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Épülõ-szépülõ templomaink

A kemény tél elmúltával folytatódnak Drágszélen a Rózsafüzér Királynõje Templom építési munkálatai. Egy vasbeton teknõ készül
jelenleg, az ácsok már zsaluznak.

Felvételünkön dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke segédkezik a mestereknek. A metropolita lapunknak elmondta, hogy ezzel egyidõben folyik a kalocsai ér-

sekség és az újteleki templom felújítása, vagyis a munkálatokat
nem könnyû összehangolni,
ugyanakkor rendkívüli anyagi terheket rónak az érsekségre.

Segíteni több, mint lemondani valamiről
Az idén 42 százalékkal sikerült
emelniük a kiadott ételek mennyiségét a kecskeméti Wojtyla Házban, ahol a hátrányos helyzetben
élõ családok sokaságának nyújtanak biztonságot, segítséget a mindennapok átvészeléséhez. És a
hétköznapok mellett idén már hétvégén is várják meleg étellel a
sorsközösség tagjait, miközben
hittel vallják: „A mi oltárunk a szegények megterített asztala”.
A fentiekrõl Farkas P. József, az
intézmény vezetõje tájékoztatta
lapunkat, hangsúlyozva azokat a
törekvéseiket is, amelyekkel segíteni próbálnak gondozottjaiknak,
hogy visszataláljanak a munka világába. Becsléseik szerint 120 fõs

sorsközösségük egyharmada szívesen dolgozna, ha munkát találna. Ezért az intézményben kialakítottak egy humán fejlesztési

foglalkoztatni tudják õket. A sorsközösség másik harmada fizikailag már nem alkalmas a rendszeres munkára: nekik alkalmi elfoglaltságként kínálSonkaszentelés a Wojtyla Háznál
nak közterületi, önkéntes szolgálati elfoglaltságokat. A harmadik csoportba pedig azok tartoznak,
akik mindenben gondozásra szorulnak.
Õk már arra sem képesek, hogy felkeressék a Wojtyla Házat,
nekik otthonukba kell
elvinni a mindennapi
ételt.
(Folytatás a 2. oldalon!)

programot, s ennek keretein belül olyan cégek illetékeseivel hozzák össze gondozottjaikat, amelyek – ha ideiglenesen is, de –
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Segíteni több, mint lemondani valamiről

A Magyar Kékkereszt Egyesület az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben szenvedõk lelki és testi gyógyulását segíti. Kecskeméti
csoportjuk vezetõje és tagjai a napokban a Wojtyla Ház gondozottjaival
beszélgetve mesélték el betegségük és gyógyulásuk történetét, ame lyekbõl sokan magukra ismertek…

Pálfy Gusztávné hozta el a tavaszt a Wojtyla Házba a Föld napja alkalmából, közszemlére tárva szép természetfotóit, amiket mindennap megcsodálhatnak mostanában a gondozottak az intézmény ebédlõjében

(Folytatás az 1. oldalról!)
Az igazgató elmondása szerint
az intézmény elmúlt hat évében
mindig fontosnak tartották, hogy itt
a lelkek is értékes táplálékot kapjanak. A mindennapi ima mellett különbözõ szolgáltatásokat és gazdag kulturális programokat kínálnak a gondozottaiknak.
– Sok segítõ szándékú közéleti
ember, neves mûvész megfordult
már az intézményünkben. Õk nem
csak eljönnek és ételt osztanak,
hanem beszélgetnek is a nehéz

Németh Zsolt és két zenész társa – Laci és Matyi – egy igazi latinos napot produkáltak a közelmúltban a Wojtyla családnak. A pörgõs, ritmusos dallamokra a bátrabbak táncra perdültek, és a végén hatalmas
tapssal köszönték meg az elõadást a gondozottak

A szecesszió és Kecskemét
Áprilisban folytatódott a Cifrapalotában A magyar szecesszió városai címû, a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület által indított
elõadássorozat, melynek célja,
hogy felhívja a figyelmet az
1900-as évek elején épült szecessziós épületek állapotára. Szabadka, Marosvásárhely, Nagyvárad és Temesvár után most a hírös
város szecessziós kincseit vették
sorra. A szecesszió kecskeméti
nyomairól Sümegi György mûvészettörténész tartott elõadást,
fényképek és kordokumentumok
segítségével villantva fel a múltat,
illetve annak megmentésre, ápolásra váró épületeit.
– Szeretnénk tudatosítani a civilekben, a szakma képviselõiben és
a politikusokban egyaránt, hogy
ezek az épületek szerkezetileg
tönkrementek. Ha meg akarjuk
menteni õket, még most kell ten-

nünk értük – fogalmazott Király
József, az egyesület elnöke, utalva a városháza állapotára is,
amelynek födémszerkezete a közelmúltban egy
helyen leszakadt, dísztermét
pedig beázások
tarkítják.
A
Po d m a n i c z k ydíjas mûemlékvédõ építész lapunknak még
elmondta:
– A legnagyobb volumenû eseményünk
a nyár folyamán
várható, amikor
Kecskemét lesz a házigazdája a
Város- és Faluvédõk Szövetsége
(Hungaria Nostra) XXXI. Országos Találkozójának. Várhatóan
több száz vendég érkezik az

sorsú családok tagjaival, miközben
velük együtt fogyasztják el az ebédet – hangsúlyozta Farkas P. József.
– Az ilyen rendezvények hatására
nem csak a rászorulók nyerik vissza
az emberségbe vetett hitüket, de a
segítõbõl is más ember lesz. Megtapasztalja, hogy segíteni sokkal
több, mint lemondani valamirõl,
ami az enyém. Az igazi segítség
szolidaritásvállalás, amikor nem
csak fizikai javakat adok, hanem
önmagam egy darabját: figyelmet és idõt.

egész országból – most elõször
külföldi szakemberek is – erre a
szakmai találkozóra. Ezzel az
eseménnyel is igyekszünk felhívni

a minél szélesebb körû figyelmet
a kecskeméti szecessziós épületek
értékmentésének fontosságára.
Az egyesület beszélgetéssorozata május 8-án folytatódik.

Cigányarcú
Krisztus
A cigány-magyar együttélésre gondolva, mindenképpen változnia kell
a mostani, konfliktusokkal terhelt
helyzetnek. Le kell számolni a raszszista, kirekesztõ magatartással, beidegzõdésekkel. Meg kell találni a
népek közötti párbeszéd, együttmunkálkodás, szolidaritás lehetõségeit. Ebben segíthet Kecskeméten,
a Szent Ferenc templom melletti
parkban felállított korpusz, melyen
a keresztre feszített Jézus arca cigány karaktert idéz. A nagyböjti
rendezvényen egyebek mellett részt
vett dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke, A. Varga Imre festõmûvész, a korpusz alkotója, Farkas
P. József, a Szent Ilona Keresztkör
alapítója és Király József városi képviselõ, a Free Line Építõipari Kft. tulajdonosa, akinek cége a kegyhely
kialakítását szponzorálta.
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Rendőrnapi
köszöntő
Régi hagyomány már hazánkban, hogy április 24-én, Szent
György napján a rendõröket köszöntjük. A jeles bajvívó személye, legendája összefonódott a jó
és rossz küzdelmének mindig aktuális problémakörével, így nagyon is érthetõ, miért választotta
a bûnnel naponta hadakozó
rendõrségünk védõszentjévé a
sárkányölõ lovagot.
Ezen a napon tehát azokat ünnepeljük, akik élethivatásuknak
választották az állam polgárainak szolgálatát és védelmét. A
Bács-Kiskun megyében élõk
büszkék lehetnek rendõreikre,
akik egyre nagyobb erõfeszítésekkel egyre szebb eredményeket
érnek el a közrend biztosítása és
a bûnüldözés területein. Vagyis
változatlanul elmondható, hogy
térségünkben a lakosság polgárbarátnak, a biztonságunkat szolgáló testületnek tekinti a rendõrséget. Olyan rendíthetetlen, jól
felkészült csapatnak, amely törvényesen küzd a jogrend mindenfajta megsértése ellen. Így
nem csoda, hogy változatlanul
civil hagyomány is maradt megemlékezni rendõreinkrõl ezen a
szép ünnepen.
Annak reményében köszöntjük
Szent György napján Kecskemét
és egész Bács-Kiskun rendfenntartó testületeinek tagjait, hogy a
jövõben is következetesen, töretlen szakmai tisztességgel szolgálnak és védenek bennünket!
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Interjú Kecskemét rendőrkapitányával

Legjobb bűnmegelőzés a tettenérés?
A megyei fõkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetõje, Rigó János alezredes, rendõrségi tanácsos lett ez év januárjától Kecskemét új
rendõrkapitánya. Pályáját közlekedési járõrként kezdte, azután körzeti
megbízott, majd – a Rendõrtiszti Fõiskola elvégzése után – hét évig õrsparancsnok volt Lajosmizsén. A 49 éves alezredest az elmúlt hónapok
tapasztalatairól, városunk közbiztonságáról, közlekedési moráljáról
faggattuk.

