
Felszentelték!

A barátság
harangja

2. oldal

A barátság
harangja

2. oldal

Öt esztendõvel ezelõtt, az izsáki Vino étterem udvarán, összejött egy
szûk körû baráti társaság majálisozni, s néhány bográcsban különbö-
zõ ételeket fõztek, a neves, helyi, Juhászék-féle finom tésztákból. Az
eseménynek hamar híre
ment a városban, a követ-
kezõ évben már alig fér-
tek el a Vino kerthelyi-
ségében. Ekkor döntött
úgy a tésztáiról híres cég
vezetõje, Juhász Sán-
dorné és Prikkel László
(felvételünkön), az étte-
rem tulajdonosa, hogy
egy családcentrikus izsáki
rendezvényt csinál ebbõl
az összejövetelbõl, tészta-
fõzõ versennyel. A napok-
ban lezajlott idei rendez-
vénysorozatról bõvebben
lapunk 4.,  5. és 6. olda-
lán olvasható!

Izsákon ötödször

Tészta majális
Kecskemét Város Bora

A kecskeméti, il-
letve városkör-
nyéki termelõk
idei borverse-
nyén nagyszerû
sikert ért el is-
mét a Dimenzió
Borászat. 

Tavalyi évjá-
ratú, Regõs né-
ven ismert szá-
raz kövidinkájuk
nyerte el a Kecs-
kemét Város
Bora kitüntetõ
címet. 

A cég vezetõ-
jével, Kovácsné
Drabant Kata-
linnal készült in-
terjú a 3. olda-
lon olvasható!
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A hírös város Szent Miklós temp-
lomának (Barátok templomá-
nak) Fioretti udvarában dr. Bá-
bel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
érseke szentelte fel a Karol
Wojtyla Barátság-harangot a
napokban. Gombos Miklós ha-

rangöntõ õrbottyáni mûhelyé-
ben – a kecskeméti FFaarrkkaass  JJóó--
zzsseeffnek és családjának áldozat-
vállalásával – készült a jeles al-
kotás. ÁÁrrvvaaii  IIssttvváánn, a K-ARTS
Mûvészeti Kft. ügyvezetõ igazga-
tója és a KÉSZ Csoport tanmû-

helye segítségével gyártották le
a haranglábat.

Az ünnepi szentelésen MMoollnnáárr
ZZoollttáánn, a Wojtyla Ház intézmény-
vezetõje elmondta, hogy a ha-
rang elkészíttetését fél éve hatá-
rozta el a Farkas család. A ha-

rang elkészült, de váratlan ese-
mény árnyékolta be a Wojtyla
Család életét: az alapító súlyos
betegsége. De egy levélben el-
küldte a gondolatait az ünnepsé-
gen résztvevõknek.

MMáákk  KKoorrnnééll alpolgármester kö-
szöntötte a rendezvény résztvevõ-
it, majd ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss érsek el-
mondta: ahol keresztény kultúra
van, ott a harangok jelzik, zengik
annak jelentõségét.

Az ünnepségen közremûködött
a nemzetközi hírû kecskeméti
AAuurriinn  LLeeáánnyykkaarr, DDuurráánnyyiikk  LLáásszzllóó
karnagy vezetésével. A szentelési
ünnepséget követõen a Kodály
Intézet dísztermében dr. Bábel Ba-
lázs érsek elõadást tartott II. Já-
nos Pál, XVI. Benedek és I. Ferenc
pápa életérõl.

Felszentelték a barátság harangját

DDrr..  NNéémmeetthh  LLaajjooss belgyógyász,
kardiológus gyakran ellátogat a
Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központba, hogy elõadásokkal

szolgálja a gon-
dozottak egész-
ségvédelmét. A
napokban érde-
kes, információk-
ban ugyancsak
gazdag tájékoz-
tatást tartott: a
trombózisról, a
vérrögökrõl szól-
va sokakat ráéb-
resztett arra, mi-
lyen fontos az
egészséges élet-
mód és az idõ-
ben elvégzett or-

vosi vizsgálatoknak köszönhetõ
megelõzés. Ezt követõen részle-
tesen válaszolt a konkrét kérdé-
sekre, megbeszélve minden ér-

deklõdõvel az egészségügyi
problémáit, s eloszlatva a kü-
lönbözõ tévhiteket.

A MMeeddiiddeenntt  KKfftt.. is gyakori se-
gítõje a Wojtyla Háznak. A mi-

nap egy vérnyomásmérõt és egy
inhalátort ajándékoztak a nehéz
sorsú családok gondozását fel-
vállaló intézménynek. Így a jö-
võben rendszeres szolgáltatás
lehet a gondozottak vérnyomá-
sának ellenõrzése e sorsközös-
ségben.

Wojtylás egészségvédelem
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A napokban lezajlott díjátadó
ünnepségen a zsûri munkájában
részt vevõ kecskeméti polgármes-
ter, dr. Zombor Gábor elsõk között
gratulált Kovácsné Drabant Kata-

linnak, a Dimenzió Borászat veze-
tõjének az újabb gyõzelemhez.

––  ÉÉvveekk  óóttaa  rreemmeekk  ssiikkeerreekkeett  éérrnneekk
eell  aa  kköövviiddiinnkkáávvaall..  MMiitt  kkeellll  ttuuddnnii  eerr--
rrõõll  aa  bboorrffaajjttáárróóll??

– Bátran mondhatjuk, hogy a
kövidinka Kecskemét és környéke
igazi kincse, hungaricum. Hosszú
tenyészidejû, kései szüretelésû, na-
gyon ellenálló fajta, melynek neve
összenõtt az Aranyhomokkal, –
nyilatkozta lapunknak KKoovvááccssnnéé
DDrraabbaanntt  KKaattaalliinn.. – Sokarcú bor,
ami sokféle borászati eljárás alkal-
mazására is lehetõséget kínál. A
Kecskemét Város Bora címmel
most kitüntetett 2012-es évjáratú
száraz kövidinkánk csillogóan szal-
masárga megjelenésû, zöldes ár-
nyalattal. Karakteres, telt ízû bor,

az érett barack, a citromolaj és a
méz mellett egy kis ásványosság és
herbária is érzõdik illatában. A
mindennapok vagy az ünnepek
ételeihez és beszélgetésekhez illõ

bor, vidámítja életünket, segíti
egészségünket.

––  IIssmmeerreetteess,,  hhooggyy  aa  mmúúlltt  iirráánnttii
ttiisszztteelleettrree  aa  ffeennnnáálllláássááttóóll  ttöörreekksszziikk
aa  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt..  AAmmiirree  bboorraaiikk
nneevvee  iiss  uuttaall..

