
Műkertvárosi kálváriaszentelésMűkertvárosi kálváriaszentelés

Nagypál Sándor kecskeméti alpol-
gármester köszöntõ szavai után, dr.
Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
érseke szentelte fel a mûkertvárosiak
új büszkeségét, a Szent Ferenc ká-
polna mellett kialakított, tizennégy
stációból álló kálváriát. Beszédében
megemlékezett arról is, hogy nagy-
pénteken a pápa együtt járja a ke-
resztutat a hívek ezreivel, s örömét
fejezte ki, hogy a kecskeméti Mû-
kertváros kálvária állítói is csatlakoz-
tak a világegyház hagyományaihoz.
A felszentelést követõen a metropo-
lita oklevelet adott át Borbély Lajos
Koós Károly-díjas építésznek, a ke-

resztút tervezõjének, Lõrincz László
képzõmûvésznek, a stációképek al-
kotójának és Bardócz Szilárd föld-
mérõnek. Majd Fekete Gábor dia-
kónus vezetésével a hívek imádkoz-
va végigjárták a stációkat.

A rendezvény végén Molnár Zol-
tán felolvasta a stációk adományo-
zóinak névsorát: 1. Pintér József és
családja, 2. Dr. Fekete László és
családja, 3. Laczkó Erzsébet és csa-
ládja, 4. Bíró Balázs és családja, 5.
Gajdácsi József és családja, 6. Ki-
rály József és családja, 7. Borbély
Lajos, 8. Molnár Ferenc és családja,
9. Szakállas Tibor és családja, 10.

Szent Miklós templom, 11. Katona
család, 12. Római Katolikus Fõplé-
bánia, 13. Kecskemét XI. EVK Rész-
önkormányzata, 14. Kecskeméti
Városszépítõ Egyesület. Megkö-
szönte a kálváriát készítõ Borsos Ist-
ván kõfaragó munkáját, Nagy Mi-
hály vállalkozó segítségét a kálvária
oszlopok darus beemelésében, va-
lamint a Kecskeméti Önkormány-
zat, Nagypál Sándor alpolgármes-
ter, illetve Sütõ László és Szabad-
szállási Mihály vállalkozó közremû-
ködését az új szakrális létesítmény
környékének tereprendezésében és
útépítésében.  

Zsúfolásig megtelt a kecskeméti
Wojtyla Ház nagyterme a minap,
amikor Erõs Antónia, az RTL Klub
Híradójának népszerû mûsorve-
zetõ-szerkesztõje látogatta meg a
sorsközösséget. Borzák Tibor új-
ságíró kérdéseinek köszönhetõ-
en, elöljáróban a régi idõk televí-
ziós bemondói kerültek szóba,
köztük Takács Marika, Tamási
Eszter és Endrei Judit (utóbbi ép-
pen februárban találkozott a
Wojtyla családdal). Valamennyi-
en ikonok, de Antónia számára
mégsem példaképek, akikhez ha-
sonlítani akart, hiszen ma már

egészen másfajta feladatok vár-
nak a képernyõsökre.

Erõs Antónia tanítónõnek ké-
szült, már meg is volt az állása
szülõvárosában, a szigetvári isko-
lában, amikor a kaposvári televí-
zió felfigyelt rá. A szakma alapja-
it itt tanulta meg, majd az MTV
Pécsi Körzeti Stúdiója következett,
ahonnan Budapestre, az RTL
Klubhoz vezetett az útja. A keres-
kedelmi csatornánál kezdettõl
fogva a híradó stábját erõsíti. So-
ha nem is akart más típusú mû-
sorban szerepelni.

(Folytatás a 2. oldalon!)

