
Az idén 42 százalékkal sikerült
emelniük a kiadott ételek mennyi-
ségét a kecskeméti Wojtyla Ház-
ban, ahol a hátrányos helyzetben
élõ családok sokaságának nyújta-
nak biztonságot, segítséget a min-
dennapok átvészeléséhez. És a
hétköznapok mellett idén már hét-
végén is várják meleg étellel a
sorsközösség tagjait, miközben
hittel vallják: „A mi oltárunk a sze-
gények megterített asztala”.

A fentiekrõl FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff, az
intézmény vezetõje tájékoztatta
lapunkat, hangsúlyozva azokat a
törekvéseiket is, amelyekkel segí-
teni próbálnak gondozottjaiknak,
hogy visszataláljanak a munka vi-
lágába. Becsléseik szerint 120 fõs

sorsközösségük egyharmada szí-
vesen dolgozna, ha munkát talál-
na. Ezért az intézményben kiala-
kítottak egy humán fejlesztési

programot, s ennek keretein be-
lül olyan cégek illetékeseivel hoz-
zák össze gondozottjaikat, ame-
lyek – ha ideiglenesen is, de –

foglalkoztatni tudják õket. A sors-
közösség másik harmada fizikai-
lag már nem alkalmas a rendsze-
res munkára: nekik alkalmi el-

foglaltságként kínál-
nak közterületi, ön-
kéntes szolgálati el-
foglaltságokat. A har-
madik csoportba pe-
dig azok tartoznak,
akik mindenben gon-
dozásra szorulnak.
Õk már arra sem ké-
pesek, hogy felkeres-
sék a Wojtyla Házat,
nekik otthonukba kell
elvinni a mindennapi
ételt. 
(Folytatás a 2. oldalon!)

Segíteni több, mint lemondani valamiről

A kemény tél elmúltával folytatód-
nak Drágszélen a Rózsafüzér Ki-
rálynõje Templom építési munká-
latai. Egy vasbeton teknõ készül
jelenleg, az ácsok már zsaluznak.

Felvételünkön ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,
Kalocsa-Kecskemét érseke segéd-
kezik a mestereknek. A metropoli-
ta lapunknak elmondta, hogy ez-
zel egyidõben folyik a kalocsai ér-

sekség és az újteleki templom fel-
újítása, vagyis a munkálatokat
nem könnyû összehangolni,
ugyanakkor rendkívüli anyagi ter-
heket rónak az érsekségre.

Épülõ-szépülõ templomaink

SSoonnkkaasszzeenntteellééss  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázznnááll
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(Folytatás az 1. oldalról!) 
Az igazgató elmondása szerint

az intézmény elmúlt hat évében
mindig fontosnak tartották, hogy itt
a lelkek is értékes táplálékot kapja-
nak. A mindennapi ima mellett kü-
lönbözõ szolgáltatásokat és gaz-
dag kulturális programokat kínál-
nak 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

sorsú családok tagjaival, miközben
velük együtt fogyasztják el az ebé-
det – 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. Meg-
tapasztalja, hogy segíteni sokkal
több, mint lemondani valamirõl,
ami az enyém. Az igazi segítség
szolidaritásvállalás, amikor nem
csak fizikai javakat adok, hanem
önmagam egy darabját: figyel-
met és idõt.

Segíteni több, mint lemondani valamiről

Áprilisban folytatódott a Cifrapa-
lotában A magyar szecesszió vá-
rosai címû, a Kecskeméti Város-
szépítõ Egyesület által indított
elõadássorozat, melynek célja,
hogy felhívja a figyelmet az
1900-as évek elején épült sze-
cessziós épületek állapotára. Sza-
badka, Marosvásárhely, Nagyvá-
rad és Temesvár után most a hírös
város szecessziós kincseit vették
sorra. A szecesszió kecskeméti
nyomairól SSüümmeeggii  GGyyöörrggyy mûvé-
szettörténész tartott elõadást,
fényképek és kordokumentumok
segítségével villantva fel a múltat,
illetve annak megmentésre, ápo-
lásra váró épületeit.

– Szeretnénk tudatosítani a civi-
lekben, 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 KKiirráállyy
JJóózzsseeff, az egyesület elnöke, utal-
va a városháza állapotára is,
amelynek födémszerkezete a kö-
zelmúltban egy
helyen lesza-
kadt, dísztermét
pedig beázások
tarkítják. A
Podmaniczky-
díjas mûemlék-
védõ építész la-
punknak még
elmondta:

– A legna-
gyobb volume-
nû eseményünk
a nyár folyamán
várható, amikor
Kecskemét lesz a házigazdája a
Város- és Faluvédõk Szövetsége
(Hungaria Nostra) XXXI. Orszá-
gos Találkozójának. Várhatóan
több száz vendég érkezik az

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 beszélgetéssoro-
zata május 8-án folytatódik. 

Cigányarcú
Krisztus

A cigány-magyar együttélésre gon-
dolva, mindenképpen változnia kell
a mostani, konfliktusokkal terhelt
helyzetnek. Le kell számolni a rasz-
szista, kirekesztõ magatartással, be-
idegzõdésekkel. Meg kell találni a
népek közötti párbeszéd, együtt-
munkálkodás, szolidaritás lehetõsé-
geit. Ebben segíthet Kecskeméten,
a Szent Ferenc templom melletti
parkban felállított korpusz, melyen
a keresztre feszített Jézus arca ci-
gány karaktert idéz. A nagyböjti
rendezvényen egyebek mellett részt
vett ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss, Kalocsa-Kecs-
kemét érseke, AA..  VVaarrggaa  IImmrree festõ-
mûvész, a korpusz alkotója, FFaarrkkaass
PP..  JJóózzsseeff, a Szent Ilona Keresztkör
alapítója és KKiirráállyy  JJóózzsseeff  városi kép-
viselõ, a Free Line Építõipari Kft. tu-
lajdonosa, akinek cége a kegyhely
kialakítását szponzorálta.

A szecesszió és Kecskemét

AA  MMaaggyyaarr  KKéékkkkeerreesszztt  EEggyyeessüülleett  aazz  aallkkoohhoolliizzmmuussbbaann  ééss  mmááss  sszzeennvveeddééllyy--
bbeetteeggssééggeekkbbeenn  sszzeennvveeddõõkk  lleellkkii  ééss  tteessttii  ggyyóóggyyuulláássáátt  sseeggííttii..  KKeeccsskkeemmééttii
ccssooppoorrttjjuukk  vveezzeettõõjjee  ééss  ttaaggjjaaii  aa  nnaappookkbbaann  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  ggoonnddoozzoottttjjaaiivvaall
bbeesszzééllggeettvvee  mmeessééllttéékk  eell  bbeetteeggssééggüükk  ééss  ggyyóóggyyuulláássuukk  ttöörrttéénneettéétt,,  aammee--
llyyeekkbbõõll  ssookkaann  mmaagguukkrraa  iissmmeerrtteekk……  

PPáállffyy  GGuusszzttáávvnnéé  hhoozzttaa  eell  aa  ttaavvaasszztt  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaa  aa  FFöölldd  nnaappjjaa  aallkkaall--
mmáábbóóll,,  kköözzsszzeemmlléérree  ttáárrvvaa  sszzéépp  tteerrmméésszzeettffoottóóiitt,,  aammiikkeett  mmiinnddeennnnaapp  mmeegg--
ccssooddáállhhaattnnaakk  mmoossttaannáábbaann  aa  ggoonnddoozzoottttaakk  aazz  iinnttéézzmméénnyy  eebbééddllõõjjéébbeenn

NNéémmeetthh  ZZssoolltt  ééss  kkéétt  zzeennéésszz  ttáárrssaa  ––  LLaaccii  ééss  MMaattyyii  ––  eeggyy  iiggaazzii  llaattiinnooss  nnaa--
ppoott  pprroodduukkáállttaakk  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  aa  WWoojjttyyllaa  ccssaallááddnnaakk..  AA  ppöörrggõõss,,  rriittmmuu--
ssooss  ddaallllaammookkrraa  aa  bbááttrraabbbbaakk  ttáánnccrraa  ppeerrddüülltteekk,,  ééss  aa  vvééggéénn  hhaattaallmmaass
ttaappssssaall  kköösszzöönnttéékk  mmeegg  aazz  eellõõaaddáásstt  aa  ggoonnddoozzoottttaakk  
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– Nem idegenként csöppen-
tem ide, vagyis korábbi osztály-
vezetõi beosztásomnak köszön-
hetõen elég jól ismertem a me-
gyeszékhely közbiztonsági álla-
potát, a kecskeméti kapitányság
rendõri állományát. Ez az elsõ
pillanattól kezdve megkönnyí-
tette a közös gondolkodást, a
közös munkát – nyilatkozta la-
punknak RRiiggóó  JJáánnooss. – Köz-
rendvédelmi, közlekedésrendé-
szeti és bûnügyi területen egy-
aránt jól felkészült kollégákkal
dolgozhatok itt is. Ezt jól jelzi,
hogy a kapitányság folyamat-

ban lévõ, ezerötszázat is meg-
haladó ügyeinek számát egy-
harmaddal sikerült csökkente-
nünk az eltelt három hónapban.