– Mi a kis borászatok közé tarto-
zunk a térségben, a szõlõterületünk
alig 12 hektár. Vagyis nem a meny-
nyiség, hanem a minõség a leg-
fontosabb szempont számunkra.
Márpedig meggyõzõdésünk, hogy
ehhez a természetes utat járva, a
múltból kell merítenünk a tudásun-
kat és az erõnket, abból, amit õs-
apáink hagytak ránk. Ezt a szakmai
tudást ötvözzük a legkorszerûbb
technikákkal, technológiákkal. De
hangsúlyozom: ahogy mélyre ha-
toló gyökerek nélkül nincs szõlõ,

úgy a saját gyökereink ismerete és
tisztelete nélkül nincs igazán nemes
magyar bor sem. Borászatunk köz-
pontja Kecskemét-Miklóstelepen a
Szarkás dûlõben található, ahol a
szõlõtermesztésnek évszázados
múltja van. Ami pedig a boraink
nevét illeti, szintén egyszerû a ma-
gyarázat: magyarnak születtünk, s
úgy érezzük, kötelességünk az õsi
kultúrkörbõl származó – a boraink-
ra leginkább jellemzõ – nevekre
keresztelni termékeinket. És talán
sokakban feldereng a borok fo-
gyasztása közben a régi magyar
monda- és hitvilág.

––  KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  BBoorraa..  ––

MMeennnnyyiirree  éérrzzii  mmeeggttiisszztteellõõnneekk  eezztt  aa
ccíímmeett??

– Ha körbetekint irodám falain,
számtalan elismerõ oklevelet lát-
hat. Voltunk VinAgora gyõztesek,
az ország legjobb kékfrankos rosé-
ja is nálunk készült három éve, de
õszintén kijelenthetem: számunkra
mindennél nagyobb megtisztelte-
tés, hogy újra elnyertük a Kecske-
mét Város Bora címet. Hiszen itt
élünk, itt dolgozunk, s ez az elisme-
rés a munkánkat, szakmai törekvé-
seinket is minõsíti. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a mi Regõsünk-
kel reprezentál egy éven át hírõs
városunk. 

Kecskemét Város Bora

Regős kapta a kitüntető címet
AA  kkeeccsskkeemmééttii,,  iilllleettvvee  vváárroosskköörrnnyyéékkii  tteerrmmeellõõkk  iiddeeii  bboorrvveerrsseennyyéénn  nnaaggyysszzee--
rrûû  ssiikkeerrtt  éérrtt  eell  iissmméétt  aa  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt..  TTaavvaallyyii  éévvjjáárraattúú,,  RReeggõõss  nnéévveenn
iissmmeerrtt  sszzáárraazz  kköövviiddiinnkkáájjuukk  nnyyeerrttee  eell  aa  KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  BBoorraa  kkiittüünntteettõõ  ccíí--
mmeett..  NNeemm  eellõõsszzöörr  kkaappttáákk  mmeegg  eezztt  aa  rraannggooss  eelliissmmeerréésstt::  MMiinntt  eemmlléékkeezzee--
tteess,,  22000088--bbaann  uuggyyaannccssaakk  eennnneekk  aa  ffiiaattaall  bboorráásszzaattnnaakk  aa  nneemmeess  nneeddûûjjee
lleetttt  aa  vváárrooss  bboorraa..  EE  kkiittüünntteettõõ  ccíímm  mmeelllleetttt,,  aazz  iiddeeii  nnaaggyysszzaabbáássúú  mmeeggmméé--
rreetttteettéésseenn  aa  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt  ttööbbbb  tteerrmméékkee  kkaappootttt  aarraannyy  mmiinnõõssííttéésstt,,  ssõõtt
HHuunnoorr  nneevvûû  kkéékkffrraannkkooss--ccaabbeerrnneett  vvöörröössbboorruukkkkaall  eellhhoozzttáákk  aa  nnaaggyyddííjjaatt  iiss..

DDrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  ppoollggáárrmmeesstteerr  aazz  eellssõõkk  kköözzöötttt  ggrraattuulláálltt  
KKoovvááccssnnéé  DDrraabbaanntt  KKaattaalliinnnnaakk  

(Fotók: Komlós József JR)

AA  KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  BBoorraa  ccíímmmmeell  jjáárróó  ookklleevveelleett  ddrr..  HHaattáárr  MMáárriiaa  jjeeggyyzzõõ
((jjoobbbbrraa))  nnyyúújjttoottttaa  áátt

VVáárroossii  üünnnneeppssééggeenn  kköösszzöönnttööttttéékk  KKeeccsskkeemméétt  lleeggjjoobbbb  bboorrtteerrmmeellõõiitt



2013. május44

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT
Építõipari vállalkozás,

tüzelõ- és építõanyag kereskedelem
Telephely: Izsák, Sárfehér Major 

Tel./fax: 76/569-119, 06-30/9381-109

Szombaton már kora reggel
nagy volt a nyüzsgés Izsákon. Bár
a tészta majális programja már
pénteken kínált kulturális cseme-
gét a közönségnek az izsáki festõ-
táborok munkáiból és Ehrhard
Slejhar természetbúvár fotóiból

összeállított kiállítás megnyitójá-
val, valamint zenei programokkal,
a legtöbb vendég a varázsfakanál
megszerzéséért kiírt V. Tésztafõzõ
verseny tûzgyújtására idõzítette ér-
kezését.

Finomságok, futók, 
fellépők

A házigazda jogán MMoonnddookk  JJóó--
zzsseeff polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd FFrröösscchhll  PPéé--
tteerr, a Kiskõrösi Járási Hivatal ve-
zetõje gyújtotta meg az elsõ bog-

rács alatt a tüzet. A fõzõversenyre
külön utcát alakítottak ki a pol-
gármesteri hivatallal szemben,
ahol 85 csapat készítette el tésztás
ételét. Volt, aki fával, más gázlán-
gon, akadt, aki bográcsban, de
olyan is, aki cserépedényben,
vagy éppen sparhelton fõzte meg
az ebédet nem ritkán 15-25 fõs
csapata számára. Szerény becslé-
sek szerint is legalább ezer ember
sürgött-forgott a fõzõverseny ideje
alatt a fõtéren. A zsûri hagyomá-
nyos magyar tésztaételek és tész-
ták másképpen kategóriában hir-
detett eredményt, az értékelésnél
pedig – amint azt Domonkos
Lászlótól, a zsûri elnökétõl meg-
tudtuk – az alapanyagok és az
ételek minõsége mellett a munka-
terület tisztaságát is figyelembe
vették. 

Míg a szakácsok és segédjeik a
fõzéssel voltak elfoglalva, a spor-
tosabb közönség már a VI. Kolon
Kupa országos körfutóversenyre
gyülekezett a városháza elõtt. Vol-
tak, akik a környékbeli élelmiszer-
ipari termékekbõl rendezett kiállí-
táson, vagy a népi mesterségek
bemutatóján nézelõdtek. Nem
volt hiány zenei programokban
sem a hétvégén Izsákon. Fellépett
többek között Radics Gigi, Fenyõ
Miklós, Csiba Júlia és az Ocho
Macho. A rendezvényt az idõjárás
is kegyeibe fogadta: a gazdag
program közönsége ragyogó
napsütésben élvezhette a hosszú
hétvégét. 

