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Elkezdõdött a húsvéti készülõdés a
kecskeméti Wojtyla Házban is. A
sorsközösség Szent Lukács Kollégiuma a neves népi iparmûvészt,
Zsigóné Katit látta vendégül, akitõl
két tojásfestési technikát is elsajátíthattak a ház érdeklõdõ gondozottjai.
Az ország nyuszijaként, illetve a
tojásdíszítés királynõjeként is emlegetett kecskeméti iparmûvész a foglalkozás közben elmondta, hogy a
hímes tojás az univerzum, a földgolyó és a születés szimbóluma. S mivel pozitív erõket sugároz felénk, minél többet tartsunk belõle az otthonunkban, környezetünkben.
A Zsigóné Kati által használt közel
40 technika közül néhány: festett,
karcolt, rátétes, mosott, vésett, viaszolt, csipkézett, metszett, patkolt,
faragott és maratott. Tyúk-, kacsa-,
liba-, emu- és strucctojásra dolgozik, s készít olyan leheletfinom kidolgozásokat, amelyek világviszonylatban is egyedülállók. Ilyenek például
a faragott-vésett, illetve metszettcsipkés mintázatok.
– Mivel több éven át kutattam,

Húsvéti készülődés
(három könyvem jelent meg e témakörben) tudom, hogy a tojásra pingált jeleknek milyen jelentéseik vannak. Elmondják, megidézik elõdeink gondolatait, s ezzel válik eszmei
értékük óriásivá – állítja a neves
iparmûvész. – Ugyanakkor a tojásra
rajzolt jel hozzásegít céljaink eléréséhez, ahogy a szerelemhez, az
egészséghez is, miközben megannyi
üzenetet közvetít. A jelek mondanivalójában õseink mélyen hittek.
Áruházakban, bemutatókon és más
alkalmakkor, kinek-kinek a vágyait örömmel
teljesítve rajzolom fel a tojásra
a jeleket. A
Wojtyla Házba
is mindig örömmel jövök, lelki
feltöltõdéssel
segítve az itt
megjelenteket.
Másrészt – so-

kan talán nem gondolnák, de az itt
megjelent nehézsorsú emberek között is akad különösen szépen rajzoló. Nem utolsó sorban örömmel látom azt, hogy amíg megmintázzák a
tojást, elfelejtik minden bánatukat.
A foglalkozáson készült „remekmûveket” az intézmény gondozottjai
haza vitték, és majd húsvét másnapján odaajándékozzák a legkedvesebb locsolónak. Búcsúzáskor a tojásfestés nagyasszonya a csapatot
ismét meghívta magához húsvéti lo-
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A kecskeméti Wojtyla Ház hírneves vendégei

Soma Mamagésa ajándékai
Spitzer Gyöngyi – vagy ahogy a legtöbben ismerik: Soma Mamagésa –
nem érkezett üres kézzel a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ sorsközösségéhez. Hatalmas bõrönddel és megszámlálhatatlan reklámszatyorral toppant be a minap, amikben könyvek, lemezek, ruhanemûk lapultak. S ha már ennyi könyv került a falak közé, jó felvetésnek bizo nyult, hogy ez az állomány legyen az alapja egy leendõ házi könyvtárnak az intézményben.

az, aminek örülhetnek, és éljék
meg maradéktalanul az apró
örömöket. Spitzer Gyöngyi számára fontos a közönség szeretete és rajongása, mindazonáltal
csak akkor nyugodt a lelkiismerete, ha valamilyen módon õ

Soma Mamagésával a zsúfolásig megtelt teremben Borzák Tibor újságíró beszélgetett. Elõször
szóba kerültek a nehéz évek,
amikor a szüleitõl 18 évesen elköltözõ és önállóságra törekvõ
hajdúnánási lány szembenézett a
valósággal: nincs egy vasa sem.
De azért lazára vette a figurát, s
jegyellenõrként, konyhai kézilányként, csapágygyári vagy fatelepi dolgozóként tengette életét.
Elmondása szerint mindig és
minden helyzetben feltalálta magát, s amikor sikerült mûvészi pályára kerülnie, nem felejtette el,
honnan küzdötte fel magát.
A Wojtyla sorsközösségnek
pszichológusként sem tudott

maga is viszonozhatja ezeket.
Kecskemétre éppenséggel sok-

mást tanácsolni, mint hogy a hétköznapokban azt fürkésszék, mi

sok ajándékot hozott, és meglepetésként az alkalmi közönségének két dalt is elénekelt legutóbbi lemezérõl. Ez amolyan „jó
ebédhez szól a Soma” volt, hiszen akkorra már ott gõzölgött a
finom ebéd: Nagy Ervin és
Domján Balázs zúzapörköltje. A
mûvésznõ az ebédosztásban is
szorgoskodott. Miközben átnyújtotta a tálcát, mindenkihez volt
pár kedves szava.
Mamagésa vendégeskedett a
Gong Rádió élõ adásában is,
majd felkereste a Menhely az Állatokért Alapítvány ebrendészeti
telepét, ahol nehezen tudott betelni a sok esetben kínzások áldozataivá vált kutyusok látványával. Szíve szerint örökbe fogadott
volna közülük egyet-kettõt, de
otthon már van kirõl gondoskodnia, várja elkényeztetett és ducira
hízott labradorja. Somától így
búcsúztak el a Wojtyla Ház lakói:
Jöjjön máskor is! – Tehát a meghívás innentõl újra érvényes...

Jótékonykodó X−faktorosok
Kecskeméten vendégeskedett a napokban Geszti Péter zenész, az XFaktor mentora, illetve három mentoráltja: Oláh Gergõ, Szabó Dávid
és Fehér Zoltán – az RTL Klub legutóbbi tehetségkutató versenyének
legjobb énekesei. A Gong FM élõ mûsorában szerepeltek, ahol rend kívül jó hangulatban zajlott a beszélgetés.
Már a rádióból is nehezen
„szabadultak”, hiszen megannyi
autogramot és dedikációt kel-

lett kiosztaniuk. Hogy mennyien
kíváncsian voltak rájuk, annak
tanúi lehettünk a jótékonykodás-

sal töltött nap következõ helyszínén, a Karol Wojtyla Barátság
Központban is, ahol telt ház várta a fiúkat. Nagy szeretettel fogadták õket a sorsközösség tagjai és az erre az alkalomra ide
látogató intézményi támogatók
és más érdeklõdõk.
A beszélgetést vezetõ Borzák
Tibor arról faggatta
az X-Faktor sztárjait,
hogy miként változott meg az életük a
verseny után, milyen
jövõt képzelnek el
maguknak, illetve
mennyire érinti meg
õket az egyre nagyobb mértékû szegénység. Oláh Gergõ kitartásra biztatta
az embereket, Szabó
Dávid szerint egy színész is tud erõt adni,
Fehér Zoli pedig

