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Az egyik legnagyobb támogató-
jához, a Tondach Magyarország
Cserép és Téglagyártó Zrt. bé-
késcsabai gyárába látogatott el
a Föld napja alkalmából a kecs-
keméti Wojtyla Ház munkatársa-
inak és önkénteseinek csapata. 

Emlékezetes, hogy 2009-ben
a Tondach Magyarország Zrt.
cserépadományával kezdõdhe-
tett meg a szegény családok tá-

mogatására szervezõdött intéz-
mény lepusztult Egressy utcai
épületének teljes felújítása. Ta-
valy pedig a javítási munkákhoz
is jelentõs segítséget nyújtott a
cég. 

A békéscsabai – majd az ezt
követõ gyulai – kirándulásról
részletesebb beszámoló a 2. ol-
dalon olvasható!

Látogatás a Tondach Magyarország Zrt.−nél

Wojtylások csabai kirándulása

Beszélgetés dr. Zombor Gábor 
polgármesterrel – 3. oldal

Interjú Arató Lászó főkapitány−
helyettessel – 5. oldal
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Wojtylások
csabai

kirándulása
Folytatás az 1. oldalról!

Négy esztendõvel ezelõtt az oszt-
rák tulajdonos, szakmai befektetõ
jelenlétében, Békéscsabán avatták
fel Európa legkorszerûbb cserép-
gyárát. Ennek a csúcsminõségû
gyárnak az elõadótermében fo-
gadták a napokban a gyár vezetõi
a kecskeméti vendégeket, akiket
elõször tájékoztattak a létesítmény-
ben gyártott legismertebb cserép-
fajták tulajdonságairól. Azután a
látogatók kis csoportokban – szak-
emberek vezetésével – végigkövet-
hették a bányatavaktól az égetett
mázas cserépig az agyag útját a
modern, számítógépekkel vezérelt
gyártósoron. Láthatták, hogy a
megformázott és kiszárított nyers
agyagcserépre speciális szórógé-
pekkel hogyan viszik fel a földfes-
téket, ami az égetés során az
agyaggal kémiailag egyesül, s ez-
által rendkívül ellenálló felület jön
létre. A hatalmas égetõkemencé-
ben ezer fokon ég ki a gyönyörû
színû, kiváló minõségû Tondach
agyagcserép, melynek háromne-
gyed részét a környezõ országok-
ba: Romániába, Ukrajnába és
Bulgáriába exportálják. A gyárlá-
togatás után háromfogásos fan-
tasztikus ebéddel látták vendégül
a házigazdák a wojtylás vendége-
ket, akik ezt követõen a helyi Mun-
kácsy Mihály Múzeum tárlatveze-
tésén ismerkedhettek meg a nagy
festõ munkásságával, alkotásaival
és személyes tárgyaival. A nap be-
fejezõ része a gyönyörûen felújított
Gyulai vár bebarangolásával telt.
A vármúzeum megismerése után a
toronyból lepillanthattak a kecske-
métiek a tökéletesen megépített
tetõzetre, melyet a békéscsabai
Tondach vörös színû, hódfarkú
cserepei díszítenek.

A Boldog Karol Wojtyla Barát-
ság Központ vezetõi, sorsközössé-
ge ezúton mond köszönetet ven-
déglátóinak az élményekben gaz-
dag kirándulásért, külön megkö-
szönve FFeekkeettee  SSzziillvviiáának és HHíívveess
ZZssoollttnak – a Tondach Magyaror-
szág Zrt. munkatársainak – a láto-
gatásuk megszervezését, s az évek
óta tartó barátságot.    

A legutóbbi advent idején sokan áldották Kecske-
méten RReehháákk  RRóóbbeerrttet és családját. A neves buda-
pesti vállalkozó ugyanis saját költségén naponta
több mint kétszáz rászorulót vendégelt meg finom
ételekkel a fõtéren felállított sátorban. Amirõl így
nyilatkozott:

– Ha valaki sikeres, s anyagilag megteheti,
hogy segítsen az elesett embereknek, akkor ne tét-
lenkedjen: segítsen! Az adventi sátrunk 46 napig
állt szülõvárosom, Kecskemét fõterén, ahová min-
dig hazahúz a szívem. Naponta 250-320 nehéz
sorsú embertársunknak osztottunk itt meleg ételt.
Ezek az emberek sokszor önhibájukon kívül kerül-
tek az élet peremére, és mi megszépíthettük szá-
mukra egy kicsit a karácsony környéki heteket.

Az innováció területén dolgozó vállalkozó és
családja több millió forintot áldozott advent ide-
jén a szegények megsegítésére. Ám az azóta eltelt
hónapokban is gyakran látogatott haza Rehák Ró-
bert, s ilyenkor mindig felkereste a Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központot. Ahol minden hónap-
ban legalább egyszer vendégül látta ebédre az in-
tézmény gondozottjait. 

– Örülök, hogy segíthetek! – mondta a minap
is, amikor betért a Wojtyla Házba. – Ennek az
évek óta remekül mûködõ sorsközösségnek a
népkonyháját látva, mindig meghat a rászorulók

öröme, hálálkodása. De mindig bizakodással tölt
el az is, hogy milyen sok segítõ partner él ezen a
vidéken, akik ugyancsak szívügyüknek tekintik a
szegény emberek sorsát.

Aki mindig örömmel segít

Civil Tükör Alföldivel
A napokban folytatódott a Civil Tükör néven közismert beszélgetõs
programsorozat a kecskeméti Otthon Moziban. Borzák Tibor újságíró
vendége ez alkalommal Alföldi Róbert színész-rendezõ volt, akinek igaz-
gatói megbízatása hamarosan lejár a Nemzeti Színházban. A mûvész
elárulta, hogy menesztése után sem fog pihenni: Gõzerõvel készülnek az
István, a király újragondolására a szerzõpárossal, Szörényivel és
Bródyval karöltve. 

Kedvezményes üdülési lehetõséget kínálunk:
3 nap/2 éj/2 fõ részére reggelivel, korlátlan wellness-részleg,
ingyenes zárt parkoló és WI-FI (az étteremben) használatával:

hétköznapi (H-P) idõszakokban: 28.700 Ft/csomag (2 fõ részére)
hétvégi (P-V) idõszakokban: 31.700 Ft/csomag (2 fõ részére)

3. személy szállásdíja (ugyanazon szobában, pótágyon történõ elhelyezés esetén) 

4 éves korig 2.500 Ft/fõ/éj, 4 -14 éves korig: 5.100 Ft/fõ/éj
14 éves kor felett: 7.000 Ft/fõ/éj

Az árak a helyi idegenforgalmi adó összegét (450 Ft/fõ/éj 18 éves kor <) nem tartalmazzák!

AJÁNLATUNK 2013. AUGUSZTUS 31-IG ÉRVÉNYES!
Elõzetes idõpont egyeztetés elérhetõségeink bármelyikén megtehetõ.

ÁGNES HOTEL – HÉVÍZ
Telefon: 06-83/340-450 Fax: 06-83/343-218

agneshotel.heviz@gmail.com; www.agneshotel.hu



2013. április 33www.civilnaplo.hu

––  AA  nnaappookkbbaann  kkéétt  ssaajjttóóttáájjéékkoozz--
ttaattóótt  iiss  ttaarrttootttt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  bbuusszz--
bbeesszzeerrzzééssii  pprroojjeekktt  kkaappccssáánn..  ÚÚggyy
ttûûnniikk,,  ffeellggyyoorrssuullttaakk  aazz  eesseemméé--
nnyyeekk..

– Valóban, hiszen a Kormány
döntése értelmében, közel 6 mil-
liárd forint támogatásban része-
sül a „Kecskemét város közössé-
gi közlekedés fejlesztése, átalakí-
tása, zéró emissziós zóna megte-
remtése, soros hibridhajtású ala-
csonypadlós autóbuszok beszer-
zésével” címû projektünk. Köz-
ben pedig lezajlott a buszok be-
szerzésére irányuló közbeszerzési
eljárás is, amelynél több gazda-
sági szereplõ érdeklõdött. Két cég
vásárolta meg az ajánlati doku-
mentációt, végül egy ajánlattevõ
volt: a Mercedes buszokat forgal-
mazó EvoBus Hungária Kft.