(folytatás az 5. oldalon)

Ismét versengtek a varázsfakanálért

V. IZSÁKI TÉSZTA MAJÁLIS

CCssaakknneemm  sszzáázz  bbooggrrááccss  aallaatttt  lloobbbbaanntt  ffeell  aa  lláánngg  mmáájjuuss  1188--áánn,,  sszzoommbbaa--
ttoonn  rreeggggeell  IIzzssáákk  ffõõtteerréénn..  EEzzzzeell  kkeezzddeettéétt  vveettttee  aazz  ööttööddiikk  IIzzssáákkii  TTéésszzttaa  MMaa--
jjáálliiss  ffõõ  aattttrraakkcciióójjaa,,  aa  ttéésszzttaaffõõzzõõ  vveerrsseennyy,,  aammeellyynneekk  ssoorráánn  mmiinntteeggyy  220000
kkiillooggrraammmm  ttéésszzttáátt  ffõõzztteekk  mmeegg,,  ééss  ffooggyyaasszzttoottttaakk  eell  aa  ffõõzzõõkk  ééss  vveennddééggee--
iikk..  IIzzssáákk  nnaaggyysszzaabbáássúú,,  éévvrrõõll  éévvrree  ttööbbbb  vveennddééggeett  vvoonnzzóó,,  iimmmmáárr  hhaaggyyoo--
mmáánnyyooss  ttaavvaasszzii  rreennddeezzvvéénnyyéétt  eezzúúttttaall  iiss  aazz  IIzzssáákkii  HHáázziittéésszzttaa  KKfftt..  ééss  PPrriikkkkeell
LLáásszzllóó  hheellyyii  vveennddééggllõõss  sszzeerrvveezzttee,,  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttáámmooggaattáássáávvaall..  

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

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!

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  5,2-6,0%  
Összeghatár felett további kamatprémium

A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses (nem adómentes) számlabetét kamatok

Lekötés nélküli betétek
A jegybanki  alapkamat + 0,75% éves kamat együttese,
jelenleg 5,5%. 
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat  együttese,
jelenleg éves 6,0%. 
Egy éves lekötésû betétek 
A jegybanki alapkamat + 1,75% kamat  együttese, 
jelenleg éves 6,5%. 

Összeghatár felett további 0,25%-0,5% kamatprémium érhetõ el.
Színvonalas 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.

Figyelje akciós lakossági hitelkínálatainkat!
Teljes körû lakossági és vállalkozói finanszírozás.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
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Hagyománytisztelet

Az izsáki tészta majális egyik
ötletgazdája és szervezõje PPrriikkkkeell
LLáásszzllóó, annak a helyi Vino Étte-
remnek a tulajdonosa, amelynek
kerthelyiségébõl nõtte ki magát a
rendezvény.

– Ötödik alkalommal szervez-
zük az Izsáki Házitészta Kft-vel
közösen a tészta ünnepet. Az el-
sõ két évben szûk baráti körben
voltunk, legfeljebb ha két tucat
bográcsban fõttek az ételek. Ju-
hász Sándorné vetette fel elõször,
hogy próbáljuk meg nagyobb
közönség elé kivinni a fõzõver-
senyt – mondja Prikkel László, aki
a vendéglátás és a koncertprog-
ramok szervezésével ezúttal is
oroszlánrészt vállalt a közönség
szórakoztatásából.

A fõzõversenyt egyébként a
kezdetektõl fûszerezik különbözõ
kulturális elemekkel, így a hagyo-
mányos népi mûvészet, a népze-
ne, a néptánc és a kézmûvesek
jelenléte, a gyermekprogramok
igazi családi program alapjait te-
remtették meg.

Prikkel László fontosnak tartotta
a helyi termelõk, vállalkozók be-
vonását is, akiknek ily módon le-

hetõséget kínálnak termékeik,
szolgáltatásaik bemutatására.
Mert az Izsáki Tészta Majális híre
ma már messze túlér a városhatá-
ron. Az ország legkülönbözõbb
vidékeirõl, sõt külföldrõl is egyre
több vendég érkezik, és a fõzõk
soraiban sem számít ritkaság-
nak távoli tájról érkezõ asztaltár-
saság. Idén például Debrecen-
bõl is érkezett nevezés. 

Családias hangulat

Prikkel László ennek ellenére fon-
tosnak tartja a családias hangulat
megõrzését. Ahogy fogalmaz: a fõ-
zõknek érezniük kell, hogy a ren-
dezvényt rájuk alapozzák.

A Vino étterem tulajdonosaként
egyébként is sokat tesz a helyi kö-
zösségi, kulturális élet felvirágoz-

tatásáért. A polgári stílusban be-
rendezett fõépület alatt meghúzó-
dó pinceklubban rendszeresek a
programok, koncertek. Több mint
tíz éve ad otthont például a Bor-
barát klubnak, amelynek összejö-
veteleire tematikus boresteket,
ételsorral gazdagított borkóstoló-
kat szervez. 

Prikkel László szerint az Izsáki
Tészta Majális népszerûségének
és sikerének egyik titka a helyi vál-
lalkozások összefogása. Mindenki
hozzáteszi azt, ami tõle telik: az
önkormányzat adja a területet,
részt vállal a költségekbõl, hang-
technikát biztosít, segít az elektro-
mos lekötésekben, a fõszervezõk
mozgósítják a lakosságot és a
vállalkozói kört, mûsort és eszkö-
zöket biztosítanak, képviseltetik
magukat a civil közösségek, a he-
lyi iskola diákjai, pedagógusai is.

A boldogság titka 

JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé, az Izsáki
Házitészta Kft. vezetõje is osztja
ezt a véleményt. 

– Nagyon sok embernek tarto-
zunk köszönettel azért, hogy a
szûk körû baráti rendezvény né-
hány év alatt városi programmá
nõtt. Ezúton is köszönetet szeret-

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 4. oldalról)

Júlia Malom Kft.
Kunszállás, Malom út 1.

Tel.: 76/587-660 
Fax: 76/587-659

e-mail: 
juliamalom@juliamalom.hu

www.juliamalom.hu
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nék mondani nyugdíjasainknak, az
izsáki Ezüstgólya Klub lelkes közös-
ségének, a kunszállási nyugdíja-
soknak, a helyi általános iskolának,
különös tekintettel Gera Árpádné

Marika igazgatónõnek, a tanárok-
nak, a szülõknek és gyerekeknek,
az önkormányzatnak, és mindenki-
nek, aki jelenlétével, segítségével
hozzájárult ennek a nagyszerû
programnak a sikeréhez. Mind-
annyiuknak része van abban, hogy
elmondhatom: én egy nagyon bol-
dog izsáki ember vagyok. 

Az Izsáki Házitészta Kft. Izsákon
csaknem 70, Kunszálláson pedig

mintegy 30 ember megélhetését
biztosítja. A cégvezetõ Juhász
Sándorné szerint azonban õk az
igazi mozgatórugói a sikernek.

–  Alkalmazottaink jelentõs ará-
nya törzsgárda. Összeszokott, re-
mek közösség, akikre mindig le-

het számítani. Szorgalmasak,
minden munkából kiveszik a ré-
szüket úgy az üzemben, mint
munkaidõn túl. Legyen szó akár a
tészta majálisról, akár szemétsze-
désrõl, mindig aktívak és lelkesek.

Mindenki örömére

––  IIllyyeennnneekk  kkééppzzeellttee  eell  aannnnaakk
iiddeejjéénn  IIzzssáákk  ttaavvaasszzii  üünnnneeppéétt??