mindig elérzékenyül, ha látja
mások nyomorát.
Geszti Péter arra reagált, miként kell a hirtelen jött népszerûséget és sikert kezelni. Elmondása szerint nagyon örül annak,
hogy ilyen tehetséges és érzékeny lelkû fiatalokkal hozta öszsze a sors, ezért is alakult ki köztük barátság, ami a verseny után
sem szakadt meg. Nemcsak
egyenként támogatja õket, hanem közös terveket is szövögetnek. A beszélgetés után az énekesek átnyújtottak egy ajándékot: hárman adták elõ a Törj ki
a csendbõl címû új dalt, ami
Oláh Gergõ repertoárjában szerepel. Ezt a számot egyébként
próba nélkül a Wojtyla Házban
énekelték elõször együtt – vastaps lett a jutalma. Következett
az ebédosztás, a vendégek mindenkinek tálcán vitték asztalukhoz a meleg ebédet.
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Húsvéti gondolatok
Az ünnepek ünnepe, Jézus Krisztus feltámadása, a keresztény hit, a keresztény életforma kiindulópontja. Szent Péter apostol Jézus feltámadása után bátran hirdette, Isten feltámasztotta õt halottaiból, ennek mi tanúi vagyunk (Apcsel 3,14).
A meggyõzõdéses hit tanúsága
arról a Jézus Krisztusról, aki meghatározott idõben és helyen élt, és föltámadása után, igaz egy másik létrendben él, felmagasztaltatott,
megkapta isteni dicsõségét. Föltámadása igazolta, hogy õ Isten Fia,
van hatalma a bûn és halál felett,
egyben kinyilatkoztatta az emberek
üdvösségét.
A hit évében különösen is fordítsuk figyelmünket a föltámadt Krisztusba és a föltámadásba vetett hit
feltételeire.
A halálig jutunk el a mindennapok valóságában, az elmúlás, mások
halála, temetõk látogatása, kérlelhetetlen hatalmát bizonyítják végességünknek. A feltámadás fogalmát
az elvallástalanodott materialista
szemlélet számûzi a mitológiák világába. És mégis! Könnyedén elfeledkezünk egy alapvetõ emberi adottságról, a reményrõl. Tapasztaljuk
nemzedékek sírba szállását, de
mégis úgy cselekszünk, mintha
örökké élnénk itt a földön. Vágyódunk a teljesebb életre, az üdvösségre. Kérdéseket teszünk föl a halál
utáni létre vonatkozóan, a temetésnek emberi kultusza is mutatja, hogy
a másvilági élet hite rejtetten az emberi szívben él.
A mindenható Istenben való hit
már az ószövetségi embert is elvezette a föltámadás hitére. Õ nem a halottak, hanem az élõk Istene. Jézus
korára ez a meggyõzõdés szinte
egyetemessé vált, ezért volt értelme a
halottakért végzett imádságának,
hogy feloldozást nyerjenek bûneiktõl,
és eljussanak az igazak boldogságára. Jézus fellépésével hirdette, hogy
aki benne hisz, nem hal meg örökre.
Csodái: amit a természetben, az emberek gyógyításában, halottak föltámasztásában végbevitt, jelei voltak
istenségének. Ezért már földi életében használták: „Krisztus az élõ Isten
Fia” (Máté 16,16) megszólítást, ami
nyilvánvalóan a föltámadáshoz kapcsolódott. Amikor Jézus föltámadt és

tanítványai visszagondoltak mindarra, amit tett és tanított, már ennek a
meghatározó eseménynek a fényében írták le.
Az elsõ nemzedékek hite sem volt
egyszerre tökéletes. Többféle úton jutottak a hitre, az isteni kegyelem
más-más módon érintette meg õket:
Mária Magdolnát nevén szólította, és
õ ez által kapta meg a hit kegyelmét.
Péter és János, amikor meglátta a
lepleket és az öszszehajtott kendõt,
akkor hittek. Az
apostolok többsége akkor, amikor
az utolsó vacsora
termében, illetve a
genezáreti tó partján együtt evett Jézussal. Tamás,
amikor megtapintotta sebeit. Az
emmausziak,
amikor úgy törte
meg a kenyeret,
mint az utolsó vacsorán. Pünkösdkor
a tömeg, amikor szembesül saját bûnével, mert Pilátus elõtt Jézus halálát
kérték. Szent Pál apostol Jézust üldözve találkozik a föltámadottal. Az
etióp udvarnoknak megelevenednek
a szentírás jövendölései, amikor Fülöp diakónus megmagyarázza azok
értelmét. Ezek után az apostoli igehirdetés már kiolvasta ezekbõl a jelenésekbõl, hogy milyen lesz a mi
föltámadásunk és üdvösségünk.
A ma keresztényeinek az egyháztörténelem is igazolásul szolgál,
amely a vértanúk millióit adta. Krisztus ígérete: „Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig”, már
eddig is bebizonyosodott. A történelem hitünk valóságára mutat.
Theodor Mommsen, Nobel-díjas
történész megírta a Rómaiak története címû monumentális munkáját,
amelyet öt kötetre tervezett, de a negyedik kötet kimaradt. Bevallása
szerint a császárságnak ez a kora
egybeesett a kereszténység születé-

sével, s villámgyors elterjedésével a
birodalomban, amire sajátos történeti eszközökkel nem tudott magyarázatot adni. Ebben az esztendõben
emlékezünk meg arról, hogy 1700
éve, 313-ban Nagy Konstantin császár felszabadította a kereszténységet. Nem annyira a meggyõzõdéses
keresztény hit vezetett erre, hanem
mint reálpolitikus meggyõzõdött róla, hogy véreskezû elõdei sem tudták
az egyházat elpusztítani. Ez is elgondolkodtathat bennünket, hogy államalakulatok, politikai pártok megszûnnek, az egyház viszont, olykor
bûnös tagjai ellenére is él.
A mi hitünk
értelmes meghódolás az Isten
elõtt, föltételezi
a
személyes
döntést, de nem
a magunk módján való hithez,
hanem
amit
apostoli hitvallásunk röviden
megfogalmazott.
A „harmadnapra föltámadott a halálból” hitcikkelyt röviden
így összegzi a Katolikus Egyház Katekizmusa:
„A feltámadásban való hit: tárgyát
illetõen olyan esemény, melyet a tanítványok történelmileg tanúsítanak,
õk, akik valóban találkoztak a Feltámadottal, és ugyanakkor titokzatosan
transzcendentális esemény is,
amennyiben Krisztus embersége belépett Isten dicsõségébe.
Az üres sír és külön összehajtott
lepel már magukban is arra mutattak, hogy Krisztus teste Isten hatalma folytán kiszabadult a halál kötelékeibõl, és a rombolásból. Ezek készítették elõ a tanítványokat a Feltámadottal való találkozásra.
Krisztus, az elsõszülött a halottak
között (Kol 1,18) a mi feltámadásunknak is kezdete, most még csak
lelkünk megigazulása által, késõbb
majd testünk megelevenítése által.”
Ha az apostoloknak, akik korábban kérték, hogy növelje hitüket (Lk
17,5), még a föltámadás után is

szemükre vetette Jézus szívük keménységét, mert nem hittek (Márk
16,14), akkor egészen természetes,
hogy a mi hitünk sem egyenes vonalúan fejlõdik, mert sokszor megkísértettek vagyunk. Gyerekkorunkban
megtanultuk a Hiszekegyet, s ünnepeltük a húsvétot, de az idõ múlása
kellett hozzá, hogy egyre fajsúlyosabbá váljék ennek igazsága, amikor mi is szembetalálkozunk szeretteink halálával vagy saját elmúlásunkkal. Jézus többször szól haláláról és föltámadásáról, de akkor
érinthette meg legjobban környezetét, amikor Lázár halálakor kijelentette: „Én vagyok a föltámadás és az
élet, aki bennem hisz, még ha meg
is halt, élni fog!” (Jn 11,26)
Húsvét ennek az örök evangéliumnak az igazolása, kihirdetése és
ünneplése. Bárcsak a hit éve megadná e hit végleges megerõsödését
lelkünkben!
A hit egyszerre Isten kegyelmének
ajándéka, és az érte való küzdelem. Szent Pál apostol írta
Vívd meg a hit jó
Timóteusnak: „V
harcát! Szerezd meg az örök életet,
hiszen erre kaptál hivatást, erre tetted le számos tanúk elõtt az igaz hitvallást.” (1 Tim 6,12). Élete végén
A jó
pedig így összegzi életútját: „A
harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.”
(2 Tim 4,7)
Nekünk, magyaroknak Szent István királyunk is, Szent Imre fia által
lelkünkre köti: „azt hagyom meg,
tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel õrizd, hogy
minden Istentõl rendelt alattvalódnak példát mutass …” (Intelmek)
Példát mutatni annyit tesz, mint
tanúságot tenni. A hit évének ez a fõ
célja, az újraevangelizáció. Amint a
húsvéti gyertya lángjáról meggyújtott
gyertyák továbbviszik a fényt, úgy a
megélt és megtartott hitünk másokban is hitet ébresszen!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
áldott húsvéti ünnepet!
Dr. Bábel Balázs
Kalocsa-Kecskemét érseke
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Kortárs Keresztény
Ikonográfiai Biennále

