Szoboravatás

4-6.
oldal

Izsáki
Tészta
Majális

Izsák egyházainak
papjai is
megáldották ezt
a nagyszabású
rendezvényt.
Felvételünkön
Juhász
Sándorné
társaságában
láthatók.

Jubileumi látogatás Wadowicében
A kecskeméti Boldog Karol Wojtyla Barát ság Központ és – az intézmény névadójának
lengyel szülõvárosa – Wadowice együttmun kálkodásuk, barátságuk ötéves jubileumá hoz érkezett. Ebbõl az alkalomból kecske méti delegáció járt a napokban lengyel ba -

Kecskeméten, a
Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központ elõtti téren május 18án 15 órakor
avatják fel II. János Pál pápa
bronzszobrát. A meghitt ünnepségen Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke (a szobor
adományozója), dr. Zombor Gábor országgyûlési képviselõ, Kecskemét város polgármestere és
Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete mond ünnepi
beszédet, majd dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke szenteli
fel városunk új köztéri szobrát.

Megnyílt a Liza
Wellness Hotel

rátainknál, a II. János Pál bol doggá avatásának évforduló jára rendezett nagyszabású ün nepségen. A baráti találkozó ról részletes beszámoló a 2. ol dalon olvasható!

Lajosmizse, Alsólajos 47/b
Tel: 76/356-820
www.lizahotel.hu
Mindenkit szeretettel várnak.
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Jubileumi látogatás lengyel barátainknál
A kecskeméti Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ és az intéz mény névadójának lengyel szülõvárosa, Wadowice most ünnepli
az együttmunkálkodásuk és barátságuk ötödik évfordulóját. A
kecskemétieket meghívták a lengyel testvérvárosba, hogy közösen
ünnepeljék meg május elején II. János Pál pápa boldoggá avatá sának évfordulóját. Farkas P. József, a Wojtyla Ház vezetõje is
részt vett a látogatáson, az alábbiakat nyilatkozva lapunknak:

kemét új plébánosa, dr. Jeney
Gábor, aki elõször találkozhatott Wadowice
szintén újonnan
beiktatott plébánosával,
Ks.
Stanislaw Jaœkowiec-csel. Lapunknak
elmondta, hogy
igen nagy megtiszteltetés volt
számára ez a látogatás,
és Hódolat a nagy pápa ereklyéje elõtt: Ewa Filipiak,
Wadowice polgármestere és Farkas P. József,
számtalan szép
a kecskeméti Wojtyla Ház igazgatója
élménnyel gazdagodott. Különösen a II. János Pál pápa bol- látogatás, amelynek során
doggá avatásának elsõ évfor- megtekinthették egy kápolnádulója alkalmából megtartott ban II. János Pál pápa vérszentmise és az azt követõ kör- ereklyéjét, valamint a püspöki
Tízezer ember vett részt a wadowicei körmeneten, amelyet II. János
menet maradt számára emléke- palotában az emlékkiállítást.
Pál pápa boldoggá avatásának elsõ évfordulóján szerveztek
zetes. Valamint a Krakkóban tett Dr. Jeney Gábor elárulta, hogy
wadowicei plébános kollégáját
meghívta Kecskemétre, egy vi– Ez a Wadowicében töltött
szontlátogatásra, ami reményei
néhány nap ugyancsak remek
szerint még ezen a nyáron megalkalmat nyújtott a barátságunk
valósulhat. A lengyelországi úttovábbi elmélyítésére. Ewa
nak köszönhetõen talán egy régi
Filipiak polgármester asszonnyal
álma is valóra válhat, s a Nagysorra is vettük az ötéves jubileutemplom egy II. János Pál pápa
munk kapcsán az együttmûköereklyével gazdagodhat. Dr. Bádésünk legfontosabb mérföldköbel Balázs érsek közvetítésével
veit, és örömmel állapítottuk
már jelezte ezt az igényüket
meg, hogy már nem csak egyháStanislaw Dziwisz krakkói bíboros
zi szinten vannak szoros kapcsofelé, s kedvezõ válasz esetén halataink, közös programjaink. A
marosan a hívek is megcsodálkecskeméti és wadowicei fiatalok
Dr. Jeney Gábor plébános együtt misézett Jan Skodon krakkói
hatnak egy valódi pápai ereklyét
között – köszönhetõen az Európa
helyettes püspökkel
szeretett templomukban.
Jövõje Nemzetközi Gyermek- és
Ifjúsági Találkozónak is – sok barátság szövõdött. A különbözõ mûvészeti csoportok mellett már
gazdasági téren is vannak sikeres kezdeményezések, hiszen
egyre több kecskeméti cég keresi az együttmûködési lehetõségeket lengyel barátainkkal. Vendéglátóink nagy örömmel fogadták a hírt, hogy május 18án, 15 órakor felavatjuk II. János
Pál pápa mellszobrát az intézményünk elõtti téren, ami Lezsák
Sándor, az országgyûlés alelnöke jóvoltából készülhetett el.
Wadowice megtiszteltetésnek veKezdõdik a plébánosok párbeszéde. Jobbról dr. Jeney Gábor,
szi, hogy újabb emléket állítunk
a kép bal oldalán Mieczyslaw Bizior esperes atya,
Tisztelgés a pápa wadowicei
pápai szülöttének.
középen Irena Lesnikowska tolmács
szobra elõtt
A delegációnk tagja volt Kecs-
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Újvilág Passió a Mária−kápolnánál
Rendhagyó módon az Arborétum fái alatt, nyíló tavaszi virágok közt kezdõdtek el a Katona József Színház legújabb darabjának próbái. A gyönyörû park lesz a helyszíne ugyanis a teátrum nyári bemutatójának, az Újvilág Passiónak. Az Arborétum egyházi területén, a Mária-kápolna tövében áll majd az a színpad, melyen június 8-án és 9-én megelevenedik az
Újvilág Passió története. A szabadtéri elõadás rendezõje Cseke Péter, a
színház direktora, aki hagyományteremtõ szándékkal látott munkához.
Célja ugyanis az, hogy innentõl kezdve minden nyáron láthassa a közönség a Passió történetét az 1718-ban épült kápolna lábánál.