––  AA  pprroojjeekktt  nneevvéébbõõll  aarrrraa  kköövveett--
kkeezztteetthheettüünnkk,,  hhooggyy  eezz  nneemm  ccssaakk  aa
bbuusszzbbeesszzeerrzzééssrree  iirráánnyyuull..

– A fejlesztés ennél sokkal
komplexebb. A leghangsúlyo-
sabb elem – a költségek tekinte-
tében is – a 25 darab soros hib-
ridbusz beszerzése, összesen
mintegy 4,2 milliárd forint érték-
ben, ugyanis az ajánlattevõ egy
autóbuszra 562.900 EUR ajánla-
tot tett, amely alacsonyabb az
elõzetesen becsült értéknél.
Egyébként a projekthez mindösz-
sze ötszázalékos önerõ szüksé-
ges, ami azt jelenti, hogy Kecske-
mét a saját forrást tekintve dara-
bonként alig 8 millió forintért jut
hozzá a modern buszokhoz. Lé-
nyeges információ az is, hogy a
cég kilenc hónapos határidõvel
vállalta az autóbuszok leszállítá-
sát. A projekt további elemei: „0”
emissziós zóna kijelölése, a váro-
si parkolási és közlekedési rend-
szer átgondolása, a buszok szá-
mára új autóbusz telephely létesí-
tése, a menetrend teljes körû fe-

lülvizsgálata, az új helyi „környe-
zettudatos autóbuszvonalak”
mentén az érintett megállóhelyek
átépítése, átalakítása, ITS utas tá-
jékoztató rendszer kiépítése, ami-
nek keretében 77 megállóhelyen
intelligens tájékoztató tábla lesz.
A táblák mobil internettel kapcso-
lódnak a forgalomirányító köz-
ponthoz. 

––  MMiitt  ttaakkaarr  aa  „„00””
eemmiisssszziióóss  zzóónnaa??

– Azt, hogy a zónán
belül a beszerzendõ
hibridbuszok kizáró-
lag akkumulátoros,
tehát maximálisan
k ö r n y e z e t k í m é l õ
üzemmódban közle-
kedhetnek. A közgyû-
lés egyébként már
meghozta az ezzel
kapcsolatos döntést,
a „0” emissziós zónát
a nagykörúton belül
jelölte ki. 

––  HHooggyy  áállll  aa  vváárrooss
ttööbbbbii  ffeejjlleesszzttééssii  eellkkéépp--
zzeellééssee??

– Az intermodális
pályaudvar esetében
a második, tervezési
fordulóban vagyunk, hamarosan
megtörténik a tervezésre irányuló
közbeszerzési eljárás kiírása. Az
elõvárosi közösségi közlekedés
fejlesztésével kapcsolatos megva-
lósíthatósági tanulmány egy éves
munkával elkészült. A térségi el-
érhetõségek javítása is a második
fordulóban van, ezt már a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
végzi, együttmûködésben az ön-
kormányzattal. Ennek keretében
az északi elkerülõ út még ebben
az uniós költségvetési ciklusban
megépül, a többi projektelem
esetén a kivitelezés a következõ
uniós programozási ciklusban
várható. E nagy projektek mellett

idén elindul a Kecskemétet Vá-
rosfölddel összekötõ kerékpárút
építése, a Mezeiváros és Ürgés
szociális jellegû rehabilitációja, a
kadafalvi óvoda fejlesztése, a
Táncsics Mihály Kollégium ener-
getikai fejlesztése, a Bányai Júlia
Gimnáziumban pedig befejezõ-
dik az új természettudományos
laboratórium kialakítása.

––  AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  nnyyúújjttootttt  bbee  aa
vváárrooss  eeggyy  oollyyaann  ppáállyyáázzaattoott,,
aammeellyynneekk  kkeerreettéébbeenn  ssttrraattééggiiaaii
ddookkuummeennttuummookk  kkéésszzííttéésséérree  kköözzeell
3366  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss  ffoorrrráásstt  nnyyeerrhheett..
AA  hhíírraaddáássookkbbóóll  úúggyy  ttûûnniikk,,  hhooggyy

eennnneekk  aa  ppáállyyáázzaattnnaakk  iiggeenn  nnaaggyy
jjeelleennttõõssééggee  vvaann  aa  vváárrooss  jjöövvõõjjéérree
nnéézzvvee..  HHooll  ttaarrtt  aazz  eellbbíírráállááss??

– A „Kecskemét Megyei Jogú
Város Településfejlesztési Kon-
cepciójának és Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiájának teljes
körû felülvizsgálata, átdolgozá-
sa” címmû projekthez a pályáza-
tot megnyertük. Ennek azért nagy
a jelentõsége, mert a következõ
uniós költségvetési ciklusra is
igaz, hogy csak azokra a fejlesz-
tésekre lehet forrást nyerni, ame-
lyek beépülnek a területi straté-
giai dokumentumokba. Ez utób-
biak elkészítése igen költségigé-
nyes, csak példaként említem,

hogy számtalan olyan adatra van
szükség, amelyek nem szabadon
állnak rendelkezésre, hanem meg
kell õket vásárolni. 

––  MMeellyyeekk  aazz  úújj  IInntteeggrráálltt  TTeelleeppüü--
llééssffeejjlleesszzttééssii  SSttrraattééggiiaa  hhaannggssúúllyyooss
eelleemmeeii??

– A legjelentõsebb beavatkozá-
sok között szerepelnek a város
közlekedés-fejlesztési projektjei, a
Rudolf laktanya sportparkká ala-
kítása, a régi uszodában jégcsar-
nok kialakítása. A „Nyugati Vá-
roskapu” térségben tervezett vá-
ros rehabilitációs beavatkozás
rendszerbe kapcsolja az Izsáki út
déli részén lévõ területek (KÉSZ,
Erzsébet laktanya, Szil-Coop, KF-
GAMF) fejlesztési elképzeléseit. A
területen egy új városi alközpont
jöhet létre, oktatási, igazgatási,
kulturális, kereskedelmi, szolgál-
tató és lakófunkció egységbe
szervezésével. A Homokbánya
területén valósulna meg a „Zöld
város” modellprogram, megúju-
ló energiaforrásokkal, emberköz-
pontú életterekkel, közterületek-
kel. Az „Északi Városkapu” térsé-
gében szolgáltatási, kereskedel-
mi és lakóterületi fejlesztések, a
Királyok körútja közlekedésének
átalakítása szerepel az elképzelé-
sek között. Az ITS-be konkrét
programelemek kerülnek be a
szatellit települések fejlesztésére
is. Szintén fejlõdhet a „zöld ék”,
ahol komplex környezeti, zöldfe-
lületi, turisztikai és rekreációs cé-
lú beruházások történhetnek. A
beavatkozások összértéke egyéb-
ként meghaladja a 208 milliárd
forintot (ebbõl a folyamatban lé-
võ közlekedés-fejlesztési projek-
tek 138 milliárdot tesznek ki). A
megvalósítás uniós források és
beruházók bevonásával történne.

Beszélgetés dr. Zombor Gábor polgármesterrel

Újabb nagy fejlesztések küszöbén
VVééggeett  éérrtt  aa  kköözzbbeesszzeerrzzééssii  eelljjáárrááss,,  aazz  eerreeddmméénnyy::  aa  jjöövvõõbbeenn  MMeerrcceeddeess
hhiibbrriiddbbuusszzookk  kköözzlleekkeeddnneekk  mmaajjdd  KKeeccsskkeemméétteenn..  AA  jjáárrmmûûvveekk  sszzáámmáárraa  úújj
tteelleepphheellyy  iiss  lléétteessüüll..  AA  ffeejjlleesszzttééssrree  ccssaakknneemm  hhaattmmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott  nnyyeerrtt  aa
vváárrooss,,  mmiikköözzbbeenn  sszzáámmooss  eeggyyéébb  bbeerruuhháázzááss  iiss  ffoollyyaammaattbbaann  vvaann,,  ééss  ggõõzz--
eerrõõvveell  iinndduullhhaatt  aa  kköövveettkkeezzõõ  uunniióóss  kkööllttssééggvveettééssii  cciikklluussrraa  vvaallóó  ffeellkkéésszzüü--
llééss..  EEzzeekkrrõõll  bbeesszzééllggeettttüünnkk  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  ppoollggáárrmmeesstteerrrreell..