Angyalok címmel rendezi meg
a Kecskeméti Katona József
Múzeum a VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálét,
ami március 14-tõl május 19éig tekinthetõ meg. Az országos kortárs képzõ- és iparmûvészeti kiállításnak ez alkalommal is a kecskeméti Cifrapalota
ad otthont.
A biennále kurátorától, ifj.
Gyergyádesz László mûvészettörténésztõl megtudtuk, hogy elsõ alkalommal, még 2002-ben,
a kereszt, illetve a keresztre fe-

szítés volt a kiállítás tematikája,
mint legrégibb szimbólum,
2005 tavaszán a Genezis õstörténeti része, a Teremtés könyvének elsõ 11 fejezete, 2006-ban
az oltár, 2008-ban Krisztus példázatai, míg legutóbb az Apokalipszis, a Jelenések könyve
volt a téma. Ezúttal az angyalok
játsszák a fõszerepet az ábrázolandó, megjelenítendõ ikonográfiai programban.
Természetesen most sem csupán illusztrációkat, a téma eddigi feldolgozásain alapuló mûveket, hanem a saját korunkra reflektáló, aktuális utalásokat rejtõ
alkotásokat, kinyilatkoztatásokat
is szívesen láttak a szervezõk.
Mûfaji megkötöttség ezúttal sem
volt. Egyenlõ és õszinte örömmel fogadták a különbözõ
irányzatok képviselõit, a figurális, a nonfiguratív és az absztrakt
mûveket, de az installáció vagy
akár a fluxus körébe tartozó alkotásokat is.

2013. március

Nanbudós elismerések
A Magyar Nanbudo Szövetség és
a kecskeméti Free
Line Sportegyesület
idén is megrendezte Nemzetközi Edzõtáborát, melyre
számos országból
érkeztek
nanbudokák. Mint az eddigi években megszokott volt, most is
az alapítómester,
Doshu
Yoshinao
Nanbu vezényletével edzettek a sportolók.
Ebbõl az alkalomból három magyar nanbudokát
az a megtiszteltetés
ért, hogy újabb
danfokozatot jelentõ oklevelet vehettek át. Király József 7. dan (felvételünkön), Kovács Aletta 2. dan,
Kovács Petra 1. dan fokozatot
kapott a nagymestertõl. Király
József 7. danja kiemelkedõ, hi-

szen Közép-Európában rajta
kívül csak egy horvát sportember mondhatja el magáról,
hogy ilyen magas fokozatot
birtokolhat.

A ,,Kecskeméti Kodály
Zoltán Vegyeskar”
(Iparos Dalárda) alapításának

125. évfordulóját
2013. június 22-én 10 órakor
a Kecskeméti Piarista Iskola
dísztermében tartjuk.
Fellépnek: izsáki, kiskunhalasi,
lajosmizsei vendég énekkarok.

Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket, támogatóinkat!
Adószámunk: 18344563-1-03
Bankszámlaszám:
OTP 11732002-20333216
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Kádár Kecskeméti Röplabda Club

Új csapat, új vezetés, új kihívások
A férfi röplabda igazi sikersportág Kecskeméten, sok-sok éve már. A re mek szakemberek irányítása alatt mûködõ csapat hol az elsõ, hol (a
Kaposvár mögött) a második helyen végzett rendre az NB I-ben, illetve
a Magyar Kupában. Tavaly azonban kérdésessé vált, hogy a legmagasabb osztályban való szereplést tudják-e vállalni egyáltalán a kecskeméti férfi röplabdázók. A friss sporthíreket figyelõk, s e sportág szerel mesei tudják, hogy végül is sikerült kilábalni az anyagi krízishelyzetbõl.
Köszönhetõ ez két helyi vállalkozónak: Kádár Lászlónak (Kádár Környezetvédelmi Kft.) és Hugyecz Zoltánnak (Gorter Fémipari Zrt.), akik tulaj donosként megalakítva a Kecskeméti Röplabda Kft-t, stabil pénzügyi
helyzetet teremtettek e sportág további sikeres mûködése érdekében.
– Az új vezetés az õszi bajnoki
szezon kezdete elõtt azt kérte,
hogy olyan új csapatot építsünk,
amellyel több évre lehet tervezni.
Szerencsére az új igazolásaink
nagyszerûen sikerültek, s az anyagi feltételek mellett szakmailag is
sikerült stabil helyzetet teremtenünk a klubnál – mondta el lapunknak Kása Róbert, a Kecskeméti Röplabda Kft. ügyvezetõje.
– A jelenlegi szezonban, a bajnokságot és a kupát illetõen egyaránt a legjobb négy közé jutás
volt az elvárás a csapattal szemben. A Magyar Kupában ezüstérmesek lettünk a napokban Gödöllõn, ahová sok kecskeméti
szurkoló kísérte el a csapatot,
akiknek ezúton is szeretném megköszönni a kitartó és lelkes buzdítást. A bajnokságban is bejutottunk a legjobb négy közé, s a bajnoki címért folyó rájátszás elsõ
körét három nullás gyõzelemmel
kezdtük az elmúlt hét végén a
Dági KSE ellen. Tehát minden
esélyünk megvan arra – remélem, nem kiabálom el –, hogy itt
is finalisták legyünk.

Csak néhányat említve: Karagics
Mátyás, Beregszászi Szabolcs, ifj.
Dunszt Ferenc, Nagy Péter, Szabó
István, Verebélyi Zsolt, Seremet
Attila számtalan remek röplabdázót nevelt, a közelmúltban elhunyt
id. Dunszt Ferenc tanár úrról,
vagy csapatunk jelenlegi vezetõedzõjérõl, Gyurkó Sándorról nem
is szólva. Nekik köszönhetõen sok
tehetséges fiatal választotta, választja ezt a sportágat. Azt hi-

Röplabda Szövetségnél, sürgetve,
hogy legalább nevelési költséget
kérhessünk az elcsábított fiatalokért.
– Az idén is megrendezik az immár hagyományos röplabdás bált
Kecskeméten?
– Igen, mégpedig március 23án, szombaton este a Kertészeti
Fõiskola aulájában. Három éve,
a kecskeméti röplabda sport
anyagi stabilitását segítve szer-

– Vagyis a csapattal
szembeni szezonkezde ti elvárást magasan
túlteljesítik?
– Igen, hiszen a bajnokságban még veretlenek vagyunk. A kupadöntõben
pedig
olyan remek teljesítményt mutatott fiatal
csapatunk a KözépEurópa Ligában játszó
kaposváriak ellen (akik
A remekül szereplõ kecskeméti csapat (Fotó: Sipiczki Sándor)
végül nagyon szoros
küzdelemben tudtak csak nyerni szem, az utánpótlás nevelést ille- veztünk elõször ilyen jótékonysági
ellenünk 3:2-re), ami valóban tõen önmagáért beszél az a tény, bált, s e rendezvény célja azóta
szép sikereket sejtet a jövõt illetõ- hogy a mostani 12 fõs keretbõl sem változott. Szeretettel várunk
en. Vagyis, ha eredményesen zár- kilenc röplabdázó kecskeméti. A mindenkit, akik a csapat tagjaival
ja a Kádár Kecskeméti Röplabda legnagyobb gond az, hogy a je- együtt szeretnének egy szép estét
Club az idei bajnokságot, már a lenlegi sporttörvény nem csak eb- eltölteni. A részletekrõl, a támokövetkezõ szezonban nemzetközi ben a sportágban csak egyéves gatói jegyek vásárlásáról minden
honlapunkon:
porondra léphet. Holott a célkitû- szerzõdéskötést engedélyez a fia- megtalálható
zések között ezt három éves terv- talkorú játékosokkal. Tehát, ha www.kecskemetiroplabda.hu/
ben határozták meg elvárásként egy klub jelentõs áldozatok árán,
Kecskeméti Röplabda Kft.
hosszú esztendõk alatt kinevel
az új tulajdonosok.
Kecskemét, Olimpia u. 1/A
– Reményekkel kecsegtetõ az profi játékosokat, minden költség
utánpótlás nevelésük is?
nélkül elcsábíthatja õket egy má- Ügyvezetõ igazgató: Kása Róbert
Telefon: 70/771-2215
– A kecskeméti iskolák többsé- sik egyesület, amikor lejár az egye-mail:
gében mindig kiváló testnevelõ éves szerzõdésük. Legutóbb ezt
info@kecskemetiroplabda.hu
tanárok dolgoztak, dolgoznak. többen megemlítettük a Magyar
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Kecskemét, Wojtyla tér 1.
Tel.: +36-30/925-1654
Bankszámlaszám:
52400078-17039273

Boldog Karol Wojtyla Atyánk
kecskeméti háza
a szegényeket szolgálja.