Erős Antónia és a sorsközösség
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(Folytatás az 1. oldalról!)
Hamar munkakapcsolatba ke-

rült híradós mûsorvezetõ társá-
val, Szellõ Istvánnal, akivel máig
jó baráti viszonyban áll. A tévé-
stúdió kulisszatitkai után Antónia
élete nehéz pillanatairól is be-
szélt, mivel éppen egy olyan sors-
közösség volt a hallgatósága,
akik nagyon jól tudják, mit jelen-
tenek a krízishelyzetek. Huszonöt
éves korában derült ki gyógyítha-
tatlan cukorbetegsége. Fiatalon

talán még nehezebb elfogadni a
bajt, neki is több hétre volt szük-
sége, hogy túltegye magát rajta.
Aztán kialakult az új életritmusa.
Fontosnak tartotta, hogy barátai-
nak beszéljen a betegségérõl, sõt
munkahelyén sem titkolta el. Az
Egy Csepp Figyelem Alapítványt
2005-ben azzal a céllal hozta
létre, hogy minél több ember is-
merje meg a cukorbetegséget és
annak veszélyeit. Szerteágazó
munkájuk közül érdemes kiemel-

ni az óvónõknek tartott ingyenes
képzést, hogy az óvodákban is
tudjanak bánni a cukorbeteg kis-
gyerekekkel. E tekintetben Kecs-
kemét élen jár, ahol tavaly õsszel
zajlott le egy ilyen program.

Végül a közvetlen és barátsá-
gos mûsorvezetõ részt vett az
ebédosztásban. Mindenkihez volt
egy-két kedves szava. Nem két-
séges: sokáig beszédtéma lesz
még a Wojtyla Házban a szép és
okos mûsorvezetõ látogatása.

Erős Antónia és a sorsközösség

– Ami az elmúlt évi kiutazáso-
kat illeti, szerencsére most is el-
mondhatom, hogy csoportjaink
viszontlátogatásai különösebb
gond nélkül, balesetmentesen le-
zajlottak. S mint annyi éven át,
ismét remek barátságok szövõd-
tek a kecskeméti fiatalok (csak-
nem 1600-an utazhattak) és az
õket vendégül látó, más orszá-
gok gyermekei, családjai között
– nyilatkozta lapunknak az Euró-
pa-díjas FFaarrkkaass  GGáábboorr, e nem-
zetközi ifjúsági találkozók atyja,
ötletgazdája, az Európa Jövõje
Egyesület elnöke. 

– A szervezést illetõen eddig
még sosem álltunk ilyen jól, hi-
szen április közepére már meg-
voltak valamennyi érkezõ külföldi
csoport fogadó családjai és ösz-
szeállt a fesztivál szinte teljes
programsora. A lebonyolítás
anyagi fedezetének nagy része is
garantált Kecskemét Önkor-
mányzatának 40 milliós és az
Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának 10 milliós támogatásá-
nak köszönhetõen. Persze még
folynak tárgyalások más támo-
gatókkal is, hiszen a jogszabály-

ok követelte kiadásaink is óriási-
ak. Nyilatkoztam legutóbb, hogy
a kezdetek kezdetén az orvosi
ügyeletet, a meteorológiai szol-
gáltatást, a rendõri jelenlétet, a

biztonsági szolgálatot – és még
hosszan sorolhatnám, hogy mi
mindent – társadalmi munkában
megoldották az apukák, anyu-
kák, barátok. Most viszont külön
katasztrófavédelmi tervet kell ké-

szíttetnünk horribilis összegért,
vagyis szinte mindent hivatalosan
meg kell rendelni és ki kell fizet-
ni. Mert ha megszegnénk bárme-
lyik elõírást, rendeletet, óriási
büntetésekre számíthatnánk. 