szövegkönyv írója Hadnagy Bálint
1511-bõl származó, eredetileg
pálos rovásírással magyarított
passiószövegét használta alapanyagként.
A Passió keretjátékának alapvetõ konfliktusa szerint a katonák
kincsekért jönnek az Újvilágba,
míg a velük tartó szerzetes papok

A darab elsõ olvasópróbája
rendhagyó módon sajtótájékoztatóval kezdõdött, ahol Cseke Péter a pálos rend történetének legdicsõségesebb fejezetét elevenítette fel. – Százhuszonhat pálos
szerzetes vett részt az Újvilág felfedezésében 1492-ben. Õket,
Mátyás királytól Izabella spanyol
királynõ rendelte Kolumbusz mellé azzal a feladattal, hogy tartsák
a bátor hajósokban a lelket, és
terjesszék a hitet a távoli földrészen. A magyar pálosok meghatározó szereplõi voltak az Újvilág
történetének, úgy is mint az európai kultúra és mûveltség terjesztõi
– emelte ki a direktor.
Cseke Péter elmondta: az Újvilág Passió így egyszerre jellegzetesen magyar, ugyanakkor a világ

kincseket visznek oda: a keresztény hitet, Krisztus igazságát. Ezt

felé kinyíló ablak. Ehhez hozzájárul az is, hogy Kocsis L. Mihály, a

akarják megismertetni a bennszülöttekkel, akik kíváncsisággal kevert félelemmel, ugyanakkor
mégis egyfajta gyermeki nyíltsággal tekintenek a jövevényekre. Az
atyák pedig elmesélik nekik Isten
fiának halálát és feltámadását, a
bûnátvállalás és az öröklét misztériumát. Ehhez a színjátszás eszközeit használják fel, így elevenítik fel a szenvedéstörténetet.
– Reményeink szerint ez a csodálatos természeti környezet
minden évben helyszíne lesz a
Passiónak, és a Mária-kápolna
hamarosan turistákat vonzó kultikus hely lesz – tette hozzá az
igazgató.
Az elõadás fõvédnöke: Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
érseke. Védnökök: Mák Kornél
Kecskemét városának alpolgármestere, dr. Jeney Gábor plébános, Lévai Jánosné önkormányzati képviselõ, Feczák László szervezõlelkész, paróchus, Szerednyey Béla Jászai-díjas színmûvész, Deutschné Sipos Irén, a Hotel Uno igazgatója, az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A 2012/13−as színházi évad terve
NAGYSZÍNHÁZ
Kocsis L. Mihály – Cseke Péter:
Újvilág Passió
passiójáték
r.: Cseke Péter
Tolcsvay László – Müller Péter
– Bródy János: Doctor Herz
musical
r.: Szerednyey Béla
Ray Cooney: Páratlan páros – bohózat
r.: Cseke Péter
W. Shakespeare: A vihar – színmû
r.: Bagó Bertalan

Németh Virág: Mátyás király meséje
mesejáték
r.: Porogi Dorka eh.
Heltai Jenõ: Naftalin
bohózat
r.: Cseke Péter
KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
Brecht: II. Edward
királydráma
r.: Zsótér Sándor
C. Goldoni: Chioggiai
csetepaté – vígjáték
r.: Rusznyák Gábor

Vitéz Miklós-Vadnai László: Meseautó
zenés játék
r.: Benedek Miklós
RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
Kaffka Margit: Hangyaboly
apáca-történet
r.: Réczei Tamás
Pierre Notte: Két néni, ha
elindul
groteszk játék
r.: Verebes István
Vasárnapi gyerekek – családregény
r.: Réczei Tamás

BÉRLETEZÉS: A régi bérlõk helyeit 2011. június 29-ig tartjuk! A határidõ lejárta után a megmaradt helyek értékesítésre kerülnek!
2012. MÁJUS 22-TÕL JÚNIUS 29-IG
Nyitva tartás: május 22-tõl május 31-ig: kedd-péntek 9-19 óráig, szombat-vasárnap elõadások elõtt két órával
június 1. – június 29-ig: hétfõ-péntek 9-18 óráig
Nyitva tartás: augusztus 22-tõl szeptember 21-ig: hétfõ-péntek 9-18 óráig
A bérletek megvásárolhatók a SZÍNHÁZ SZERVEZÉSI- ÉS JEGYIRODÁJÁBAN:
Kecskemét, Katona József tér 5. Telefon: 76/501-174, 501-177, jegyiroda@kecskemetikatona.hu; www. kecskemetikatona.hu
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Izsáki Tészta Majális