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Kérjük, juttassanak a Karol Wojtyla Barátság Központ szegényeinek, gondozottainak
tartós élelmiszert, konzervet, tésztát, süteményt, gyümölcsöt, vitaminokat, ruhanemût!
Az adományokat a Wojtyla Háznál (Wojtyla tér 1.)
lehet leadni, nyitva tartás szerint 8-tól 16 óráig.
Érdeklõdni a 06-76/505-041 és a +36-30/925-1654 telefonszámokon lehet.
Az önzés megöli az életet, az áldozat gazdaggá teszi!

2013. március

Segítőket vár
a Wojtyla Ház
Keresünk szombatra és vasárnapra a Wojtyla Házba önkénteseket: ételkiosztáshoz, mosogatáshoz, takarításhoz, konyhai
segédmunkákhoz. Alkalmanként 2-3 óra. Az önzetlenség
különös öröme minden másodpercért kárpótol.
Érdeklõdni lehet a 76/505-041
telefonszámon, és a
titkarsag@civilnaplo.hu
e-mail címen.

GARÁZS
hosszú távra

KIADÓ
a belvárosban.
 20/9626−279
„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán
legalább 500.000 Ft elhelyezésével

– csúcskamatozás –
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
Összeghatár felett további kamatprémium

5,6 – 6,4%

A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses (lakosságnak nem adómentes) számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat + 0,75% éves kamat együttese, jelenleg
6,00%
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat együttese, jelenleg éves
6,50%
Egy éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,75% kamat együttese, jelenleg éves
7,00%
Összeghatár felett további 0,25% kamatprémium érhetõ el.
Szinvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 13 havi lekötésekre bankszámlán és
betétkönyvben. Változatlanul alapdíj nélküli számlavezetés.
Netb@nk vagy Elektra internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya szolgáltatás.
Valuta és deviza szolgáltatások.
Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.
Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak és további preferált kisvállalkozói hitelek.
Lakáscélú hitelek.
Teljes körû lakossági és vállalkozói finanszírozás.
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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Jubiláló Pilze−Nagy Kft.

A laskagomba kutatás és termesztés központja
Huszonkét éve alapította laskagomba termesztéssel és kereskedelem mel foglalkozó vállalkozását Nagy László. Kitartó, megbízható mûkö déssel, mára már a laskagomba termesztés teljes vertikumát átölelõ, a
nemzetközi piacon is meghatározó cégcsoporttá nõtte ki magát a PilzeNagy Kft., amit az alapító lányával, Somosné Nagy Adriennel együtt
irányít. Az alapanyaggyártás, laskagomba termesztés, a friss és feldol gozott termékek kereskedelmi forgalmazása mellett, korszerû üzemükben öt éve állítanak elõ – hasznosítva a gombatermesztés hulladékait –
biogázt, ebbõl nyerve megújuló villamos energiát.
A laskagomba termesztés számára alapvetõ fontosságú termesztési alapanyagot elõállító
üzem saját know-how-n alapuló
technológiát alkalmaz, ami kitartó
fejlesztési munkájuknak köszönhetõen jött létre. A fermentációs
technológia lehetõvé teszi, hogy
az alapanyaggyártás és a gombatermesztés teljes mértékben mellõzze a növényvédõ szerek alkal-

része a konvencionális termékek
kereskedelmébõl
származik).
2010 óta a vállalat a gomba termékfejlesztésre is nagyobb hangsúlyt fektet: piacra vitt egy delikátesz kategóriába tartozó laskagomba konzervterméket, a laskagomba pástétomot, e mellett intenzív technológiafejlesztést folytat
a nyári tõkegomba termesztésére.
A cégcsoport a napokban ün-

mazását. Ennek köszönhetõen
ökológiailag kisebb terhelést jelentõ, környezettudatos gombatermesztés érhetõ el. Az elmúlt 10
évben a Pilze-Nagy Kft. és társcégei összesen 500 millió forintot
fordítottak laskagomba kutatásfejlesztési tevékenységre, melynek
finanszírozásához a magyar költségvetés és az Európai Unió több
mint 300 millió támogatást adott.
Jelenleg az Integrált biogáz-alga
biotechnológiai rendszer fejlesztése és az Új típusú retard NPK források fejlesztése elnevezésû projektek megvalósításán munkálkodnak, az Új Széchenyi Terv keretében.
A biotermékek elõállítása új és
folyamatosan növekvõ piaci lehetõségeket kínál a cégcsoportnak
(bár ma még az árbevétel jelentõs

nepelte az alapanyaggyártó üzemük fennállásának és a kutatásifejlesztési tevékenységüknek 10.
évfordulóját. Ebbõl az alkalomból
egy tudományos szimpóziumot és
ünnepséget rendezett a PilzeNagy Kft., a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Konferenciatermében. A jelentõs érdeklõdéssel kísért tanácskozáson
jeles szakemberek, tudósok tartottak a gombatermesztéssel kapcsolatos kutatások aktuális helyzetérõl elõadásokat. A szimpóziumon az is egyértelmûen kiderült,
hogy a laskagomba termesztés az
egyik legfiatalabb kertészeti ágazat, hiszen az intenzív termesztéstechnológia kialakítását lehetõvé
tevõ kutatások alig 50 évre tekintenek vissza. Ezért nem meglepõ,
hogy a Pilze-Nagy Kft. az elmúlt

esztendõkben a laskagomba termesztés alkalmazott kutatási tevékenységének hazai központjává
vált. A 2000-es évek kezdete óta
a cégcsoport egy tucat kutatási-

fejlesztési projekt életre hívója, vezetõje vagy társkutatója volt. A
projektek kapcsán több felsõoktatási intézmény kutatócsoportjával
– a Szegedi Tudományegyetem és
az ELTE Mikrobiológiai Tanszéke,

a Budapesti Corvinus Egyetem
Zöldség- és Gombatermesztési
Tanszéke, a Kecskeméti Fõiskola
Kertészeti Fõiskolai Kara, a Szent
István Egyetem Növényvédelmi Intézete és Regionális Tudásközpontja, valamint a Budapesti Mûszaki
Egyetem Mezõgazdasági Kémiai
Technológiai Tanszéke – mûködött
együtt. A kutatási feladatokba kutatóintézeteket is bevontak, többek
között a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Kft. Biotechnológiai Intézetét és a kecskeméti
székhelyû Agro-Geo Kft-t.
A szimpóziumot követõ bensõséges ünnepségen Farkas Sándor
országgyûlési képviselõ, a Magyar Parlament Mezõgazdasági
Bizottsága Kertészeti Albizottságának elnöke köszöntötte a jubiláló
Pilze-Nagy Kft. tulajdonosait, vezetõit, kutató szakembereit. Méltatta azt a tudatos és áldozatos
munkát, aminek köszönhetõen
Kecskemét és térsége a hazai laskagomba kutatás és termesztés
központjává vált – Közép-Kelet
Európa legnagyobb és legmodernebb laskagomba alapanyaggyártó üzemét mûködtetve.
Pilze-Nagy Kft.
központi iroda
Kecskemét, Talfája 50.
Tel.: 00-36-76/502-030
Fax: 00-36-76/502-034
E-mail: info@pleurotus.hu
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Búcsúztató aktivisták

A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ és a Porta Egyesület tagjai szociális temetésen
vettek részt a napokban, ahol
végsõ útjára kísérték nemrégiben elhunyt embertársainkat.
A kegyelet és a búcsú szavai
ez alkalommal Szabó Mihályért
(1929) Máté Tiborért (1950) és
Kócsó Józsefnéért (1961) szól-

tak. Az önkéntesek verssel, imával búcsúztatták el az elhunytakat, akiket életükben nem ismertek, és sorsukról – mint oly sok
esetben – nem tudnak semmit.
Mégis koszorú és mécsesek
kerültek közös sírjukra. „Adj
Uram örök nyugodalmat neki,
és az örök világosság fényeskedjék neki!”.