– Az idei kecskeméti találkozó
a kreativitás jegyében telik majd.
Ugyanis most 40 éve, hogy Rubik
Ernõ Bûvös kockája megszüle-
tett, hatalmas világhírt hozva ha-
zánknak. Ugyanakkor a neves
magyar feltaláló július 13-án, az
idei találkozónk záró napján lesz

70 éves. – Ez a két kerek évfor-
duló ösztönzött bennünket arra,
hogy a mostani Csiperó Feszti-
vált Rubik Ernõ szellemének
szentelve, a fiatalok és a kreativi-
tás kapcsolata kerüljön fókuszba

a közös foglalkozásokon. Példa-
ként említeném, hogy a Merce-
des Gyárnak köszönhetõen, a
fõvárosból Kecskemétre telepítik
a Csodák Palotája kreatív attrak-
cióit. Ugyanakkor különbözõ szí-
nû és formájú elemekbõl építhet-
nek egy négy méter magas
Zometool tornyot a csiperósok
az Élménymûhely szakemberei-
nek segítségével. De a kreativi-
tást demonstrálja majd a kecske-
méti, egykori Rubik-ösztöndíjas,
ma már Kossuth-díjas képzõmû-

vész, Orosz
István tér-gra-
fikáinak sza-
badtéri kiállí-
tása is a fõtéri
fesztiválsátor
mellett.  

– Minden
nehézség elle-
nére elmond-
ható, hogy
s ze renc sé re
magunk mö-
gött tudhatjuk
szinte az
egész várost.
Hiszen társa-
dalmi szerve-
zetek, intéz-

mények, egy-
házak, vállalkozások és magán-
személyek egyaránt támogatják
az ügyünket, lehetõvé téve, hogy
Kecskemét egy hétig ismét Euró-
pa gyermekeinek fõvárosa le-
gyen.

Farkas Gábor az Európa Jövője Egyesület elnöke 

Csiperó – és a Bűvös kocka
TTiizzeennhhaarrmmaaddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezziikk  mmeegg  eezzeenn  aa  nnyyáárroonn  aazz  EEuurróó--
ppaa  JJöövvõõjjee  NNeemmzzeettkköözzii  GGyyeerrmmeekk--  ééss  IIffjjúússáággii  TTaalláállkkoozzóótt  KKeeccsskkeemméé--
tteenn..  AA  jjúúlliiuuss  66--ááttóóll  1133--ááiigg  ttaarrttóó,,  kkiivváállóó  mmiinnõõssííttééssûû  mmûûvvéésszzeettii  ––  kköözz--
iissmmeerrtt  nneevvéénn  ––  CCssiippeerróó  FFeesszzttiivváállrraa  öörreegg  kkoonnttiinneennssüünnkk  ssookk  oorrsszzáággáá--
bbóóll,,  eeddddiigg  4411  kküüllffööllddii  ccssooppoorrtt  jjeelleezzttee  éérrkkeezzéésséétt..  MMoosstt  iiss  mmiinnddeennkkii
hhoozz  vvaallaammii  aajjáánnddéékkoott  ssaajjáátt  oorrsszzáággaa  ffoollkkllóórrkkiinnccsseeiibbõõll,,  ííggyy  mmiinnddeenn
nnaapp  rreemmeekk  zzeennééss--ttáánnccooss  bbeemmuuttaattóókk  zzaajjllaannaakk  mmaajjdd  aa  ffõõttéérrii  nnaaggyy--
sszzíínnppaaddoonn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn..
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– Boldog Teréz anya – aki tényleg
ismerte a nyomort és a szenvedést –
figyelmeztet, hogy még a legna-
gyobb bajban se hagyjuk elfelejteni
a föltámadás örömhírét. Sok a
gond itthon is, a világban is. Telje-
sen emberi dolog, ha ezekrõl még
az Euchalistia közösségében sem
tudunk megfeledkezni. De ha figye-
lünk rá, Krisztus képes a mély bána-
tot is felülírni, átalakítani, valahogy
úgy, mint amikor az ember életében
egy nagy baj valamiként jóra fordul.
Egy veszteség, csapás végül is új
utat nyit a siker felé. De ehhez nyi-
tottság és az Istenre való bízó ráha-
gyatkozás szükséges.