––  KKaappiittáánnyyii  kkiinneevveezzéésséévveell  aa
kköözzrreennddvvééddeelleemm  mmeelllleetttt  mmááss
sszzaakktteerrüülleetteekk  iiss  aazz  iirráánnyyííttáássaa  aalláá
kkeerrüülltteekk..

– Így igaz, és igyekszem vala-
mennyit úgy egyensúlyban tarta-
ni, hogy minél jobban megfelel-
hessünk a polgárok elvárásai-
nak. Egyébként ezek a szakterü-
letek szorosan kapcsolódnak.
Ezért szokták mondani, hogy a
bûnügyi nyomozók szerint a fel-
derítés, míg a közrendvédelmi
kollégák szerint a tettenérés a
legjobb bûnmegelõzés. Mert a
lényeg – és ez a közlekedésren-
dészetünkre is vonatkozik –
ugyanaz: a törvényszegõk, sza-
bálysértõk kiszûrése, elfogása,
hogy minél rendezettebb, biz-
tonságosabb környezetben él-
hessenek a becsületes emberek.

––  AA  nnaappii  hhíírreekk  mmééggiiss  bbûûnneessee--
tteekkttõõll  vvöörröösslleenneekk..  MMiillyyeennnneekk  ííttéé--
llii  KKeeccsskkeemméétt  jjeelleennlleeggii  kköözzbbiizzttoonn--
ssáággáátt??

– Egy ilyen nagy lélekszámú,
fekvésénél fogva jelentõs tranzit
forgalommal rendelkezõ város-

ban sajnos gyakoribbak a bûn-
esetek is, mint a kisebb települé-
seken. De sokat tehetünk annak
érdekében, hogy az elkövetõk
többségét elrettentsük, illetve a
polgárok bizalmát, biztonságér-
zetét növeljük. A jó szakmai fel-
készültség mellett ma már fon-
tos elvárás rendõreinktõl, hogy
helyesen, jól tudjanak kommu-
nikálni, 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 külterülete-
ken, a fiatalok éjszakai szóra-
kozóhelyein, a parkolók környé-
kén, már jelenlétükkel is elret-
tentve a bûnös szándékú embe-
reket. Ma már nem ritka, hogy
négy-öt járõrkocsi is cirkál a
kecskeméti éjszakában.      

––  MMiillyyeenn  vváárroossuunnkkbbaann  aa  kköözz--
lleekkeeddééssii  mmoorrááll??

– Hasonló, mint bárhol az
országban. A gyorshajtáson kí-
vül leggyakoribb az elsõbb-
ségadási és kanyarodási sza-
bályok megsértése, s még min-
dig jellemzõ sajnos az ittas ve-
zetés is.   

––  AA  kköözzlleekkeeddééssii  sszzaabbáállyysséérr--
ttõõkkkkeell  sszzeemmbbeenn  eeggyyrree  ssúúllyyoo--
ssaabbbb  bbüünntteettéésseekk  sszzaabbhhaattóókk  kkii,,
aammiikk  kküüllöönnbböözzõõ  ffeellttéétteelleezzéésseekk--
rree,,  ttaalláállggaattáássookkrraa  kkéésszztteettnneekk
ssookk  eemmbbeerrtt  mmoossttaannáábbaann..  

– Igen, ilyen rémhír, hogy a
kapitányságoknak elõírják,
mennyi büntetést kell közleke-
dési szabálysértésként havon-
ta vagy évente kiszabniuk.
Szögezzük le: ez nem igaz! És
a biztonságos közlekedést sem
lehet megteremteni csak a
büntetések szigorításával. Eb-
ben nagy szerepet játszik az a
széles körû balesetmegelõzési
munka is, amit a rendõrség az
iskolákkal, különbözõ intéz-
ményekkel, hivatalokkal, civil
szervezetekkel karöltve végez
évrõl évre.   

Interjú Kecskemét rendőrkapitányával

Legjobb bűnmegelőzés a tettenérés?
Rendőrnapi
köszöntő

Régi hagyomány már hazánk-
ban, hogy április 24-én, Szent
György napján a rendõröket kö-
szöntjük. A jeles bajvívó szemé-
lye, legendája összefonódott a jó
és rossz küzdelmének mindig ak-
tuális problémakörével, így na-
gyon is érthetõ, miért választotta
a bûnnel naponta hadakozó
rendõrségünk védõszentjévé a
sárkányölõ lovagot.

Ezen a napon tehát azokat ün-
nepeljük, akik élethivatásuknak
választották az állam polgárai-
nak szolgálatát és védelmét. A
Bács-Kiskun megyében élõk
büszkék lehetnek rendõreikre,
akik egyre nagyobb erõfeszíté-
sekkel egyre szebb eredményeket
érnek el a közrend biztosítása és
a bûnüldözés területein. Vagyis
változatlanul elmondható, hogy
térségünkben a lakosság polgár-
barátnak, a biztonságunkat szol-
gáló testületnek tekinti a rendõr-
séget. Olyan rendíthetetlen, jól
felkészült csapatnak, amely tör-
vényesen küzd a jogrend min-
denfajta megsértése ellen. Így
nem csoda, hogy változatlanul
civil hagyomány is maradt meg-
emlékezni rendõreinkrõl ezen a
szép ünnepen.    

Annak reményében köszöntjük
Szent György napján Kecskemét
és egész Bács-Kiskun rendfenn-
tartó testületeinek tagjait, hogy a
jövõben is következetesen, töret-
len szakmai tisztességgel szolgál-
nak és védenek bennünket!

AA  mmeeggyyeeii  ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  kköözzrreennddvvééddeellmmii  oosszzttáállyyáánnaakk  vveezzeettõõjjee,,  RRiiggóó  JJáá--
nnooss  aalleezzrreeddeess,,  rreennddõõrrssééggii  ttaannááccssooss  lleetttt  eezz  éévv  jjaannuuáárrjjááttóóll  KKeeccsskkeemméétt  úújj
rreennddõõrrkkaappiittáánnyyaa..  PPáállyyáájjáátt  kköözzlleekkeeddééssii  jjáárrõõrrkkéénntt  kkeezzddttee,,  aazzuuttáánn  kköörrzzeettii
mmeeggbbíízzootttt,,  mmaajjdd  ––  aa  RReennddõõrrttiisszzttii  FFõõiisskkoollaa  eellvvééggzzééssee  uuttáánn  ––  hhéétt  éévviigg  õõrrss--
ppaarraannccssnnookk  vvoolltt  LLaajjoossmmiizzsséénn..  AA  4499  éévveess  aalleezzrreeddeesstt  aazz  eellmmúúlltt  hhóónnaappookk
ttaappaasszzttaallaattaaiirróóll,,  vváárroossuunnkk  kköözzbbiizzttoonnssáággáárróóll,,  kköözzlleekkeeddééssii  mmoorráálljjáárróóll
ffaaggggaattttuukk..

RRiiggóó  JJáánnooss  aalleezzrreeddeess,,  KKeeccsskkeemméétt  rreennddõõrrkkaappiittáánnyyaa

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.

Piroska Tours Utazási Iroda

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

AN1202.qxd  2012.04.23.  19:29  Page 3



2012. április44 SZENT GYÖRGY NAPJA

Egy tanyáról érkezett segélyhí-
vás a lajosmizsei orvosi ügye-
letre azon a februári hideg éj-
szakán. Ám a kiérkezõ doktor-
nak nem nyitott ajtót senki,
ezért értesítette a helyi rend-
õröket. MMaaddaarráásszz  VViikkttoorr zász-
lós társával, KKoolllláárr  LLáásszzllóó õr-
mesterrel befeszítette az ajtót,
s az épületben eszméletlen ál-
lapotban talált idõs házaspárt
kimentették. A gyors rendõri

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

Életeket mentett

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

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. 

Molnár Trans Kft.

Kamion-
és autómentés

Telefon: +36-70/33-88-500
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––  MMii  hhaajjttjjaa,,  mmii  vviisszzii  öönntt  áállllaannddóó--
aann  eellõõrree  ééss  úújj  tteerrüülleetteekkrree??  

– A sikerélmény. Szinte éhezem
rá, ez motivál. Ha siker van, min-
den van, minden mûködik és min-
denki mosolyog. Van egy nagy-
szerû termelõüzemem, ahol száz-
hatvan emberem tevékenykedik.
Bedolgozóink száma ezer körüli, a
Paksi Atomerõmûben pedig negy-
ven szakembert foglalkoztatunk.
Sok milliárdot termelünk évente.
Az a hitvallásom, hogy amit még
a nyereség fölött is kitermelünk,
azt visszafektetem olyan dolgok-
ba, amik az országot, Kecelt, de
legfõképpen a Pintér Mûvekben
dolgozó emberek életét jobbá és
boldogabbá teszik. Reggel hattól
mûszakzárásig velük vagyok. Mo-
solyuk és a köszöntésük a siker. 