Hétköznapi akciós
apartman árak
március 31-ig!
Március végéig kínáljuk apartmanjainkat kedvezményes áron
legalább 3 éjszaka megrendelése esetén.
Ha az apartmanban 4 fõ lakik, akkor 1 éjszakára
a télvégi regeneráció személyenként

csak 4375 Ft-ba kerül
és a fürdõbelépõt ingyen adjuk.
Március végéig, hétköznapokon vehetõ igénybe
kedvezményes csomagunk!
Válassza hétköznapokon 2 éjszakás csomagunkat, amely a szálláson
(4*-os apartmanban) és az ingyenes fürdõbelépõn túl a következõket is
tartalmazza személyenként: 2 nap reggeli, egy alkalommal
egész napos Szaunavilág használat, egy alkalommal frissítõ koktél
a wellness bárban, illetve 30 perces frissítõ masszázs vagy
Caracalla masszázskádfürdõ.

Mindez csak 13.650 Ft/fõ/2 éj-tõl!
A tavaszi szezonban minden szerdán Termál Szerda,
minden csütörtökön, szombaton és vasárnap
Szauna Szeánszok!

A termálfürdõben megújult beltérrel, kibõvített szolgáltatásokkal, új wellness- és
gyógyszolgáltatásokkal, szaunavilággal várjuk vendégeinket!
6060 Tiszakécske, Tisza-part, Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363
Web: www.thermaltiszapart.hu G E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

Népszerű a Mercedes
A Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft. a legújabb „Munkáltató Márka Kutatás” szerint –
amelyet az Aon Hewitt és az
AIESEC készített –, újra Magyarország egyik legvonzóbb munkáltatója. A kecskeméti vállalat
243 cég közül az elõkelõ második helyet szerezte meg.
Frank Klein ügyvezetõ igazgató
úgy nyilatkozott, hogy az új Mercedes-Benz kompaktautó generáció továbbra is nagyon kedvelt
a vevõk körében, s tele vannak

megrendelésekkel. Ez sok munkát jelent, mert minden ügyfél kívánságának a lehetõ legjobban
meg akarnak felelni.
Annak érdekében, hogy a
kecskeméti gyár a nagy keresletet kielégíthesse, áprilistól a termelést a szombati mûszakokra is
kiterjeszti. A nagyobb rugalmasság feltételeit az új munkajogi
szabályozás már megteremtette,
s ennek köszönhetõen hazánk
nemzetközi versenyképessége tovább erõsödött a világpiacon.
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Kecskeméti Városszépítő Egyesület

Közlekedés, egyházak, jubileum
A megyeszékhely egyik legrangosabb, a folyamatos mûködését tekintve legrégebbinek számító civil szervezete a Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület, mely ebben az évben ünnepeli fennállásának 30. évforduló ját. A jubilálók elnökét, Király Józsefet az idei terveikrõl, programjaikról
kérdeztük.
– Folytatódik a szecessziós épü letek bemutatására irányuló prog ramsorozatuk?
– Nem, azt tavaly júliusban lezártuk a Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hungaria Nostra) XXXI.
Országos Találkozójával és Konferenciájával, aminek mi voltunk
a házigazdája. Mint ismeretes,
ennek a találkozónak és szakmai
fórumnak is a Kárpát-medencei
szecesszió volt a témaköre. Idén a
„Hogyan közlekedhetünk a jövõben Kecskeméten?” kérdésre
igyekszünk értelmes válaszokat
keresni és találni egy új elõadássorozattal. Aki naponta közlekedik városunkban, tudja, milyen jelentõs problémák várnak megoldásra úthálózatainkat illetõen. Ezzel is magyarázható, hogy a napokban nagy érdeklõdés kísérte
az Ifjúsági Otthonban rendezett
fórumunkat, amelyen Hóz Erzsébet, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos fõmunkatársa
szólt arról a tervezõi munkáról,
amit évek óta a kecskeméti körutak kibogozása, a közlekedés logikusabbá tétele érdekében végeztek. Az intézet által készített tanulmány egy része már beépült a
városfejlesztési rendszerbe, de –
nyilván pénzügyi okok miatt – sok
probléma orvosolása még hátra-

KÖNYVAJÁNLÓ
Magyar zsoltárok – Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érsekének
hatvanadik születésnapjára jelent
meg egy reprezentatív kötet, ami
150 verset kínál a fõpap válogatásában. Olyan alkotások ezek, amelyek
hatással voltak gondolkodására, lelki fejlõdésére. A keménytáblás,
nagyméretû kiadványt Bodri Ferenc
grafikái gazdagítják. Ára: 3500 Ft
Kecskemét és a környék nevezetességei – A reprezentatív fotóalbum angol, német és magyar nyelven, több mint száz színes fotóval,

letve a kerékpárosok helyi lehetõségeinek, problémáinak a
megvitatása kerül terítékre, természetesen ismét jeles szakemberek részvételével. De a városközponti utak, utcák, parkolók
jövõje is megérne egy vitafórumot, különösen annak tükrében,
hogy a legtöbb szakember véleménye szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a Kiskörutat
megszüntetnék a gépjármûforgalom számára.

van, ami Kecskemét úthálózatát,
közlekedését illeti.
– Öveges László városi fõépítész is meghívott elõadója volt ennek a fórumnak. Õ arra hívta fel
a figyelmet, hogy nem feltétlenül
az utak kiszélesítése jelenti a zsúfoltság, az állanLegutóbb is nagy volt az érdeklõdés
dósulónak látszó
közlekedési dugók megszüntetését. Sokkal inkább
az, hogy megépüljenek végre a
tervezett körgyûrûk
Kecskemét
határában, amik
jelentõsen csökkentenék a belvároson átmenõ for– A május ugyancsak mozgalgalmat. Ezt követõen Uhlig Rita, a
Kecskeméti Városfejlesztõ Kft. masnak ígérkezik egyesületüknél.
– Így igaz. A történelmi egyháügyvezetõ igazgatója beszámolt a
fórumunk résztvevõinek arról, zak városformáló tevékenységei
hogy milyen útfejlesztések vannak témakörben szervezünk elõadásfolyamatban – amikre már van sorozatot májustól az év végéig,
központi támogatás –, s milyen el- havonta egy alkalommal. Vagyis
képzelések megvalósulása érde- azt szeretnénk bemutatni, hogy az
elmúlt 200 évben épült és ma is
kében kell még pályázni.
– Ez az elõadássorozat folytató- meglévõ egyházi épületek, épületdik?
együttesek hogyan határozzák
– Az április elejére tervezett ösz- meg mindmáig városunk arculaszejövetelünkön talán még na- tát. S persze sok minden más kérgyobb lesz az érdeklõdés, hiszen désre is választ kaphatnak az érKecskemét tömegközlekedése, il- deklõdõk ezeken a fórumokon a

felekezetek helyi vezetõitõl, képviselõitõl.
– Ugyancsak májusi programként elindítjuk a Virágos balkon
elnevezésû, városszépítõ akciónkat, azzal a céllal, hogy a Hírös
Kertész Egyesülettel összefogva,
virágpalánták ingyenes biztosításával ösztönözzük a helyi lakosságot a lakókörnyezetük szépítésére.
A Kecskemét és Vidéke Általános
Ipartestülettel együttmûködve tervezzük a Szabadság tér 5/a sz.