Rigó János alezredes, Kecskemét rendõrkapitánya
– Nem idegenként csöppentem ide, vagyis korábbi osztályvezetõi beosztásomnak köszönhetõen elég jól ismertem a megyeszékhely közbiztonsági állapotát, a kecskeméti kapitányság
rendõri állományát. Ez az elsõ
pillanattól kezdve megkönnyítette a közös gondolkodást, a
közös munkát – nyilatkozta lapunknak Rigó János . – Közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és bûnügyi területen egyaránt jól felkészült kollégákkal
dolgozhatok itt is. Ezt jól jelzi,
hogy a kapitányság folyamat-

Piroska Tours Utazási Iroda
Illetékmentes akció április 30-ig!
Akár 35.000 Ft kedvezmény!
Úticél: Egyiptom, Törökország, Tunézia, Jordánia,
Ciprus, Rodosz, Mallorca, Gran Canaria.
Bulgária-Napospart 4 fõs apartmanban,
tengerparttól 150 m-re 22.980 Ft/fõ/hét-tõl.
Görögország-Sarti autóbusszal,
kecskeméti felszállással,
apartmanban 19.900 Ft/fõ-tõl.

Kecskemét, Szabadság tér 2.  Tel.: 76/328-636
info@piroska-tours.hu  www.piroska-tours.hu

ban lévõ, ezerötszázat is meghaladó ügyeinek számát egyharmaddal sikerült csökkentenünk az eltelt három hónapban.
– Kapitányi kinevezésével a
közrendvédelem mellett más
s z a k t e r ü l e t e k i s az irányítása alá
kerültek.
– Így igaz, és igyekszem valamennyit úgy egyensúlyban tartani, hogy minél jobban megfelelhessünk a polgárok elvárásainak. Egyébként ezek a szakterületek szorosan kapcsolódnak.
Ezért szokták mondani, hogy a
bûnügyi nyomozók szerint a felderítés, míg a közrendvédelmi
kollégák szerint a tettenérés a
legjobb bûnmegelõzés. Mert a
lényeg – és ez a közlekedésrendészetünkre is vonatkozik –
ugyanaz: a törvényszegõk, szabálysértõk kiszûrése, elfogása,
hogy minél rendezettebb, biztonságosabb környezetben élhessenek a becsületes emberek.
– A napi hírek mégis bûnese tektõl vöröslenek. Milyennek íté li Kecskemét jelenlegi közbizton ságát?
– Egy ilyen nagy lélekszámú,
fekvésénél fogva jelentõs tranzit
forgalommal rendelkezõ város-

ban sajnos gyakoribbak a bûnesetek is, mint a kisebb településeken. De sokat tehetünk annak
érdekében, hogy az elkövetõk
többségét elrettentsük, illetve a
polgárok bizalmát, biztonságérzetét növeljük. A jó szakmai felkészültség mellett ma már fontos elvárás rendõreinktõl, hogy
helyesen, jól tudjanak kommunikálni, konfliktusokat kezelni.
Áprilistól egyébként a járõreink
éjjel-nappal kapnak erõsítést a
készenléti rendõrségtõl, így
csaknem kétszeres létszámmal
tudjuk garantálni a város és
környékének közbiztonságát.
Gyakrabban feltûnnek járõreink
az idõskorúak lakta külterületeken, a fiatalok éjszakai szórakozóhelyein, a parkolók környékén, már jelenlétükkel is elrettentve a bûnös szándékú embereket. Ma már nem ritka, hogy
négy-öt járõrkocsi is cirkál a
kecskeméti éjszakában.
– Milyen városunkban a köz lekedési morál?
– Hasonló, mint bárhol az
országban. A gyorshajtáson kívül leggyakoribb az elsõbbségadási és kanyarodási szabályok megsértése, s még mindig jellemzõ sajnos az ittas vezetés is.
– A közlekedési szabálysér tõkkel szemben egyre súlyo sabb büntetések szabhatók ki,
amik különbözõ feltételezések re, találgatásokra késztetnek
sok embert mostanában.
– Igen, ilyen rémhír, hogy a
kapitányságoknak
elõírják,
mennyi büntetést kell közlekedési szabálysértésként havonta vagy évente kiszabniuk.
Szögezzük le: ez nem igaz! És
a biztonságos közlekedést sem
lehet megteremteni csak a
büntetések szigorításával. Ebben nagy szerepet játszik az a
széles körû balesetmegelõzési
munka is, amit a rendõrség az
iskolákkal, különbözõ intézményekkel, hivatalokkal, civil
szervezetekkel karöltve végez
évrõl évre.
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Életeket mentett

Egy tanyáról érkezett segélyhívás a lajosmizsei orvosi ügyeletre azon a februári hideg éjszakán. Ám a kiérkezõ doktornak nem nyitott ajtót senki,
ezért értesítette a helyi rendõröket. Madarász Viktor zászlós társával, Kollár László õrmesterrel befeszítette az ajtót,
s az épületben eszméletlen állapotban talált idõs házaspárt
kimentették. A gyors rendõri

2012. április

Molnár Trans Kft.

beavatkozásnak köszönhetõ,
hogy a meghibásodott Siesta
gázkályha okozta mérgezés
nem végzõdött halállal. Sõt,
egy alélt pulikutyát és két kölykét is sikerült megmenteniük.
Március 15-én az országos
rendõrfõkapitány a Rendkívüli
Helytállásért Érdemjel arany
fokozatával tüntette ki a felvételünkön látható Madarász
Viktor zászlóst.

Kamionés autómentés
Telefon: +36-70/33-88-500

D és B Kulcskirály Bt.












Kulcsmásolás: kulcsok, zárak,
lakatok, speciális kulcsok másolása.
Páncélszekrény-kulcsok, autó- és
motorkulcsok minden típushoz.
Immobiliser-es (chipes) kulcsok
másolása.
Ha a chipes kulcsot elveszítette,
akkor is készít az autóhoz
indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
Épületzárak, postaládák, kilincsek.
Kulcsok riasztókhoz.
A MÁR MEGSZOKOTT MINÕSÉG
JÓVAL KEDVEZÕBB ÁRON!

Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)
Tel.: 76/322-902, 20/9330-887
NYITVA: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30
ebédszünet: 12.30-13.00, szombat: 7.45-11.00
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Pintér Józsefet, a Wojtyla Ház seniorátusának vezetőjét faggattuk

Remek ügyek, teljesítmények segítője
A Pintér Mûvek elsõsorban ipari robotokat, atomerõmûvekbe való berendezéseket, speciális célgépeket fejleszt ki és gyárt. Megrendeléseket
kap a Paksi Atomerõmûtõl, a NASA-tól, a Boeingtõl, sõt a NATO-tól is.
A gyáregység mellett található háromhektáros területen 1997-ben létrehozta a vállalkozó a Hadtörténeti Múzeummal közösen üzemeltetett
tízezer fegyvert bemutató haditechnikai parkját. Pintér Józsefet 1999ben Angliában az évezred emberének választották, 2000-ben pedig
Amerikában az Év Embere kitüntetést kapta. Az összes elismerését fel
sem tudnánk sorolni.
– Mi hajtja, mi viszi önt állandó an elõre és új területekre?
– A sikerélmény. Szinte éhezem
rá, ez motivál. Ha siker van, minden van, minden mûködik és mindenki mosolyog. Van egy nagyszerû termelõüzemem, ahol százhatvan emberem tevékenykedik.
Bedolgozóink száma ezer körüli, a
Paksi Atomerõmûben pedig negyven szakembert foglalkoztatunk.
Sok milliárdot termelünk évente.
Az a hitvallásom, hogy amit még
a nyereség fölött is kitermelünk,
azt visszafektetem olyan dolgokba, amik az országot, Kecelt, de
legfõképpen a Pintér Mûvekben
dolgozó emberek életét jobbá és
boldogabbá teszik. Reggel hattól
mûszakzárásig velük vagyok. Mosolyuk és a köszöntésük a siker.
– Mihez ért a leginkább?
– Egyszerû embernek maradni.
De normális dolognak tekintem,
hogy szeretek kitalálni és létrehozni addig nem létezõ dolgokat. A
kollégáim azt mondják, hogy a
munka megszállottja vagyok. Lehet. De ez éltet.
– Mi a szakmája tulajdonképpen?
– Öt mestervizsgám van: minõsített hegesztõ, gépi forgácsoló,
vas- és fémszerkezet lakatos, autószerelõ és gépésztechnikus.
Egyszerû fazék, lábas forrasztásával kezdtem, és most atomerõmûveket tervezek, gyártatok és ki-

haszon az enyém maradt. Én lettem Kecel mindenese, bármit, amit
hoztak hozzám – a toronyórától a
biciklikeréken, a lyukas fazékon át
– a gyár gépein megjavítottam. Így
kezdtem, aztán ment minden magától. Harminc éve vettem föl az
elsõ embert, majd egyre gyarapodtunk. Jól felkészült, hûséges
munkatársaim nélkül soha nem let-

Dávid Károly Bács-Kiskun megyei rendõrfõkapitány és Pintér József
egy korábbi Szent György napi ünnepségen
viteleztetek. Apám keveset keresett, ezért a munkája mellett tûzhelyeket javított, már nyolcéves
koromban mindent ellestem tõle.
Az elmúlt évtizedekben a kereskedelem és az emberekkel való bánás minden csínját-bínját elsajátítottam. Még nagyon fiatalon
apámtól azt is megtanultam, kevés pénzbõl hogyan lehet megélni, és sok pénzzel hogyan kell jól
bánni.
– Évtizedekkel ezelõtt hogyan
lehetett állami alkalmazottból
egyszer csak magánvállalkozó?
– A „gebin” azt jelenti, hogy bizonyos ellentételezés fejében a vállalat gépeit használhattam maszek
munkáimra. Az ebbõl származó

tem volna a mai Pintér József. Amiért rendszeresen hálás vagyok nekik. Szokták mondani, hogy a fehér
ember nem felejt. De a jó munkatárs sem.
– Padlót soha nem fogott?
– Dehogyisnem. Egyszer majdnem elárverezték mindenünket,
de összefogott az összes dolgozóm, minden privát vagyonunkat
rátettük, így megmaradt a cég.
Ez a nyolcvanas években történt,
amikor az orosz piac megszûnt.
Reggel még megvolt az egymilliárdos megrendelésem, ugyanaznap délutánján meg azt mondták, köszönjük, nem kérjük. Öt év
kemény munkájába került a talpraállás.

– Ha ezt a sok-sok ezer harci repülõt, rakétát és egyebeket vasáron a MÉH-be adnám, meggazdagodnék hirtelen?
– Uram, már a kérdése is szentségtörés. Mellesleg a kiállított tárgyak eszmei értéke négyezer milliárd forint. A vagyonom nem egy
zacskóban vagy a bankban áll,
hanem eszközökben, berendezésekben, szerzõdésekben, munkákban. Felülhetnék a repülõgépemre
vagy a helikopteremre, és a világ
legszebb tájain tölthetném az idõt,
de az engem nem kötne le, mert
nem érdekel.
– Gyakran adakozik?
– Igen. Milliós nagyságrendben.
Kezdetben egyszerû volt, Pista bácsi, Juli néni megírta, hogy miben
segítsünk. Az embereim kimentek,
megnézték, ha valóban igazat
mondott, akkor kapott egy kályhát
vagy ami kellett neki. De pár éve
ezeket a kéréseket nem lehet követni, már professzorok, egyetemi tanárok, orvosok kérnek anyagi segítséget. Mostanában inkább olyan
szervezeteknek adok, akikkel kapcsolatban biztos vagyok abban,
hogy a pénz valóban oda jut, ahova kell. Ilyen egyebek mellett a
kecskeméti Wojtyla Ház.
A Pintér Mûvek alapítója évek óta
meghívottja a megyei rendõrfõkapitánynak a Szent György napi díszünnepségen, és elismerésekkel jutalmazza a megye legkitûnõbb – a
civil kapcsolatok ápolásában is jeleskedõ – egyenruhásokat. Fontosnak tartja ezt a közösségi szolgálatot is. Vallja: – Egy társadalom csak
úgy fejlõdhet, ha megbecsüli az érte, a polgárok biztonságáért munkálkodó szolgálattevõket. Kitüntetés
és öröm, ha remek teljesítményeket
ismerhetek el, ha segíthetek.
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Bács−Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az átszervezés a tűzoltóságokat is érintette
Az elmúlt években hazánkat sújtó természeti, ipari katasztrófák következményeinek felszámolása a katasztrófavédelem helytállását és mû ködõképességét bizonyította, ám egyben rávilágított azokra a mûködést befolyásoló jogi és szervezeti környezetre is, amelyek átalakítása
még hatékonyabbá, szervezettebbé teheti a munkavégzést. Ezért a ka tasztrófák elleni védekezés teljes rendszere megújult hazánkban januártól. Ennek keretében a tûzoltóságok, a polgári védelem és – mint új
szereplõ – az iparbiztonság hivatásos állománya egy egységes rendvé delmi szervben, a Belügyminisztérium alá tartozik, állami irányítással
mûködik. A hatékony feladatvégzést szolgáló szervezeti felépítés áprilisra térségünkben is megvalósult.
Mielõtt az átalakulás tapasztalatairól kérdeztük a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatóját, dr. Farkasinszki Lóránt tûzoltó
alezredest – aki Budapestrõl érkezett hozzánk –, arra kértük, röviden mutatkozzon be olvasóinknak.
– Azt követõen, hogy 1996-ban
felszereltem a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokságon, végigjártam a
ranglétra szinte minden fokát.
Tûzoltási, mûszaki-mentési szakterületen csaknem 12 évig dolgoztam, ebbõl hat évig vonulós tûzoltóként teljesítettem szolgálatot.
Közben diplomát szereztem a
BMF Bánki Donát Gépészmérnöki
Karán, majd elvégeztem a BM
KOK tûzoltótisztképzõ szakát. A
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karán
2007-ben doktoráltam. Tíz éve
kerültem a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, majd
onnan a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságára,
ahol mentésszervezési és jogi

Az új igazgató, dr. Farkasinszki
Lóránt tûzoltó alezredes
szakterületen töltöttem be különbözõ beosztásokat. 2009-ben ismét a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság lett a munkahelyem,
ahol tûzõrség-parancsnokként,
jogi fõosztályvezetõként, majd hivatalvezetõként szolgáltam, mielõtt kineveztek a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának. A megye közel
áll a szívemhez, édesanyám itt
született, nagyszüleim, dédszüleim
itt éltek, számos rokonomnak itt
az otthona a mai napig – mondta