Hatalmas érdeklődés, kitűnő hangulat
Valószínûleg senki sem sejtette négy esztendõvel ezelõtt, az izsáki Vino
étterem udvarán – ahol összegyûlt a helyi vállalkozók egy szûk körû baráti társasága tészta ételeket fõzni –, hogy milyen sikeres fesztivál szüle tésénél bábáskodnak. Ám a következõ években az érdeklõdés olyan
nagy lett e rendezvény iránt, hogy hamarosan már csak a város fõterén
fért el a fakanálforgató, szórakozó emberek sokasága. Az idei Izsáki
Tészta Majális pedig minden eddigi várakozást felülmúlva, sok-sok szí nes programot kínáló, országos figyelmet keltõ, nagyon hangulatos ka valkáddá terebélyesedett. Méltó testvére lett az õszi – immár aggastyán
korú – Izsáki Sárfehér Napok rendezvénysorozatnak. Ehhez persze hoz zájárult az is, hogy ez a szép kiskunsági város ma már legalább annyi ra híres a Juhász család Izsáki Házitészta Kft.-jének termékeirõl, mint a
térség hagyományos borairól.

– Az elsõ alkalommal még csak
néhány bográcsban rotyogtak a
különbözõ tésztaételek, most pedig már százan neveztek a fõzõversenyre – érzékelteti az érdeklõ-

terem tulajdonosával, hogy inkább jelentõsebb áldozatokat,
szervezõ munkát vállalva, egy
olyan városi rendezvénnyé tesszük
ezt a majálist, amely jó lehetõséget kínál az izsáki embereknek a
barátkozásra, kikapcsolódásra.

dés növekedési ütemét Juhász
Sándorné. – Tavalyelõtt döntöttünk úgy Prikkel Lacival, a Vino ét-

Ebben a gazdasági krízisben rengeteg a gondok-bajok szülte feszültség, amit ha megoldani nem

Együtt, egymásért

a jelleget adó Izsáki Házitészta
Kft. remek száraztészta termékei
alapozták meg, amelyek két évtizede megtalálhatók az ország
szinte minden élelmiszer üzletében. Sõt, a hagyományokat követve, nagymamáink receptjei
alapján készülõ, kiváló minõségû
és ízû izsáki tészta méltán egyre
népszerûbb külföldön is. Ma már
hat országba szállít termékeibõl
ez a sikeres családi vállalkozás.

Hagyománytisztelet

Juhász Sándorné
is, de feloldani, feledtetni egy kicsit, jó alkalom egy ilyen sokszínû

– Nem terveztünk mi meg a rendezvényt, de a híre nagyon gyorsan terjedt a tészta majálisunknak, így ma már külhoni szakácsok is forgolódnak a bográcsok
körül – mondja a fõszervezõ,
Prikkel Lászó, a Vino étterem tulajdonosa. – A programot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy
mindenki (a családok apraja és
nagyja egyaránt) találjon kedvére valót. Így a fõzõverseny, a
tésztamustrák és kóstolók mellett
többek között röplabda kupa, országos körfutó verseny, illetve kiállítás, bábszínház, kabaré, vásári komédia, játékudvar, népzenei és néptáncbemutatók, koncertek (az X-faktoros Kováts Verával, Baricz Gergõvel és a
megasztáros Rúzsa Magdival)
szórakoztatták a nagyérdemût.
(folytatás az 5. oldalon)

rendezvény. A lényeg, hogy tudjanak együtt lenni az emberek, örülve a finom ételeknek, italoknak, a
programoknak és
egymásnak.
Persze, ma már
nem csak az izsákiaknak kínál élményt ez a nagyszabású rendezvény, hiszen kis hazánk minden tájáról – sõt határainkon túlról is – érkeztek látogatók a
mostani majálisra.
A rendezvény hírnevét kétségtelenül

2012. május
Prikkel László
fõszervezõ

(folytatás a 4. oldalról)
Ahogy a programok szervezésekor, úgy a kirakodóvásárt tekintve
is törekedtünk a tradíciókra, az értékekre összpontosítani, a népmûvészeti kínálatot preferálva. A hagyománytiszteleten van a hangsúly akkor is, ha arra gondolunk,
hogy milyen egyszerû, de remek
ízû ételféleségeket tudtak készíteni
a parasztcsaládok, pásztoremberek századokon át, a maguk szûkös lehetõségeivel, ám gazdag
ötletekkel. Lenyûgözõ, hogy egy
kis lebbencsbõl, tarhonyából, némi szalonnából milyen fejedelmi
ételeket fõztek, s ezt a tudományu-
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aranyérmet
nyert
nemrég Kanadában,
a Reccs 2012. Tésztahíd Építõ Világbajnokságon. Az izsáki
tésztából – több mint
hétszáz szál spagettibõl – készült hídja
384 kilogramm teher
alatt tört csak össze.
Persze, ne úgy képzeljük el, hogy a
boltban egy csomag
tésztát vett, mielõtt
Kanada felé irányt
vett. Juhász Zsolt segítségével sokat kísérletezett elõtte a fiatal mérnökhallgató azon – az Izsáki
Házitészta Kft. korszerû üzemeiben –, hogy milyen összetételû, minõségû, de emberi
fogyasztásra is alkalmas spagettibõl épített szerkezet bírja
el a legnagyobb terhelést.
Az élménybeszámolóból kiderült, hogy a tészta minõsége
mellett a ragasztóanyagon áll
vagy bukik egy ilyen világbajnokság. Ebben Pásztor József,
a nyíregyházi Spedem Kft.
igazgatója sok segítséget nyújtott a fiatal bajnoknak. A 17
éve ipari ragasztó és csiszoló

A futóverseny gyõztesei
kat megõrzendõ értéknek, hagyománynak tartjuk, amit az Izsáki
Tészta Majális is szolgálni hívatott.
Ugyanakkor napjaink igényeirõl
sem feledkezve meg, egy külön
udvart hoztunk létre, ahol bio ételeket és italokat kóstolhattak, természetes alapanyagokból készült
kozmetikumokat ismerhettek és
vásárolhattak meg az érdeklõdõk.