––  MMiihheezz  éérrtt  aa  lleeggiinnkkáábbbb??
– Egyszerû embernek maradni.

De normális dolognak tekintem,
hogy szeretek kitalálni és létrehoz-
ni addig nem létezõ dolgokat. A
kollégáim azt mondják, hogy a
munka megszállottja vagyok. Le-
het. De ez éltet.

––  MMii  aa  sszzaakkmmáájjaa  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn??
– Öt mestervizsgám van: minõ-

sített hegesztõ, gépi forgácsoló,
vas- és fémszerkezet lakatos, au-
tószerelõ és gépésztechnikus. 

Egyszerû fazék, lábas forrasztá-
sával kezdtem, és most atomerõ-
mûveket tervezek, gyártatok és ki-

viteleztetek. Apám keveset kere-
sett, ezért a munkája mellett tûz-
helyeket javított, már nyolcéves
koromban mindent ellestem tõle.
Az elmúlt évtizedekben a kereske-
delem és az emberekkel való bá-
nás minden csínját-bínját elsajátí-
tottam. Még nagyon fiatalon
apámtól azt is megtanultam, ke-
vés pénzbõl hogyan lehet megél-
ni, és sok pénzzel hogyan kell jól
bánni.

––  ÉÉvvttiizzeeddeekkkkeell  eezzeellõõtttt  hhooggyyaann
lleehheetteetttt  áállllaammii  aallkkaallmmaazzoottttbbóóll
eeggyysszzeerr  ccssaakk  mmaaggáánnvváállllaallkkoozzóó??

– A „gebin” azt jelenti, hogy bi-
zonyos ellentételezés fejében a vál-
lalat gépeit használhattam maszek
munkáimra. Az ebbõl származó

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

tem volna a mai Pintér József. Ami-
ért rendszeresen hálás vagyok ne-
kik. Szokták mondani, hogy a fehér
ember nem felejt. De a jó munka-
társ sem. 

––  PPaaddllóótt  ssoohhaa  nneemm  ffooggootttt??
– Dehogyisnem. Egyszer majd-

nem elárverezték mindenünket,
de összefogott az összes dolgo-
zóm, minden privát vagyonunkat
rátettük, így megmaradt a cég.
Ez a nyolcvanas években történt,
amikor az orosz piac megszûnt.
Reggel még megvolt az egymilli-
árdos megrendelésem, ugyanaz-
nap délutánján meg azt mond-
ták, köszönjük, nem kérjük. Öt év
kemény munkájába került a talp-
raállás. 

–– HHaa  eezztt  aa  ssookk--ssookk  eezzeerr  hhaarrccii  rree--
ppüüllõõtt,,  rraakkééttáátt  ééss  eeggyyeebbeekkeett  vvaass--
áárroonn  aa  MMÉÉHH--bbee  aaddnnáámm,,  mmeeggggaazz--
ddaaggooddnnéékk  hhiirrtteelleenn??

– Uram, már a kérdése is szent-
ségtörés. Mellesleg a kiállított tár-
gyak eszmei értéke négyezer milli-
árd forint. A vagyonom nem egy
zacskóban vagy a bankban áll,
hanem eszközökben, berendezé-
sekben, szerzõdésekben, munkák-
ban. Felülhetnék a repülõgépemre
vagy a helikopteremre, és a világ
legszebb tájain tölthetném az idõt,
de az engem nem kötne le, mert
nem érdekel. 

––  GGyyaakkrraann  aaddaakkoozziikk??
– Igen. Milliós nagyságrendben.

Kezdetben egyszerû volt, Pista bá-
csi, 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 követ-
ni, már professzorok, egyetemi ta-
nárok, orvosok kérnek anyagi segít-
séget. Mostanában inkább olyan
szervezeteknek adok, akikkel kap-
csolatban biztos vagyok abban,
hogy a pénz valóban oda jut, aho-
va kell. Ilyen egyebek mellett a
kecskeméti Wojtyla Ház. 

A Pintér Mûvek alapítója évek óta
meghívottja a megyei rendõrfõkapi-
tánynak a Szent György napi dísz-
ünnepségen, és elismerésekkel ju-
talmazza a megye legkitûnõbb – a
civil kapcsolatok ápolásában is je-
leskedõ – egyenruhásokat. Fontos-
nak tartja ezt a közösségi szolgála-
tot is. Vallja: – Egy társadalom csak
úgy fejlõdhet, ha megbecsüli az ér-
te, a polgárok biztonságáért mun-
kálkodó szolgálattevõket. Kitüntetés
és öröm, ha remek teljesítményeket
ismerhetek el, ha segíthetek.

Pintér Józsefet, a Wojtyla Ház seniorátusának vezetőjét faggattuk

Remek ügyek, teljesítmények segítője
AA  PPiinnttéérr  MMûûvveekk  eellssõõssoorrbbaann  iippaarrii  rroobboottookkaatt,,  aattoommeerrõõmmûûvveekkbbee  vvaallóó  bbee--
rreennddeezzéésseekkeett,,  ssppeecciiáálliiss  ccééllggééppeekkeett  ffeejjlleesszztt  kkii  ééss  ggyyáárrtt..  MMeeggrreennddeelléésseekkeett
kkaapp  aa  PPaakkssii  AAttoommeerrõõmmûûttõõll,,  aa  NNAASSAA--ttóóll,,  aa  BBooeeiinnggttõõll,,  ssõõtt  aa  NNAATTOO--ttóóll  iiss..
AA  ggyyáárreeggyysséégg  mmeelllleetttt  ttaalláállhhaattóó  hháárroommhheekkttáárrooss  tteerrüülleetteenn  11999977--bbeenn  lléétt--
rreehhoozzttaa  aa  vváállllaallkkoozzóó  aa  HHaaddttöörrttéénneettii  MMúúzzeeuummmmaall  kköözzöösseenn  üüzzeemmeelltteetteetttt
ttíízzeezzeerr  ffeeggyyvveerrtt  bbeemmuuttaattóó  hhaaddiitteecchhnniikkaaii  ppaarrkkjjáátt..  PPiinnttéérr  JJóózzsseeffeett  11999999--
bbeenn  AAnngglliiáábbaann  aazz  éévveezzrreedd  eemmbbeerréénneekk  vváállaasszzttoottttáákk,,  22000000--bbeenn  ppeeddiigg
AAmmeerriikkáábbaann  aazz  ÉÉvv  EEmmbbeerree  kkiittüünntteettéésstt  kkaappttaa..  AAzz  öösssszzeess  eelliissmmeerréésséétt  ffeell
sseemm  ttuuddnnáánnkk  ssoorroollnnii..  

DDáávviidd  KKáárroollyy  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeeii  rreennddõõrrffõõkkaappiittáánnyy  ééss  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff
eeggyy  kkoorráábbbbii  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  nnaappii  üünnnneeppssééggeenn
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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

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

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 

Mielõtt az átalakulás tapasz-
talatairól kérdeztük a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság új igazgató-
ját, ddrr..  FFaarrkkaassiinnsszzkkii  LLóórráánntt tûzoltó
alezredest – aki Budapestrõl érke-
zett hozzánk –, arra kértük, rövi-
den mutatkozzon be olvasóinknak.  

– Azt követõen, hogy 1996-ban
felszereltem a Fõvárosi Tûzoltó-
parancsnokságon, végigjártam a
ranglétra szinte minden fokát.
Tûzoltási, mûszaki-mentési szakte-
rületen csaknem 12 évig dolgoz-
tam, ebbõl hat évig vonulós tûzol-
tóként 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 Katasztró-
favédelmi Igazgatóságra, majd
onnan a BM Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóságára,
ahol mentésszervezési és jogi

szakterületen töltöttem be külön-
bözõ beosztásokat. 2009-ben is-
mét a Fõvárosi Tûzoltópa-
rancsnokság lett a munkahelyem,
ahol tûzõrség-parancsnokként,
jogi fõosztályvezetõként, majd hi-
vatalvezetõként szolgáltam, mie-
lõtt kineveztek a Bács-Kiskun Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatójának. A megye közel
áll a szívemhez, édesanyám itt
született, nagyszüleim, dédszüleim
itt éltek, számos rokonomnak itt
az otthona a mai napig – mondta

el lapunknak dióhéjban szakmai
múltját és kötõdését dr.
Farkasinszki Lóránt.

––  AA  nnaappookkbbaann  ttaarrttoottttaakk  ttiisszzttii  éérr--
tteekkeezzlleetteett,,  aammeellyyeenn  aa  ffoorrdduullaatt  éévvéé--
nneekk  nneevveezzttee  aa  ttaavvaallyyii  eesszztteennddõõtt..  

