba isteni).
Akit ez zavar, fogyasztás elõtt ráz-
za fel! A címkén Júlia nevû kecs-
kém sztárfotója látható, aki nevét
onnan kapta, hogy igen zsenge
hajadonként esett szerelembe.

Remélem a fent leírtakkal sike-
rült kedvet ébresztenem a kecs-
ketej és a belõle készült termékek
fogyasztásához!  

EGÉSZSÉGÜKRE! 

Egészségünk fehér aranya
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– Sok jól sikerült, népszerû
program van mögöttünk, mint
például az iskolai napok és a
klubprogramok. Az év legna-
gyobb eredményének mégis az
tekinthetõ, hogy a program nyo-
mán olyan közösségek alakultak
ki, amelyek immár önállóan, tõ-
lünk függetlenül is azt a szemlé-
letet képviselik, aminek a népsze-
rûsítése életre hívta a Zöld Ernyõt
is. Ez nemcsak az õ folyamatos
fejlõdésüknek a záloga, hanem
példájukkal környezetüket is fo-
lyamatosan formálják, alakítják.
A folyamat tehát elindult. 

––  HHooggyyaann  aallaakkuullttaakk  kkii  eezzeekk  aa
kköözzöössssééggeekk??

– Az idén szervezett programo-
kon, kirándulásokon ismeretsé-
gek köttettek, amelyek a hasonló
érdeklõdés mentén barátsággá
erõsödtek. Több család is csatla-
kozott a programokhoz. Közösen
látogattuk meg például Kun-
peszéren a viperafarmot, jártunk
az ágasegyházi homokbuckák-
nál, megnéztük Tápiószelén a
génbankot, kerékpároztunk
Márokpapin, részt vettünk a Hor-
tobágyon egy biofesztiválon,
hegyitúráztunk Kozárdon. 

––  MMiillyyeenn  öönnsszzeerrvveezzõõddõõ  kköözzööss--
ssééggeekk  jjöötttteekk  llééttrree  eennnneekk  kkaapp--
ccssáánn??

– Az organikus módon, vegy-
szermentesen termelõ helyi gaz-
dák termékeit elõnyben részesítõ
bevásárló közösség hozta létre
például a Szatyor Kört. A Eco-
Teams világmozgalomhoz kap-
csolódva, a Tudatos Vásárlók
Egyesületének támogatásával
jött létre az ÖkoKör, amely ab-
ban segít a háziasszonyoknak,
családoknak, hogy miként tudják
a háztartásukat, saját életüket
„zöldebbé” tenni. Ez egy önkép-

zõ kör, ahol a hétköznapi élet
környezettudatosabb megélésé-
nek alapjait sajátítják el a részt-

vevõk. Az érdeklõdés óriási, már
a szeptemberben újrainduló
önképzõ körre is folyamatosan
nõ a várólista. Átalakuló Kecske-
mét néven indult az a mozgalom,
amely Átalakuló városok címmel
immár szerte a világon követõkre
talált. Célja olyan helyben, az
egyén által a mindennapi élet-
ben alkalmazható életvezetési
módszerek elsajátítása, amelyek
segíthetnek az olajcsúcs és a klí-
maváltozás lehetséges hatásai-
nak könnyebb megélésében.

Nagy népszerûségnek örvendett
a biotanfolyam, ahol Nemes Má-
tyástól tanulhatta meg a 20-25

résztvevõ a biogazdálkodás lé-
nyegét és mesterfogásait. Ugyan-
csak a foglalkozások hozadéka-

ként született meg a közösségi
kert Ballószögön, ami az igény és
a lehetõség egymásra találásá-
nak szép példája. A Nagycsalá-
dosok Egyesülete a klubmunka
során vetette fel a gondolatot,
miszerint a városi panelben élõ
családok is szívesen termelnék
meg saját szükségleteikre a
konyhakerti zöldséget. Erre az
egyik biogazda felajánlotta a te-
rületének egy részét, ahol ma
már a családok saját parcelláikat
mûvelik. Ezek a jól mûködõ kez-

deményezések a Zöld Ernyõ pro-
jekt létjogosultságának jövõbe
mutató visszaigazolásai.  