MÉHÉSZ ÉS TÁRSAI BT
Munka−, tűz−, környezetvédelmi
és munkaügyi szolgáltatás.
Tűzvédelmi szakvizsga.
Lánghegesztő berendezések,
gépek felülvizsgálata.
Kecskemét, Pálma u. 8
Tel.: 06-30/9733-316 Fax: 06-76/505-299
e-mail: meheszestarsai@bbnet.hu
Munka− és tűzvédelmi eszközök, ADR csomagok,
munka−, védőruhák kis− és nagykereskedése
Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások
időszakos felülvizsgálata.
Kecskemét, Mezei u. 14.
Tel: 06-76/505-298 Fax: 06-76/505-299
e-mail: meheszestarsaibt@t-online.hu

el lapunknak dióhéjban szakmai
múltját
és
kötõdését
dr.
Farkasinszki Lóránt.
– A napokban tartottak tiszti értekezletet, amelyen a fordulat évének nevezte a tavalyi esztendõt.
– Igen, hiszen olyan határozott
irányváltás történt a katasztrófavédelemben – így a tûzoltóságok
életében is –, amely országos,
megyei és helyi szinten egyaránt a
szervezetrendszer teljes megújítását eredményezte. Ellentétben a
korábbi helyzettel, ahol mind irányítási, mind hatásköri szempontból egy széttagolt szervezetet láthattunk, most az újraszabályozott
jogi környezetben a tûzvédelmi, a
polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterület sikeresen integrálódott. Így alkalmassá vált arra,
hogy betöltse alapvetõ rendeltetését. Gondolok itt egyebek mellett
a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a kritikus infrastruktúra
elemek biztonságos mûködésének
védelmére, a katasztrófák hatósági megelõzésére éppúgy, mint a
bekövetkezõ polgári veszélyhelyzetekben a mentésre, a védekezés
megszervezésére és irányítására, a
káros következmények felszámolására.
– Konkrétan milyen veszélyek fenyegetnek bennünket?
– Bács-Kiskunban a természeti
katasztrófák vonatkozásában leginkább az ár- és belvízi elöntésekkel, valamint a rendkívüli idõjárási
viszonyok okozta viharok veszélyé-

MUNKAVÉDELEM:
 Szabályzatok készítése
 Kockázatelemzések készítése
 Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzõkönyvezése
 Hatósági eljárások során a megbízó képviselete
 Teljes körû szaktanácsadás

Munkavédelmi oktatások
TÛZVÉDELEM:
 Szabályzatok készítése

Tûzriadó terv készítés
 Számítások elvégzése
 Tûzoltó készülék ellenõrzése

Tûzcsapok felülvizsgálata
 Tûzvédelmi szakvizsgáztatások
 Tûzvédelmi oktatások

Teljes körû szaktanácsadás
 Hatósági ellenõrzésen való részvétel,
a megbízó képviselete

vel kell számolni. De nem szabad
elfeledkeznünk az elmúlt években
sok munkát adó erdõtüzekrõl sem.
Bács-Kiskunban a Homokhátságon a tartós szárazság jelei egyértelmûen megmutatkoznak. Ebben
a környezetben – fõleg a feketefenyõ erdõkben – könnyen válhat
minden a lángok martalékává.
Civilizációs eredetû veszélyeztetõ
tényezõ még az ipari vonatkozású
tûz, robbanás, vagy a mérgezõ,
veszélyes anyagok szakszerûtlen
szállítása, tárolása.
– A szervezeti átalakítás milyen
tekintetben módosította a megyei
katasztrófavédelem összlétszámát?
Milyennek ítéli a tûzoltóink, illetve
a másik két fõfelügyelet alkalmazottainak szakmai felkészültségét?
– Tûzoltóink felkészültsége vitathatatlan, s április elsejétõl – az országon belüli átcsoportosítás
eredményeképpen – nõtt a létszámuk is Bács-Kiskunban. A bõvülés
a három hatósági szakterületet
(tûzvédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági), valamint a kárhelyszíni
beavatkozási területet érinti. A frissen kinevezett megyei és helyi vezetõk több éves, évtizedes hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkeznek, akiknek szakértelme és
személye garancia arra, hogy a
megye polgárainak élet- és vagyonbiztonsága biztosított legyen.
Részletesebb információk a
http://bacs.katasztrofavedelem.hu
honlapon olvashatók.

MUNKAÜGY:
 Bérelszámolás
 TB ügyintézés
 Munkaügyi feladatok ellátása
KERESKEDELEM:
 Tûzvédelmi eszközök, berendezések kis- és
nagykereskedelme
 Tûzoltósági ruházat forgalmazása
 Munkavédelmi védõeszközök kis- és
nagykereskedelme
 Munkaruhák forgalmazása
 ADR eszközök forgalmazása

Munka és tûzvédelmi táblák forgalmazása,
külön kérésre nyomdai gyártás
Üzlet: Kecskemét, Mezei u.14.
Nyitva tartás hétfõtõl csütörtökig: 7.30-16-ig
Pénteken: 7.30-13.30-ig
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Remekeltek az atomerőmű lánglovagjai
Az elmúlt esztendõ ugyancsak aktívan telt az atomerõmûves tûzoltók
számára. Alighogy maguk mögött tudták például az augusztus végi
csopaki mentõs versenyen való sikeres szereplést, szeptemberben már
a megyei szakmai megmérettetésen, rögtön utána pedig egy nemzetközi gyakorlaton, majd a létesítményi tûzoltóságok szakmai versenyén
vettek részt.
Az atomerõmû tûzoltói is tagjai voltak annak a magyar kutató-mentõ csapatnak, amely a
lengyelországi Podkarpackie régióban lévõ Nowa Deba településen, az EU Carpathex elnevezésû ötnapos komplex nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton képviselte hazánkat.
Az
erõmûves
csapatot
Schreiner István – kárelhárítási és
mûszaki mentési vezetõ – dirigálta,
Szintai László, Pesztericz Rajmund,
Szabó Tamás, Váncsodi Tibor,
Farkas József, Wolf István és
Cseh János erõsítette.
A több színtéren zajló, fõként
a vegyi, biológiai, radiológiai és
nukleáris típusú fenyegetettségre
alapozott gyakorlatra a 23 fõs
magyar katasztrófavédelmi csapat a felszerelések, eszközök
mellett két mentõkutyát is magával vitt. A résztvevõk száma meghaladta az ezer fõt. A gyakorlaton Lengyelország, Szlovákia,
Csehország, Ukrajna és Magyarország mellett részt vettek az Európai Unió szervezetei is.
Az elsõ szimulációs gyakorlatban az alapfeltételezés szerint
egy város pályaudvara közelében futballszurkolókat szállító
Egy káresemény hatékony kezelése nagyban függ a felelõs parancsnok gyors, szakszerû döntéseitõl. Ezek a döntések jellemzõen
nagy pszichikai terhelés mellett,
rövid idõ alatt, nagyszámú információt figyelembe véve kell, hogy
megszülessenek. Lényeges tehát,
hogy milyen támogatást kap a felelõs parancsnok a mentés, kárfelszámolás irányítása során. Különösen fontos ez a Paksi Atomerõmûben, hiszen egy rossz döntés következményei beláthatatlanok lehetnek.
Pakson az Atomerõmû Tûzoltóság több éves elemzõ, felkészülõ
munka után döntött úgy, hogy a
kárhely parancsnok tevékenységét

személyvonat veszélyes anyagot
szállító tehervonattal ütközött. A
személyvonat 450 fõnyi utasa
közül hárman meghaltak és
nyolcvanan megsérültek. A szállított veszélyes anyag olvasztott