alatt található pavilonunk tavaszi,
újbóli megnyitását, valamint a
kézmûves vásárok beindítását fõtéri kitelepülésekkel. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet a helyi
mesterek által készített remek termékekre.
– Mikor ünneplik meg fennállásuk három évtizedes jubileumát?
– Szeptemberben. Egy nagyszabású ünnepi közgyûlés keretében,
meghívott vendégekkel szeretnénk
megemlékezni egyesületünk elmúlt 30 éves történetérõl, kiemelkedõ eseményeirõl.

amely bemutatja a hírös város szép
épületeit, rendezvényeit, muzeális és
kulturális értékeit, természeti kincseit. Ára: 2200
Furfangos komák históriái és más
mesék – A kötetben Dékány Rafael
híres mesegyûjtõ tizenegy tréfás történetét olvashatják a mesekedvelõk.
Ára: 1800 Ft
A kiadványok megvásárolhatók a
Wojtyla Házban
(Kecskemét, Egressy utca 5.)
20% kedvezménnyel.
Tel.: 76/505-041,
e-mail: titkarsag@civilnaplo.hu

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu
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Nyuszi ül a fûben ... De hol?

március 31.
és
április 1.

Hagyományõrzõ
Húsvét
az Új Tanyacsárdában

Kérjük segítségét:
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

Húsvéti ebédmenü ára:
4.950 Ft/felnõtt, 3.300 Ft/gyermek (4-14 éves korig)
+ AJÁNDÉK:
10-tõl Tojásfestés és locsolóvers-mondás
Húsvéti hagyományok felelevenítése
Húsvéti pusztaolimpia tojássejberolással
Húsvéti néptáncbemutató
Cigányzenekarunk muzsikál az ebéd ideje alatt
Kocsikázás, méneshajtás és lovasbemutató
Az ebéd menüje:
Tárkonyos-tejfölös bárány raguleves
Ünnepi sültek tálon:
Aszalt szilvával és húsvéti sonkával töltött csirkemell
magvas bundában, ananászos rizzsel
Pirosra sült bõrös karaj hagymás, tepsis burgonyával, vajbab raguval
Húsvéti almás kalács eperöntettel
Húsvét vasárnapján és hétfõjén a hagyományos húsvéti ételek az
ÖREG TANYACSÁRDA étlapján is bõséges választékban szerepelnek!
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Asztalfoglalás: Tanyacsárda Kft.
Tel.: +36-76/356-010
tanyacsarda@tanyacsarda.hu, www.tanyacsarda.hu

„... nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!

Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
A Szenteste Alapítvány tevékenysége:
G
Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös programok szervezése
G
Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása
G
Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.
Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány, Kecskemét, Margaréta u. 13.
Adószám: 18347982-1-03 Bankszámlaszám: 52400078-10016044

,
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Húsvéti Hírös Tojás
Szerte a világon a tojás az élet kezdetét és a világmindenséget jelképezi. Egy kínai monda úgy említi az eget és a földet, mint tojáshéjat és
sárgáját, egy indiai mítosz szerint pedig egy hattyú keltette ki a kozmi kus tojást, amelybõl a világ létrejött. – Nem véletlen, hogy a tojás vált
az új élet, a teremtés szimbólumává. Ez az egyik legtökéletesebb ter mészetben található forma, amely magában rejti a születés, az élettelenbõl élõvé válás titkát.
A tojás díszítése és ajándékozása õsibb a keresztény húsvét
ünneplésénél, de még a zsidó
peszah ünnepénél is. Hazánkban
avar kori sírban is találtak festett,
karcolt díszítésû tojást. (Új Ember)
A kereszténység elterjedésével
ez az õsi életszimbólum könnyen
hozzákapcsolódott a feltámadás
ünnepéhez. A húsvéti tojás egyházi áldásban részesítésérõl a IV.
századtól van tudomásunk, díszítésérõl pedig a XIII. századtól maradtak fenn írásos emlékeink. Az
õsi hagyományokon túl még egy
ok erõsítette a tojás húsvéti szimbólummá válását. Régen a tojás
is böjti tilalom alatt állt, így az ünnepre sok összegyûlt belõle, amit
azt követõen nagy mennyiségben
fogyasztottak és ajándékoztak el
az emberek. A hagyomány szerint
a festett, húsvéti tojások szerencsét, egészséget, hosszú életet
ígérnek a tulajdonosának.
Az élelmiszerkereskedelemmel

zait és már más üzletláncok üzleteit is. Ma már a térség legjelentõsebb tojásforgalmazó cégeinek
egyike.
Ábrahám Attila, a kecskeméti
Hírös Baromfi Kft. ügyvezetõje lapunknak elmondta, hogy hosszú
távú, korrekt kapcsolatot alakíta-

Hamarosan új, még tetszetõsebb csomagolást kap a közkedvelt
Hírös Tojás
foglalkozó Hírös Baromfi Kft.
azonban, nem csak a húsvéti ünnepekre koncentrál, ha tojásról
van szó. Egész évben friss tojásokkal látják el az Alföld ProCoop-ot, az ország Tesco áruhá-

nak ki a környék baromfitenyésztõivel, segítve õket abban is, hogy
minõségileg kiváló, elõnevelt tojó
jércékhez és megbízható takarmányokhoz jussanak, megfelelõ
szaktanácsadás
kíséretében.

Emellett fontosnak tartják, hogy a
magyar fogyasztó asztalára hazai
élelmiszerek kerüljenek. Céljuk a
növekvõ nemzetközi versenyben a
helyi áruk értékének, erejének,
nemzeti kincseink gazdagságának, megbízhatóságának reklámozása is.
Nem új keletû felismerés, hogy
a tojás a legtökéletesebb –
mondhatni ideális minõségû – állati fehérje, mely egyben a legolcsóbb táplálékforrás. Tartalmazza
az összes nélkülözhetetlen aminosavat, zsírsavat, illetve – a C-vitamin kivételével –, valamennyi vitamint és ásványi anyagot, amelyekre az embernek szüksége van.
Nem csak húsvétkor – az év minden napján. S aki a Hírös Tojás
márkanevet keresi az üzletekben,
garantáltan minõségi termékre
talál.
Hírös Baromfi Kft.
Ábrahám Attila ügyvezetõ
Mobil: +36-30/623-4151
e-mail: jotojas@hirostojas.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT
Kecskemét, Margaréta u. 2.
Tel.: 76/509-898 Fax: 76/509-897
Mobil: 30/9638-418
e-mail: sviagkft@sviagkft.hu

Teljes körû épületgépészeti
szolgáltatások:
Vízellátás G Csatornázás
G Központi fûtés G Gázellátás
G Klimatizálás, szellõzõrendszerek
szerelése G Központi porszívó
G Napenergia-hasznosítás,
hõvisszanyerés
Tervezés és kivitelezés, mûszaki
ellenõrzés, mûszaki szaktanácsadás,
kereskedelem.

Bekõ József, Kecskemét, Énekes u. 136.
Tel./fax: 06-76/493-407 Mobil: 06-30/9389-802
Honlap: http://www.bekotours.hu
e-mail: bekotours@bekotours.hu
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Hulladékkezelési információk
Országunkban éveken keresztül az volt az elv, hogy biztosítsuk a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségét azok számára, akiknek életéhez hoz zátartozik a környezettudatos magatartás, és minden anyagi érdek nélkül, csak a környezetvédelemért vállalták a szelektív hulladékgyûjtés
okozta többletmunkát. Viszont a többi nyugat-európai ország példáját
követve, 2013-tól már Magyarországon sem csupán kívánság az, hogy
minél többen csatlakozzanak a rendszerhez, így várhatóan az elkövetkezõ években további szigorításokra lehet számítani.