A világbajnok
tésztahídja
Nagy érdeklõdés kísérte az idei
majálison Sándor Péter beszámolóját és bemutatóját, aki

anyagok kereskedelmével, illetve a hozzájuk kapcsolódó
technológiák
fejlesztésével
foglalkozó vállalkozás vezetõje
ugyancsak részt vett az Izsáki
Tészta Majálison, és lapunknak elmondta:
– Amikor a mûszaki tanszékrõl
felhívtak, hogy segítsek a világbajnokságra készülõ csapatnak, egy érdekes kihívásnak tûnt az egész. Hiszen hatalmas az áruskálánk, de olyan
igénnyel még senki sem kopogtatott be hozzánk, hogy
spagetti szálakat akar nagyon
erõsen összeragasztani. El-
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Pásztor József, Sándor Péter és Juhász Zsolt

Remek italokat kínálva

A világbajnoki híd
kezdtünk kísérletezni, és egy
éven át sok vizsgálatot, elemzést végezve végül megkomponáltunk egy olyan
összetételû ragasztót, amelyik a célnak
legjobban
megfelel. Örülök,
hogy a segítségünkkel
sikerült
Péternek világbajnokságot nyernie,
s le a kalappal az
Izsáki Házitészta
Kft. remek termékei
elõtt. Tetszik ennek a majálisnak a családias hangulata, ha
tehetem, jövõre visszatérek.

A remek izsáki pezsgõ
nem csak inni jó...

Az Izsáki Tészta Majálison ez alkalommal is megkóstolhatták a
Royalsekt Zrt. finom italait a
résztvevõk. Negyedik éve mûködteti a tõsgyökeres izsáki
Ungor család Európa második
legnagyobb borászati üzemét, a
Royalsekt Zrt.-t. A szõlõvel, borral való foglalkozás régi hagyomány a famíliában.
A borászat megvásárlása után
komoly fejlesztésekbe kezdtek az
Ungor fivérek, melynek eredményeként a közismert és kedvelt
Adrenalin energiaitalukhoz hasonlóan igen gyorsan megjelentek boraikkal, pezsgõikkel is a
nagy üzletláncok polcain, de a kisebb üzletek kínálatából sem hiányoznak italaik. Közben Franciaországban ezüstérmet nyertek
Szent István muskotályos pezsgõjükkel, tavaly pedig a Syngenta
Borversenyen aranyéremmel ismerték el Szent István Extra Dry
terméküket. Pezsgõik és boraik
tehát valóban királyi minõségûek,
amikkel örömmel koccinthatunk
a negyedik Izsáki Tészta Majális
nagyszerû sikerére.
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Isten malmai lassan őrölnek –
a kunszállásiaké viszont istenien!
A Júlia Malom Kft. egy
2005-ben alapított magyarnémet családi vállalkozás.
Három, évtizedes tapasztalattal rendelkezõ malomipari vezetõ fogott össze, hogy
az ország közepén (Kunszálláson, Kecskemét közelében, az M5-ös autópálya
mellett) létrehozzon egy hatékony üzemet a magyar és
a nemzetközi élelmiszeripar
számára.
Elsõ lépésként 2005 novemberében átadásra került
egy 220 t/24 óra feldolgo-

zó kapacitású malom, melyet rá egy évre követett egy
napi 100 tonna durumbúza
õrlésére megépített üzem. A
beruházási
folyamatot
2008.-ban egy 250 t/24
óra búzaõrlésre alkalmas
malom követte.
Ezzel a Júlia Malom Kft. –
a jelenlegi összesen 570
t/nap õrlési kapacitásával –
felzárkózott a hazai malmok
élvonalába, õrlõkapacitása
évente 170 ezer tonna étkezési, illetve durum búza feldolgozását teszi lehetõvé.

Mindhárom malom megépítése során a világ legfejlettebb technológiáit alkalmazták, ötvözve a hazai
igényeknek való megfeleléshez szükséges, hagyományos magyar õrlési eljárások pozitív elemeivel.
A beszerzés, a feldolgozás
és értékesítés teljes folyamatát ISO 22000:2005 minõségbiztosítási rendszer
segíti.
Termékeik:
Tésztaipari
durum dara (TDD), durum
simaliszt (DSL), tésztaliszt

(TL-50), BL-40 fehérliszt, finomliszt (BL-55), BL-65 búzaliszt, fehér kenyérliszt (BL80), félfehér kenyérliszt (BL112), keksz és ostyaipari
céllisztek
Kiszerelés: ömlesztve, bigbag-ben, ill. 25-, 30-, 50
kg-os egységekben, szelepes papírzsákban.
Szállítás: az ömlesztett
lisztet korszerû tartálykocsikkal, a zsákos és bigbag-es termékeket hátfalas
teherautókkal juttatják el a
felhasználókhoz.
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Szent György napi elismerések
Ahogy oly sok éve már, most is ünnepeltek a magyar rendõrök védõszentjük névnapján, április 24-én. A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányságon átadták az év rendõre elismeréseket és számos egyéb kitüntetést, jutalmat a Szent György napi rendezvényen, és több tucat
rendõrt léptettek elõ soron kívül.
Térségünkben Az év rendõre –
bûnügyi kategóriában – dr. Hajdú
László lett, míg Csonka Károly
Szent György Érdemjelet kapott a
belügyminisztertõl. A fõkapitányság
vezetõje a rendõrök védõszentjét
ábrázoló háromdimenziós üvegkerámia plakettet adott át több országgyûlési képviselõnek és polgármesternek. A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság címere
emléktárgyat vehette át Farkas P.
József, a Porta Egyesület alapítója,
a Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központ igazgatója.
A fõkapitányság a szakmailag
legkiemelkedõbb munkát végzõ