AAccééllttõõkkééss, klasszikus bécsi 
hhaannggvveerrsseennyyzzoonnggoorraa méltányos

áron elvihetõ. 
Érdeklõdni: 0066--2200//99662266--227799

❋ ❋

GGaarráázzss hosszú távra kkiiaaddóó
Kecskemét belvárosában. 
Érdeklõdni: 2200//99662266--227799
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A szabadszedéses vendéglátófor-
ma, a vasárnapi örömebéd intéz-
ményesítésével már évek óta töret-
len sikert arat Rendezvényházában
(Kecskemét, Festõ út 8.) a Hotel
Három Gúnár. Ami nem csoda, hi-
szen vonzó ebben a kínálatban,
hogy mérsékelt áron 20-25 remek
étel közül válogathat a kedves ven-
dég. A káprázatos bõség és a cso-
dálatos ízvilág pedig visszacsalogat
mindenkit, aki egyszer ide betért.
Kecskemét belvárosában ennek a
terülj-terülj asztalkám rendszernek a
meghonosítása kitûnõ ötlet volt, bár
nem lehet könnyû feladat éveken át
megtartani ezt a színvonalat. Mond-
hatni: ez igazi vendéglátói kihívás, és
méltán dicséri e neves vendéglátó
komplexum szakácsainak mesteri
felkészültségét.

A Sunday Lunch-re a jövõben is
minden vasárnap várják az éhes
családokat, illetve az ínyenceket.

Sõt! MMáájjuuss  44--éénn, szombaton – a
középiskolai ballagások alkal-
mával –, most kivételes akció-

ként kínál szabadszedéses ebé-
det vendégeinek a Hotel Három
Gúnár, a Rendezvényházának
Picasso Termében, ahol 12-tõl
15 óráig korlátlan mennyiség-
ben válogathatnak a gazdag kí-
nálatból.

A szabadszedéses ebéd ára
2.500 Ft/fõ, gyermekeknek hat-
éves korig nem kell fizetni, 6-12
éves korig 1.500 Ft/fõ.

Szép Kártyát (OTP, MKB, K&H),
étkezési kártyát és utalványt elfo-
gadnak (Ticket Restaurant/
Edenred, SodexoPass, Cheque
Dejeuner, Posta Paletta, Erzsébet
utalvány). Elõzetes asztalrende-
lés ajánlott!

TTeell..::  7766//448833--661111  
FFaaxx::  7766//448811--225533

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@hhaarroommgguunnaarr..hhuu

Három Gúnár Rendezvényház

Ballagási akció

HHóózz  EErrzzsséébbeett, a Közlekedéstudo-
mányi Intézet tudományos fõmun-
katársa a résztvevõknek elmondta:
felméréseik során azt tapasztalták,
hogy Kecskeméten az átlagosnál
magasabb az igény a kerékpáro-
zásra. Ezért is lenne fontos, hogy a
városvezetés fejlessze a kerékpár-
utakat, a közlekedési szabályok
betartásának figyelembevételével.
Mint említette, több helyen talál-
koznak közlekedési anomáliákkal,
amelyek nehezítik a gépjármûveze-
tõk, biciklisek és gyalogosok lehe-
tõségeit, s ezáltal sok elkerülhetõ
baleset is bekövetkezik.

FFrriieeddrriicchh  JJóózzsseeff igazságügyi
közlekedési szakértõ színes mon-
dandójában kitért arra, hogy
Kecskemét közlekedése torzó, hi-
szen befejezetlen körútjai, egyes
útviszonylatai teljességgel ellent-

mondanak a normális szabályo-
zásnak. A Rákóczi út esztétikailag
nagy élményt nyújt, ám az autós,
a gyalogos és a kerékpáros köz-
lekedés tekintetében egyaránt
kaotikus. Arra a kérdésre, hogy

milyen lesz Kecskemét közlekedé-
se a jövõben, nem tudott választ
adni. Ezt azzal indokolta, hogy az
aktuális viszonyok és városterve-
zési stratégiák ellentmondásosak
az utóbbi évtizedekre visszate-

kintve, így nem lehet jósolni a jö-
võre. 

BBóóbbiiss  IImmrree rendõrfõhadnagy,
Kecskemét Rendõrkapitányság ille-
tékes alosztályvezetõje a balesetek
elkerülhetõségérõl, tipikus közleke-
dési problémákról szólt a fórum
résztvevõihez. A szakember ismer-
tette a város azon pontjait, ahol a
közeljövõben forgalomrend módo-
sításra lesz szükség a közlekedési
veszélyek elkerülése érdekében.

DDrr..  OOrrbbáánn  CCssaabbaa, a helyi önkor-
mányzat városüzemeltetési osztá-
lyának vezetõje kitért az utak álla-
potára, hangsúlyozva, hogy a
mostani tél alaposan elbánt az út-
burkolattal. Továbbá beszámolt a
kecskeméti kerékpárutak helyzeté-
rõl, valamint azokról a fejlesztések-
rõl, amelyek aktuális projektjei a
városnak.

Kecskeméti Városszépítők Egyesülete

Veszélyek gyalog és két keréken
FFoollyyttaattóóddootttt  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõkk  EEggyyeessüülleettéénneekk  kköözzlleekkeeddééssüünnkk--
kkeell  kkaappccssoollaattooss  ffóórruummssoorroozzttaa..  LLeegguuttóóbbbb  aazz  EErrddeeii  FFeerreenncc  KKuullttuurráálliiss  KKöözz--
ppoonnttbbaann  ttaarrttoottttaakk  tteelltthháázzaass  rreennddeezzvvéénnyytt,,  aahhooll  aa  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  eellnnöökkee,,
KKiirráállyy  JJóózzsseeff  kköösszzöönnttööttttee  aa  nneevveess  eellõõaaddóókkaatt,,  aakkiikk  kkiiffeejjtteettttéékk  vvéélleemméénnyyüü--
kkeett  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ggyyaallooggooss  ééss  kkeerréékkppáárrooss  kköözzlleekkeeddéésssseell  kkaappccssoollaattbbaann..
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––  KKééttssééggtteelleenn,,  hhooggyy  éévveekk  óóttaa  rreenn--
ggeetteegg  iiddõõtt  ééss  eenneerrggiiáátt  ffoorrddííttaannaakk
rreennddõõrreeiinnkk  aa  bbaalleesseetteekk  mmeeggeellõõzzéésséé--
rree,,  aa  bbiizzttoonnssáággooss  kköözzlleekkeeddééssrree..  MMuu--
ttaattkkoozziikk  eennnneekk  vvaallaammii  eerreeddmméénnyyee??

– Természetesen, amit cáfolhatat-
lan adatok igazolnak. Két évtizede –
amikor még sokkal kevesebb gép-
jármû rótta Bács-Kiskun útjait, mint
manapság – évente 150-160 halá-
los közúti baleset történt térségünk-
ben. Ezzel szemben, ha visszatekin-
tünk a közelmúltba: három eszten-
deje 64, tavalyelõtt 49, tavaly 41
közlekedési baleset végzõdött halál-
lal megyénkben. Ugyanakkor, ha
nem is ilyen nagymértékben, de fo-
lyamatosan csökkennek a súlyos és
a könnyû sérüléssel járó közúti sze-
rencsétlenségek is Bács-Kiskunban.
Ebben jelentõs szerepe van annak,
hogy egyfelõl csak a biztonsági kö-
vetelményeknek megfelelõ gépjár-
mûvek kerülhetnek forgalomba, és
ma már sokkal súlyosabb bünteté-
sekre számíthatnak a szabálysértõk,
mint korábban. Másfelõl pedig egy-
re sokrétûbb, színesebb programok-
kal, akciókkal hívjuk fel a különbö-
zõ korosztályok figyelmét a bizton-
ságos közlekedés fontosságára –
nyilatkozta lapunknak a rendészeti
igazgató.