– Amikor öt évvel ezelõtt Prikkel
Lászlóval elindítottuk a rendez-
vény elõdjét, én már akkor arra
gondoltam, hogy milyen jó is len-
ne egyszer megtartani ezt a város
központjában, egész Izsák, vagyis
mindenki örömére. Amikor el-
mondtam az álmomat, sokan
csak legyintettek, mondván: itt
nem szokás, hogy a fõtérre men-
jenek bográcsozni az emberek!
Aztán egyre többen mellénk áll-
tak, és tessék: most 200 kiló tész-
tából készül étel városunk fõterén.

––  LLááttvváánnyyooss  aa  ffeejjllõõddééss,,  aakkáárr--
ccssaakk  aazz  IIzzssáákkii  HHáázziittéésszzttaa  eesseettéé--
bbeenn……

– Háromszáz kilóval kezdtük
annak idején a tészta gyártását,
most napi 180 mázsánál tartunk.
Ennek a mennyiségnek a 40 szá-
zaléka exportra megy: Svédor-
szágba, Ausztriába, Kanadába,
Csehországba, Romániába, Szlo-
véniába. Termékeinkkel benne va-
gyunk a Maggi és Knorr levesta-
sakokban, ami azt jelenti, hogy
olyan bakteriológiai és minõségi
követelményeknek tudunk megfe-
lelni, amivel tésztáink az egész vi-
lágon megállják a helyüket. 

Stafétabot

––  EEzztt  nneevveezziikk  iiggaazzii  ssiikkeerrttöörrttéénneett--
nneekk??

– Lehet, mégsem ezt tekintem
annak, sokkal inkább a családo-
mat. Férjem, JJuuhháásszz  SSáánnddoorr, je-
lenleg a kereskedelemmel foglal-
kozik a cégnél, de elsõsorban a
társam, a támaszom. Õ állt mel-
lettem akkor is, amikor 1990-ben
elindítottuk a vállalkozást. Minden
gyerekünknek más szakmája volt,
de végül mindannyian megszerez-
ték a tésztakészítõ végzettséget is,
és a családi vállalkozásnál talál-
ták meg a helyüket. Szilvia lá-
nyunk, a vejünk, Tibor, a fiunk
Zsolt, illetve Erika, a menyünk,
mind bekapcsolódtak a tészta-
gyártásba, és méltó utódaink let-
tek. Így férjemmel bátran nézünk
a békés nyugdíjas évek elé, mert
biztosak lehetünk abban, hogy
lesz kiknek átadni a stafétabotot,
vagyis jó kezekbe kerül majd,
amit felépítettünk. Az Izsáki
Házitészták még nagyon sokáig,
változatlan minõségben ott lesz-
nek a boltok polcain.

(folytatás az 5. oldalról)

A családi vállalkozásban mûködõ Alföldi Gara-
bonciás Kft. kis kérõdzõ állatok tejének feldol-
gozásával foglalkozik. Meghatározó alapanya-
ga a Bugac környéki puszták háztáji gazdasá-
gaiból felvásárolt, valamint saját kecskefarmjá-
nak kifejt teje. Sokoldalúan felhasználható,
egyedi ízvilágú, kézmûves termékeikkel a ma-
gyar sajtkultúra fejlesztéséhez és az egészséges
táplálkozás népszerûsítéséhez is hozzájárulnak.

AAllffööllddii  GGaarraabboonncciiááss  KKfftt..
TTeejjffeellddoollggoozzóó  üüzzeemm

6070 Izsák, Vadas dûlõ
GPS sajtüzem: 6.812493,19.334091
Tel.: 76/569-105, fax: 76/569-104

Mobil: 30/943-2014
www.ggarabonciassajt.hu

alfoldi@ggarabonciassajt.hu
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A Szenteste Alapítvány Kuratóri-
umának tagjai kecskeméti
programra hívták meg a
Dunamenti Diákotthon népsze-
rû cigány tánccsoportját a na-
pokban. Az Isztambuli Gyer-
mekfesztiválon Magyarországot
képviselõ tehetséges táncosok
délben a Wojtyla Házban mu-

tatták be fergeteges tánctudá-
sukat.

PPáásszzttoorr  JJoolláánn kurátor régi isme-
rõsként köszöntötte a gyerekeket.
Emlékeztetett arra, hogy az alapít-
vány munkatársai 22 éve a kará-
csonyt mindig az árvák között töl-
tik. Névre szóló, személyes aján-
dékot visznek Dunavecsére a

szentestét az intézményben töltõ
árváknak. Nyaranta pedig Kecs-
kemétre várják a gyerekeket, hogy
a táncprodukciójukkal színesítsék
a város kulturális életét. 

A hangulatos táncbemutató
után jólesett a finom ebéd. Azután
a másik kurátor, HHééjjjjaa  JJáánnooss ven-
dégeként a McDonald's Malom-

ban lévõ éttermében kóstolták
meg a finom fagyit. A kellemes fõ-
téri szórakozás után a dunavecsei
gyerekek a Barátok temploma ud-
varára siettek, hogy részesei le-
hessenek annak a remek ünnep-
ségnek, amelyen dr. Bábel Balázs
érsek felszentelte a Karol Wojtyla
Barátság-harangot. 

Vecsei táncosok a Wojtyla Házban

Akár száz vendéget is le tudnak
ültetni a hatalmas napernyõk alá
a szabadban, ahol lehetõséget
kínálnak grill-partik, családi,
egyesületi, céges összejövetelek
megrendezésére is – tudtuk meg
CCssiizzmmaaddiiaa  LLáásszzllóó étteremvezetõ-
tõl, aki minden tekintetben nagy
hangsúlyt fordít a rugalmasságra
és az egyéni igények maximális fi-
gyelembevételére. A városi ren-
dezvényekre, fesztiválokra érke-
zõket is szeretettel várják az es-
ténként hangulatosan megvilágí-
tott, kellemes teraszon, hogy kel-
lemes környezetben kóstolják

meg finom ételeiket, italaikat. Az
étteremben ezen a nyáron is élõ-
zenével kedveskednek a vacsorá-
zóknak, egy kiváló bárzongorista
közremûködésével, aki jó idõ
esetén a terasz vendégeit szóra-
koztatja a kellemes estéken. 

Látogasson el a Három Gú-
nár Étterembe és annak teraszá-

ra, mert nem fog csalódni! A
kellemes környezet, az exkluzív
miliõ ellenére az árak itt ugyan-
csak szerények, szolidak marad-
tak. Sõt, külön akciót kínálnak
azoknak, akik péntek vagy
szombat este elõzetesen foglal-
nak asztalt vacsorázni: 20%
kedvezményt kapnak a számlá-
juk végösszegébõl.

Az ajánlat más kedvezménnyel
nem vonható össze és csak elõze-
tes foglalás esetén vehetõ igény-
be, viszont Szép Kártyát, étkezési
jegyet, Erzsébet utalványt stb. el-
fogadnak!

HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr
KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  11--77..