rültek után kutatva átvizsgálnia
a helyszínt. Utána újabb riasztást kapott csapatunk egy vonatbalesethez és egy komplex káreseményhez. Az utolsó napon
rendezett bemutatón ismét a
szurkolókat szállító vonat baleseténél a magyar csapatnak a
szervezõk központi szerepet adtak, hiszen a gyakorlatot a tûzoltó alegységünknek kellett megkezdenie, akik a személyszállító
vonathoz két védõsugarat sze-

kén és peszticid volt, amelyek
több vagonból szivárogtak. A
lengyel hatóságok a magyar veszélyhelyzeti felderítõ csoport
segítségét kérték.
Egy másik terepgyakorlat alkalmával a mentõcsapatunkat
egy ipartelepen kialakult káreseményhez riasztották. Itt a
magyar alakulatnak egy gázrobbanás következtében megrongálódott, többemeletes épületcsarnok romjai között kellett sé-

reltek, és megakadályozták a
másik roncsolódott szerelvénynél
a veszélyes anyagok kijutását.
A gyakorlatzáró rendezvényen
az EU-biztos dicsérõ okleveleket
adott át a csapatok vezetõinek,
hangsúlyozva a gyakorlatok és a
komplex veszélyhelyzetekre való
felkészülés fontosságát.
Ezt követõen országos szakmai versenyt nyert Baján az
Atomerõmû Tûzoltóság. Az
Atomix Kft. berkein belül dolgo-

Informatikai támogatás

zó lánglovagok negyedszer indultak el és harmadszor nyertek
ezen a megmérettetésen.
Schreiner István tûzoltási és
mûszaki mentési vezetõ elmondta, hogy három különféle feladat várt a versenyzõkre. Elõször a gépkocsivezetõknek kellett bizonyítani elméleti és gyakorlati felkészültségüket, elõbbit
KRESZ-totó, utóbbit rutinpályán
kijelölt feladatsor végrehajtásával. Ezt egy életmentéssel kombinált mûszaki mentési feladat
követte, végül a „klasszikus” tûzoltói próbatétel: egy többszintes
égõ házból kellett embereket
menteni és természetesen a tüzet eloltani.
Az Atomerõmû Tûzoltóság kipróbált csapattal érkezett Bajára, a Pesztericz Rajmund által
vezetett hatfõs legénység több
helyütt öregbítette már a paksi
atomerõmû és az Atomix Kft.
hírnevét. Ez alkalommal az erõmûves lánglovagok a létesítményi tûzoltóságok mezõnyében
remekeltek.
informatikai megoldásokkal is támogatja. Ennek érdekében kialakítottak egy speciális jármûvet,
amely számítógépekkel, nagy
képernyõkkel, kommunikációs
eszközökkel felszerelve vonulhat a
káreseményhez. Így lehetõvé válik
a mûveletek taktikai helyszínrajz
szintû tervezése és nyomon követése, az elvégzendõ feladatok listájának szituáció-függõ, gyors
összeállítása, a végrehajtás monitorozása, az együttmûködõ szervek automatizált tájékoztatása,
stb. A fejlesztés nagymértékben
járul hozzá az esetleg kialakuló
káresemények gyors, eredményes
kezeléséhez, az atomerõmû biztonsági szintjének emeléséhez.
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Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás
A családi vállalkozásként mûködõ kecskeméti Tûzvédelmi Szolgáltató
Iroda teljes körû szolgáltatást nyújt partnereinek. Borsos Tibor cégvezetõ 1982 óta foglalkozik tûzvédelemmel (tûzvizsgálati és építész tûz védelmi szakértõ), Borsos Viktor tûzvédelmi szakmérnök és tanár, Bor sos Ildikó pedig középfokú tûzvédelmi végzettséggel rendelkezik, és az
irodavezetõi feladatokat látja el.
– Mit jelent a teljes körû tûzvédel- delmi feladatot, az oktatástól a
mi szolgáltatás? – Kérdésünkre a szükséges dokumentumok elkészítéválaszt így összegezte Borsos Tibor séig, naprakészen tartásáig, és biztosítjuk a tûzvédelmi eszközöket.
cégvezetõ:
– Szerzõdés keretében a partne- Több jelentõs kecskeméti cég évek
rünknél elvégezzük az összes tûzvé- óta igényt tart szolgáltatásainkra

(Univer, Graboplast, Phoenix
Mecano, Malom Center stb.).
– Eseti megbízással szakmai oktatásokat tartunk, tûzvédelmi szabályzatot készítünk, és szemlét végzünk,
melyben felhívjuk a megbízó figyelmét a tûzvédelmi szabálytalanságokra, azok kijavításának módjára.
– Vállalkozásunk regisztrációt
szerzett a felnõttoktatási tevékenységre, így rendszeresen tartunk tûzvédelmi szakvizsga felkészítéseket és

vizsgáztatásokat. A hallgatók az oktatási tananyagot a honlapunkról
letölthetik.
– Építész tûzvédelmi szakértõként
részt veszünk a tervezés során a tûzvédelmi követelmények meghatározásában, a tervet leegyeztetve az illetékes hatósággal.
– Tûzvédelmi Szolgáltató Irodánkban, az Északi térfal elsõ emeletén – bejelentkezés esetén – tudjuk
fogadni partnereinket.

Tûzvédelmi szolgáltatásaink:




 tûzvédelmi dokumentációk készítése
tûzvédelmi tervezés
 tûzvédelmi szakvizsgáztatás
tûzvédelmi oktatás
tûzvédelmi cégképviselet  tûzvédelmi eszközök forgalmazása
Tûzvédelmi Szolgáltató Iroda

Kecskemét, Széchenyi tér 14. (Északi térfal, 1. emelet)
Tel.: 06-20/928-3923; e-mail: borsos@t-online.hu;
honlap: www.borsos.co.hu

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

Orgovány és vidéke
Takarékszövetkezet

Kecskeméti Városgazdasági Kft.
Kecskemét, Béke fasor 71/A


Fax.: 501-915



TÛZVÉDELMI
ESZKÖZÖK
Bejárat: Kecskemét, Mindszenti krt. 29-nél

forgalmazása,
forgalmazása, telepítése.
telepítése.

Tel.: 76/501-910

javítás, árusítás, hitelesítés

TÜKÉSZ KFT

vízadagoló
automaták
Tûzoltó napi
összeállításunk támogatói:

TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK

e-mail: titkarsag@vg-kft.hu

Ügyfélszolgálat: hétfõtõl-csütörtökig: 8-tól 15 óráig,
pénteken: 8-tól 12 óráig

Tel.: 76/480-050, 30/9654-400

Hilti Szerszám Kft.

Kádár
Környezetvédelmi Kft.

Alföldi Civil Napló
Kiadja: Farkas Galéria Bt., Kecskemét, Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Tel.: 76/505-041 Fax: 76/505-042
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt ügyvezetõ igazgató
ISSN: 1789-1892
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www.civilnaplo.hu

Megemlékezés a falfirkáknál

Elszomorítóak azok a gyalázatos,
rasszista pingálmányok, amelyek
középületeink, lakótelepeink házfalain újabban megjelennek. Egy
ilyen fal mellé hívta meg az érdeklõdõket a minap Király József kecskeméti városatya egy demonstrációra, amelyen a koncentrációs táborokba elhurcoltakra emlékeztek.
– A múlt levitézlett, bukott és gyilkos eszméi, gonosz és aljas ideológiái ismét megjelentek a politikában és a köztereken napjainkban.
Az antiszemitizmus, a gyûlöletbe-

széd egyértelmû elítélése nem pártállás, nem ideológiai meggyõzõdés
kérdése, hanem erkölcsi kötelesség
– mondta Király József, rámutatva
arra, hogy 1941 és 1945 között
Kecskemétrõl és környékérõl négyezer embert hurcoltak el, s csak 72en tértek vissza.
A megemlékezést követõen, a
demonstráció fiatalabb résztvevõi –
mintegy tiltakozásként – különbözõ
módszerekkel igyekeztek eltüntetni
vagy letakarni ezeket a szégyenteljes falfirkákat.
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Kedvenceink játszótere
A Balaton és a Gõzhajó utca
közötti területen kialakított 63
négyzetméteres parkban – amit
a városi közgyûlés kezdeményezésére hoztak létre, átadták a
napokban Kecskemét elsõ kutyajátszóterét. Szemereyné Pata ki Klaudia alpolgármester beszédében köszönetet mondott a
kivitelezésért Tõzsér Juditnak, a
Menhely az Állatokért és Kör-

nyezetünkért Alapítvány elnökének, aki a teljes munkafolyamatot koordinálta. Hozzátette: eddig csak a fõvárosban volt lehetõségük a gazdáknak arra, hogy
külön kialakított térre vigyék
kedvenceiket játszani, ám ezentúl Budapest után elsõként Kecskeméten is lesz módjuk méltó
körülmények között futkosniuk a
kutyáknak.