––  KKéétt  éévvee  llééttrreehhoozzttaakk  aa  mmeeggyyéébbeenn
eeggyy  mmoobbiill  eelllleennõõrrzzõõ  ccssooppoorrttoott..  NNee--
kkiikk  iiss  vvaann  sszzeerreeppüükk  aa  ssttaattiisszzttiikkáákk  mmuu--
ttaattttaa  ddiiccsséérreetteess  ssiikkeerreekkbbeenn??

– A tapasztalataink szerint min-
denképpen. Hiszen nagyon jól mû-
ködik ez a városi kapitányságok
járõreibõl létrehozott speciális egy-
ség. Munkájuk lényege, hogy több
jármûvel, tucatnyi rendõr lép akció-
ba egy-egy meghatározott körzet
településein, és szinte lezárva az
összes közutat, csomópontot, gyor-
san kiszûrik az ittas vezetõket, a
gyorshajtókat, vagy egyéb szabály-

talanságokat elkövetõket. Fõ profil-
juk a közlekedésrendészet, de ille-
gális bevándorlók vagy körözött
bûnözõk is könnyen fennakadhat-
nak a hálójukon.  

––  AAzz  uuttóóbbbbii  iiddõõbbeenn,,  mméégg  aa  hheellyyii
tteeááttrruumm  sszzíínnéésszzeeiitt  iiss  bbeevvoonnjjáákk  aa  bbaall--
eesseett--  ééss  bbûûnnmmeeggeellõõzzééssii  aakkcciióóiikkbbaa..
RRéésszzlleetteezznnéé  eezztt  nnééhháánnyy  mmoonnddaattbbaann??

– A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-
fõkapitányság a Kecskeméti Katona
József Színházzal kötött együttmûkö-
dési megállapodás alapján idén
nyolc alkalommal rendezi meg a
„Tetthely” címû programját középis-
kolások részére. A program csak-
nem másfél órájában négy, 10-15
perces bûn- és balesetmegelõzési
témájú jelenetet mutatnak be a szí-
nészek. A szünetekben szakemberek

(bûnmegelõzési elõadó, baleset-
helyszínelõ, pszichológus) segítsé-
gével, interaktív módon dolgozzák
fel a színpadra vitt téma mélyebb
mondanivalóját, a diák közönség
bevonásával.

Az elsõ négy elõadás témái között
megtalálhatóak az internetezés ve-
szélyei, a türelmetlen, agresszív köz-
lekedés következményei, a mûszaki-
lag meghibásodott jármûvel történõ
helyzetmegoldást boncolgató, hol
mosolyogtató, hol szomorú témák,
továbbá szó esik a fiatalkorúak tár-
sadalomban megmutatkozó élet-
helyzeteirõl, a negatív befolyásolás
veszélyeirõl is.

De nem csak a színészeket, még
a Kunság Volánt is bevontuk ebbe a
prevenciónkba. Õk abban segíte-
nek, hogy a buszon való biztonsá-
gos utazást megtanulják a gyere-
kek. Az általános iskolásoknak és
óvodásoknak egyébként évek óta
tartunk játékos KRESZ-oktatásokat,
közlekedéssel kapcsolatos felvilá-
gosításokat. A hagyományos isko-
larendõr programunknak is kö-
szönhetõ, hogy szeptemberben már
évek óta nem történnek közlekedé-
si tragédiák a megyében az oktatá-
si intézmények környékén. Ebben
nagy segítségünkre vannak a pol-
gárõrség tagjai, akiknek ezúton is
szeretnénk megköszönni a hosszú
idõ óta tartó, gyümölcsözõ együtt-
mûködést. 

Elindítottuk a „Szuper bringa”
programot is, amelyben a részvevõ
diákok elméleti és gyakorlati isme-
reteket egyaránt szerezhetnek, sõt a
kerékpárjukat is alaposan átvizsgál-
ják a kollégáink, hogy megfelelnek-
e a biztonságos közlekedés követel-
ményeinek. 

Arató Lászlónak – ahogy bizo-
nyára más szakembernek is – meg-
gyõzõdése, hogy a biztonságos
közlekedésre nevelést már akkor el
kell kezdenünk, amikor gyerme-
künk járni és beszélni kezd. Majd
egy folyamatos és tudatos ismeret-
átadásnak, példamutatásnak kö-
szönhetõen érhetjük csak el, hogy a
felnövekvõ generációk már sokkal
fegyelmezettebben, biztonságosab-
ban viselkedjenek. S ehhez a rend-
õrök – illetve a széleskörûen mûkö-
dõ Bács-Kiskun Megyei Baleset-
megelõzési Bizottság szakemberei –
a jövõben is megadnak minden se-
gítséget.  

Interjú Arató László főkapitány−helyettessel

Fontos és folyamatos törekvés a megelőzés
SSzzéépp  hhaaggyyoommáánnyy,,  hhooggyy  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  nnaappjjáánn  ––  áápprriilliiss  2244--éénn  ––  aa  rreenndd--
õõrröökkeett  kköösszzöönnttjjüükk..  AA  jjeelleess  bbaajjvvíívvóó  sszzeemmééllyyee,,  lleeggeennddáájjaa  öösssszzeeffoonnóóddootttt  aa  jjóó
ééss  rroosssszz  kküüzzddeellmméénneekk  mmiinnddiigg  aakkttuuáálliiss  pprroobblléémmaakköörréévveell..  ÍÍggyy  nnaaggyyoonn  iiss
éérrtthheettõõ,,  mmiiéérrtt  vváállaasszzttoottttaa  aa  bbûûnnnneell,,  aa  sszzaabbáállyysséérrttéésseekkkkeell  nnaappoonnttaa  hhaaddaa--
kkoozzóó,,  aa  ppoollggáárrookk  sszzoollggáállaattáárraa  ééss  vvééddeellmméérree  ffeelleesskküüddöötttt  rreennddõõrrssééggüünnkk
vvééddõõsszzeennttjjéévvéé  aa  ssáárrkkáánnyyööllõõ  lloovvaaggoott..  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  nnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll,,
mmoosstt  mmii  iiss  eeggyy  mmiinnddiigg  aakkttuuáálliiss  ttéémmáárróóll,,  aa  bbûûnn--  ééss  bbaalleesseettmmeeggeellõõzzééssrrõõll
bbeesszzééllggeettttüünnkk  AArraattóó  LLáásszzllóó  rreennddõõrr  aalleezzrreeddeesssseell,,  aakkii  aa  ffõõkkaappiittáánnyy  hheellyyeett--
tteesseekkéénntt  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  RReennddéésszzeettii  IIggaazzggaa--
ttóóssáággáánnaakk  vveezzeettõõjjee..

Molnár Trans Kft.

Kamion-
és autómentés

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

SSookk  éérrddeekkllõõddõõtt  vvoonnzzootttt  aa  mmúúlltt  sszzoommbbaattoonn  ––  aa  kkaattaasszzttrróóffaavvééddõõkkkkeell  kköözzöösseenn
––  rreennddeezzeetttt  rreennddõõrrssééggii  nnyyíílltt  nnaapp  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerréénn
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A MÁR MEGSZOKOTT MINÕSÉG 
JÓVAL KEDVEZÕBB ÁRON! 

Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél) 
Tel.: 76/322-902, 20/9330-887

NYITVA: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30
ebédszünet: 12.30-13.00, szombat: 7.45-11.00

D és B Kulcskirály Bt.
�� Kulcsmásolás: kulcsok, zárak, 

lakatok, speciális kulcsok másolása.
�� Páncélszekrény-kulcsok, autó- és

motorkulcsok minden típushoz. 
�� Immobiliser-es (chipes) kulcsok

másolása.
�� Ha a chipes kulcsot elveszítette,

akkor is készít az autóhoz

indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
�� Épületzárak, postaládák, kilincsek. 
�� Kulcsok riasztókhoz. 