AAsszzttaallffooggllaallááss,,  iinnffoorrmmáácciióó::
TTeell::  7766//448833--661111
FFaaxx::  7766//448811--225533

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

Három Gúnár 

Tágas terasz, élőzene, szolid árak
AAmmiióóttaa  KKeeccsskkeemméétt  nnééppsszzeerrûû  bbeellvváárroossii  éétttteerrmmee  ééss  sszzáállllooddáájjaa,,  aa  HHáárroomm
GGúúnnáárr  jjeelleennttõõsseenn  bbõõvvüülltt  ééss  ggyyöönnyyöörrûûeenn  mmeeggúújjuulltt,,  aa  ttáággaass  tteerraasszzaa  kküü--
llöönnöösseenn  vvoonnzzóó  aa  vveennddééggeekknneekk  aa  ffoorrrróó  nnyyáárrii  hhóónnaappookkbbaann..  HHiisszzeenn  aa  hhéétt
mmiinnddeenn  nnaappjjáánn  ffooggaaddjjaa  aazz  iiddeellááttooggaattóókkaatt  eezz  aazz  ééppüülleettsszzáárrnnyyaakkkkaall  öölleelltt
bbeellssõõ  uuddvvaarrbbaann  lléévvõõ,,  ggoonnddoozzootttt  ggyyeeppppeell  ééss  nnöövvéénnyyeekkkkeell  sszzeeggééllyyeezzeetttt
tteerraasszz..  VVaallóóbbaann  eeggyy  iiddiillllii  zzöölldd  sszziiggeett  eezz  aazz  aauuttóókkttóóll  zzaajjooss,,  ffüüssttööss  vváárroo--
ssuunnkk  sszzíívvéébbeenn,,  aahhoovváá  kkeelllleemmeess  kkiiüüllnnii  eeggyy  bbaarrááttii  ffoocciimmeeccccss,,  eeggyy  vváárroossii
ssééttaa,,  vvaaggyy  eeggyy  iizzzzaasszzttóó  sszzaauunnáázzááss  uuttáánn..
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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

Alföldi Civil Napló 

Kiadja: Farkas Galéria Bt., 

Kecskemét, Margaréta u. 13/B

Vezetõ szerkesztõ: 

Koloh Elek 

Tel.: 76/505-041 

Fax: 76/505-042 

Nyomtatja: Magyar Közlöny 

Lap- és Könyvkiadó Kft.,

Lajosmizse

Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt 

ügyvezetõ igazgató

ISSN: 1789-1892

Minden formabontó volt a
Wojtyla Házban a minap: nem a
terem megszokott szegletében
zajlott a program és a vendéget
kérdezõ újságíró is többször került
váratlan helyzetbe, mindjárt az
elején, amikor fel kellett állnia egy
székre... De hát ilyesféle rögtön-
zésre egy olyan látogató eseté-
ben, mint EEsszztteerrggáállyyooss  CCeeccíílliiaa,
számítani kellett. A nemrég Kiváló
Mûvész címmel kitüntetett színész-
nõ jelenleg hét teátrumban ját-
szik, egyebek közt a kecskeméti
Katona József Színház Naftalin cí-
mû darabjában is vendégeskedik.
Még a próbaidõszak idején meg-
ígérte, hogy alkalmasint ellátogat
a Wojtyla Házba, de akkoriban
igen sûrû volt az élete, hiszen ja-
vában tartott a Szombat esti láz
címû show-mûsor az RTL Klubon.
Most viszont beváltotta korábbi
ígéretét.

A Hírhatárként ismert kecske-
méti portál beszámolójából tud-
juk, hogy énekelve vonult be al-
kalmi közönsége elé, sõt a kuplét
egy székre pattanva adta elõ.
Azért választotta a „magaslest”,
hogy mindenkit jól lásson. Neki az
arcok fontosak, többször rá is szólt
a serényen dolgozó médiamunká-
sokra, hogy ne álljanak az embe-

rek elé, mert azok
õt szeretnék látni,
nem pedig a saj-
tósok hátát. Esz-
tergályos mûvész-
nõ Borzák Tibor
újságírót is székre
állította – végig
így beszélgettek.
Szóba került pél-
dául az, hogy a
tûzrõl pattant ko-
médiás már meg-

vette sírhelyét, sõt a temetési költ-
ségeket is kifizette, ne legyen ezzel
másoknak gondja. Hetvenen túl is
hihetetlen energiával bír – ezt a
Wojtyla Házban is bebizonyította
–, de hogy honnan meríti az ener-
giáját, azt nem árulta el. Viccesen
csak annyit mondott: így is be kell
vennie reggelente a vérnyomás-
csökkentõt.

Esztergályos Cecília egy verssel
és egy novellával is meglepte hall-
gatóságát, majd újabb dalokat
adott elõ. Mosolyt varázsolt a
sorsközösség tagjainak arcára,
akik a sok nevetés közepette talán
néhány pillanatra a gondjaikat is
elfeledték. Mindenkihez volt egy-
két jó szava akkor is, amikor ki-
osztotta az aznapi ebédet.

A mûvésznõ nagyon örült, hogy
megismerkedhetett a Wojtyla
Házzal, ahová hamarosan vissza-
tér, ugyanis ruhaadományokat

ígért a rászorultaknak. Molnár
Zoltán intézményvezetõ felajánlot-
ta a neves vendégnek, hogy szíve-
sen rendez kiállítást festményeibõl
és kerámiáiból – ha már a képzõ-
mûvészet terén is jeleskedik a sok-
oldalú színésznõ.

(www.kecskemeti-hirhatar.hu/hirek/

esztergalyos-cecilia-oriasi-sikere-a-

karol-wojtyla-baratsag-kozpontban)

A Wojtyla Ház vendége volt

Esztergályos ma is csodálatos
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Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek 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

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

Kecskeméti
Arborétum

A tavalyi évad végén hagyo-
mányteremtõ szándékkal mu-
tatták be a hírös városi arboré-
tumban az Újvilág Passió címû
darabot, melyet Cseke Péter, a
kecskeméti Katona József Szín-
ház igazgatója rendezett.

Már 2012-ben is az volt a
cél, hogy a város kulturális
életét egy nyaranta visszatérõ,
turistákat is vonzó, szabadtéri,
vallási témájú produkcióval
gazdagítsák. A nagy érdeklõ-
dés is bizonyítja, hogy komoly
igényük van a nézõknek a kü-
lönleges passiójátékra.

Ebben az évben négy alka-
lommal várják az érdeklõdõ-
ket: június 5-én, 6-án, 7-én és
8-án este fél kilenckor kezdõ-
dik majd az elõadás a Kecske-
méti Arborétumban. A színház
szervezési osztálya egy esõna-
pot is meghirdetett, június 9-
ére. A jegyárak nem változtak
a tavalyiakhoz képest, a diá-
kok és a nyugdíjasok idén is
kedvezményesen vehetik meg
a belépõket.

AAccééllttõõkkééss,, klasszikus bécsi
hangversenyzongora méltányos
díjazásért elvihetõ. 
Érdeklõdni: 20/9626-279

❋ ❋

GGaarráázzss hosszú távra kiadó
Kecskemét belvárosában. 
Érdeklõdni: 20/9626-279

NNaaiivv  MMûûvvéésszzeekk  MMúúzzeeuummaa  
(Kecskemét, Gáspár András u. 11.)

JJúúlliiuuss  11--éénn  2200..3300  óórraaii  kkeezzddeetttteell::  
FFoollyyttaassssaa  SSvveejjkk!!  