MUNKALEHETÕSÉG
Dekorációs kivitelezõnek
jogosítvánnyal, szerelési gyakorlattal

APRÓHIRDETÉSEK
Kecskemét belvárosában teljesen felújított, 1 szobás, földszinti, összkomfortos lakás,
bútorozva vagy anélkül, igényes bérlõnek – egy vagy két
fõ részére – hosszú távra kiadó.
Érdeklõdni: 06-20/962-6279
❋ ❋
Eladó Kecskeméttõl 40 km-re
Tószegen a horgásztótól 20

m-re egy 800 négyzetméteres
hobby, építési telek.
Irányár: 500 ezer forint
Érdeklõdni: 06-20/525-2933
❋ ❋
Mátraszentimrén a Silver Club
Hotelben eladó 1 szobás,
amerikai konyhás, teraszos
apartman 1 hetes üdülési joga. Cserélhetõ Hajdúszoboszlói, Soproni és Harkányi üdülési jogra.
Irányár: 400 ezer forint
Érdeklõdni: 06-20/929-0200

munkatársat keresünk.
Tel.: 30/9420-600

AN1202.qxd

10

2012.04.23.

19:30

Page 10

www.civilnaplo.hu

2012. április

AN1202.qxd

2012.04.23.

19:30

Page 11

www.civilnaplo.hu

2012. április

11

Húsvétkor indult a szezon Bugacpusztán
A szeszélyes április ezúttal a korai húsvéttal hozta el a szezonnyitást Bugacpusztán. Mint azt Kovács Zoltántól, a Bugac Puszta Kft. ügyvezetõjétõl megtudtuk, az ünnepen sokan ellátogattak hozzájuk, és az idei szezonban – a hagyományos programok mellett – ugyancsak sok újdonsággal várják a puszta szerelmeseit.

A tavaly átadott 250 fõs Bogáncs Rendezvényház rövid idõ alatt népszerû helyszíne lett kisebb-nagyobb
vállalati és családi rendezvényeknek, esküvõknek

2012. I. félév kiemelt rendezvényei:

Április 27-tõl május 6-ig
SPÁRGA NAPOK

Május 27. (vasárnap)
GYEREKNAP

Májustól mindennap 12.15 órától hagyományõrzõ csikósbemutatót rendezünk, lovas kocsikázással. Nálunk számos õshonos állatot közelebbrõl ismerhetnek meg az érdeklõdõk, a
racka báránytól a mangalicáig, s persze a gyönyörû csikók is
várják a simogató gyermekkezeket.

Június 23. (szombat)
SZENT IVÁN NAP
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Bugac Puszta Kft.
6114 Bugac, Nagybugac 135.
06-76/575-112; 06-30/416-6439
E-mail: info@bugacpuszta.hu
www.bugacpuszta.hu
Nyitva tartás: 10-22 óráig mindennap

❖

Az év legrövidebb éjszakája
Természetismereti és népi
játszóház
Lovasbemutató
Õshonos állatok
Pusztai romantika
Éjszakai lovas kocsi túra
Lángra kél Szent Iván tüze

Üdülési csekket,
SZÉP kártyát,
étkezési jegyet
elfogadunk!
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Lajosmizsei Tanyacsárda

Hagyományos és reformételek gazdag kínálata
Az igazi ínyencek hétrõl hétre figye- hétvégénk tematikája. Vannak évlemmel kísérik, hogy milyen aktuá- rõl évre visszatérõ kedvencek,
lis specialitás szerepel a Lajosmizsei mint például a tarajosok napja, a
Tanyacsárda naptárában. Míg pél- borjúhúsból, illetve a halból kédául a farsangi idõszakban a kelt szült ételek gazdagabb kínálata.
tészták, fánkok voltak
napirenden, a következõ hetekben a tavasz hírnökeire, közöttük a spárgára, borsóra, újburgonyára, spenótra, sóskára, újhagymára vár fõszeAz új kecskeméti Mercedes-gyár ünnepségén is a
rep. Garaczi János
Venesz-díjas mesterszakács megkü- Ilyenkor a nagy klasszikusokat –
lönböztetett figyelmet fordít arra, mint például a kakaspörkölt, vagy
hogy az étlapot mindig színesítse a a Sobri-féle halászlé – megtartjuk,
kiváló minõségû, szezonális hazai de mindig tartogatunk valami újtermékek felhasználásával készülõ donságot, meglepetést is. Híve
vagyok a folyamatos megújulásválasztékokkal.
– A törzsvendégek már elõre nak, ugyanakkor azt is szeretném,
tudni szeretik, mi lesz a következõ hogy a magyar konyha nagyon

híres, régi, jól bevált ételei is megmaradjanak az utókornak. Visszatérõ vendégeink többsége szívesen tesz próbát egy-egy újdonsággal, de ragaszkodnak azokhoz a

Tanyacsárda remek csapata fõzött
megszokott kedvencekhez is,
amelyeket kezdetektõl szívesen fogyasztanak nálunk.
– Manapság, a számítógépek világában, naprakészen látjuk, hogy
melyik ételbõl mennyi fogyott, és
az összegzést havi gyakorisággal ki
is értékeljük – árulta el lapunknak

a neves mesterszakács. – Ha össze
kellene állítani egy tanyacsárdás
sikerlistát, akkor annak élén megingathatatlan helye van például a
májgaluska és a ragulevesnek, de
a mama receptje szerint készülõ
tejespite dobogós helyéhez sem
férhet kétség. A bõségtálunk a reformkonyha divatját túlélve tartja
magát a legkeresettebb ételek között. Gyorsan népszerûvé váltak a
szürke marha és mangalicahús felhasználásával készült ételek is.
Ilyen például a baconbe tekert
mangalica szûz, vagy a gombás
szürke marha ragumártással,
zsemle- vagy szalvétagombóccal.
De idõtálló a népszerûsége a cigánypecsenyének meg a tanyabordának is, és nem maradhat ki a
sorból a disznótorosunk, illetve a
Csárdagazda kedvence sem.

az Új Tanyacsárdában
2012. május 1. (kedd)
Programok 10 órától:
 kézmûves foglalkozás  májusfaállítás  borjúsütés nyárson
 íjászat  pusztai kocsikázás  lovaglás  lovasbemutató
Ünnepi menü:
Szarvasbecsinált leves erdei gombákkal,
zsályás aprógaluskával
Sültestálon:
 Tûzdelt borjúsült hagymás tört burgonyával, párolt
káposztával  Jércemellfilé vajas spárgával, párolt rizzsel
 Vaníliás-mogyorós piskóta epermártással
A menü ára: 4.950 Ft/felnõtt
3.500 Ft/gyermek (4-14 éves kor között)
+ ajándék a programokon való részvétel
A májusfa állítás hagyománya:
Ez a szokás falvakban még napjainkban is komolyan jelen van. A májusfát
vagy májusi gallyat világosig õrizni kellett. A két háború között divatba jött a
szerenád, az éjjelizene május elsején. A májusfa leggyakrabban nyárfa volt,
de állítottak vadkörtét, orgonát, vadpiszkét is. A fákra színes papírszalagokat
akasztottak. Ezután szerenádot adtak, amit a lánynak fogadni illett egy szál
gyufa meggyújtásával. A szerenádot követõen a lány kiment és borral kínálta a legényeket.