AKCIÓS AJÁNLATUNK:
3=4, azaz 3 éjszaka áráért 4 éjszakát tölthet el nálunk

Információk az ajánlatról:
az ajánlat a vasárnaptól csütörtökig terjedõ idõszakban

vehetõ igénybe 2013. május 31-ig, 
áraink csak 4 éjszakás foglalásokra érvényesek, 

az ajánlat foglalható 2013. május 24-én, pénteken 15 óráig.

ÚJDONSÁG!
Ha igazán kedvezõ áron szeretne nyaralni nálunk, akkor próbálja ki 

a nemrégiben üzembe helyezett, minden kényelemmel felszerelt

mobilházainkat!

KEZDÕDIK A STRANDSZEZON!
Reméljük, mielõbb ellátogat hozzánk, ezért tájékoztatjuk Önt nyári

nyitva tartásunkról: május 1-tõl a hét minden napján 
9-20 óráig várjuk Önt!

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 �� E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

Nyitva tartás: május 1-tõl a hét minden napján 9-20 óráig

Foglaljon szállást
kedvezménnyel
május végéig!



A harmincöt éve alakult keceli
Pintér Mûvek – ipari robotok,
atomerõmûvi berendezések,
speciális gépek, alkatrészek és
precíziós termékek elõállításá-
ra szakosodott vállalkozás – el-
sõsorban külföldön értékesíti
termékeit, de a magyar piacon
is jelentõs érdekeltségei van-
nak fennállása óta. Az
erõmûvi, valamint a legkülön-
bözõbb ipari létesítmények ki-
alakítása, szerelése, karbantar-
tása terén a referenciáik széles
köre jelent garanciát ma már a
szakszerû kivitelezésre. A Ma-
gyarországon fenntartott alvál-
lalkozói hálózat révén a Pintér
Mûvek – a központi üzemen kí-
vül – csaknem 1000 embernek
ad munkát.

A keceli üzemben 13 ezer
négyzetméteres üzemcsarnok-
ban, valamint 2000 négyzet-
méteres irodai és szociális he-
lyiségekben folyik a munka.
Van itt forgácsoló, lakatos és
szerkezetgyártó üzem, szigetelt
panelgyártó, fejlesztõ, kísérleti
és felület elõkészítõ és festõ
üzem, szerszám- és egyedi
gépszerelde, valamint minõ-
ségellenõrzési iroda és anyag-
vizsgáló labor is. Összességé-
ben a Pintér Mûvek egészét
korszerû, bizonyos területeken
csúcsmodern, forradalmi tech-
nológia jellemzi. Mindez a leg-
kifinomultabb ipari munkák fo-
lyamatos végzésére teszi alkal-
massá a céget. Nem véletlen,
hogy az itt készülõ termékek
iránt a válság dacára sem
csökkent a kereslet. Ahogy Pin-
tér József fogalmaz: a cég élet-
képességét a meglévõ megren-
delések hosszú távon biztosít-
ják. Hiszen a partnerek igénye-
it kifogástalan színvonalon, ru-
galmasan elégítik ki. 

A cégtulajdonos Pintér József
mecénásként, a jó ügyek elköte-
lezett támogatójaként is közis-
mert. Felsorolni is sok lenne
azokat az ügyeket, amelyek mel-
lett kiállt. Nagyszabású vállalá-

sai egyike a
Pintér Mûvek
mellett kialakí-
tott Haditechni-
kai Park, ame-
lyet folyamato-
san fejleszt,
gazdagít. Eddig
már több száz-
ezren keresték
fel a páratlan
gyûjteményt.

A neves vál-
lalkozó segít-
ségnyújtása túl-
mutat Kecel ha-
tárain: Kecske-
méten és az or-
szág más pont-
jain is egész va-
gyont áldozott
már jótékony
célokra. Ki-
emelt támoga-
tója többek kö-
zött a kecske-
méti Karol
Wojtyla Barát-
ság Központ-
nak is.

A Pintér Mû-
vek alapítója
évek óta meg-
hívottja a me-
gyei rendõrfõ-
kapitánynak a
Szent György
napi díszün-

nepségen, és elismerésekkel ju-
talmazza a megye legkitûnõbb –
a civil kapcsolatok ápolásában
is jeleskedõ – egyenruhásait.
Fontosnak tartja ezt a közösségi
szolgálatot is. Vallja:

– Egy társadalom csak úgy
fejlõdhet, ha megbecsüli az ér-
te, a polgárok biztonságáért
munkálkodó szolgálattevõket.
Kitüntetés és öröm, ha remek
teljesítményeket ismerhetek el,
ha segíthetek…

Az idei rendõr napon a kece-
li LLáásszzllóó  LLáásszzllóó  r. törzszászlós
veheti át a Pintér Mûvek kitünte-
tését.
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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

Keceli Pintér Művek

Munka, segítség, elismerés

DDáávviidd  KKáárroollyy  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeeii  rreennddõõrrffõõkkaappiittáánnyy  ((bbaallrraa))  ééss  PPiinnttéérr
JJóózzsseeff  ––  eeggyy  kkoorráábbbbii  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  nnaappii  üünnnneeppssééggeenn
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– A vál-
toztatások-
kal a cél
változatla-
nul az, hogy
s z ü k s é g
esetén mi-
nél elõbb a
he l y s z í n r e
érjenek tûzoltóink. A megyére jel-
lemzõ nagy távolságok miatt a hi-
vatásos egységek nem tudnak
minden településre 25 percen be-
lül kiérkezni, ezért ezeken a he-
lyeken jól mûködõ és nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ tûzoltó
egyesületekbõl, állandóan hadra
fogható köztestületi tûzoltóságok
alakultak – nyilatkozta lapunknak
ddrr..  FFaarrkkaassiinnsszzkkii  LLóórráánntt tûzoltó al-
ezredes, a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója. – A tûzoltó egyesüle-
tek tagjai olyan lelkes és elhiva-
tott önkéntesek, akik a szabad-
idejüket áldozzák fel, hogy önzet-
lenül segíthessenek. Ezeknek a ci-
vil szervezõdéseknek a támogatá-
sát és fejlesztését nagyon fontos-
nak tartjuk: rendszeres felkészí-
téssel és szakképzésekkel segítjük
õket. Tavaly új tûzoltó egyesület
alakult Orgoványon, s a lakitele-
ki önkéntesek egyesülete is újjáé-
ledt, szép ütemben fejlõdik, még
zenekart is alapítottak. Nem vé-
letlen, hogy az idén éppen
Lakitelek ad otthont a hagyomá-

nyos megyei tûzoltó napnak, má-
jus 4-én. 

– Az önkormányzati tûzoltóság-
ok a köztestületi tûzoltóságok
jogutódjai, tûzvédelmi feladatai-
kat kötelezõen látják el, ezért ál-
lami támogatásra jogosultak,
magasabb szakmai felkészültség-

gel rendelkeznek az egyesületek-
nél. Lajosmizsén, Tiszakécskén,
Kerekegyházán, Kunszentmik-
lóson, Szabadszálláson, Kecelen,
Soltvadkerten, Bácsalmáson és
Jánoshalmán tartanak fenn folya-
matos készenléti szolgálatot ön-
kormányzati tûzoltóságok. Folya-
matos bevetésre és önálló be-
avatkozásra alkalmasak, a szak-
mai munkájukkal szembeni elvá-
rás hasonló a hivatásosokéhoz.

Az egész megye területén folya-
matos az önkéntes tûzoltó egye-
sületek, illetve az önkormányzati
tûzoltóságok fejlesztése annak ér-
dekében, hogy a megye lakosai-
nak védelme, közbiztonsága mi-
nél magasabb színvonalon bizto-
sított legyen. 