munkatársakat évente Az év szakembere cím elismerésben részesíti,
10 kategóriában. Az idén Vígh Antal alezredes, Nagy Miklós õrnagy,
Vad Péter fõtörzsõrmester, Csákiné
Tímár Andrea õrnagy, Szekeres Sza-

Dávid Károly dandártábornok, megyei rendõrfõkapitány
és Farkas P. József, a Porta Egyesület alapítója

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

bolcs zászlós, Polgár Sándor törzszászlós, Gál Bernadett fõtörzsõrmester, Veréb József százados,
Greskó Diána százados és Fang Erzsébet Terézia közalkalmazott vehette át ezt az elismerést, a szakterületén végzett kiváló teljesítményéért.
A Petõfi Lap- és Könyvkiadó Kft.,
valamint a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság által közösen
alapított, az „Év Bács-Kiskun Megyei Rendõre” szakmai díjat Farkas
Attila törzszászlós, míg az „Év BácsKiskun Megyei Rendõre Közönségdíjat” Stix Attila õrnagy nyerte el.
A kecskeméti Porta Egyesület a civil és egyházi mozgalmak segítéséért a Remény Szövetsége díjban részesítette Ruzsinkó Zsolt törzszászlóst, a Keceli Rendõrõrs körzeti
megbízottját, valamint a Kecskeméti Rendõrkapitányság állományából
Varga László törzszászlóst.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán
legalább 500.000 Ft elhelyezésével
A betét 5 év után kamatadó-mentes.
Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja.
A kamat a jegybanki alapkamathoz kötött.
Jelenlegi (adómentes) betéti kamatok éves
7,2-7,5%.
Összeghatár felett további kamatprémium

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve.

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

www.kecskemeturna.hu

A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses (nem adómentes) számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat + 0,75% éves kamat együttese,
jelenleg
7,75%.
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat együttese,
jelenleg éves
8,25%.
Egy éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,75% kamat együttese,
jelenleg éves
8,75%.
Szinvonalas kamatok 1,3,4,7,13 havi lekötésekre bankszámlán
és betétkönyvben.
Netb@nk vagy Elektra internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya.
Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.
Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak.
Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020),
Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
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Héjja Divatszalon
Kecskeméten
Szolgáltatásaink:
Menyasszonyi-, menyecske- és
koszorúslányi ruhák bérlése, eladása

2012. május
„Piros pünkösd napján mindenek újulnak,
A kertek, a mezõk virágba borulnak.”

Pünkösdi
mulatság
az Új
Tanyacsárdában
2012. május 27-28.

Egyéni elképzelést is megvalósítunk!
MÉRETES
SZABÓSÁGUNKBAN:
egyénre szabottan készült
alkalmi ruhák, kosztümök,
férfi öltönyök.
Szeretettel várjuk
régi és új ügyfeleinket!

Kecskemét, Jókai u. 3.
Nyitva:
hétfõtõl péntekig:
10-18 óráig
szombaton: 9-12 óráig
Bejelentkezés:
06-30/849-0501
www.hejja.hu

Ünnepi ebédmenü ára:
4.950 Ft/felnõtt, 3.500 Ft/gyermek (4-14 éves korig)
+ ajándék: a programokon való részvétel
Program:
10 órától kézmûves programok a kicsiknek,
virágfejdísz-készítés
Pünkösdi király- és királynéválasztás
Májusfa kidöntése
Kocsizás, méneshajtás és lovasbemutató
PÜNKÖSDI MENÜ: Kapros-tejszínes spárgaleves
Sültestálon:
Köményes sertéscsülökhús párolt hordós káposztával
Harcsafilé roston petrezselymes újburgonyával
Csirkemell sajtos-szezámmagos bundában párolt rizzsel
Túrós palacsinta szedermártással

Senator – a belváros szívében
A Lestár tér 2. szám alatt található egy esztétikus ajándék üzlet,
ahol a jellegzetes édességek és
italok mellett sokféle népmûvészeti ajándéktárgyat, kézimunkát,
porcelánt kínálnak a hazai és külföldi vendégeknek. Itt minden
korosztály megtalálja – ballagásokra, esküvõkre, névnapokra,
születésnapokra, baráti összejövetelekre – azt a kecskeméti jellegû ízléses ajándékot, emléktárgyat, amivel szeretteit meglepheti.
Kedves vásárlóikat az alábbi idõpontokban várják a Senatorban:
Hétfõtõl péntekig 10-tõl 18 óráig,
szombaton 10-tõl 13 óráig.