Zenés sörözgetés egy derék katonával és 
a közönséggel. Címszerepben: Mikó István

JJúúlliiuuss  33--áánn  2200..3300  óórraaii  kkeezzddeetttteell::  
SSzzóó  ééss  sszzaaxxooffoonn

Eszterházy Péter és Dés László estje
JJúúlliiuuss  55--éénn  2200..3300  óórraaii  kkeezzddeetttteell::  

NNyyáárreessttii  mmuuzzssiikkaasszzóó  
Közremûködik: Szóka Júlia, Fejõs Jenõ, 

Koltai Zoltán és a Tanyacsárda Cigányzenekara

JJúúlliiuuss  88--áánn  2200..3300  óórraaii  kkeezzddeetttteell::  
SSzzíínnppaaddiikkuuss  ffiigguurráákk  

Galla Miklós és Szirtes Balázs estje
JJúúlliiuuss  1100--éénn  2200..3300  óórraaii  kkeezzddeetttteell::  

DDee  jjóó  ííggyy  eeggyyüütttt!!
Koós János és Koós Réka estje

JJúúlliiuuss  1122--éénn  2200..3300  óórraaii  kkeezzddeetttteell::  
Szõke András és Badár Sándor mûsora

Jegyek 3200 forintos áron válthatók a Kecskeméti
Kulturális Központ pénztárában (hétköznapokon
15-19 óra között), valamint  a Malom Központ 

információs pultjánál.
Esõhelyszín: Kecskeméti Kulturális Központ

Múzeumkerti esték

AAPPRRÓÓHHIIRRDDEETTÉÉSSSzamócás hétvége az Öreg Tanyacsárdában
2013. június 1-2., Lajosmizse, 5-ös fõút, 71-es km 

Szombaton és vasárnap eperbõl készült finomságokkal várjuk
Vendégeinket, ízelítõül étlapunkról:
– Eperkrémleves csészében tejszínhab rózsával 
– Zöldfûszeres csibefasírt epermártással 
– Lapon sült csirkemellfilé mézes-balzsamos földieperrel, rizzsel 
– Joghurtos eperszelet 
– Epersaláta kehelyben vaníliafagylalttal, tejszínhabbal 
– Túrós palacsinta friss eperöntettel

Szombaton a csárda udvarán újra megrendezésre kerül 
a szamócás vásári forgatag!

További információ, asztalfoglalás: 
Tanyacsárda Kft. - 6050 Lajosmizse, Bene 625. Tel.: +36-76/356-010

tanyacsarda@tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu

Kirakodós, vásározós, fafarágványos,
kerámiás egyveleg íjászokkal, lovasok-
kal, sok-sok finom kenyérlángossal,
estig tartó vigassággal, zenés-táncos
mulatsággal, a Tanyacsárda minden
ízével, hírös szamócások részvételével.

Lajosmizsén 2013. június 1−én
Az Öreg Tanyacsárda szép udvarán júniusnak elsõ szombatján,

gyere velünk ünnepelni, szamócázni, lekvárt fõzni, 
várunk sok-sok szeretettel, földrõl szedett friss eperrel!
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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

Május 18-án és
19-én a horvát-
országi Zlatar
Bistrica városá-
ban rendezték
meg a XI.
Zdravko Mikuš
Nanbudo Em-
lékversenyt (a
2002-ben au-
t ó b a l e s e t b e n
elhunyt sport-
társ emlékére).
Egyidejûleg zaj-
lott le az aktuá-
lis Európai
Bonsai Liga zá-
ró versenye is.
Lapunknak Ki-
rály József, a
Magyar Nan-
budo Szövetség
kecskeméti el-
nöke adta hírül, hogy a megmé-
rettetésen négy nemzet (Ma-
gyarország, Horvátország, Bosz-
nia-Hercegovina, Spanyolor-

szág) csaknem száz versenyzõje
vett részt, és közöttük hazánk ki-
válóan szerepelt. A két viadalon
a magyar csapatban a kecske-

méti Free Line Sportegyesület
nanbudokái (Kovács Aletta, Ko-
vács Petra, Székely Zsófia, Tóth
Ádám Zsolt, Tóth Máté, Sándor

Elõd, Sándor Botond, Farkas
András és Farkas Péter) 25 do-
bogós helyezést és három össze-
sített címet nyertek el.

Remeklő kecskeméti nanbudokák

Tisza-parti Termálfürdõ nyitva télen és nyáron Tiszakécskén. 
Megújult szolgáltatási paletta, új medencék, új wellness részleg, 

luxus apartmanok és camping megfizethetõ áron. 
A 2011-ben feltöltött SZÉP kártyájáról 2013. május 31-ig költhet.

Programok: 
XV. Szabó István Stranlabdarúgó Emléktorna

20 csapat részvételével június 22-én. Nevezési határidõ: június 20.
Nevezés: Mintál Attila 30/252-5669  mintala@t-online.hu

Baranyai Kemping Klub Találkozó
2013. július 7-tõl 14-ig a termálfürdõ kempingjében

ÚJDONSÁG!
Ha igazán kedvezõ áron szeretne nyaralni nálunk, akkor próbálja ki a nem-
régiben 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!

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

Uszoda, fedett gyermek-
medence, apartmanok, 

camping, étterem és
hamarosan szálloda is.
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Színházi színpaddá változott a kecskeméti Wojtyla Ház ebédlõje a mi-
nap, hiszen nem akárkik érkeztek Ágasegyházáról: a Nem adjuk fel!
Idõsellátást Nyújtó és Hagyományõrzõ Egyesület tagjai, akik már hó-
napok óta készültek erre a mulattatós elõadásra, VVaass  GGaabbrriieelllláának,
az egyesület elnökének vezetésével.

Az intézmény gondozottjai és dolgozói hallhattak verseket, láthattak
jeleneteket egy család életébõl, és egy földhivatali ügyintézésen is ka-
caghattak nagyokat. A tapsvihar halkulása után következett a közös
ima, amely ezúttal a nevettetõkért és a nap szponzoráért, SSzzaabbóó  JJóó--
zzsseeffért, az Akasztói Halászcsárda tulajdonosáért szólt. 

Nevettető ágasi 
nyugdíjasok

Keresünk szombatra és vasár-
napra a Wojtyla Házba önkénte-
seket: ételkiosztáshoz, moso-
gatáshoz, takarításhoz, konyhai
segédmunkákhoz. Alkalmanként
2-3 óra.

Az önzetlenség különös öröme
minden másodpercért kárpótol.
Érdeklõdni lehet a 76/505-041-
es vagy a 30/925-1654-es tele-
fonszámon, és a titkarsag@civil-
naplo.hu e-mail címen.

Miért hozták létre a világ nemzeti
parkjait? Milyen védett területek
találhatók Magyarországon? Me-

lyek hazánk 10 nemzeti parkjá-
nak védett állatai, növényei, ter-
mészeti kincsei? – Ezekre a kér-

désekre is választ kaphattak a
kecskeméti Kertvárosi Általános
Iskola harmadik és negyedik

osztályos diákjai azon az elõ-
adáson, amit TTóótthh  EEnnddrree, a KNP
munkatársa tartott nekik a na-
pokban.  A Porta hulladékmen-
tesítõ akciók a Kiskunságban K-
36-10-00037N elnevezésû pro-
jekt keretében tartott programon
megismerhették a gyerekek azo-
kat az õshonos háziállatokat is,
amelyeknek kipusztulását a
nemzeti parkok segítségével si-
került megakadályozni. A prog-
ram a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um támogatásával valósult
meg. 