– Rendre szembe kell néznünk az-
zal, hogy a jó és a rossz, az isteni és
a pokoli harca folytonosan felszínre
kerül az életünkben. A feltámadt
Krisztus is magán hordozta sebeit,
amikor láthatóvá tette magát az
apostolok elõtt. Azt mondta Tamás-
nak: tapintsd meg a sebet! Így van
ez az egyházban is. Mi a bûnt bûn-
nek mondjuk, a bûnért bûnbánatot
tartunk és jóvátételt gyakorlunk. Eb-
ben különbözünk a világtól. Mert a
világ százszorosan elköveti azokat a
bûnöket, amelyek az egyházban
elõfordulnak, de – érthetõ módon –
a papság, a keresztény ember felé
nagyobb erkölcsi elvárást támaszt a

társadalom. Igen, van bûn, de min-
dig van ebbõl felépülés, és van
megfontolandó tapasztalat is. Mi azt
valljuk, hogy az istenszeretõknek
minden a javára válik. Ehhez Szent
Ágoston hozzáteszi: még a megbánt
bûn is. Ez is bizonyítja az egyház is-
teni eredetét. Nem emberi alkotás
és erõlködés, mert ha az volna, már
ezerszer széthullott volna ez a szere-
tet-közösség. Elég a rendszerváltás

óta fel- és eltûnt pártokra, szervezõ-
désekre gondolni. A feltámadás vi-
szont örök tény. De az Úr Jézus is
megmondta: figyeljetek oda az idõk
jeleire! Én magam is szeretnék erre
odafigyelni. Többször hangoztat-
tam, hogy az a feltámadás, amit mi

ünneplünk a földi életben, egy kö-
zösség feltámadását is kell, hogy el-
hozza. Minden kataklizmában az az
érzése az embereknek, hogy itt már
vége a közösségnek, a hazának.
Ady Endre mondta az elsõ világhá-
ború vége felé, hogy ezt a népet
annyira tönkretették, hogy itt már
nem lesz többé feltámadás. És utá-
na mégis lett. Többször is. Ezt a re-
ményt szeretném továbbadni. Krisz-
tus feltámadása evilági életünket is
többé teszi. Van feltámadás már
most is. Azokra az értékekre gon-
dolok, amiket Krisztus hozott. Elõbb
azonban le kell szállni a poklokra,
le kell szállni arra a mélységre, ahol
találkozunk a bûnnel, a bûnt bûn-
nek nevezzük, megbánjuk, újrakez-
dünk, jóvá tesszük, és ebbõl a meg-
vert helyzetbõl is fel tudunk állni.
Éppen azért, amiért Jézus azt
mondja: bízzatok, én legyõztem a
világot!

– Húsvét üzenete mindig idõsze-
rû. A keresztény ember számára

nem csak azt jelenti, hogy sonkát
eszünk nagyszombat estéjén, ha-
nem azt is, hogy az Isten szeretete
erõsebb a halálnál. Az apostoli
üzenet lényege: ha feltámadtatok
Krisztussal, ez már egy lelki feltá-
madást jelent. Mert az ember bûne-

inek nemet mond, megbánja, új
életet kezd. Keressétek az odafönt
valókat! Azt a lelki és szellemi szfé-
rát, mely az Isten világát mutatja
nekünk. Miközben körülöttünk a vi-
lág állandóan változik, új kihívások
vannak, amiknek keresztény hittel,
a keresztény értékrend megvalósítá-
sával kell megfelelni. 

– Úgy látom, hogy minden társa-
dalmi, gazdasági, strukturális válto-
zások szükségessége mellett alap-
vetõen az emberi szívnek kell meg-
változnia, ami a megtéréssel kezdõ-
dik, amelynek alapja a hit, tárgya
az örök élet reménye, megvalósulá-
si formája az Isten és az ember sze-
retete. Jól mondja Szent Pál: „Test-
véreim! Krisztussal együtt ti is feltá-
madtatok. Keressétek tehát azt, ami
odafönt van, ahol Krisztus ül az Is-
ten jobbján.” Azt kívánom most is
az Alföldi Civil Napló olvasóinak,
hogy az idei húsvét adjon sok bizta-
tást, késztetést és lelki örömöt ehhez
a csodálatos, közös kereséshez!