A teljes mértékben önkormányzati tulajdonban lévõ Izsák-Kom
Kft. vette át januártól a településen a hulladék begyûjtését és
szállítását. Ugyanis az új hulladékgazdálkodási jogszabályok
alapjaiban alakítják át a hulladékkezelési szolgáltatást, aminek
nagyon fontos eleme, hogy a lakosságnak át kell állnia a szelektív hulladékgyûjtésre. Az önkormányzatok díjmegállapítási hatásköre megszûnt, ezt átvette a szakminisztérium, a Magyar Energia
Hivatal és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség. Így a
lakosoknál keletkezõ díjhátralékot
nem a jegyzõ, hanem a NAV jogosult behajtani.

Szerződés
Az idén az Izsák-Kom Kft. és a lakosság közös feladata a lakossági
szelektív hulladékgyûjtés intenzívvé tétele. Ugyanakkor változás
lesz a hulladék elszállításának
rendjében. A háztartási, újrahasznosításra alkalmatlan hulladékot,
amit a lakosok továbbra is kukában vagy a többlethulladék elszállítására szolgáló emblémás zsákban gyûjthetnek, januártól júniusig, illetve szeptembertõl az év végéig minden páratlan héten, június 1 és augusztus 31 között pedig
hetente egyszer, a szállítási naptárban megadott napon szállítják
el. Az újrahasznosítható hulladék
elszállítása egész évben, a páros
héten történik.
Az eddigi gyakorlattól eltérõen
az Izsák-Kom Kft. minden háztartással szolgáltatási szerzõdést köt.

A szerzõdéseket a lakosok az elsõ
számla mellékleteként kapták
meg. A szerzõdések ellenõrzése és
kiegészítése után a szerzõdés viszszajuttatása a polgármesteri hivatalon, postai úton, a kukás autók
sofõrjén vagy a díjbeszedõkön keresztül lehetséges. Amennyiben a
szerzõdéssel kapcsolatban további kérdések merülnek fel, azokat a
cég ügyfélszolgálatán tisztázhatják. A szerzõdés vissza nem juttatása vagy a szerzõdéskötés elmaradása nem jelenti azt, hogy Ön
nem köteles hulladékszállítási díj
fizetésére!

Szelektív gyűjtés
A díj számításakor figyelembe kell
venni, hogy egy településen milyen mennyiségû hulladék keletkezik és az a depóniába kerül,
vagy újrahasznosításra. Fontos
tudnivaló, hogy feleslegesen ne
növeljük a kukába kerülõ hulladék mennyiségét, mert az összességében jelentõs díjnövekedést
okoz a következõ évben. A lerakási illetékkel növelt ártalmatlanítási költség ugyancsak drasztikus
díjemelést okozhat a településen.
Magyarországi tapasztalatok szerint a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével a begyûjtött anyag mennyisége és annak tisztasága is legalább 80%kal megnõ, illetve javul.
Szelektív hulladékgyûjtésnek
nevezzük azt a folyamatot, amikor az ingatlan tulajdonosa a
háztartásában keletkezõ, a számára már felesleges, de hasznosítható anyagokat külön gyûjti, és

megfelelõ módon adja tovább
hasznosításra, ipari feldolgozásra.
A háztartásoknak nem kell
megvásárolniuk az újrahasznosítható hulladékok gyûjtésére szolgáló különbözõ színû kukákat,
hanem a szolgáltatóktól díjmentesen, vagy minimális díj ellenében
kapott zsákokban kell az újrahasznosítható hulladékokat gyûjteni.
A szelektív hulladékgyûjtõ zsákot a hulladékgyûjtési naptárban
megadott gyûjtési napokon reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlanuk elé. A gyûjtõjáraton dolgozó kollégáink az elszállított

zsák helyett a postaládában mindig hagynak egy új zsákot. Akinek
esetleg nem elegendõ az általunk
térítésmentesen biztosított gyûjtõzsák, az bármilyen más áttetszõ
mûanyag zsákba is gyûjtheti és
kihelyezheti a csomagolási hulladékokat.
A társaság dolgozói a zsákok
elszállítása elõtt ellenõrzik, hogy
a zsákba csak a zsákon is megjelölt típusú hulladékok kerültek-e.
Aki más hulladék „becsempészésével” próbálkozik, figyelmeztetést kap, illetve a közszolgáltató
jogosult megtagadni annak elszállítását.

MI KERÜLHET A SÁRGA ZSÁKBA?
MÛANYAG HULLADÉK:
G PET ásványvizes és üdítõs palackok kupakkal, címszalaggal,
tisztán, laposra taposva
G különbözõ fóliák (pl. sztreccsfólia, zsugorfólia), bevásárló táskák, szatyrok, reklámtáskák, zacskók
G kozmetikai es tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítõs, mosogatószeres)
G joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok
FÉMHULLADÉK:
G alumínium italdobozok lapítva
G fém konzervdobozok
G Italos kartondoboz: tejes és gyümölcsleves többrétegû kartondobozok (Tetra Pak) tisztán, lapítva
PAPÍR HULLADÉK:
G kartondobozok (lapítva)
G színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat
G katalógus, prospektus
G füzet, könyv
G írógéppapír, papírzacskó
G élelmiszerek és kozmetikai szerek papírdoboza
Éves hulladékszállítási díj
110-120 l-es gyûjtõedény (edénybiztosítás nélkül) 15.604 Ft + áfa
17.230 Ft + áfa
110-120 l-es gyûjtõedény edénybiztosítással
30.343 Ft + áfa
240 literes gyûjtõedény
120 literes zsák a maradékhulladéknak (zsák + elszállítás) 320 Ft +
áfa
Számlát évente négy alkalommal állítunk ki. Elõreláthatóan a
települesek többségénél az eddigi csekkes fizetési lehetõség helyett
IZSÁK-KOM
TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ügyfélszolgálat munkanapokon: 8-16 óra között
Telefonos ügyeleti ügyfélszolgálat kedden: 6-18 óra között
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-30/278-8214
Cím: Izsák-Kom Kft., 6070 Izsák, Vadas dûlõ 0394/6. hrsz.
E-mail: info@izsak-kom.hu; szallitas@izsak-kom.hu
Honlap: www.izsak-kom.hu
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JÓFALAT A SUTUS VENDÉGLŐBEN!
KACSA− és LIBANAPOK

2013. március 15−17. (péntek, szombat, vasárnap)

Libatepertõ lilahagymával, paradicsommal, paprikával
1.000 Ft
Narancsos kacsahúspástétom sajtsalátával
1.100 Ft
Libaleves zöldségekkel, lúdgége tésztával
500 Ft
Erdei gombás kacsa raguleves
550 Ft
Töltött libanyak hagymás törtburgonyával, salátával
1.600 Ft
Libamell baconszalonnás bundában burgonyakrokettel
1.700 Ft
Ropogós libacomb törtburgonyával, párolt káposztával
1.700 Ft
Rántott libamáj rizi-bizivel, almakompóttal
2.500 Ft
Mézes kacsacomb párolt káposztával, burgonyakrokettel 1.400 Ft
Kacsamell rózsabors mártással, rizzsel, áfonyával
1.600 Ft
Tejfölös sajt alatt sült kacsamell burgonyapürével
1.600 Ft
Makói kacsamáj szeletek párolt rizzsel, uborkasalátával 2.500 Ft
Kacsazúza pörkölt a májával fõzve galuskával
1.200 Ft
2 személyes bõségtál
4.400 Ft
(töltött libanyak, ropogós libacomb, tejfölös sajt alatt sült kacsamell,
sült hagymás kacsamáj párolt káposztával, törtburgonyával, rizzsel)
Mandulás túrógombóc eperzselével
500 Ft
Házi almás rétes
400 Ft
Palacsinta (kakaós, diós, fahéjas, lekváros, túrós)
150 Ft

Kecskemét, Dózsa György út 13.
Telefon: 76/324-432
Asztalfoglalás: info@sutusvendeglo.eu
Nyitva tartás: péntek-szombat 11-21-ig
vasárnap 11-17-ig
Alföldi Civil Napló

További ünnepi ajánlatunk
Hideg meggyleves
400 Ft
Kapros-tejfölös sertésraguleves
500 Ft
Pacalpörkölt sósburgonyával
950 Ft
Kijevi jércemell burgonyapürével
Tüzes csirkecsíkok salátával, sültburgonyával
Grillezett fokhagymás sertésszelet vegyes körettel
Fûszeres tarjacsíkok rántva burgonyapürével
Rántott camembert sajt párolt rizzsel, áfonyával

900
900
900
900
900

Saját ételes nélkül a csomagolás díja: 70Ft/doboz
Zóna adag rendelése esetén 70%-os árat számítunk fel.