Tanyacsárda Kft.
Tel.: 76/356-010 Fax: 76/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu

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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Királyi segítség a Wojtyla Háznak
csempézési és festési munkákat
végeztek dolgozóik a Boldog János Pál pápa szobrának ünnepi
avatására készülõdõ barátság
központ konyháján és közösségi
helyiségeiben.
Ezt megelõzõen Király József
városatya a szegény családok
sokrétû támogatására szervezõdött intézményben Kecskemét
mûvészeti és sportéletérõl beszélgetett a gondozottakkal, majd –
ahogy az elmúlt hónapokban
több esetben is – vendégül látta
õket egy finom ebédre.

Ismét a régi segítõk, a kecskeméti
Free Line Kft. szakemberei dolgoztak a Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ népkonyhájának és
közösségi tereinek felújításán.
A szigorú higiéniai szabályoknak természetesen az elesett embereket felkaroló intézmény is
eleget tesz, amihez rendszeres
szakipari segítséget adnak a Free
Line Kft. szakemberei. Király József, a cég ügyvezetõje – a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület elnöke – lapunknak elmondta,
hogy ez alkalommal vakolási,

Tisza−parti túra

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó Kecskeméttõl 40 km-re Tószegen a horgásztótól 20 mre 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.

A kecskeméti Porta Egyesület
és a Wojtyla Ház aktivistái – a
Bácsvíz Zrt. és a Kunság Volán
Zrt. támogatásával – a Föld
Napja alkalmából kirándulást
szerveztek a Tisza mentén. A
találkozó elsõ állomása a
Tiszakürti Arborétum volt, ahol
a csoport körbejárta és megcsodálta a 60 hektáros kertet,
melynek legöregebb fája körülbelül 450 éves. Körülötte

hogy az üzemmérnökséghez
tartozó települések – Lakitelek,
Nyárlõrinc, Szentkirály, Tiszaalpár és Tiszakécske – a környék legjobb minõségû vizét
ihatják. Mint ismeretes, Földünkön egyre nagyobb kincsnek számít napjainkban az
egészséges ivóvíz.
A szakmai bemutató után a
fáradt
kirándulók
a
Tiszakécskei Termálfürdõ felé

egykoron a környék báró kisasszonyai játszottak. Ezután az
arborétum kilátójából is megcsodálhatták a kert gazdag
növényvilágát, sõt azon túl a
környezõ mezõgazdasági földeket is, ahol a repce már
szemkápráztatóan sárgállik.
A kecskeméti túrázók következõ állomása Tiszakécske
volt, a helyi víz- és szennyvíztisztító telephelyek, ahol a
munkatársak büszkék arra,

vették az irányt, ebéd után pedig a festõi Tisza partján sétálva gyönyörködtek még a természet szépségeiben.
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Portás programok a Múzeumok éjszakáján
Mára országszerte a nyár egyik
legnagyobb kulturális rendezvényévé nõtte ki magát a Múzeumok
Éjszakája néven közismert programsorozat. Kapcsolódtak e sikeres kezdeményezéshez az elmúlt
esztendõk során az oktatási és
közmûvelõdési intézmények, mûvészeti mûhelyek, civil szervezetek,
sõt különbözõ cégek is. Kecskeméten, a Barátok templomának
udvarán a Porta Egyesület rendezvényei nagy sikert aratnak évrõl
évre. Ugyanezt a helyszínt választja az idén, június 24-én megtartandó kecskeméti rendezvénysorozaton is a neves civil szervezet,
melynek programjaiból most meg-

Tavaly sokan megtekintették a portás programokat

említünk néhányat: 18 órától a
Ritmo Flamenco Trio bemutatójának köszönhetõen a latin zene színes világával ismerkedhetnek az
érdeklõdõk. A templom és a rendház õsi titkairól mesél fr. Kálmán
Peregrin OFM mûvészettörténész,
a Mátraverebély -Szentkút nemzeti
kegyhely igazgatója. 19 órától a
Porta Kiadó könyveit és szerzõit
mutatják be, amit A kortárs lengyel
kultúra címû kiállítás megnyitója
követ a Porta Díszteremben. 20
órakor kezdõdik a Lajosmizsei Jászok Együttes moldvai táncháza,
amit a H.A.N.G. Duó, illetve a Barátok temploma zene- és énekkarának bemutatója követ.

Kecskeméti Bringa Centrum

Kényelem és praktikusság – kedvező áron
Kétségtelen, hogy a feldúlt belváros rengeteg bosszúságot okoz a kecskeméti autósoknak. Csúcsforgalom idején például teljesen bedugul a
lezárt Rákóczi út környéke. Az aluljárótól a Trombita utcai Bringa Centrumig csak félórai araszolással juthatunk el, holott normális esetben
nyolc-tíz perces távolságról van szó. Tényleg igaz: kerékpárral – sok
esetben – sokkal gyorsabb közlekedni ma Kecskeméten, mint autóval.
Ráadásul olcsóbb és egészségesebb.
A Bringa Centrum üzletvezetõje, ja be termékeit a Hungexpo B paBanó József szerint is számtalan vilonjában – mindig tavasszal renészérv szól a kerékpár mellett. Az dezik meg. Az idei seregszemlérõl
új bicikli vásárlása mellett manap- kérdezve Banó József elmondta:
– Újdonságok a kerékpárok eseság jellemzõbb, hogy régi kétkerekûiket hozzák el felújításra a szaküzletbe. Aminek itt semmi akadálya, hiszen az idén bõvült a Bringa
Centrum alapterülete, s az átalakításoknak köszönhetõen még több
alkatrészt tudnak raktározni, a mûhelyük pedig – ahol a használt
bringák szervizelése, felújítása történik – jóval tágasabb lett. A jobb
feltételek lehetõvé teszik, hogy
még igen rövid határidõn belül
újítsák fel a lerobbant bringákat. A
kerékpárok egyedi, igény szerinti tében is mindig vannak, de már
összeszerelésére is vállalkoznak, nem annyira látványos volumenszaktanácsért pedig bárki, bármi- ben, mint néhány éve. Inkább a
bevált típusokat finomítgatják tokor, bátran fordulhat hozzájuk.
Kis hazánk éghajlati viszonyait te- vább a gyártók. Leginkább a nagykintve a városi kerékpározás jobbá- kereskedõk arra való törekvése volt
ra a melegebb hónapokra jellem- jellemzõ az idei expón is, hogy mizõ. Nem véletlen, hogy a fõvárosi nél nagyobb tételben vegyünk meg
Bringaexpót – ahol 6500 négyzet- tõlük kerékpárokat, alkatrészeket,
méteren, mintegy 60 gyártó mutat- kiegészítõket, mert annál nagyobb