Dr. Bábel Balázs húsvéti gondolatai

Csodálatos és közös keresés
IIssmméétt  hhúússvvééttrraa  kkéésszzüüllõõddüünnkk,,  aa  ffeellttáámmaaddááss  üünnnneeppéérree..  DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss--
nnaakk,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkéénneekk  eezz  aazz  üünnnneeppkköörr  nnaaggyyccssüüttöörrttöökköönn
kkeezzddõõddiikk,,  nnaaggyyppéénntteekkeenn  aa  kkeerreesszzttúútt,,  nnaaggyysszzoommbbaattoonn  aa  kköörrmmeenneett  aa  ffoonn--
ttooss,,  lliittuurrggiikkuuss--lleellkkii  áálllloommááss,,  aammeellyy  eellõõkkéésszzííttii  aa  ffeellttáámmaaddááss  öörröömméénneekk  áátt--
éélléésséétt  aazz  eeggyyhháázzmmeeggyyee  ppaappjjaaiivvaall,,  sszzeemmiinnaarriissttááiivvaall  ééss  ppeerrsszzee  aa  hhíívveekkkkeell..
AAzz  aalláábbbbiiaakkbbaann  aa  mmeettrrooppoolliittaa  hhúússvvééttii  ggoonnddoollaattaaiibbóóll  oosszzttuunnkk  mmeegg  nnéé--
hháánnyyaatt  oollvvaassóóiinnkkkkaall..

AA  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  aa  mmeeggsszzookkoottttnnááll  iiss  nnaaggyyoobbbb  aa  nnyyüüzzssggééss  aa  kkeerreesszzttéénnyyeekk  eeggyyiikk  lleeggnnaaggyyoobbbb  
üünnnneeppéérree,,  hhúússvvééttrraa  kkéésszzüüllõõddvvee..  IIllyyeennkkoorr  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk  iiss  ffeellkkeerreessii  aazz  iinnttéézzmméénnyytt,,  hhooggyy  mmeeggsszzeenntteell--

jjee  aazzookkaatt  aazz  aajjáánnddéékkccssoommaaggookkaatt,,  aammeellyyeekkeett  aa  ssoorrsskköözzöösssséégg  sszzeeggéénnyyeeii  kkaappnnaakk

„... 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
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Molnár Trans Kft.

Kamion-
és autómentés

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

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. 
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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

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

– Visszatekintve említeném,
hogy szerkezeti és személyi vál-
tozások egyaránt történtek tavaly
az irányításom alá tartozó terüle-
teken, a még hatékonyabb bûn-
megelõzés és bûnfelderítés érde-
kében. A munkánkat érintõ vál-
tozás volt az is, hogy életbe lé-
pett az új Büntetõ Törvénykönyv,
ami hatékonyabb, korszerûbb és
szigorúbb szabályokat teremt az
igazságszolgáltatás számára –
mondta el lapunknak SSzzaabbóó
VVeennddeell. – Az új Btk. egyes bûn-
cselekmények vonatkozásában
súlyosabb büntetéseket helyez
kilátásba a korábbi törvény-
könyvnél, az önvédelem lehetõ-
ségét pedig jelentõsen kiterjeszti,
s ezzel – a törvényalkotók véle-
ménye szerint – nagyban hozzá-
járul a családok személyes és
anyagi biztonságához. 