– Igen, hiszen olyan határozott
irányváltás történt a katasztrófavé-
delemben – így a tûzoltóságok
életében is –, amely országos,
megyei és helyi szinten egyaránt a
szervezetrendszer teljes megújítá-
sát eredményezte. Ellentétben a
korábbi helyzettel, ahol mind irá-
nyítási, mind hatásköri szempont-
ból egy széttagolt szervezetet lát-
hattunk, most az újraszabályozott
jogi környezetben a tûzvédelmi, a
polgári védelmi és az iparbizton-
sági szakterület sikeresen integrá-
lódott. Így alkalmassá vált arra,
hogy betöltse alapvetõ rendelteté-
sét. Gondolok itt egyebek mellett
a lakosság élet- és vagyonbizton-
ságának, a kritikus infrastruktúra
elemek biztonságos mûködésének
védelmére, a katasztrófák hatósá-
gi megelõzésére éppúgy, mint a
bekövetkezõ polgári veszélyhelyze-
tekben a mentésre, a védekezés
megszervezésére és irányítására, a
káros következmények felszámolá-
sára.

––  KKoonnkkrrééttaann  mmiillyyeenn  vveesszzééllyyeekk  ffee--
nnyyeeggeettnneekk  bbeennnnüünnkkeett??

– Bács-Kiskunban a természeti
katasztrófák vonatkozásában leg-
inkább az ár- és belvízi elöntések-
kel, valamint a rendkívüli idõjárási
viszonyok okozta viharok veszélyé-

vel kell számolni. De nem szabad
elfeledkeznünk az elmúlt években
sok munkát adó erdõtüzekrõl sem.
Bács-Kiskunban a Homokhátsá-
gon a tartós szárazság jelei egyér-
telmûen megmutatkoznak. Ebben
a környezetben – fõleg a feketefe-
nyõ 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. 

––  AA  sszzeerrvveezzeettii  ááttaallaakkííttááss  mmiillyyeenn
tteekkiinntteettbbeenn  mmóóddoossííttoottttaa  aa  mmeeggyyeeii
kkaattaasszzttrróóffaavvééddeelleemm  öösssszzllééttsszzáámmáátt??
MMiillyyeennnneekk  ííttééllii  aa  ttûûzzoollttóóiinnkk,,  iilllleettvvee
aa  mmáássiikk  kkéétt  ffõõffeellüüggyyeelleett  aallkkaallmmaa--
zzoottttaaiinnaakk  sszzaakkmmaaii  ffeellkkéésszzüüllttssééggéétt??

– Tûzoltóink felkészültsége vitat-
hatatlan, s április elsejétõl – az or-
szágon belüli átcsoportosítás
eredményeképpen – nõtt a létszá-
muk is Bács-Kiskunban. A bõvülés
a három hatósági szakterületet
(tûzvédelmi, polgári védelmi, ipar-
biztonsági), valamint a kárhelyszíni
beavatkozási területet érinti. A fris-
sen kinevezett megyei és helyi ve-
zetõk több éves, évtizedes hivatá-
sos szolgálati jogviszonnyal ren-
delkeznek, akiknek szakértelme és
személye garancia arra, hogy a
megye polgárainak élet- és va-
gyonbiztonsága biztosított legyen.

Részletesebb információk a
hhttttpp::////bbaaccss..kkaattaasszzttrrooffaavveeddeelleemm..hhuu
honlapon olvashatók.

Bács−Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az átszervezés a tűzoltóságokat is érintette
AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  hhaazzáánnkkaatt  ssúújjttóó  tteerrmméésszzeettii,,  iippaarrii  kkaattaasszzttrróóffáákk  kköövveett--
kkeezzmméénnyyeeiinneekk  ffeellsszzáámmoolláássaa  aa  kkaattaasszzttrróóffaavvééddeelleemm  hheellyyttáálllláássáátt  ééss  mmûû--
kkööddõõkkééppeessssééggéétt  bbiizzoonnyyííttoottttaa,,  áámm  eeggyybbeenn  rráávviilláággííttootttt  aazzookkrraa  aa  mmûûkköö--
ddéésstt  bbeeffoollyyáássoollóó  jjooggii  ééss  sszzeerrvveezzeettii  kköörrnnyyeezzeettrree  iiss,,  aammeellyyeekk  ááttaallaakkííttáássaa
mméégg  hhaattéékkoonnyyaabbbbáá,,  sszzeerrvveezzeetttteebbbbéé  tteehheettii  aa  mmuunnkkaavvééggzzéésstt..  EEzzéérrtt  aa  kkaa--
ttaasszzttrróóffáákk  eelllleennii  vvééddeekkeezzééss  tteelljjeess  rreennddsszzeerree  mmeeggúújjuulltt  hhaazzáánnkkbbaann  jjaannuu--
áárrttóóll..  EEnnnneekk  kkeerreettéébbeenn  aa  ttûûzzoollttóóssáággookk,,  aa  ppoollggáárrii  vvééddeelleemm  ééss  ––  mmiinntt  úújj
sszzeerreeppllõõ  ––  aazz  iippaarrbbiizzttoonnssáágg  hhiivvaattáássooss  áálllloommáánnyyaa  eeggyy  eeggyyssééggeess  rreennddvvéé--
ddeellmmii  sszzeerrvvbbeenn,,  aa  BBeellüüggyymmiinniisszzttéérriiuumm  aalláá  ttaarrttoozziikk,,  áállllaammii  iirráánnyyííttáássssaall
mmûûkkööddiikk..  AA  hhaattéékkoonnyy  ffeellaaddaattvvééggzzéésstt  sszzoollggáállóó  sszzeerrvveezzeettii  ffeellééppííttééss  áápprrii--
lliissrraa  ttéérrssééggüünnkkbbeenn  iiss  mmeeggvvaallóóssuulltt..

AAzz  úújj  iiggaazzggaattóó,,  ddrr..  FFaarrkkaassiinnsszzkkii
LLóórráánntt  ttûûzzoollttóó  aalleezzrreeddeess
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Az atomerõmû tûzoltói is tag-
jai voltak annak a magyar kuta-
tó-mentõ csapatnak, amely a
lengyelországi Podkarpackie ré-
gióban lévõ Nowa Deba telepü-
lésen, az EU Carpathex elneve-
zésû ötnapos komplex nemzet-
közi katasztrófavédelmi gyakor-
laton képviselte hazánkat. 

Az erõmûves csapatot
SScchhrreeiinneerr  IIssttvváánn – kárelhárítási és
mûszaki mentési vezetõ – dirigálta,
SSzziinnttaaii  LLáásszzllóó,,  PPeesszztteerriicczz  RRaajjmmuunndd,,
SSzzaabbóó  TTaammááss,,  VVáánnccssooddii  TTiibboorr,,
FFaarrkkaass  JJóózzsseeff,,  WWoollff  IIssttvváánn  és
CCsseehh  JJáánnooss erõsítette.

A több színtéren zajló, fõként
a vegyi, biológiai, radiológiai és
nukleáris típusú fenyegetettségre
alapozott gyakorlatra a 23 fõs
magyar katasztrófavédelmi csa-
pat a felszerelések, eszközök
mellett két mentõkutyát is magá-
val vitt. A résztvevõk száma meg-
haladta az ezer fõt. A gyakorla-
ton Lengyelország, Szlovákia,
Csehország, Ukrajna és Magyar-
ország mellett részt vettek az Eu-
rópai Unió szervezetei is.

Az elsõ szimulációs gyakorlat-
ban az alapfeltételezés szerint
egy város pályaudvara közelé-
ben futballszurkolókat szállító

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

kén és peszticid volt, amelyek
több vagonból szivárogtak. A
lengyel hatóságok a magyar ve-
szélyhelyzeti felderítõ csoport
segítségét kérték. 

Egy másik terepgyakorlat al-
kalmával a mentõcsapatunkat
egy ipartelepen kialakult kár-
eseményhez riasztották. Itt a
magyar alakulatnak egy gázrob-
banás következtében megron-
gálódott, többemeletes épület-
csarnok romjai között kellett sé-

rültek után kutatva átvizsgálnia
a helyszínt. Utána újabb riasz-
tást kapott csapatunk egy vonat-
balesethez és egy komplex kár-
eseményhez. Az utolsó napon
rendezett bemutatón ismét a
szurkolókat szállító vonat bal-
eseténél a magyar csapatnak a
szervezõk központi szerepet ad-
tak, hiszen a gyakorlatot a tûzol-
tó alegységünknek kellett meg-
kezdenie, akik a személyszállító
vonathoz két védõsugarat sze-

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 szak-
mai versenyt nyert Baján az
Atomerõmû Tûzoltóság. Az
Atomix Kft. berkein belül dolgo-

zó lánglovagok negyedszer in-
dultak el és harmadszor nyertek
ezen a megmérettetésen.