Segítőket váró Wojtyla Ház

Védett állat− és növényvilág
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Immár 25. alkalommal hirdette
meg a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága, a Porta Közhasz-
nú Egyesület, a Rákosi Vipera
Védelmi LIFE Natura 2000 Prog-
ram és a kecskeméti Mátyás Ki-
rály Általános Iskola a Madarak
és fák napi képzõmûvészeti pá-
lyázatot. Az idén a képzõmûvé-
szeti verseny része volt a Porta
Közhasznú Egyesület által lebo-
nyolított  PORTA hulladékmente-
sítõ akciók a Kiskunságban K-
36-10-00037N elnevezésû pro-
jektnek. 

Május 17-én volt a „Hogyan
szeretem az állatokat?” címû
gyermekrajz kiállítás megnyitója
és díjkiosztó ünnepsége a Má-
tyás Király Általános Iskolában,
ahol PPáásszzttii  AAnnddrrááss igazgató kö-
szöntõje után, a tárlatot PPéécchhyy
TTaammááss a Rákosivipera Védelmi-

és Oktatóköz-
pont vezetõje
ajánlotta az ér-
deklõdõk figyel-
mébe. 

A díjkiosztás
elõtt Pásztor Jo-
lán, a Porta Köz-
hasznú Egyesület
titkára beszélt a
kiállítás prog-
ramjukban be-
töltött fontos
szerepérõl. Örö-
mét fejezte ki a
természetre rácsodálkozó alko-
tások nagy száma miatt, majd
gratulált az alkotóknak és felké-
szítõ tanáraiknak. A tárlat május
31-ig tekinthetõ meg az iskola
aulájában. 

A felhívásra egyébként 12
óvodából és 24 általános iskolá-

ból, továbbá 6 alapfokú mûvé-
szeti iskolából és számos egyéni
nevezõtõl, több mint hatszáz pá-
lyamunka érkezett. 71 gyerek ré-
szesült egyénileg jutalmazásban
– akik helyezettek vagy díjazot-
tak –, továbbá három csoportos
kerámia munka. 

Köszönjük a felkészítõ tanárok
lelkiismeretes munkáját, és az el-
ért eredményekhez gratulálunk! 

A projekt a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium támogatásával való-
sul meg.

Rajzpályázat gyermekeknek

Hogyan szeretem az állatokat?

Védett természeti területeken, a
kecskeméti Porta Közhasznú
Egyesület május 21-én hulla-
dékmentesítõ akciót hajtott vég-
re ismét a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium K-36-10-00037N el-
nevezésû projekt keretében –

önkéntesek közremûködésével.
A szervezett szemétszedést Kis-
kõrös határában, az 53-as út
24-26-os kilométerszelvényénél
végezték el, ahová 8 órakor
busszal indultak Kecskemétrõl.

KKóóssaa  GGyyuulláának, a Kiskunsági

Nemzeti Park ter-
m é s z e t v é d e l m i
önkéntesének út-
mutatásai alapján
kezdõdött meg a
munka. A két cso-

portra osztott önkéntesek egy-
más felé haladva szedték fel az
eldobált szemetet a közel két ki-
lométeres szakaszon, a munka-
védelmi oktatást követõen. A
közös ebéd után, egy órakor
folytatódott a természetvédelmi

terület megtisztítása. A volt kato-
nai gyakorlótéren hatalmas au-
tógumik, súlyos festékes vödrök
is elõkerültek, a megszokott mû-
anyag palackok, háztartási hul-
ladékok mellett. A takarítás után
az aktivisták táblával jelölték
meg a szemétszedés helyét, me-
lyen a tisztaság megõrzésére
kérték a területre látogatókat. 

A nap végén az összeszedett
négymázsányi hulladékot az
izsáki hulladéklerakóba szállí-
tották a Porta Egyesület akti-
vistái.

A projekt a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával va-
lósul meg.

Gazdag programokból válogathatnak a kecskemé-
ti gyerekek május utolsó hétvégéjén. A Vasútkertben
kétnapos fesztivál lesz, ahol szombaton az Ezer lám-
pás éjszakája címû országos kampánysorozat ré-
szeként tartanak színes programokat, vasárnap pe-
dig a Kecskeméti Kulturális Központ fesztiválirodá-
jának szervezésében folytatódnak az események.

Aznap a Kecskeméti Ifjúsági Otthon is szervez kü-
lönbözõ játékokat a gyermekeknek a megszépült
Vasútkertben.  A Benkó Zoltán Szabadidõ Központ-
ban koncertek, óriás vidámpark, harcmûvészeti-,
divat-, néptánc-, bûvész-, sport- és kutyabemutatók,
illetve különbözõ játékok várják az érdeklõdõket egy
kétnapos családi majálisra a gyermeknap jegyében. 

Gyermeknapi programok

Szemétszedés az 53−as út mentén
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,
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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

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

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellõõ

Általános a közfelháborodás
Kecskemét kertvárosi részein. Az
elmúlt hetekben ugyanis már hiá-
ba rakták ki a zöld zsákokat a há-
zak elé, nem vitte el senki a zöld-
hulladékot. Kecskemét Közgyûlé-
se két éve döntött arról, hogy be-
vezeti a három elembõl álló sze-
lektív hulladékgyûjtést: 54 gyûjtõ-
ponton, két hulladékudvarban és
ezt egészíti ki a kertes városré-
szekben a házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés, amelynek része
a keletkezõ zöldhulladékok és az
újrahasznosítható PET palackok,
papír- és mûanyag csomagoló-
anyagok stb. ingyenes elszállítá-
sa. 

A megfelelõ gyûjtési rendszer
meghatározása mellett az önkor-
mányzat különös tekintettel volt
arra is, hogy az ingatlantulajdo-
nosokat ösztönözze a környezettu-
datos fogyasztói magatartás ki-
alakítására, a hulladékok elkülö-
nített gyûjtésére, és így a hulla-
déktelepen elhelyezhetõ szemét
mennyiségének csökkentésére.

A gyakorlatban ez az intézke-
dés azt jelentette, hogy ha valaki
például egy 110 literes edényt
vett addig igénybe, annak a sze-
lektív gyûjtés bevezetésével akár
60 literes edény is elegendõ lehe-
tett. Ez pedig az egyébként nö-
vekvõ hulladékszállítási díjat is
csökkenthette. 

A szelektív hulladékgyûjtést
Kecskeméten (és más települése-
ken) a vele kötött szerzõdés alap-
ján, a Hírös Hulladékgazdálkodá-
si Kft. látja el, amelynek kisebbsé-
gi tulajdonosa a Kecskeméti Vá-
rosgazdasági Kft.

A közgyûlés a fentiek szerint
módosította a helyi rendeletét is,

rögzítve, hogy a szolgáltató a ház-
hoz menõ begyûjtõ járattal a sze-
lektív hulladékgyûjtést önként vál-
lalt feladatként látja el.