– Bács-Kiskun sajátos helyzet-
ben van, hiszen az unión kívüli
Szerbiával határos, így szinte
mindennaposak nálunk a mig-
ráció rendkívül szerteágazó
problémái. Legutóbb egy olyan
bûnszövetkezetet sikerült lelep-
leznünk, amely házasságokkal
oldotta meg az embercsempé-
szést. Fiatal lányokat toboroztak

– nagyrészüket
térségünkben –,
akik párszázezer
forintért felesé-
gül mentek
Szerbiában va-
didegenekhez, s
így az újdonsült
párjuk a házas-
sági dokumen-
tummal már in-
dokoltan kérhet-
te letelepedését valamelyik uniós
országban. Több száz esetrõl
van szó, amit jól szervezett bûn-
szövetkezet követett el.

– A vagyonelleni bûnesetek
különösen Kecskeméten szapo-
rodtak el az utóbbi években. Az
egyik legdinamikusabban fejlõ-
dõ megyeszékhely a miénk, de
ez – illetve a fõváros közelsége –
sajnos idevonzza a bûnözõket is.
Sok gondot okozott a gépkocsi
feltörések, autólopások felderí-
tése, de végül sikerült több, erre
szakosodott bûnözõi csoportot is
felszámolni a közelmúltban. A
betörések többsége mostaná-
ban az elhagyatottabb területe-
ken történik – üdülõövezetek-
ben, tanyákon – és gyakran az
idõsebb, elesettebb emberek sé-

relmére. A nagytestû kutyákkal,
kamerákkal õrzött ingatlanokat
elkerülik a könnyebb ellenállást
keresõ bûnözõk. 

– Kétségtelen, hogy napjaink-
ban már súlyos problémák oko-
zója a kábítószer. A nyomozók-
nak a keresleti és a kínálati olda-

lon elõforduló bûncselekmé-
nyekkel van dolguk. Nagyon
fontosnak tartjuk a kereslet pre-
vencióval történõ visszaszorítá-
sát. Az iskolai bûnmegelõzési ta-
nácsadók, az iskolarendõreink
rendszeresen felhívják a fiatalok
figyelmét a kábítószerek pusztító
hatásaira, illetve az újabbnál
újabb, és ezért különösen veszé-
lyes dizájner vagy parti drogok-
ra. A kínálói oldal folyamatosan
kísérletezik olyan tudatmódosító
szerek elõállításával, amelyek

megváltoztatott kémiai szerkeze-
tük miatt még nem szerepelnek
a tiltólistán. Csakhogy éppen
ezért még veszélyesebbek, hi-
szen vészhelyzetben nem tudhat-
juk, hogy milyen hatásokkal és
mellékhatásokkal rendelkezik a
fogyasztott anyag. A bûnmeg-
elõzést, a drogok elleni küzdel-
met illetõen igen népszerû már
jó ideje az a kecskeméti Katona
József Színházzal együttmûködve
létrehozott, Tetthely címû elõ-
adássorozat, ami megtörtént
bûncselekményeket, tragikus
eseteket bemutatva hívja fel a
különbözõ korosztályok figyel-
mét a vészhelyzetek elkerülésére.  

– A legsúlyosabb, életellenes
bûncselekményeket illetõen
minden elkövetõ rendõrkézre
került az elmúlt évben Bács-Kis-
kun megyében. Emlékezetes a
kalocsai eset, ahol eltûnés miatt
indult nyomozás egy fiatalember
után, akinek végül a holttestét
találták meg kollégáink. A szak-
értõk megállapították, hogy gyil-
kosság áldozata lett, s az eltû-
nés miatt folytatott nyomozás
adatai alapján még aznap el-
fogtuk az elkövetõket – tudtuk
meg a fõkapitányság bûnügyi
igazgatójától.