SScchhrreeiinneerr  IIssttvváánn tûzoltási és
mûszaki mentési vezetõ elmond-
ta, hogy három különféle fel-
adat várt a versenyzõkre. Elõ-
ször a gépkocsivezetõknek kel-
lett bizonyítani elméleti és gya-
korlati felkészültségüket, elõbbit
KRESZ-totó, utóbbit rutinpályán
kijelölt feladatsor végrehajtásá-
val. Ezt egy életmentéssel kom-
binált mûszaki mentési feladat
követte, végül a „klasszikus” tûz-
oltói próbatétel: egy többszintes
égõ házból kellett embereket
menteni és természetesen a tü-
zet eloltani.

Az Atomerõmû Tûzoltóság ki-
próbált csapattal érkezett Bajá-
ra, a PPeesszztteerriicczz  RRaajjmmuunndd által
vezetett hatfõs legénység több
helyütt öregbítette már a paksi
atomerõmû és az Atomix Kft.
hírnevét. Ez alkalommal az erõ-
mûves lánglovagok a létesítmé-
nyi tûzoltóságok mezõnyében
remekeltek.

Remekeltek az atomerőmű lánglovagjai
AAzz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõ  uuggyyaannccssaakk  aakkttíívvaann  tteelltt  aazz  aattoommeerrõõmmûûvveess  ttûûzzoollttóókk
sszzáámmáárraa..  AAlliigghhooggyy  mmaagguukk  mmööggöötttt  ttuuddttáákk  ppééllddááuull  aazz  aauugguusszzttuuss  vvééggii
ccssooppaakkii  mmeennttõõss  vveerrsseennyyeenn  vvaallóó  ssiikkeerreess  sszzeerreepplléésstt,,  sszzeepptteemmbbeerrbbeenn  mmáárr
aa  mmeeggyyeeii  sszzaakkmmaaii  mmeeggmméérreetttteettéésseenn,,  rrööggttöönn  uuttáánnaa  ppeeddiigg  eeggyy  nneemmzzeett--
kköözzii  ggyyaakkoorrllaattoonn,,  mmaajjdd  aa  lléétteessííttmméénnyyii  ttûûzzoollttóóssáággookk  sszzaakkmmaaii  vveerrsseennyyéénn
vveetttteekk  rréésszztt..

Egy káresemény hatékony kezelé-
se nagyban függ a felelõs pa-
rancsnok gyors, szakszerû dönté-
seitõl. Ezek a döntések jellemzõen
nagy pszichikai terhelés mellett,
rövid idõ alatt, nagyszámú infor-
mációt figyelembe véve kell, hogy
megszülessenek. Lényeges tehát,
hogy milyen támogatást kap a fe-
lelõs parancsnok a mentés, kár-
felszámolás irányítása során. Kü-
lönösen fontos ez a Paksi Atom-
erõmûben, hiszen egy rossz dön-
tés következményei beláthatatla-
nok lehetnek. 

Pakson az Atomerõmû Tûzoltó-
ság több éves elemzõ, felkészülõ
munka után döntött úgy, hogy a
kárhely parancsnok tevékenységét

informatikai megoldásokkal is tá-
mogatja. Ennek érdekében kiala-
kítottak egy speciális jármûvet,
amely számítógépekkel, nagy
képernyõkkel, kommunikációs
eszközökkel felszerelve vonulhat a
káreseményhez. Így lehetõvé válik
a mûveletek taktikai helyszínrajz
szintû tervezése és nyomon köve-
tése, az elvégzendõ feladatok lis-
tájának szituáció-függõ, gyors
összeállítása, a végrehajtás moni-
torozása, az együttmûködõ szer-
vek automatizált tájékoztatása,
stb. A fejlesztés nagymértékben
járul hozzá az esetleg kialakuló
káresemények gyors, eredményes
kezeléséhez, az atomerõmû biz-
tonsági szintjének emeléséhez. 

Informatikai támogatás 
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Kecskeméti Városgazdasági Kft.
Kecskemét, Béke fasor 71/A

Tel.: 76/501-910 � Fax.: 501-915 � e-mail: titkarsag@vg-kft.hu

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

pénteken: 8-tól 12 óráig 

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

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

Tûzvédelmi szolgáltatásaink:
� tûzvédelmi tervezés � tûzvédelmi dokumentációk készítése
� tûzvédelmi oktatás � tûzvédelmi szakvizsgáztatás
� 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

javítás, árusítás, hitelesítés

TÛZVÉDELMI
ESZKÖZÖK

TÜKÉSZ KFT
Bejárat: Kecskemét, Mindszenti krt. 29-nél

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

TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 

– Mit jelent a teljes körû tûzvédel-
mi szolgáltatás? – Kérdésünkre a
választ így összegezte Borsos Tibor
cégvezetõ:

– Szerzõdés keretében a partne-
rünknél elvégezzük az összes tûzvé-

delmi feladatot, az oktatástól a
szükséges dokumentumok elkészíté-
séig, naprakészen tartásáig, és biz-
tosítjuk a tûzvédelmi eszközöket.
Több jelentõs kecskeméti cég évek
óta igényt tart szolgáltatásainkra

(Univer, Graboplast, Phoenix
Mecano, Malom Center stb.).

– Eseti megbízással szakmai okta-
tásokat tartunk, tûzvédelmi szabály-
zatot készítünk, és szemlét végzünk,
melyben felhívjuk a megbízó figyel-
mét a tûzvédelmi szabálytalansá-
gokra, azok kijavításának módjára.

–  Vállalkozásunk regisztrációt
szerzett a felnõttoktatási tevékeny-
ségre, így rendszeresen tartunk tûz-
védelmi szakvizsga felkészítéseket és

vizsgáztatásokat. A hallgatók az ok-
tatási tananyagot a honlapunkról
letölthetik.

– Építész tûzvédelmi szakértõként
részt veszünk a tervezés során a tûz-
védelmi követelmények meghatáro-
zásában, a tervet leegyeztetve az il-
letékes hatósággal. 

– Tûzvédelmi Szolgáltató Iro-
dánkban, az Északi térfal elsõ eme-
letén – bejelentkezés esetén – tudjuk
fogadni partnereinket.

Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás
AA  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt  mmûûkkööddõõ  kkeeccsskkeemmééttii  TTûûzzvvééddeellmmii  SSzzoollggáállttaattóó
IIrrooddaa  tteelljjeess  kköörrûû  sszzoollggáállttaattáásstt  nnyyúújjtt  ppaarrttnneerreeiinneekk..  BBoorrssooss  TTiibboorr  ccééggvvee--
zzeettõõ  11998822  óóttaa  ffooggllaallkkoozziikk  ttûûzzvvééddeelleemmmmeell  ((ttûûzzvviizzssggáállaattii  ééss  ééppííttéésszz  ttûûzz--
vvééddeellmmii  sszzaakkéérrttõõ)),,  BBoorrssooss  VViikkttoorr  ttûûzzvvééddeellmmii  sszzaakkmméérrnnöökk  ééss  ttaannáárr,,  BBoorr--
ssooss  IIllddiikkóó  ppeeddiigg  kköözzééppffookkúú  ttûûzzvvééddeellmmii  vvééggzzeettttssééggggeell  rreennddeellkkeezziikk,,  ééss  aazz
iirrooddaavveezzeettõõii  ffeellaaddaattookkaatt  llááttjjaa  eell..  

TTûûzzoollttóó  nnaappii
öösssszzeeáállllííttáássuunnkk  ttáámmooggaattóóii::

Orgovány és vidéke   
Takarékszövetkezet Hilti Szerszám Kft.

Kádár
Környezet-
védelmi Kft.
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DDeekkoorráácciióóss  kkiivviitteelleezzõõnneekk
jjooggoossííttvváánnnnyyaall,,  sszzeerreellééssii  ggyyaakkoorrllaattttaall

mmuunnkkaattáárrssaatt  kkeerreessüünnkk..  

TTeell..::  3300//99442200--660000

MUNKALEHETÕSÉG

KKeeccsskkeemméétt  bbeellvváárroossáábbaann telje-
sen felújított, 1 szobás, föld-
szinti, összkomfortos lakás,
bútorozva vagy anélkül, igé-
nyes bérlõnek – egy vagy két
fõ részére – hosszú távra ki-
adó. 
Érdeklõdni: 06-20/962-6279

❋  ❋

EEllaaddóó  KKeeccsskkeemmééttttõõll  40 km-re
Tószegen a horgásztótól 20

m-re egy 800 négyzetméteres
hobby, építési telek. 
Irányár: 500 ezer forint         
Érdeklõdni: 06-20/525-2933

❋  ❋

MMááttrraasszzeennttiimmrréénn a Silver Club
Hotelben eladó 1 szobás,
amerikai konyhás, teraszos
apartman 1 hetes üdülési jo-
ga. Cserélhetõ Hajdúszobosz-
lói, Soproni és Harkányi üdü-
lési jogra. 
Irányár: 400 ezer forint 
Érdeklõdni: 06-20/929-0200

APRÓHIRDETÉSEK

Elszomorítóak azok a gyalázatos,
rasszista pingálmányok, amelyek
középületeink, lakótelepeink házfa-
lain újabban megjelennek. Egy
ilyen fal mellé hívta meg az érdek-
lõdõket a minap Király József kecs-
keméti városatya egy demonstráci-
óra, amelyen a koncentrációs tábo-
rokba elhurcoltakra emlékeztek. 