Az elsõ év tapasztalatai a lakos-
ság részérõl kedvezõek voltak: va-
lóban csökkent a háztartási hulla-
dék mennyisége és a díj is elvisel-
hetõ lett. Kisebb fennakadásokkal

beindult a rendszer. A lakosság
akkor kezdett el gyanakodni, ami-
kor tavaly évvégén nem jelent
meg a szolgáltató honlapján az
idei elsõ negyedévi szállítási nap-
tár, és a kérdésekre a cég munka-
társai elhárító válaszokat adtak.
Azután kiderült, a szolgáltató sa-
ját elhatározásából – kormányzati

és más gazdasági intézkedésekre
hivatkozva – áprilistól beszûntette
a zöld (komposztálható) hulladék
háztól történõ elszállítását.

– Felháborító ez az egyoldalú
bejelentés – nyilatkozta lapunk-
nak KKiirráállyy  JJóózzsseeff városi képviselõ,
a Kecskeméti Városszépítõ Egye-
sület elnöke. – Éppen ezért kérjük,

hogy a szolgáltató ál-
lítsa vissza a szelektív
hulladékgyûjtés eddi-
gi rendjét. Attól kezd-
ve ugyanis, hogy az
önkormányzat rende-
letbe foglalta a szol-
gáltató felelõsségét,
és a hulladékszállítási
díjakat is erre tekintet-
tel állapította meg, a
lakosság pedig ennek
megfelelõen állított
be kisebb hulladék-
gyûjtõ edényeket, az
érintett cég egyolda-
lúan nem szûntetheti
be ezt a szolgáltatá-
sát, mert ezzel meg-
sérti a helyi rendele-
tet, valamint a vele
kötött közszolgáltatá-

si szerzõdést. Nem beszélve ar-
ról, hogy a környezettudatos
magatartás kialakítása szenved
csorbát. És sok ezer kecskeméti
ember kerül rendkívül méltányta-
lan helyzetbe. A május végi köz-
gyûlésen mindenképpen inter-
pellációt nyújtunk be, ezzel a
szemét-üggyel kapcsolatban.

Nem viszik el a zöldhulladékot

Szelektív szemét−ügy

MMáárr  nneemm  vviisszziikk  eell  aa  zzööllddhhuullllaaddéékkkkaall  tteellii  zzssáákkookkaatt  ((FFeellvvéétteellüünnkk  iilllluusszzttrráácciióó!!))
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A nyár egyik legnagyobb kulturális
rendezvénye ma már a Múzeumok
éjszakája néven közismert országos
programsorozat. Az elmúlt évek so-
rán kapcsolódtak e sikeres kezde-
ményezéshez az oktatási és közmû-
velõdési intézmények, mûvészeti mû-
helyek, civil szervezetek, sõt külön-
bözõ cégek is. Kecskeméten, a Ba-
rátok templomának fõtéri udvarán a
Porta Egyesület rendezvényei nagy
sikert aratnak évrõl évre. Ugyanezt a
helyszínt választja az idén, június 22-
én megtartandó kecskeméti rendez-
vénysorozaton is a neves civil szerve-
zet. Találkozás a barátoknál: a város
legrégebbi közösségi pontján!

PPRROOGGRRAAMMOOKK::
1188  óórrááttóóll

„„AA  FFeerreenncceess  rreennddhháázz  õõssii  ttiittkkaaii””
túravezetés a Barátok templomá-

ban és a Kodály Intézetben
(vendégünk: dr. Szabó Attila 

ny. levéltár igazgató)
1188..3300  óórrááttóóll

LLaajjoossmmiizzsseeii  JJáásszzookk  EEggyyüütttteess  
mmoollddvvaaii  ttáánncchháázzaa

1199..3300  óórrááttóóll
AA  PPoorrttaa  KKiiaaddóó  kköönnyyvveeii  ééss  sszzeerrzzõõii

„A hit erejével” 
– Dr. Bábel Balázs Kalocsa-
Kecskemét érseke könyvének 

premierje
2200..3300  óórrááttóóll

AA  KKEEFFAAGG  ZZrrtt..  bbuuggaaccii  aallkkoottóóttáábboo--
rráánnaakk  kkiiáállllííttááss  mmeeggnnyyiittóójjaa

„Varázslatos Kiskunság” címmel

2211  óórrááttóóll
AA  WWoojjttyyllaa  HHáázz  vveennddééggmmûûvvéésszzeeii  

zzeenneesszzeerrzzõõtt  aavvaattnnaakk
Közremûködik: Asharti, 

Illés Evelin, Olasz Csaba, 
Látó Richárd

2222  óórrááttóóll
AA  ''2200--aass  éévveekk  hhaanngguullaattáátt  

bbeemmuuttaattjjaa  aa  HH..AA..NN..GG..  DDuuóó
Közremûködik: Horváth Antónia,

Nagysolymosi Gábor

2233  óórrááttóóll
A Barátok temploma 

énekkarának bemutatója
BBaarrááttookk  BBiisszzttrróó::

barátfüle kóstoló a P&P Pékségbõl
AAzz  aallffööllddii  bboorrookk,,  ppáálliinnkkáákk  íízzee
A hírös nedûket bemutatja

Kecskemét Virágembere: Kovácsné
Drabant Katalin

SSzzeerrvveezzõõkk:: Barátok temploma,
Porta Egyesület, Wojtyla Ház, 
Alföldi Civil Napló

HHeellyysszzíínn,,  eelléérrhheettõõssééggeekk::
Barátok templomának udvara

Porta Egyesület Díszterme
Kecskemét, Kossuth tér 5.

Telefon: 76/505-041
titkarsag@civilnaplo.hu
www.portaegyesulet.hu

www.wojtyla.hu; 
www.civilnaplo.hu
Sz.: 46°90657°É
H.: 19°69259°K

Múzeumok éjszakája
Barátok templomának udvara

Június 22−én 18−tól 24 óráig

Új érseki kötet
A kecskeméti Wojtyla Ház Karitász Könyvek sorozatában hamarosan
megjelenik egy exkluzív kötet. Új kiadványunk gondosan szerkesztett
válogatást ad azokból az érdekesebb, külön figyelmet érdemlõ elõ-
adásokból, beszédekbõl, prédikációkból, amelyeket az elmúlt idõ-
szakban dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke tartott fõegyház-
megyénkben.

Mint ismeretes, a 2013-as esztendõ a Hit éve a katolikus egyház-
ban. Ezért sem meglepõ, hogy az Istenbe vetett hit emberi tartásun-
kat erõsítõ fontossága rendre visszatérõ téma a metropolita beszéde-
iben, amik természetesen kiterjednek mindennapi gondjainkra, az
egyházi és a közéleti változásokra is.

A fotókkal illusztrált, A hit erejével címû (tervezett cím) kötet meg-
jelentetése az idei ünnepi könyvhét meglepetése lesz Kecskeméten. A
Porta Egyesület a Múzeumok éjszakáján (június 22-én, 19 óra 30-
kor) ünnepi rendezvényen mutatja be az új kötetet a Barátok templo-
mának udvarán.  