Kedves Vendégeink! Szeretettel várjuk Önöket
a Sutus Vendéglõben március 15-étõl 17-éig
megrendezésre kerülõ kacsa- és libanapokra!

ÁGNES HOTEL, HÉVÍZ

Kiadja: Farkas Galéria Bt.,

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

Kecskemét, Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ:

3 nap/2 éj/2 fõ részére szállás

Koloh Elek

kontinentális reggelivel és Wellness
(úszómedence, pezsgõfürdõ, sókamra, szauna) használattal:

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

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

hétfõ – szerda, kedd – csütörtök, szerda – péntek:
34.700 Ft + IFA 450 Ft/fõ/éj, Elõleg: 14.700 Ft
péntek – vasárnap: 37.800 Ft + IFA 450 Ft/fõ/éj, Elõleg: 17.800 Ft
Harmadik személy esetén a következõ
a díj reggelivel és Wellnessel:
– 0-4 éves korig:
2.800 Ft/fõ/éj
– 4-14 éves korig:
5.500 Ft/fõ/éj
– 14 éves kor felett:
7.500 Ft/fõ/éj
Háziállat behozható, díja:
– 30 cm alatt:
– 30 cm felett:

3.000 Ft/db/éj
5.000 Ft/db/éj

Kiemelt napok ünnepi felára:

4.000 Ft/turnus

A szállodában térítés ellenében wellness és
egészségügyi szolgáltatások vehetõek igénybe:
– gyógymasszázs (30 perc)
3.000 Ft
– talpmasszázs (45 perc)
4.000 Ft
– iszappakolás
4.000 Ft
– tangentor
3.000 Ft
– kozmetikai kezelések, pedikûr, manikûr
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Újra megtelt a fülöpszállási
illegális hulladéklerakó terület
Utoljára november 12-én tisztította meg a Fülöpszállási bekötõ úttal
szemben lévõ területet a kecskeméti Porta Környezet- és Természetvédelmi, Városvédõ, Kulturális Egyesület, és most ismét megtelt az illegális hulladéklerakó. Felelõtlen emberek újra nagy mennyiségû háztartási hulladékot halmoztak fel ezen a területen, fittyet hányva arra a táblára, amelyet a legutóbbi tisztogatás alkalmával helyeztek el az egyesület aktivistái.
Így azután, a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévõ, az 52es út melletti területrõl gépi erõ segítségével február 26-án szállítottak el ismét kilenc tonnányi felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladékot.
A Vidékfejlesztési Minisztérium

egy éve írta ki a pályázatot, amely
a védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védõövezetén elhagyott hulladék felszámolását tûzte ki célul.
A pályázaton a Porta Egyesület 3,5
millió forint támogatást nyert, így a
Porta hulladékmentesítõ akciók K-

36-10-00037N elnevezésû projekt keretében több, a Kiskunsági
Nemzeti Park területén lévõ illegális hulladéklerakó felszámolását
vállalták el, melynek keretében
csaknem 40 tonna illegális hulladéktól szabadítják meg a nemzeti
park területét. Az akció során az
összegyûjtött szilárd háztartási vegyes hulladékot az Izsáki lerakóba
szállították. A hulladékmentesítésben közremûködött Nagy Mihály
helyi vállalkozó gépkocsivezetõje,
aki a szükséges markolós szállító
jármûvet biztosította.
Mint azt Pigniczki Csaba, a Kis-

kunsági Nemzeti Park ezen részének felelõs munkatársa elmondta,
a hely gépjármûvel viszonylag könnyen megközelíthetõ, viszont a fõútról nem látható ez a terület, ezért
lehetséges, hogy a felelõtlen, a
környezetük védelmével nem törõdõ emberek a télen ismét ide hordhatták a háztartási hulladékot.
A projekt a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával
valósul meg.

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

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

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.
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Hotel Három Gúnár

Remek menük széles választéka
Napjainkban a leglátványosabb megújulást mutató, legimpozánsabb
vendéglátó komplexum Kecskemét belvárosában a négycsillagos Hotel Három Gúnár. 54 szobás szállodája sokféle szolgáltatást kínáló
wellness részleggel, étterme remek választékkal, népszerû menükkel
várja a vendégeket, a rendezvényházában pedig több százan hódol nak a legváltozatosabb gasztronómiai élvezeteknek vasárnaponként, a
szabadszedéses rendszerû ebédeken.
A kecskeméti Hotel Három Gúnár Club Bellagio Sörözõje továbbra is ideális feltételeket kínál
azoknak a társaságoknak, amelyek szívesen kötik össze a baráti
étkezést, sörözést, beszélgetést
néhány biliárd vagy darts partival. És persze mindenkinek, aki
felhõtlen szórakozásra vágyik.
A Club Bellagio Sörözõ változatlanul mérsékelt áron kínál menüt délidõben: Hétfõtõl péntekig
háromféle levesbõl és hatféle fõételbõl választhat, aki 11.30 és
13.30 között betér ebédelni a remek hangulatú sörözõbe. A speciális menüsor méltán népszerû,
hiszen az ételek nagyon finomak,
kiadósak, s a kibõvült választékot
is rendre úgy állítják össze, hogy
mindenki találhasson benne kedvére valót. Természetesen mindig
gondolnak a vegetáriánus vendégekre is.
Legutóbb (március 14-én) ezt a
menüsort kínálta a Hotel Három

Gúnár Club Bellagio Sörözõje
választékként az ebédelni betérõ
vendégeinek (900 forintért):
Levesek:
Tavaszi zöldborsóleves
Bajor burgonyaleves
Fõételek:
Filézett csirkecomb rántva,
petrezselymes burgonyával
Chilis bab, lepénnyel
Sült oldalas
hagymás törtburgonyával,
párolt káposztával
Sertésmáj „marshall” módra
rizzsel
Zöldség steak pikáns szósszal,
kevert salátával
vagy
Tárkonyos borjúragu leves
Burgonyás nudli baracklekvárral
A hotel impozáns éttermében
Business ebédet kínálnak minden
munkanapon délidõben, 12-tõl
15 óráig. Háromféle levesbõl, ötféle fõétel közül választhatnak,

A Hotel Három Gúnár Club Bellagio Sörözõjében mindig kitûnõ
a hangulat
melyhez kitûnõ szakácsaik napi
desszertet ajánlanak. Az 1800 forintos menü kávét vagy egy italt is
tartalmaz.
Hétvégén és ünnepnapokon Családi ebédet kínálnak vendégeiknek: felnõtteknek 2.500, gyermekeknek (6-tól 12 éves kor között)
1.500 forintos áron. Legutóbbi
menüválasztékuk ez volt:
Leves választás szerint:
Húsleves májgaluskával
Tárkonyos borjúragu leves
Hideg vegyes gyümölcsleves
Vegyes sültes tál:
Rántott sertésszelet
Sonkával-sajttal töltött pulykamell párizsiasan
Filézett csirkecomb Hawaii módra

Rántott gomba, karfiol, sajt
Sült burgonya, rizs, párolt zöldségek, tartármártás
Desszert választás szerint:
Házi somlói galuska
Gundel palacsinta
SZÉP Kártyát (OTP, MKB, K&H),
étkezési kártyát és utalványt
(Ticket
Restaurant/Edenred,
SodexoPass, Posta Paletta, Erzsébet utalvány) elfogadnak!
Hotel Három Gúnár
Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Tel: 76/483-611
Fax: 76/481-253
E-mail: info@haromgunar.hu
www.hotelharomgunar.hu
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