– A múlt levitézlett, bukott és gyil-
kos eszméi, gonosz és aljas ideoló-
giái ismét megjelentek a politiká-
ban és a köztereken napjainkban.
Az antiszemitizmus, a gyûlöletbe-

széd egyértelmû elítélése nem párt-
állás, nem ideológiai meggyõzõdés
kérdése, hanem erkölcsi kötelesség
– mondta KKiirráállyy  JJóózzsseeff, rámutatva
arra, hogy 1941 és 1945 között
Kecskemétrõl és környékérõl négy-
ezer embert hurcoltak el, s csak 72-
en tértek vissza. 

A megemlékezést követõen, a
demonstráció fiatalabb résztvevõi –
mintegy tiltakozásként – különbözõ
módszerekkel igyekeztek eltüntetni
vagy letakarni ezeket a szégyentel-
jes falfirkákat.  

Megemlékezés a falfirkáknál
A Balaton és a Gõzhajó utca
közötti területen kialakított 63
négyzetméteres parkban – amit
a városi közgyûlés kezdeménye-
zésére hoztak létre, átadták a
napokban Kecskemét elsõ ku-
tyajátszóterét. SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaa--
kkii  KKllaauuddiiaa alpolgármester be-
szédében köszönetet mondott a
kivitelezésért TTõõzzsséérr  JJuuddiittnak, a
Menhely az Állatokért és Kör-

nyezetünkért Alapítvány elnöké-
nek, aki a teljes munkafolyama-
tot koordinálta. Hozzátette: ed-
dig csak a fõvárosban volt lehe-
tõségük a gazdáknak arra, hogy
külön kialakított térre vigyék
kedvenceiket játszani, ám ezen-
túl Budapest után elsõként Kecs-
keméten is lesz módjuk méltó
körülmények között futkosniuk a
kutyáknak. 

Kedvenceink játszótere
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Húsvétkor indult a szezon Bugacpusztán
A szeszélyes április ezúttal a korai húsvéttal hozta el a szezonnyitást Bugacpusztán. Mint azt Kovács Zoltán-
tól, a Bugac Puszta Kft. ügyvezetõjétõl megtudtuk, az ünnepen sokan ellátogattak hozzájuk, és az idei sze-
zonban – 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:

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

Április 27-tõl május 6-ig
SPÁRGA NAPOK

Május 27. (vasárnap)
GYEREKNAP

Június 23. (szombat) 
SZENT IVÁN NAP

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

Üdülési csekket,
SZÉP kártyát, 

étkezési jegyet 
elfogadunk!

❖ Az év legrövidebb éjszakája
❖ Természetismereti és népi 

játszóház
❖ Lovasbemutató
❖ Õshonos állatok
❖ Pusztai romantika
❖ Éjszakai lovas kocsi túra
❖ Lángra kél Szent Iván tüze 
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Az igazi ínyencek hétrõl hétre figye-
lemmel kísérik, hogy milyen aktuá-
lis specialitás szerepel a Lajosmizsei
Tanyacsárda naptárában. Míg pél-
dául a farsangi idõszakban a kelt
tészták, fánkok voltak
napirenden, a követ-
kezõ hetekben a ta-
vasz hírnökeire, közöt-
tük a spárgára, borsó-
ra, újburgonyára, spe-
nótra, sóskára, új-
hagymára vár fõsze-
rep. GGaarraacczzii  JJáánnooss
Venesz-díjas mesterszakács megkü-
lönböztetett figyelmet fordít arra,
hogy az étlapot mindig színesítse a
kiváló minõségû, szezonális hazai
termékek felhasználásával készülõ
választékokkal. 

– A törzsvendégek már elõre
tudni szeretik, mi lesz a következõ

hétvégénk tematikája. Vannak év-
rõl évre visszatérõ kedvencek,
mint például a tarajosok napja, a
borjúhúsból, illetve a halból ké-
szült ételek gazdagabb kínálata.

Ilyenkor a nagy klasszikusokat –
mint például a kakaspörkölt, vagy
a Sobri-féle halászlé – megtartjuk,
de mindig tartogatunk valami új-
donságot, meglepetést is. Híve
vagyok a folyamatos megújulás-
nak, ugyanakkor azt is szeretném,
hogy a magyar konyha nagyon

híres, régi, jól bevált ételei is meg-
maradjanak az utókornak. Vissza-
térõ vendégeink többsége szíve-
sen tesz próbát egy-egy újdonság-
gal, de ragaszkodnak azokhoz a

megszokott kedvencekhez is,
amelyeket kezdetektõl szívesen fo-
gyasztanak nálunk.

– Manapság, a számítógépek vi-
lágában, 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 meg-
ingathatatlan helye van például a
májgaluska és a ragulevesnek, de
a mama receptje szerint készülõ
tejespite dobogós helyéhez sem
férhet kétség. A bõségtálunk a re-
formkonyha divatját túlélve tartja
magát a legkeresettebb ételek kö-
zött. Gyorsan népszerûvé váltak a
szürke marha és mangalicahús fel-
használásával készült ételek is.
Ilyen például a baconbe tekert
mangalica szûz, vagy a gombás
szürke marha ragumártással,
zsemle- vagy szalvétagombóccal.
De idõtálló a népszerûsége a ci-
gánypecsenyének meg a tanyabor-
dának is, és nem maradhat ki a
sorból a disznótorosunk, illetve a
Csárdagazda kedvence sem.

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

Lajosmizsei Tanyacsárda 

Hagyományos és reformételek gazdag kínálata

AAzz  úújj  kkeeccsskkeemmééttii  MMeerrcceeddeess--ggyyáárr  üünnnneeppssééggéénn  iiss  aa  TTaannyyaaccssáárrddaa  rreemmeekk  ccssaappaattaa  ffõõzzöötttt

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 kínál-
ta a legényeket.

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

tanyacsarda@tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu
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Kedvezményes pihenés
a hévízi***Ágnes Hotelben

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

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 regge-
livel, fürdõházunk komplett Wellness-rész-
legének korlátlan használatával (feszített
víztükrû fedett medence, finn szauna,
pezsgõfürdõ, sókamra), ingyenes Wi-Fi
hozzáféréssel, ingyenes, zárt parkoló
használatával 26.900 Ft-tól  (+ idegen-
forgalmi adó 420 Ft/fõ/éj).

A szabad helyek függvényében 
szobafoglalás, egyeztetés a szálloda 

recepcióján lehetséges.

DON PULI
Pizza szolgálat

�� Pizzák
�� Spagettik
�� Frissensültek
�� Bab ételek
�� Gyros tál 

görög salátával

Nyitva:
mindennap
11−23 óráig

76/717−075

– Természetesen nem csak el-
méleti, gyakorlati tapasztalatok is
motiváltak, hiszen hét évet óvónõ-
ként dolgoztam a fõiskola gyakor-
ló óvodájában. Másodállásban
pedig több mint tíz éven át szerez-
hettem terápiás tapasztalatokat a
Kecskeméti Nevelési Tanácsadó-
ban. Közben családterápiát foly-
tattam és folytatok ma is gyerekek,
családok megsegítésére – nyilat-
kozta lapunknak a 15 éves fennál-
lását ünneplõ Aranykapu Óvoda
fenntartója, szakmai vezetõje.

––  AAzz  eellmméélleettii  iissmmeerreetteekkeenn  ééss
ggyyaakkoorrllaattii  ttaappaasszzttaallaattookkoonn  ttúúll,,
vvaann--ee  vvaallaammii,,  aammiittõõll  eeggyyeeddii  aazz
öönn  iinnttéézzmméénnyyee??

– Úgy vélem, hogy az elõbbiek
sajátos tartalmi és szervezeti in-
tegrációja, rendszerbetétele,
szakmámra hangolt személyisé-
gem és a generációkon átívelõ
alkotóerõ ad az óvodánknak
egyfajta egyediséget. Nagyon
fontos a nevelõtestületünk felké-
szültsége – egykor mindannyian a
tanítványaim voltak. – Kollégáim

értékrendjében is fontos az ere-
detiség, a rugalmasság, a har-
mónia keresése a környezet és az
ember között, valamint a gyere-
kek teljes elfogadása, fejlõdésük-
be vetett hite és a megsegítés
késztetése.

––  AA  hhaarrmmóónniiaa  aazz  eemmbbeerr  ééss  aa
kköörrnnyyeezzeettee  kköözzöötttt  mmiitt  jjeelleenntt  aazz
AArraannyykkaappuu  ÓÓvvooddáábbaann??