árkedvezményt adnak. Mi gyakran
élünk ezekkel a lehetõségekkel,
mióta javultak a raktározási feltételeink, s a kapott árkedvezményeket továbbadhatjuk a vásárlóinknak. Csak körbe kell nézni az üzletünkben, ahol ezernyi gumi, gyermekülés, sisak, nyereg közül lehet
választani, igen jutányos áron.
– A kerékpárokat illetõen a kényelmes, strapabíró és kedvezõ
áron kínált típusok iránt a legna-

gyobb a kereslet. Fontos szempont
lett a praktikusság, vagyis az elvárás, hogy a mindennapi közlekedésnél, a bevásárlásoknál, a gyermekek biztonságos szállításánál
éppen olyan jó társunk legyen a bicikli, mint a hosszabb túrázásoknál. Igen divatosak és kedveltek
most a magas, széles kormányú,
kényelmes kétkerekûink.

Természetes, hogy mindenki legelõször az árat nézi kerékpárvásárlás esetén is. De higgyék el, kedves
olvasóink, hogy – mint minden
más esetben – amit nagyon áron
alul kínálnak, ott valami nem stimmel. A Bringa Centrum szakemberei errõl is sokat tudnának mesélni,
hiszen sokszor hoznak javításra
hozzájuk szupermarketekben vásárolt, olcsó, de rosszul összeszerelt,
típushibás drótszamarakat. Fokozottan igaz ez a kétkerekûek tartozékaira, kiegészítõire. A gyakori lopások miatt például óva intenek
mindenkit a nagyon olcsó kerékpárzárak használatától, mert ezeket a bóvlikat másodpercek alatt
kinyitják a gyakorlottabb tolvajok.
A Bringa Centrum akciói között
változatlanul rendszeres, hogy a
külsõ és belsõ bicikligumik árából
25% engedményt adnak. Új kétkerekû vásárlása esetén ajándékkal is kedveskednek, ha a vevõ
felkeresi õket a Facebook-on.
Bringa Centrum
Kecskemét, Trombita u. 2
Telefon/Fax: 76/322-526
E-mail: bringacent@gmail.com
www.kecskemetibringa.hu
Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig 9-tõl 18 óráig
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Kecskeméti közszemlén a pápai ereklyék
Kecskeméten, a Barátok templomában május 18-án és 19én lesz megtekinthetõ az a kiállítás, amelyet II. János Pál pápa relikviáiból állítottak össze.
A tárlaton a résztvevõk megcsodálhatják a híres pápai keresztet, amelyet egy éber kómában lévõ kislány apukája
faragott II. János Pál pápának.
Az egyházfõ a kereszttel a
kezében imádkozott a lány felépüléséért, aki csodák csodájára nyolc nap múlva felépült.
A kereszt történetéhez hozzá-

tartozik, hogy a pápa halála
elõtt nyolc nappal magához
kérette a keresztet és úgy
imádkozott.
Ez a relikvia azóta bejárta a
világot, és hitet adott a betegeknek. A közszemlére tárt tárgyak között a hívek megtekinthetik többek között a pápa
emlékérmeit, cipõjét, reverendáját, imakönyvét, rózsafüzéreit, a püspöki keresztet a pápa címerével és az ereklyetartót II. János Pál pápa hajtincsével.

Felvételünk a korábbi,
jászapáti kiállításon
készült

Három Gúnár

Élőzene a tágas, zöld teraszon
Többször írtunk már arról, hogy Kecskemét népszerû belvárosi étterme
és szállodája, a Három Gúnár jelentõsen bõvült és gyönyörûen megújult az utóbbi idõkben. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy komplex átalakítás történt itt egy fiatalosabb, lendületesebb irányvonal mentén.
A megszépülés a Három Gúnár éttermének teraszán is tapasztalható, ami a nyári hónapokban különösen vonzó a
vendégek számára. Az épületszárnyakkal ölelt belsõ udvarban gondozott gyeppel és növényekkel szegélyezett, hatalmas terasz várja az idelátogatókat mindennap. Valóban egy
idilli, csendes zöld sziget ez az
autóktól zajos, füstös városunk
szívében szép új bútorzattal.
Kellemes kiülni ide egy baráti
focimeccs, egy városi séta,
vagy egy izzasztó szaunázás
után.
Akár száz vendéget is le tudnak ültetni a hatalmas napernyõk alá a szabadban, ahol
lehetõséget kínálnak grill-partik, családi, egyesületi, céges
összejövetelek megrendezésére is – tudtuk meg C s i z m a d i a
L á s z l ó étteremvezetõtõl, aki
minden
tekintetben
nagy
hangsúlyt fordít a rugalmasságra és az egyéni igények
maximális figyelembevételére.
A városi rendezvényekre, fesztiválokra érkezõket is szeretettel várják az esténként hangu-