Tanyacsárda Kft. 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel: 76/356- 010; Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu

10 órától Kézmûves foglalkozás
Sütikuckó
(mézeskalács-ajándékkészítés a gyerekekkel)
Kocsizás, lovaglás, méneshajtás,
lovasbemutató.
Ebéd tradicionális ételekkel, cigányzenével
Menü:
Marhahúsleves házi daragaluskával
Sültestálon:
Aszalt gyümölcsökkel töltött pulykamell burgonyapürével
Mangalica nyakaskaraj színes paprikaraguval,
fokhagymás tócsnival
Madártej, karamell fagylalttal
A menü ára:
4.950 Ft/felnõtt; 3.500 Ft/gyermek (4-14 éves kor között)
+ ajándék a programokon való részvétel
Tanyacsárda Kft. 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 76/356-010; Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu
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Jubiláló neves intézmény

Boldog szülinapot Aranykapu Óvoda!
Másfél évtizeddel ezelõtt a szakmai életút során felhalmozott tapasz talat, a kutató- és tudományos munka, illetve az egymást erõsítõ
képzettségek (óvodapedagógus, pszichológus, családterapeuta)
késztették a kecskeméti dr. Csertõ Arankát arra, hogy egy olyan óvo dát valósítson meg, amilyet példaként képzelt el, miközben az óvó nõképzõben tanított.

– Az egymáshoz való viszonyok ápolását a szülõ – gyerek,
gyerek – gyerek, szülõ – pedagógus – gyerek kapcsolatokban.
Sokan nem is gondolnák, hogy
milyen fontos az õserõk (tûz, víz,

– Természetesen nem csak elméleti, gyakorlati tapasztalatok is
motiváltak, hiszen hét évet óvónõként dolgoztam a fõiskola gyakorló óvodájában. Másodállásban
pedig több mint tíz éven át szerezhettem terápiás tapasztalatokat a
Kecskeméti Nevelési Tanácsadóban. Közben családterápiát folytattam és folytatok ma is gyerekek,
családok megsegítésére – nyilatkozta lapunknak a 15 éves fennállását ünneplõ Aranykapu Óvoda
fenntartója, szakmai vezetõje.
– Az elméleti ismereteken és
gyakorlati tapasztalatokon túl,
van-e valami, amitõl egyedi az
ön intézménye?
– Úgy vélem, hogy az elõbbiek
sajátos tartalmi és szervezeti integrációja,
rendszerbetétele,
szakmámra hangolt személyiségem és a generációkon átívelõ
alkotóerõ ad az óvodánknak
egyfajta egyediséget. Nagyon
fontos a nevelõtestületünk felkészültsége – egykor mindannyian a
tanítványaim voltak. – Kollégáim

föld, levegõ) tisztelete a környezetünkben. Nálunk a tûz például
feléled szinte minden nagyobb
ünnepünkön a búbos kemencénkben, ahol kenyér, lángos,
kürtös kalács és Manyika nagymama keltkalács csodái pirosodnak. A kemence mellett a kis kerti tavunk aranyhalaknak ad otthont, vízililiomok és tavirózsák

DON PULI
Pizza szolgálat






Pizzák
Spagettik
Frissensültek
Bab ételek
Gyros tál
görög salátával

76/717−075
Nyitva:
mindennap
11−23 óráig

Repülnek a jókívánságok
értékrendjében is fontos az eredetiség, a rugalmasság, a harmónia keresése a környezet és az
ember között, valamint a gyerekek teljes elfogadása, fejlõdésükbe vetett hite és a megsegítés
késztetése.
– A harmónia az ember és a
környezete között mit jelent az
Aranykapu Óvodában?

pompáznak benne. Levegõnk a
kertvárosi környezetben tisztának
mondható. A kemence szomszédságában lévõ sószoba pedig
segíti a légutak átjárhatóságát, a
könnyebb levegõvételt. Az elõkert földjét felnõttek és gyerekek
egyaránt gondozzák. Szépen virítanak benne a tavaszi, nyári virágok és a fûszernövények is.
– Milyen visszajelzéseket kap nak a munkájukról?
– A régi és a jelenlegi óvodásoktól, szülõktõl kapott visszajelzések a legnagyobb motiváló
erõk. A legjobb jelzõ a gyerekekben megszületett bizalom, amelynek igazi próbája, hogy a „bátrak
éjszakáját” az óvodában töltik az
óvónõikkel. A legmeghatóbb
visszajelzés a munkánkról az,
amikor a régi óvódásaim közül
többen kézen fogva hozzák óvodánkba szülõként gyermekeiket.
A születésnapi ünnepre hangoló április 27-én 16 órától elméleti elõadással és gyakorlati
bemutatóval indul, 28-án pedig
táncos vidám együttlétre várjuk
az érdeklõdõket 9.30-tól az
Aranykapu Óvodába, Kecskeméten a Mikszáth Kálmán körút
86. szám alá.
Elérhetõség: 76/484-410

Kedvezményes pihenés
a hévízi***Ágnes Hotelben
2012. július 31-ig
(Kiemelt napokon felárral! Kiemelt napok: 2012. 04. 28 - 05. 01., 2012. 05. 26-28.)

akciónk keretében kínáljuk üdülési csomagunkat:

3 nap/2 éjszaka/2 fõ részére
Pótágyazható szobákban, bõséges reggelivel, fürdõházunk komplett Wellness-részlegének korlátlan használatával (feszített
víztükrû fedett medence, finn szauna,
pezsgõfürdõ, sókamra), ingyenes Wi-Fi
hozzáféréssel, ingyenes, zárt parkoló
használatával 26.900 Ft-tól (+ idegenforgalmi adó 420 Ft/fõ/éj).
A szabad helyek függvényében
szobafoglalás, egyeztetés a szálloda
recepcióján lehetséges.

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

Liza Aqua & Conference Hotel és Fehér Akác Csárda
A régi ötös út mentén, a Tanyacsárdán túl, de a Csordás bolton innen,
egy nagy, tornyos téglaépület az utóbbi idõkben felébredt csipkerózsikaálmából. A találgatásoknak támpontot adva, egyszer csak megjelent a
homlokzaton: Liza Aqua Hotel. S épült, szépült tovább, válság ide vagy
oda. Tavaly õsszel a településrendezési terv módosításában is megjelent, s bár a képviselõk elég szkeptikusak voltak, szerencsére nem fojtották el csírájában a vállalkozást. Mivel szép apránként kezdtek megjelenni az új létesítménnyel kapcsolatos hirdetések honlapunkon is, úgy gondoltuk, utána járunk, mi is épül valójában az alsólajosi határban.
Ujhelyi Sándor a tulajdonosok
Az alagsorban található egy retro
nevében tájékoztatta lapunkat, kör- bár is biliárdasztallal. Mellette egy
bevezetve bennünket a gõzerõvel 70 fõ befogadására alkalmas konépülõ hotelben és csárdában. Köz- ferencia és rendezvényterem, amiben megtudtuk, hogy a megnyitót ben komoly szakmai továbbképzémájus hónapban tervezik. A hotel sek éppúgy megrendezhetõek, mint
egy háromcsillagos superior kate- egy diszkó vagy baráti parti. Akár
gória, csak a szobák mérete miatt egymást közvetlenül követve, alig
nem kapta meg a négycsillagos mi- félórás technikai szünet és átrendenõsítést, de a szolgáltatásokban lé- zés után.
Természetesen a teljes alagsor úgy
nyegi eltérés nincs. Az elsõ ütemben 13 szoba várja a vendégeket: lett kialakítva, hogy az itteni szolgálkilenc kétágyas és négy egyágyas. tatások a szállóvendégeket egyáltaTöbb kétágyas szoba egybe is nyitható
szükség esetén, ez
családok esetében
igen praktikus. A
szobákhoz részben
fürdõkád, részben
pedig tusoló tartozik.
Azok a kényelmet
szolgáló apróságok,
mint az LCD TV,
minibár, vízforraló,
ortopédikus gyógymatrac, mind maguktól értetõdõek.
Miért pont a Liza nevet kapta a lán ne zavarják, akik az emeleti szohotel? – Egy könnyen megjegyez- báikban pihennek. A földszinten tahetõ, kiejthetõ, nemzetközi nevet lálható a hotel recepciója és bárja
kerestek, amihez a tulajdonos fele- egy kis kandallós kávézó sarokkal –
sége, Erzsébet adta az ihletet. Ven- a torony alatt –, mellette szuvenírdéglátónk azt is elárulja, hogy mi- bolttal, ahol nemcsak helyi termékek,
ért aqua: Az udvaron egy külsõ, ajándékok vásárolhatóak majd, ha26-28 fokos, míg az alagsorban nem az otthonfelejtett fogkrém vagy
egy belsõ, 32 fokos vízzel teli medence van. Ez utóbbi körül számos
kényelmi szolgáltatás vehetõ
igénybe: Kneipp medence, sóbarlang, jacuzzi, finn- és infraszauna.
Mindez egy, az alagsortól leválasztott részben, igény esetén akár
külön is bérelhetõ pár órára, elzárva a világ és a szálloda többi
részétõl. Ugyanitt különféle maszszázs is igénybe vehetõ, kinek-kinek kényelmi és egészségügyi igényei szerint.