– Az egymáshoz való viszo-
nyok ápolását a szülõ – gyerek,
gyerek – gyerek, szülõ – pedagó-
gus – gyerek kapcsolatokban.
Sokan nem is gondolnák, hogy
milyen fontos az õserõk (tûz, víz,

föld, levegõ) tisztelete a környe-
zetünkben. Nálunk a tûz például
feléled szinte minden nagyobb
ünnepünkön a búbos kemen-
cénkben, ahol kenyér, lángos,
kürtös kalács és Manyika nagy-
mama keltkalács csodái pirosod-
nak. A kemence mellett a kis ker-
ti tavunk aranyhalaknak ad ott-
hont, vízililiomok és tavirózsák

pompáznak benne. Levegõnk a
kertvárosi környezetben tisztának
mondható. A kemence szom-
szédságában lévõ sószoba pedig
segíti a légutak átjárhatóságát, a
könnyebb levegõvételt. Az elõ-
kert földjét felnõttek és gyerekek
egyaránt gondozzák. Szépen virí-
tanak benne a tavaszi, nyári virá-
gok és a fûszernövények is. 

––  MMiillyyeenn  vviisssszzaajjeellzzéésseekkeett  kkaapp--
nnaakk  aa  mmuunnkkáájjuukkrróóll??

– A régi és a jelenlegi óvodá-
soktól, szülõktõl kapott visszajel-
zések a legnagyobb motiváló
erõk. A legjobb jelzõ a gyerekek-
ben megszületett bizalom, amely-
nek 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 óvo-
dánkba szülõként gyermekeiket.

A születésnapi ünnepre han-
goló április 27-én 16 órától el-
méleti elõadással és gyakorlati
bemutatóval indul, 28-án pedig
táncos vidám együttlétre várjuk
az érdeklõdõket 9.30-tól az
Aranykapu Óvodába, Kecske-
méten a Mikszáth Kálmán körút
86. szám alá. 

EElléérrhheettõõsséégg::  7766//448844--441100

Jubiláló neves intézmény

Boldog szülinapot Aranykapu Óvoda!
MMáássffééll  éévvttiizzeeddddeell  eezzeellõõtttt  aa  sszzaakkmmaaii  éélleettúútt  ssoorráánn  ffeellhhaallmmoozzootttt  ttaappaasszz--
ttaallaatt,,  aa  kkuuttaattóó--  ééss  ttuuddoommáánnyyooss  mmuunnkkaa,,  iilllleettvvee  aazz  eeggyymmáásstt  eerrõõssííttõõ
kkééppzzeettttssééggeekk  ((óóvvooddaappeeddaaggóógguuss,,  ppsszziicchhoollóógguuss,,  ccssaallááddtteerraappeeuuttaa))
kkéésszztteettttéékk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ddrr..  CCsseerrttõõ  AArraannkkáátt  aarrrraa,,  hhooggyy  eeggyy  oollyyaann  óóvvoo--
ddáátt  vvaallóóssííttssoonn  mmeegg,,  aammiillyyeett  ppééllddaakkéénntt  kkééppzzeelltt  eell,,  mmiikköözzbbeenn  aazz  óóvvóó--
nnõõkkééppzzõõbbeenn  ttaannííttootttt..  

RReeppüüllnneekk  aa  jjóókkíívváánnssáággookk
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UUjjhheellyyii  SSáánnddoorr a tulajdonosok
nevében tájékoztatta lapunkat, kör-
bevezetve bennünket a gõzerõvel
épülõ hotelben és csárdában. Köz-
ben megtudtuk, hogy a megnyitót
május hónapban tervezik. A hotel
egy háromcsillagos superior kate-
gória, csak a szobák mérete miatt
nem kapta meg a négycsillagos mi-
nõsítést, de a szolgáltatásokban lé-
nyegi eltérés nincs. Az elsõ ütem-
ben 13 szoba várja a vendégeket:
kilenc kétágyas és négy egyágyas.
Több kétágyas szo-
ba 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 gyógy-
matrac, mind ma-
guktól értetõdõek.

Miért pont a Liza nevet kapta a
hotel? – Egy könnyen megjegyez-
hetõ, kiejthetõ, nemzetközi nevet
kerestek, amihez a tulajdonos fele-
sége, Erzsébet adta az ihletet. Ven-
déglátónk azt is elárulja, hogy mi-
ért aqua: Az udvaron egy külsõ,
26-28 fokos, míg az alagsorban
egy belsõ, 32 fokos vízzel teli me-
dence van. Ez utóbbi körül számos
kényelmi szolgáltatás vehetõ
igénybe: Kneipp medence, sóbar-
lang, jacuzzi, finn- és infraszauna.
Mindez egy, az alagsortól levá-
lasztott részben, igény esetén akár
külön is bérelhetõ pár órára, el-
zárva a világ és a szálloda többi
részétõl. Ugyanitt különféle masz-
százs is igénybe vehetõ, kinek-ki-
nek kényelmi és egészségügyi igé-
nyei szerint.

Az alagsorban található egy retro
bár is biliárdasztallal. Mellette egy
70 fõ befogadására alkalmas kon-
ferencia és rendezvényterem, ami-
ben komoly szakmai továbbképzé-
sek éppúgy megrendezhetõek, mint
egy diszkó vagy baráti parti. Akár
egymást közvetlenül követve, alig
félórás technikai szünet és átrende-
zés után. 

Természetesen a teljes alagsor úgy
lett kialakítva, hogy az itteni szolgál-
tatások a szállóvendégeket egyálta-

lán ne zavarják, akik az emeleti szo-
báikban pihennek. A földszinten ta-
lálható a hotel recepciója és bárja
egy kis kandallós kávézó sarokkal –
a torony alatt –, mellette szuvenír-
bolttal, ahol nemcsak helyi termékek,
ajándékok vásárolhatóak majd, ha-
nem az otthonfelejtett fogkrém vagy

fürdõruha is pótolható. Mindemellett
az épület földszintjének nagyobb ré-
szét a Fehér Akác Csárda foglalja el,
amelynek kicsi, ámde korszerû és
nagy kapacitású konyhájában finom
ételek várják a betérõ és szállóven-
dégeket, hogy igazi romantikus csár-
dahangulatban áldozhassanak a
gasztronómia oltárán.

Ha ez még mind nem elég, ak-
kor a vendéglátóhely udvara is tar-
togat számos meglepetést a már
említett szabadtéri medencén kívül,
amihez a jacuzzin túl tartozik egy
bár és egy napozó rész is, amiknek
igénybevétel-
éhez el sem kell
hagyni a me-
dencét. Ennek
szomszédságá-
ban egy 18 lyu-
kú, egyedileg
tervezett és épí-
tett mini golfpá-
lya van, mellette
foci-, íjász-, bo-
csa-, strandröp-
labda- és lovas-
pálya várja a sportolást kedvelõket.
Csak hogy minden vendég úgy
érezze, övé a pálya!

Mindemellett fedett grillezõ hely is
van itt kemencével, nemcsak nyári sü-
tögetésekhez, hanem azok számára
is, akik szerint a disznóvágás a leg-
szebb helyi téli sport. Van ezen túl fel-
lépõ hely helyi népi együttesek szá-
mára is, továbbá egy fedett borozó
pince, ami számos baráti, családi
vagy céges összejövetelnek adhat he-
lyet úgy, hogy akár egy felszabadul-
tabb dorbézolás se zavarja a szálló-
vendégeket.

Megszállni nemcsak a hotelben
lehet, hanem akár a kemping rész-
ben is, ahol a lakókocsival érkezõk

kényelmesen és biztonságosan
tölthetik-üríthetik jármûveik tartá-
lyait a zárt parkolóban.

A hotelbe nem csak autóval le-
het egyszerûen érkezni a közeli au-
tópályáról vagy a régi ötös útról,
de megközelíthetõ a városból bi-
ciklivel is a kerékpárúton, vagy lo-
vas kocsin, sõt lóháton is, mivel a
parkolóban külön ló-parkolót léte-
sítettek.

Lajosmizse tehát, egy olyan új
vendéglátóhellyel gazdagodik má-
justól, ami új színt visz fel a város
egyébként jelenleg is igen magas
színvonalú turisztikai palettájára.