latosan megvilágított teraszon,
hogy kellemes környezetben
kóstolják meg finom ételeiket,
italaikat.
Az étteremben fél éve élõzenével kedveskednek a vacsorázóknak, egy kiváló bárzon-

gorista közremûködésével, aki
jó idõ esetén a terasz vendégeit szórakoztatja a nyári estéken.
Látogasson el a Három Gúnár Étterembe és annak teraszára, mert nem fog csalódni!
Az igényes környezet, az exkluzív miliõ ellenére az árak itt
ugyancsak szerények, szolidak
maradtak. Sõt, külön kedvezményt kínálnak azoknak, akik

péntek vagy szombat este elõzetesen foglalnak asztalt vacsorázni: 20% kedvezményt
kapnak az ételfogyasztás végösszegébõl (az ajánlat más
kedvezménnyel nem vonható
össze és csak elõzetes foglalás
esetén vehetõ igénybe).
Asztalfoglalás: 76/483-611
További információ:
www.hotelharomgunar.hu

12

www.civilnaplo.hu

2012. május

www.civilnaplo.hu

2012. május

13

A Porta Egyesület hulladékmentesítő akciói

A kecskeméti Szabadidõközpontban megrendezett majálison tar-

tották meg a Porta hulladékmentesítõ akciók a Kiskunságban címû
projekt nyitórendezvényét. A védett
természeti területeken elhagyott
hulladék felszámolásának feladataira kiírt pályázat a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.
A K-36-10-00037N számú Porta
Közhasznú Egyesület által lebonyolított projekt vezetõje, Szutor Enikõ

Gyógyászati pedikûr kezelések
szakorvosi háttérrel
BAKOS ARANKA Ezüst Koszorús Mester
magyar bajnok, szakmai és felnõttoktatási szakértõ
I

Onychomycosis – körömgomba gépi és konzervatív kezelése

I

Benõtt körmök speciális
gépi eltávolítása és
mûtét utáni utókezelése

I

SPANGE – Benõtt körmök korrekciós kezelése

I

Körömprotézis készítés

I

Clavus-tyúkszem
speciális gépi kezelése

I

Cukorbetegek speciális
lábápolása

I

Egyéni állapotfelmérés,
diagnózis

Rendelõ:
Kecskemét, Petõfi S. u. 1/A, 1. em. 13.
aranka.bakos@gmail.com; www.bakosaranka.hu

Bejelentkezés:

20/453-4381

ismertette a megjelent nagyszámú
közönség elõtt a céljaikat, feladataikat, a takarítások ütemezését. A
lebonyolításhoz önkéntes munkára
kérte az érdeklõdõket. A Porta
Egyesület sátránál ismerkedhettek
a résztvevõk a civil szervezet eddigi takarítási akcióival, és a projekt
tervezett önkéntes szemétszedési
munkálataival. A felnõtteket természetvédelmi teszt kitöltésével, a

gyermekeket rajzos-színezõs feladatlapokkal aktivizálták.
A takarítási helyszínek tulajdonosának, a Kiskunsági Nemzeti
Parknak az illetékes munkatársa,
Tóth Endre bemutatta az érdeklõdõknek térségünk természetvédelmi területeit, a nemzeti park legfontosabb tevékenységeit, illetve
az elkövetkezõ idõszak hulladékmentesítési feladatait.
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30 éves a Fazekas Vendéglő

Sokan esküsznek rá, hogy a Fazekas Vendéglõ a legjobb étterme a kécskei Tisza-partnak. Ami
nem csoda, hiszen a neves mes-

terszakács, Fazekas István a tulajdonosa, aki Kínától Franciaországig, sokfelé dolgozott a világban, mielõtt végleg letelepedett

Tiszakécskén. Így – a folyamatos
bõvítések, átalakítások mellett –
nemcsak küllemében, hanem
gasztronómiai szempontból is

nagyon vonzó lett ez a családi
vállalkozásként mûködtetett vendéglõ, tegyük hozzá: hasonlóan
a belvárosi Fazekas Étteremhez.
A hagyományos magyar ételek
folyamatosan szerepelnek az étlapon, ahogy a tiszai halakból
fõzött-sütött finomságok is. A térségben itt fõzik a legjobb tiszai
halászlevet. A nemzeti szakácsválogatott egykori tagjától, Fazekas Istvántól megtudtuk, hogy
vendégkörének ezen a nyáron –
a változatlanul igen szolid árak
mellett – különleges retró programokkal és nemzetiségi hetekkel is kedveskedik a fennállásának 30. évfordulóját ünneplõ
vendéglõ.

MUNKALEHETÕSÉG
Dekorációs kivitelezõnek
jogosítvánnyal, szerelési gyakorlattal
munkatársat keresünk.
Tel.: 30/9420-600

DON PULI
Pizza szolgálat
G
G
G
G
G

Pizzák
Spagettik
Frissensültek
Bab ételek
Gyros tál
görög salátával

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

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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Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését

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

Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.

H-6237 KECEL
II. Rákóczi F. úti ipartelep
Telefon: +36-78/420-199, +36-78/420-570,
+36-78/420-400
Fax:+36-78/420-600, +36-78/420-551
e-mail: pinter-muvek@tvnetwork.hu