fürdõruha is pótolható. Mindemellett
az épület földszintjének nagyobb részét a Fehér Akác Csárda foglalja el,
amelynek kicsi, ámde korszerû és
nagy kapacitású konyhájában finom
ételek várják a betérõ és szállóvendégeket, hogy igazi romantikus csárdahangulatban áldozhassanak a
gasztronómia oltárán.
Ha ez még mind nem elég, akkor a vendéglátóhely udvara is tartogat számos meglepetést a már
említett szabadtéri medencén kívül,
amihez a jacuzzin túl tartozik egy
bár és egy napozó rész is, amiknek
igénybevételéhez el sem kell
hagyni a medencét. Ennek
szomszédságában egy 18 lyukú, egyedileg
tervezett és épített mini golfpálya van, mellette
foci-, íjász-, bocsa-, strandröplabda- és lovaspálya várja a sportolást kedvelõket.
Csak hogy minden vendég úgy
érezze, övé a pálya!

Mindemellett fedett grillezõ hely is
van itt kemencével, nemcsak nyári sütögetésekhez, hanem azok számára
is, akik szerint a disznóvágás a legszebb helyi téli sport. Van ezen túl fellépõ hely helyi népi együttesek számára is, továbbá egy fedett borozó
pince, ami számos baráti, családi
vagy céges összejövetelnek adhat helyet úgy, hogy akár egy felszabadultabb dorbézolás se zavarja a szállóvendégeket.
Megszállni nemcsak a hotelben
lehet, hanem akár a kemping részben is, ahol a lakókocsival érkezõk

kényelmesen és biztonságosan
tölthetik-üríthetik jármûveik tartályait a zárt parkolóban.
A hotelbe nem csak autóval lehet egyszerûen érkezni a közeli autópályáról vagy a régi ötös útról,
de megközelíthetõ a városból biciklivel is a kerékpárúton, vagy lovas kocsin, sõt lóháton is, mivel a
parkolóban külön ló-parkolót létesítettek.
Lajosmizse tehát, egy olyan új
vendéglátóhellyel gazdagodik májustól, ami új színt visz fel a város
egyébként jelenleg is igen magas
színvonalú turisztikai palettájára.

AN1202.qxd

2012.04.23.

19:30

Page 16

www.civilnaplo.hu

16

2012. április

Sokszínű rendezvények a Három Gúnárban

Rugalmasan igazodva az egyéni igényekhez
Napjainkban a leglátványosabb megújulást mutató, legimpozánsabb zésükre bocsátanak. Elõfordul, taestek, egyéb kulturális rendezvévendéglátó komplexum Kecskemét belvárosában a négycsillagos Há - hogy már a kikérés, a vendégek nyek, és örömmel fogadnak minrom Gúnár Hotel. 54 szobás szállodája sokféle szolgáltatást kínáló fogadása is itt történik, és innen den új igényt, kezdeményezést.
wellness részleggel, remek étterme nagy terasszal, Club Bellagio Sörö- sétál át a násznép a városházi Csizmadia László étteremvezetõ
zõje játéklehetõségekkel és népszerû menükkel várja a vendégeket, a vagy templomi szertartásra.
szerint a mérsékelt áraik és a várendezvényházában pedig több százan hódolnak vasárnaponként a
Ebben a klimatizált, technikai- rosközponti elhelyezkedésük melgasztronómiai élvezeteknek, a szabadszedéses rendszerû ebédeken.
lag remekül felszerelt létesítmény- lett igazi erõsségük a rugalmasAz idényjellegû újdonságok felõl
érdeklõdve, Csizmadia László
étteremvezetõ elmondta, hogy éttermük udvari terasza – mely épületszárnyakkal ölelt, idilli zöld sziget – már megnyílt és új bútorzatot kapott. Itt akár száz vendéget
is le tudnak ültetni a hatalmas
napernyõk alatt a melegebb hónapokban, lehetõséget kínálva
A Club Bellagio Sörözõben a napi menüt a gazdag kínálat és a szolid ár tette népszerûvé
grill-partiknak, családi, baráti,
céges rendezvényeknek is. Az étteremben fél éve hangulatos élõ- sági válság miatt az utóbbi idõben ben egyébként – az épület elren- ság, a nyitott szemlélet, az egyéni
zenével kedveskednek a vacsorá- – a szalagavatók, ballagások al- dezésébõl adódóan – két egy- igények maximális figyelembevézóknak, egy kiváló bárzongorista kalmával szervezett családi ebé- mástól független rendezvénynek is tele.
A nyár folyamán a Három Gúközremûködésével, aki majd a te- deket az esküvõk, lakodalmak kö- otthont tudnak adni egyszerre úgy,
rasz vendégeit is szórakoztatja a vetik május közepétõl kora õszig a hogy azok egyáltalán ne zavarják nár külön pavilont mûködtet a
Három Gúnár Rendezvényház- egymást. Falai között rendszere- sokszínû városi rendezvények,
nyári szép estéken.
A különbözõ konferencia ren- ban. Ahol igyekeznek teljesíteni a sen Dumaszínház mûködik, gya- fesztiválok alkalmával benépesülõ
dezvények mellett – amelyek iránt fiatal pár minden kívánságát, még koriak a középkorosztálynak kí- fõtéri borutcában, finom tájjellegû
csökkent az érdeklõdés a gazda- egy szép lakosztályt is a rendelke- nált Soma-féle retro diszkók, nó- borokat, pálinkákat kínálva.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ májusi MÛSORA
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2. szerda

19.00

BUBORÉKOK

Berky L. b.

15.00

A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ
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BÁNK BÁN
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9. szerda

15.00
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8. kedd
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Weöres S. b.

12. szombat

15.00

AMAZONOK

11. péntek

19.00

BUBORÉKOK

Németh L. b.

3. vasárnap

19.00

AMAZONOK

12. szombat

19.00

BUBORÉKOK

Arany J. b.

17. csütörtök

19.00

PILLANTÁS A HÍDRÓL
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15. kedd

15.00

A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ
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Pölös János és Szép Bence kabaréja
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16.00
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14.00-17.00

GYERMEKNAPI CSALÁDI DÉLUTÁN

16.00, 19.00 A RÉGI HÁZ

Kecskemét, Katona József tér 5.
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