A Szatyor Körtől a közösségi kertig
TTöömmeeggeekkeett  vvoonnzzootttt  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerréérree  mmáájjuuss  44--éénn  aa  ZZöölldd  EErrnnyyõõ  éévvzzáá--
rróó  nnaaggyyrreennddeezzvvéénnyyee..  SS  bbáárr  nnééhháánnyy  pprrooggrraamm  –– mmiinntt  ppééllddááuull  aazz  eesszztteerr--
ggoommii  ttáábboorroozzááss  – mméégg  hhááttrraavvaann,,  aa  mmuunnkkaa  ddaannddáárrjjáátt  mmáárr  mmaagguukk  mmöö--
ggöötttt  ttuuddjjáákk  aa  sszzeerrvveezzõõkk..  OOllááhh  EEddiitt  pprroojjeekkttmmeenneeddzzsseerrtt  ééss  BBéérrcceess  DDóórráátt,,
aa  ZZöölldd  EErrnnyyõõ  KKlluubb  mmeennttoorráátt  aarrrróóll  kkéérrddeezzttüükk,,  mmiitt  ttaarrttaannaakk  aazz  eellmmúúlltt  éévv
lleeggnnaaggyyoobbbb  eerreeddmméénnyyéénneekk..
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Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

Plébánia tel.: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

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

Bérletezés
Nyitva tartás: július 1-ig, hétfõtõl péntekig 9-tõl 18 óráig.

A régi bérlõink helyeit július 1-ig tartjuk.
A bérletek megvásárolhatók a színház jegyirodájában: 

Kecskemét, Katona József tér 5. Tel: 76/ 501-174, 501-177
jegyiroda@kecskemetikatona.hu

A 115. éves jubileumát ünneplõ Kecskeméti Katona József Színház 
minden július 1-ig bérletet váltó RÉGI és ÚJ bérlõjét megajándékozza egy

20.000 Ft-os wellness utalvánnyal, mely beváltható 
a Club Karos Spa Superior****-ban!

Három éve indították el helyi vál-
lalkozók az Izsáki Tésztafõzõ Ma-
jálist. És most büszkén elmond-
hatják, hogy a õszi Sárfehér Na-
pokhoz hasonlóan híre, rangja
van ennek a rendezvénynek is. 
A közelmúltban lezajlott, remek
hangulatú izsáki rendezvényen
minden eddiginél több versenyzõ
ragadott fakanalat a város fõte-
rén, hogy valami finom tészta-
étellel bizonyítsa gasztronómiai
tudományát. Közben a Kossuth
téri nagyszínpadon táncosok,
színjátszók, zenészek adtak 9-tõl
22 óráig nonstop mûsort.

A tésztafesztivál emlékezetes
pillanatainak egyike volt, amikor
a kecskeméti Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központ veze-
tõi kitüntették a majális néhány
megálmodóját és mentorát. Az
intézmény senioratusa Arany
Szent Erzsébet medált adomá-

nyozott PPrriikkkkeell  LLáásszzllóónak, a Vino
Étterem tulajdonosának, JJuuhháásszz
SSáánnddoorrnak és JJuuhháásszz  SSáánnddoorr--
nnéénak, az Izsáki Tészta Kft. ala-
pítóinak, valamint FFrraannkkóó  JJáánnooss
vállalkozónak. Arany Szent Ist-
ván díjjal tüntették ki BBoorrssooss  IIsstt--
vváánnt, a Borsos Kft. igazgatóját.

Izsáki Tésztafőző Majális

Wojtylás kitüntetések
AAzz  eeggyyiikk  kkiittüünntteetteetttt::
JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé

PPrriikkkkeell  LLáásszzllóónnaakk
BBáárrkkáánnyyii  EErrnnõõ  kkeeccsskkeemmééttii
tteemmpplloommiiggaazzggaattóó,,  éérrsseekkii

ttaannááccssooss  nnyyúújjttoottttaa  áátt
aazz  AArraannyy  SSzzeenntt  
EErrzzsséébbeett--mmeeddáálltt
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