Dr. Farkasinszki Lóránt azt is el-
mondta, hogy Bács-Kiskun me-
gyében tavaly kismértékû csökke-
nés volt tapasztalható a beérkezõ
riasztásokat tekintve, az elõzõ év-
hez képest. Ennél jóval nagyobb
arányban (2485-rõl 1109-re)
csökkent a mûszaki mentést

igénylõ beavatkozások száma. Az
erdõtüzek viszont nagyon elsza-
porodtak a szárazság miatt:
csaknem megduplázódott az
ilyen jellegû riasztások száma.
Emlékezetes például a tavaly áp-
rilisi bugaci, a Kiskunsági Nem-
zeti Park területén keletkezett
nagy kiterjedésû, hosszan tartó
bozót- és erdõtûz, amikor 1100
hektár égett. Voltak olyan napok,
amikor több mint 130 tûzoltó 25

fecskendõvel küzdött a lángok
ellen. Azóta három új speciális
gépjármû segíti a tûzoltók min-
dennapi munkáját: A kalocsai és
a tiszakécskei hivatásos állomány
új gépjármûfecskendõt kapott,
míg a kecskemétiek gépparkja
egy vízszállító jármûvel gyarapo-
dott a közelmúltban.

A megyei igazgatótól megtud-
tuk, hogy a tûzoltók a napi szintû
szakmai feladatokon, a személy-
és vagyonbiztonság védelmén és
megõrzésén túl nagy hangsúlyt
fektetnek a szabadidõ igényes el-
töltésére is. Rendszeresen fejlesz-
tik szakmai tudásukat és fizikai
teljesítõképességüket. Szép ered-
ményeket értek el legutóbb a XII.
Gróf Széchenyi Ödön országos
hivatásos tûzoltó sportverseny, il-
letve az országos tûzvizsgálói
szakmai vetélkedõn is kiemelke-
dõen teljesítettek. A TFA
(Toughest Firefighter Alive) néven
ismert, legerõsebb tûzoltók nem-
zetközi versenyén 22 csapat közül
a második helyen végeztek a kis-
kunhalasi lánglovagok, míg a
bajaiak az országos katasztrófa-
védelmi terepfutó bajnokságon
diadalmaskodtak. A Tûzkakas
Országos Tûzoltó Strandfoci baj-
nokságon a kiskunfélegyháziak a
második, a kecskemétiek pedig
az ötödik helyen végeztek, de a
fekve nyomók országos viadalán
is elõkelõ dobogós helyezéseket
értek el egyéni versenyszámban a
megye lánglovagjai, csapatban
pedig a negyedik helyet szerezték
meg. A IV. Rendvédelmi Sárkány-
hajó Magyar Kupán a tûzoltókból
és családtagjaikból álló Bajai
Speed Dragons csapat nagy küz-
delemben lett az elsõ.

Bács−Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Sikeresen küzdő lánglovagok
AAzz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõttõõll  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKaattaasszzttrróóffaavvééddeellmmii  IIggaazzggaa--
ttóóssáágg  mmeeggúújjuulltt  jjooggsszzaabbáállyyii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn,,  úújj  sszzeerrvveezzeettii  ssttrruukkttúúrráábbaann,,
ggyyöökkeerreesseenn  mmeeggvváállttoozzootttt  ffeellaaddaatt--  ééss  hhaattáásskköörrrreell  mmûûkkööddiikk..  EEggyy  éévvee  aa
mmeeggyyeeii  iiggaazzggaattóóssáágg  kköözzvveettlleenn  aalláárreennddeellttssééggéébbeenn  hháárroomm  kkaattaasszzttrróóffaavvéé--
ddeellmmii  kkiirreennddeellttsséégg  aallaakkuulltt::  KKeeccsskkeemméétt,,  KKiisskkuunnhhaallaass  ééss  BBaajjaa  sszzéékkhheellllyyeell..
EEzzeekkbbee  aa  sszzeerrvveezzeetteekkbbee  iinntteeggrráállóóddttaakk  KKeeccsskkeemméétt,,  KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzaa,,
BBaajjaa,,  KKaallooccssaa,,  KKiisskkuunnhhaallaass  ééss  KKiisskkõõrrööss  hhiivvaattáássooss  ttûûzzoollttóóssáággaaii..  

TTaavvaallyy  hhaattaallmmaass  kküüzzddeellmmeett  ffoollyyttaattttaakk  
aa  lláánngglloovvaaggookk  aa  BBuuggaacc  kköörrnnyyéékkéénn

ppuusszzttííttóó  eerrddõõttûûzzzzeell
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javítás, árusítás, hitelesítés

TÛZVÉDELMI
ESZKÖZÖK

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

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

TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 

A Gong Rádió több hallgatója
aggódva telefonált a szerkesztõ-
ségnek a minap, hogy egy kecs-
keméti bevásárlóközpont mö-
götti vízzel teli záportározó köze-
pén, egy farönkön ücsörgõ ku-
tyus segítségre szorul.

A Menhely az Állatokért Alapít-
vány munkatársai siettek a hely-
színre, de nem tudták megközelí-
teni és kicsalogatni a tározóból a
farönkön ücsörgõ, fehér, ijedt
pulit. A víz mélysége és a farönk
távolsága miatt az állatvédõk – a

kecskeméti rendõrök közbenjárá-
sával – hivatásos tûzoltóink segít-
ségét kérték, akik partra mentet-
ték a csapzott állatot.

A menhelyen az orvos megál-
lapította, hogy a három év körü-
li puli egészségi állapota kielé-
gítõ, de chipet nem találtak
benne, ezért a gazda kiléte egy-
elõre ismeretlen. A telephelyre
meglehetõsen már jókedvû álla-
potba érkezõ kutyus egyedül a
szárítkozást és fésülést vette kis-
sé zokon.

Megmentett puli

Az A.D.R. Kft tûzvédelmi mér-
nöki iroda teljes körû tûzvédel-
mi szolgáltatást nyújt partnere-
inek. A családi vállalkozást
BBoorrssooss  TTiibboorr tûzvédelmi szak-
értõ vezeti, aki 1982 óta fog-
lalkozik tûzvédelemmel, tûz-
vizsgálati és építész tûzvédelmi
szakértõ. Remek társa a mun-
kában BBoorrssooss  VViikkttoorr tûzvédelmi
szakmérnök és mérnöktanár.
BBoorrssooss  IIllddiikkóó pedig középfokú
tûzvédelmi végzettséggel ren-
delkezik és az irodavezetõi fel-

adatokat látja el. – Mit jelent a
teljes körû tûzvédelmi szolgál-
tatás? – mindenekelõtt erre a
kérdésre kértünk választ Borsos
Tibor tûzvédelmi szakértõtõl.

– Szerzõdés keretében a
partnerünknél elvégezzük az
összes tûzvédelmi feladatot, az
oktatástól a szükséges doku-
mentumok elkészítéséig, nap-
rakészen tartásáig, és biztosít-
juk a tûzvédelmi eszközöket.
Több jelentõs kecskeméti cég-
gel állunk folyamatos munka-

kapcsolatban. (Univer, Grabo-
plast, Phoenix Mecano, Malom
Center stb.).

– Eseti megbízással tûzvédel-
mi oktatást vállalunk, tûzvédel-
mi szabályzatot készítünk és
szemlét tartunk, melyben felhív-
juk a megbízó figyelmét a tûzvé-
delmi szabálytalanságokra,
azok kijavításának módjára.

– A vállalkozásunk regisztrá-
ciót szerzett a felnõttoktatási
tevékenységre, így rendszere-
sen tartunk tûzvédelmi szak-

vizsga felkészítéseket és vizs-
gáztatásokat is – hangsúlyozta
Borsos Tibor. 

– Építész tûzvédelmi szakér-
tõként részt veszünk az ingatla-
nok, beruházások tervezése so-
rán a tûzvédelmi követelmé-
nyek meghatározásában, s a
tervet természetesen leegyez-
tetjük a tûzvédelmi hatósággal. 

– Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
dánkban – bejelentkezés ese-
tén – a Bocskai utca 9/B. alatt
fogadjuk partnereinket.

Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás

Tûzvédelmi 
szolgáltatásaink:

� tûzvédelmi tervezés 
� tûzvédelmi dokumentációk

készítése
� tûzvédelmi oktatás
� tûzvédelmi szakvizsgáztatás
� tûzvédelmi szakértés, 

tanácsadás

A.D.R. Kft. tûzvédelmi
mérnöki iroda

Kecskemét, 

Bocskai utca 9/B. 