Új szín Lajosmizse idegenforgalmi palettáján:
Liza Aqua & Conference Hotel és Fehér Akác Csárda
AA  rrééggii  ööttööss  úútt  mmeennttéénn,,  aa  TTaannyyaaccssáárrddáánn  ttúúll,,  ddee  aa  CCssoorrddááss  bboollttoonn  iinnnneenn,,
eeggyy  nnaaggyy,,  ttoorrnnyyooss  ttééggllaaééppüülleett  aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõkkbbeenn  ffeelléébbrreeddtt  ccssiippkkeerróózzssiikkaa--
áállmmáábbóóll..  AA  ttaalláállggaattáássookknnaakk  ttáámmppoonnttoott  aaddvvaa,,  eeggyysszzeerr  ccssaakk  mmeeggjjeelleenntt  aa
hhoommllookkzzaattoonn::  LLiizzaa  AAqquuaa  HHootteell..  SS  ééppüülltt,,  sszzééppüülltt  ttoovváábbbb,,  vváállssáágg  iiddee  vvaaggyy
ooddaa..  TTaavvaallyy  õõsssszzeell  aa  tteelleeppüüllééssrreennddeezzééssii  tteerrvv  mmóóddoossííttáássáábbaann  iiss  mmeeggjjee--
lleenntt,,  ss  bbáárr  aa  kkééppvviisseellõõkk  eelléégg  sszzkkeeppttiikkuussaakk  vvoollttaakk,,  sszzeerreennccsséérree  nneemm  ffoojjttoott--
ttáákk  eell  ccssíírráájjáábbaann  aa  vváállllaallkkoozzáásstt..  MMiivveell  sszzéépp  aapprráánnkkéénntt  kkeezzddtteekk  mmeeggjjeelleenn--
nnii  aazz  úújj  lléétteessííttmméénnnnyyeell  kkaappccssoollaattooss  hhiirrddeettéésseekk  hhoonnllaappuunnkkoonn  iiss,,  úúggyy  ggoonn--
ddoollttuukk,,  uuttáánnaa  jjáárruunnkk,,  mmii  iiss  ééppüüll  vvaallóójjáábbaann  aazz  aallssóóllaajjoossii  hhaattáárrbbaann..
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NAGYSZÍNHÁZ
2. szerda 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Grimm b.

17.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ  bérletszünet 

3. csütörtök 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Mikszáth K. b.

4. péntek  19.00 BUBORÉKOK Bessenyei Gy. b.

5. szombat 15.00 BUBORÉKOK Honthy H. b.

19.00 BUBORÉKOK Csortos Gy. b.

6. vasárnap 19.00 BUBORÉKOK Jászai M. b. 

8. kedd 17.00 BÁNK BÁN Latinovits Z. b.

9. szerda 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Illyés Gy. b.

10. csütörtök 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Weöres S. b.

11. péntek 19.00 BUBORÉKOK Németh L. b.

12. szombat 19.00 BUBORÉKOK Arany J. b.

13. vasárnap 15.00 BUBORÉKOK Gombaszögi E. b. 

15. kedd 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Gárdonyi G. b.

19.00 BUBORÉKOK Gózon Gy. b. 

16. szerda 19.00 BUBORÉKOK Latabár K. b.

17. csütörtök 19.00 BUBORÉKOK Apáczai Cs. J. b.  

18. péntek 19.00 BUBORÉKOK Blaha L. b.  

19. szombat 11.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ bérletszünet

16.00, 19.00 A RÉGI HÁZ bérletszünet  

20. vasárnap 19.00 Liliomfi – ExperiDance produkció 

22.kedd 19.00 BUBORÉKOK Dajka M. b.   

23. szerda 19.00 BUBORÉKOK Kiss M. b.

24. csütörtök 19.00 BUBORÉKOK Nagy L. b.  

25. péntek 19.00 BUBORÉKOK Ódry Á. b.   

26. szombat 14.00-17.00 GYERMEKNAPI CSALÁDI DÉLUTÁN

19.00 BUBORÉKOK Berky L. b.  

27. vasárnap 11.00, 14.00 POPEYE – Budapest, RAM Colosseum

29. kedd   19.00 BUBORÉKOK Páger A. b.   

30. szerda 19.00 BUBORÉKOK Törzs J. b.

31. csütörtök 19.00 ESTeM Díjátadó Gála   

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
2. szerda 19.00 PILLANTÁS A HÍDRÓL

3. csütörtök 19.00 PILLANTÁS A HÍDRÓL

8. kedd 19.00 BOLDOGTALANOK

12. szombat 15.00 AMAZONOK

3. vasárnap 19.00 AMAZONOK 

17. csütörtök 19.00 PILLANTÁS A HÍDRÓL

20. vasárnap 15.00 BOLDOGTALANOK

25. péntek 19.00 Pölös János és Szép Bence kabaréja

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
1. kedd  15.00, 19.00 VACSORA NÉGYESBEN  

6. vasárnap 15.00 BÁNK BÁN  

9. szerda 19.00 BÁNK BÁN  

10. csütörtök 19.00 BÁNK BÁN  

19. szombat 19.30 VACSORA NÉGYESBEN – Budapest, Thália Stúdió

20. vasárnap 19.30 VACSORA NÉGYESBEN – Budapest, Thália Stúdió 

26. szombat 15.00 KARAMAZOV TESTVÉREK  

27. vasárnap 19.00 KARAMAZOV TESTVÉREK  

30. szerda 16.00 BÁNK BÁN 

A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ májusi MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. � Tel.: 501−170 � e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu � www.kecskemetikatona.hu

Az idényjellegû újdonságok felõl
érdeklõdve, CCssiizzmmaaddiiaa  LLáásszzllóó
étteremvezetõ elmondta, hogy ét-
termük udvari terasza – mely épü-
letszárnyakkal ölelt, idilli zöld szi-
get – már megnyílt és új bútorza-
tot kapott. Itt akár száz vendéget
is le tudnak ültetni a hatalmas
napernyõk alatt a melegebb hó-
napokban, lehetõséget kínálva
grill-partiknak, családi, baráti,
céges rendezvényeknek is. Az ét-
teremben fél éve hangulatos élõ-
zenével kedveskednek a vacsorá-
zóknak, egy kiváló bárzongorista
közremûködésével, aki majd a te-
rasz vendégeit is szórakoztatja a
nyári szép estéken. 

A különbözõ konferencia ren-
dezvények mellett – amelyek iránt
csökkent az érdeklõdés a gazda-

sági válság miatt az utóbbi idõben
– a szalagavatók, ballagások al-
kalmával szervezett családi ebé-
deket az esküvõk, lakodalmak kö-
vetik május közepétõl kora õszig a
Három Gúnár Rendezvényház-
ban. Ahol igyekeznek teljesíteni a
fiatal pár minden kívánságát, még
egy szép lakosztályt is a rendelke-

zésükre bocsátanak. Elõfordul,
hogy már a kikérés, a vendégek
fogadása is itt történik, és innen
sétál át a násznép a városházi
vagy templomi szertartásra.

Ebben a klimatizált, technikai-
lag remekül felszerelt létesítmény-

ben egyébként – az épület elren-
dezésébõl adódóan – két egy-
mástól független rendezvénynek is
otthont tudnak adni egyszerre úgy,
hogy azok egyáltalán ne zavarják
egymást. Falai között rendszere-
sen Dumaszínház mûködik, gya-
koriak a középkorosztálynak kí-
nált Soma-féle retro diszkók, nó-

taestek, egyéb kulturális rendezvé-
nyek, és örömmel fogadnak min-
den új igényt, kezdeményezést.
Csizmadia László étteremvezetõ
szerint a mérsékelt áraik és a vá-
rosközponti elhelyezkedésük mel-
lett igazi erõsségük a rugalmas-

ság, a nyitott szemlélet, az egyéni
igények maximális figyelembevé-
tele.

A nyár folyamán a Három Gú-
nár külön pavilont mûködtet a
sokszínû városi rendezvények,
fesztiválok alkalmával benépesülõ
fõtéri borutcában, finom tájjellegû
borokat, pálinkákat kínálva.

Sokszínű rendezvények a Három Gúnárban 
Rugalmasan igazodva az egyéni igényekhez

NNaappjjaaiinnkkbbaann  aa  lleeggllááttvváánnyyoossaabbbb  mmeeggúújjuulláásstt  mmuuttaattóó,,  lleeggiimmppoozzáánnssaabbbb
vveennddééggllááttóó  kkoommpplleexxuumm  KKeeccsskkeemméétt  bbeellvváárroossáábbaann  aa  nnééggyyccssiillllaaggooss  HHáá--
rroomm  GGúúnnáárr  HHootteell..  5544  sszzoobbááss  sszzáállllooddáájjaa  ssookkffééllee  sszzoollggáállttaattáásstt  kkíínnáállóó
wweellllnneessss  rréésszzlleeggggeell,,  rreemmeekk  éétttteerrmmee  nnaaggyy  tteerraasssszzaall,,  CClluubb  BBeellllaaggiioo  SSöörröö--
zzõõjjee  jjááttéékklleehheettõõssééggeekkkkeell  ééss  nnééppsszzeerrûû  mmeennüükkkkeell  vváárrjjaa  aa  vveennddééggeekkeett,,  aa
rreennddeezzvvéénnyyhháázzáábbaann  ppeeddiigg  ttööbbbb  sszzáázzaann  hhóóddoollnnaakk  vvaassáárrnnaappoonnkkéénntt  aa
ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  ééllvveezzeetteekknneekk,,  aa  sszzaabbaaddsszzeeddéésseess  rreennddsszzeerrûû  eebbééddeekkeenn..      

AA  CClluubb  BBeellllaaggiioo  SSöörröözzõõbbeenn  aa  nnaappii  mmeennüütt  aa  ggaazzddaagg  kkíínnáállaatt  ééss  aa  sszzoolliidd  áárr  tteettttee  nnééppsszzeerrûûvvéé  
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