(bejárat a Frangepán sétány

vége felõl)

Telefon: 06-20/928-3923

Honlap: www.adrkft.hu

TÛZOLTÓ NAPI ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK TÁMOGATÓI:

Orgovány és vidéke Takarékszövetkezet

Kádár Környezetvédelmi Kft.
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Térségünk számos településérõl
érkeztek küldöttek a Vállalkozók
Országos Szövetsége Bács-Kis-
kun Megyei Szervezetének éves
közgyûlésére, melyet a napok-
ban a kecskeméti Bozsó Gyûjte-
ményben rendeztek meg.

VVeerrsseeggii  JJáánnooss elnök beszámo-
lójában kiemelte, hogy a vállal-
kozók országos és megyei szö-
vetségének apparátusa ebben a
nehéz gazdasági helyzetben is
végezte érdekérvényesítési és ér-
dekvédelmi munkáját. 

Mint a legmarkánsabb munka-
adói érdekképviseleti szervezet,
minden lényeges, a munkaadó-
kat érintõ kérdésben állást fog-
lalt, és igyekezett közremûködni
a jogalkotás folyamatában. 

A megyei elnök elmondta,
hogy a VOSZ-tagok között je-
lentõs arányt képviselnek a ter-
melõ vállalkozások. Kevésbé
elõnyös viszont, hogy többség-
ben vannak a kecskeméti térség

vállalkozásai, és a megye távo-
labbi területei kevésbé repre-
zentáltak.

Az aránytalanságok mérséklé-
sére az elnökségük idõben kidol-
gozta a helyi csoportok létreho-
zásának koncepcióját, így – a
megye nagyvárosaiban megala-
kult VOSZ csoportokkal – a szer-

vezet még közelebb került a vál-
lalkozókhoz és a helyi politiká-
hoz. Ezzel elérhetõvé vált, hogy a

döntéshozók kikérjék a vállalko-
zók véleményét helyi szinten is. 

Versegi János beszámolójá-
ban kiemelte, hogy a vállalkozók
érdekeit szolgáló klaszterek és
egyéb koordinációs szervezetek
mûködtetésében a VOSZ folya-
matosan együttmûködik a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamarával. 

A VOSZ megyei Információs
és Szolgáltató Irodájának mun-
kája kiegyensúlyozott volt az
elmúlt idõszakban, eredménye-
sen végezte a Széchenyi Kártya
értékesítésével és a Széchenyi-
program információinak át-
adásával összefüggõ tevékeny-
ségét.

Az elnöki beszámolót követõ-
en, ddrr..  CChhiikkáánn  AAttttiillaa professzor,
a VOSZ Gazdaságpolitikai Bi-
zottságának elnöke tartott elõ-
adást az aktuális gazdasági
helyzetrõl és a szövetség gazda-
ságfejlesztési kérdésekben elfog-
lalt álláspontjáról. 

Mérlegen: nehézségek és sikerek

– Nem akartunk, nem akarunk
ma sem mást, mint becsületes
munkára, egymás tiszteletére és
kölcsönös bizalomra épülõ, sike-
res vállalkozást mûködtetni –

hangsúlyozzák a tulajdonosok. –
Pontos, megbízható szállítást kí-
nálunk, s ahogy szlogenünk is jel-
zi, nálunk a fuvarozás: Két pont
között a leggyorsabb. Nagyon

fontos számunkra a diszkréció, a
teljes körû bizalmi szolgáltatás.
Futárcégünk garancia arra, hogy
a magánszemélyek, a vállalkozá-
sok és az állami intézmények kül-
deményei idõben eljussanak a
címzettekhez, amivel sok esetben
idõt, pénzt és fáradtságot takarít-
hatnak meg. Vállalunk postai, hi-
vatali ügyintézéseket, hazai szállí-
tásokat, árubeszerzéseket, proto-
koll küldemények kézbesítését, s
akár jelmezbe is beöltözünk, ha
ezt igénylik a megrendelõk.

A figyelmesség, az udvarias-
ság és az alkalmazkodó képes-
ség jellemzi az új társukat, Far-
kas Balázst is – két éve dolgozik
a cégnél -, aki nem mellesleg
Surányi Csaba unokájának az
édesapja, így családi-baráti vál-
lalkozássá bõvültek. Ma már
négy autóval, tágasabb rakte-
rekkel és bõvebb lehetõségekkel
állnak megbízóik, partnereik
szolgálatára.

A rugalmasság, a kreativitás
mellett rendszeres karitatív mun-
ka is jellemzi a Hírös Futár Kft.
tevékenységét. Egyebek mellett a
Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központ áldásos munkáját is
gyakran segítik erejükhöz, sza-
badidejükhöz, lehetõségeikhez
mérten. 

HHíírrööss  FFuuttáárr  KKfftt..
TTeell..::  7700//337766--6699--8800,,  

3300//991155--7766--1155
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@hhiirroossffuuttaarr..hhuu
HHoonnllaapp::  wwwwww..hhiirroossffuuttaarr..hhuu

Hírös Futár Kft.

Olcsó, gyors, pontos, megbízható
AA  rreemmeekk  bbaarrááttii  kkaappccssoollaatt,,  eeggyymmááss  eerrõõssssééggeeiinneekk  ééss  ggyyeennggeessééggeeiinneekk  iiss--
mmeerreettee,,  õõsszziinnttee  mmeeggbbeesszzééllééssee,,  iilllleettvvee  aa  ssttaabbiill,,  sszzeerreetteetttteelljjeess  ccssaallááddii  hháátt--
ttéérr  kkéésszztteettttee  aarrrraa  öött  éévvee  EEppeerrjjeessii  LLáásszzllóó  DDéénneesstt  ééss  SSuurráánnyyii  CCssaabbáátt,,  hhooggyy
mmeeggaallaakkííttssáákk  kköözzööss  ccééggüükkeett,,  aa  HHíírrööss  FFuuttáárr  KKfftt..--tt..  MMaa  mmáárr  aa  ssaajjáátt
llooggóójjuukkkkaall  eellllááttootttt,,  kküüllöönnbböözzõõ  mméérreettûû  aauuttóóiikkkkaall,,  iilllleettvvee  eeggyyeennrruuhhááss  ssoo--
ffõõrrjjeeiikkkkeell  ggyyaakkrraann  ttaalláállkkoozzhhaattuunnkk,,  kküüllöönnöösseenn  KKeeccsskkeemméétteenn  ééss  kköörrnnyyéé--
kkéénn..  BBüüsszzkkéénn  hhiirrddeettvvee,,  hhooggyy  aa  sszzoollggáállttaattáássuukk  oollccssóó,,  ggyyoorrss,,  ppoonnttooss,,
mmeeggbbíízzhhaattóó..  

VVeerrsseeggii  JJáánnooss  eellnnöökk
éévveess  bbeesszzáámmoollóótt  ttaarrttootttt
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KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez

– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

„... 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:

� Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös programok szervezése
� Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása
� Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány, Kecskemét, Margaréta u. 13.

Adószám: 18347982-1-03 Bankszámlaszám: 52400078-10016044

Kecskeméten, a Természet Há-
zában Gólya Jóska (Tóth Endre
hangján) köszöntötte a minap a
látogatóba érkezõ Mátyás Király
Általános Iskola elsõseit. A gye-
rekek kényelmesen elhelyezked-
tek a mesesarokban és kezdõ-
dött a „gólyamese” Ürge Ala-
dárral.

Ezután a Kiskunsági Nemzeti
Park munkatársai – a gyerekek
aktív közremûködésével – is-
mertették meg Gólya Jóska ka-
landos, hosszú vándorútját, va-
lamint hûséges párját, Jolit, aki-
vel az elmúlt öt évben már 19
fiókát neveltek fel. A látványos
bábelõadás során a megszemé-
lyesített madár mesélte el táp-
lálkozási, repülési, fiókagondo-
zási szokásait. Az élményszerû
vetített elõadás magyarázatot

adott a gólyák viselkedésére,
megismertette testük, tollazatuk
jellemzõit, táplálékaikat, véde-
kezési taktikáikat. A bábozás, a
játékos természetvédelmi okta-
tás során tudatosulhatott a gye-
rekekben e védett madár termé-
szeti környezetben betöltött sze-
repe, s a mosolygó, nevetõ ar-
cokat látván nem férhetett két-
ség ahhoz, hogy élményekben
gazdag volt a kisdiákoknak ez a
látogatás.

A program a Porta Közhasznú
Egyesület „Porta hulladékmen-
tesítési akciók a Kiskunságban”
címû projekt keretében valósult

meg a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium támogatásával.  

Természetvédelemre nevelnek

Gólya Jóska és Ürge Aladár

M a g y a r o r s z á g
nemzeti parkjainak
védett értékeivel is-
merkedhettek meg
a kecskeméti Má-
tyás Király Általános
Iskola negyedikesei
a Porta Közhasznú
Egyesület szervezé-
sében tartott elõ-
adáson, április  11-
én. Pásztor Jolán,
az egyesület titkára
mutatta be néhány
mondattal ezt a 11
éves civil szervezet, eddigi munká-
ját és további céljait. Tájékoztatta
a diákokat a Porta hulladékmente-
sítõ akciók K-36-10-00037 N el-
nevezésû projekt jelenleg folyó
programjairól.

Ezt követõen köszöntötték az
elõadót, a Kiskunsági Nemzeti
Park munkatársát, TTóótthh  EEnnddrréét, aki
látványos, élményszerû elõadásá-
ban elõször Magyarország 10
nemzeti parkjával ismertette meg

a  gyerekeket. Elsõként bemutatta
a legnagyobb és a legrégebben –
40 éve – alakult, a világörökség
részét képezõ Hortobágyi Nemzeti
Parkot. Azután részletesen megis-
merhették a térségünkben, a

Kiskunsági Nemzeti Park területén
található szikes élõhelyek, mocsa-
rak, füves puszták és folyópartok
védett növényeit, állatait. Rámuta-
tott arra is, hogyan változtatta
meg az élõhelyeket az ember ter-
mészetátalakító munkája, illetve a
szélsõséges idõjárás. Az elõadás
végén megdöbbentõ fotókkal
szemléltette a múlt évben felelõt-
len emberek miatt leégett bugaci
õsborókás szörnyû pusztulását.

A projekt a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium támogatásával valósult
meg.

A védett természet értékei
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IDÕKÖZI SAJTÓKÖZLEMÉNY
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A Kiskunfélegyházán telephellyel rendelekzõ TORUS
Acéltermékgyártó Kft. 93 millió forintos támogatást nyert
a „Telephelyfejlesztés” címû pályázati kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretében. A 200 millió forint összkölt-

ségvetést meghaladó beruházásból nem csak egy új acél-
terméktároló csarnok épül, és bõvül a lakatosüzem, hanem
munkahelyek megtartása mellett új munkahelyeket is
teremtenek. 

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
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DIMENZIÓ BORÁSZAT BORHÁZA
A Borházban különös elnevezésû címkékkel – 
Virtus, Bûbáj, Csízió, Igézõ, Nimród, Regõs, 

Révület, Sámán és Táltos
– az õsi magyar kozmikus világszemléletet megidézõ

borok találhatók. 

A 12 hektáros szõlõbir-
tok és feldolgozó pin-
cészet a Kecskemét ré-
szeként élõ Miklós-tele-
pen található. Az ültet-
vény nagy része koráb-
ban a Kecskeméti Szõ-
lészeti és Borászati Ku-
tatóintézethez tarto-
zott. A tulajdonos – fõ-
borász, Kovácsné Dra-
bant Katalin is ott dol-

gozott két évtize-
dig, akinek filozófi-
ája szerint: „az õsi

hitvallás mindent
élõnek tekint, ezért

kellõ alázattal, tisztelet-
tel és bölcsességgel kell

viseltetnünk minden
élõlénnyel szemben.
Boraink ápolásánál ezt
a szemléletet a hétköz-
napok szintjén a ter-
mékbarát technológiák
bevezetésével valósítot-
tuk meg. Ennek köszön-
hetõ boraink egyedi,
sajátságos íz- és aro-
mavilága”.
A férj, Kovács András –
aki a pincészet mellett
pálinkafõzõ és borá-

szati beren-
dezések önál-
ló gyártásával
foglalkozik –
szerint: „Mi a
borokon, mint
szakrális va-
rázsszeren ke-
resztül szeret-
nénk a tiszta
f o r r á s h o z
visszajuttatni
az embereket,
hogy újra felis-
merjék a való-
di értékeket, a
természet és a
teremtõ örök
törvényeit.” 
A Dimenzió borai – kövi-
dinka, furmint, hársleve-
lû, kadarka, kékfrankos,

cabernet,  cabernet
sauvignon – különös és
erõteljes színek a ma-
gyar borászat palettáján.

Kecskemét, Szarkás dûlõ 99/A
Tel.: 76/702-628; 20/310-8599

e-mail: bor@dimenzioboraszat.hu; www.dimenzioboraszat.hu

KKoovvááccssnnéé  DDrraabbaanntt  KKaattaalliinn
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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

Majális az Új Tanyacsárdában
2013. május 1. szerda

Tanyacsárda Kft. 6050 Lajosmizse, Bene 625. Tel.: +36-76/356-010 
tanyacsarda@tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu

További információ, asztalfoglalás:

Szabadtéri programokkal és mesterszakácsaink
által készített ételspecialitásokkal 

várjuk a gyerekeket és a felnõtteket!
A csárda udvarán szakácsaink nyárson forgatják 

az ökröt. Ha Vendégeink kedvet kapnak, 
segédkezhetnek az ökör ünnepi megszelésében.

Ingyenes programok: 

� 10.00-tól kézmûves foglalkozás
� Kocsikázás a csárda környékén és lovaglás karámban 
� Májusfa feldíszítése és felállítása 
� Ebéd közben cigányzenekarunk muzsikál
� Délután méneshajtás és lovasbemutató
� Játékos vetélkedõ gyerekeknek és felnõtteknek – dióvadászat, 

zsákbanfutás, üvegleverés ostorral és meglepetés játékok… 

Ízelítõ az étlapunkról:
� Szürkemarhagulyás házi csipetkével
� Tûzdelt ökörsült hagymás, tört burgonyával,

párolt káposztával
� Jércemell roston zöldséges szélesmetélttel,

sajtmártással
� Zsiványpecsenye (fehér borral pácolt nyakas karaj 

dúsan fokhagymázva, héjjas cikkburgonyával)
� Lángoló tejespite barackízzel és sárgabarack-befõttel

A PROGRAMOKON
VALÓ RÉSZVÉTEL

INGYENES!

Vendégeink 
étlapunkról kedvükre

választhatnak!
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Bugacpuszta, a családok kedvenc kirándulóhelye!
Májustól mindennap 12.15 órától hagyományõrzõ csikósbemutatót rendezünk, lovas kocsikázással.
A gyerekek körében népszerû az állatsimogatónk, ahol számos négylábút közelebbrõl ismerhetnek
meg, a báránytól a csikóig, a mangalicától a racka juhig.

Álomesküvõ Bugacpusztán!
Különleges ceremónia, csodálatos hangulat, a tökéletes nap Bugacpusztán!

Várjuk szeretettel!

22001133..  II..  fféélléévv  rreennddeezzvvéénnyyeeii::

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

Nyitva tartás: 10-22 óráig mindennap

Éljen Május 1.!
Felezzük az árakat!

Május 4-12.
SPÁRGA NAPOK

Május 19-20. 
PÜNKÖSD

Megújult üdülõtanyáinkban a város zajától távol, termé-
szetvédelmi területen garantáljuk a tökéletes kikapcso-
lódás és lelki feltöltõdés lehetõségét. A 10 db kétágyas
szoba akár kisebb csoportok fogadására is alkalmas.

SZÉP kártyát,
étkezési jegyet 

elfogadunk!

❖ 10:00 órától gazdag

gyerekprogramok 
❖ Kocsikázás póni fogaton
❖ 12:15 órától emelt szintû

hagyományõrzõ lovasbemutató
❖ Pünkösdi királyválasztás
❖ Ebéd a Karikás Csárdában