Betörések, autólopások, drogok
CCssaakknneemm  kkéétt  éévvttiizzeeddddeell  eezzeellõõtttt,,  SSzzaabbóó  VVeennddeell  mméérrnnöökkii  ddiipplloommáávvaall  lléé--
ppeetttt  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  kköötteelléékkéébbee..  AA  rreenndd--
õõrrttiisszzttii  ffõõiisskkoollaa  eellvvééggzzééssee  uuttáánn  aa  ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  vviizzssggáállaattii  oosszzttáállyyáánnaakk
nnyyoommoozzóójjaa  lleetttt,,  mmaajjdd  aa  ggaazzddaassáággvvééddeellmmii  oosszzttáállyy  vveezzeettõõjjee..  MMáássffééll  éévvee
nneevveezzttéékk  kkii  bbûûnnüüggyyii  iiggaazzggaattóónnaakk,,  ss  eeggyyúúttttaall  aa  ffõõkkaappiittáánnyy  hheellyyeetttteesséé--
nneekk..  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  nnaapp  kküüsszzööbbéénn  aazz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõ  ttaappaasszzttaallaattaaiirróóll
ffaaggggaattttuukk  aazz  aalleezzrreeddeesstt..

SSzzaabbóó  VVeennddeell  aalleezzrreeddeess,,  
aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--ffõõ--

kkaappiittáánnyyssáágg  bbûûnnüüggyyii  iiggaazzggaattóójjaa  
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Méhész és Társai Bt.
Munka- és Tûzvédelmi eszközök

kis- és nagykereskedelmi forglamazása.
Munka- és tûzvédelmi szolgáltatás.

MÉHÉSZ ISTVÁN

Üzlet: Kecskemét, Mezei u. 14.
Tel.: 06-76/505-298
Fax: 06-76/505-299

Mobil: 06-30/9733-316
e-mail: meheszestarsaibt@t-online.hu

TÛZOLTÓ NAPI ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK TÁMOGATÓI:

Orgovány és vidéke Takarékszövetkezet

Kádár Környezetvédelmi Kft.

A Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
da teljes körû tûzvédelmi
szolgáltatást nyújt partne-
reinek. A vállalkozás alapí-
tója BBoorrssooss  TTiibboorr tûzvédelmi
szakértõ, aki 1982 óta fog-
lalkozik tûzvédelemmel, tûz-
vizsgálati és építész tûzvédel-
mi szakértõ. BBoorrssooss  VViikkttoorr
tûzvédelmi szakmérnök, tûz-
védelmi tervezõ szakmérnök
és mérnöktanár. 

Arra, hogy az iroda milyen
szolgáltatást biztosít, Borsos Ti-
bor tûzvédelmi szakértõ ad vá-
laszt az alábbiakban.

– Szerzõdés keretében a
partnerünknél elvégezzük az
összes tûzvédelmi feladatot,
az oktatástól a szükséges do-
kumentumok elkészítéséig,
naprakészen tartásáig, és biz-
tosítjuk a tûzvédelmi eszközö-
ket. A jelentõsebb referenciá-

ink a honlapunkon megtekint-
hetõk.

– Eseti megbízással tûzvédel-
mi oktatást tartunk, tûzvédelmi
szabályzatot készítünk, és hely-
színi szemlén híjuk fel a megbí-
zó figyelmét a tûzvédelmi sza-
bálytalanságokra, azok kijaví-
tásának módjára.

– A Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
da szervezésében rendszere-
sen tartunk tûzvédelmi szak-

vizsga felkészítéseket és vizs-
gáztatásokat. 

– Építész tûzvédelmi szakértõ-
ként részt veszünk a tervezés
során a különbözõ követelmé-
nyek meghatározásában, a ter-
vet leegyeztetjük a tûzvédelmi
hatósággal. 

– Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
dánkban, a Bocskai utca 9/B.
alatt – bejelentkezés esetén –
tudjuk fogadni partnereinket.

Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás

Tûzvédelmi 
szolgáltatásaink:

� tûzvédelmi tervezés 
� tûzvédelmi dokumentációk

készítése
� tûzvédelmi oktatás
� tûzvédelmi szakvizsgáztatás
� tûzvédelmi szakértés, 

tanácsadás

TÛZVÉDELMI
MÉRNÖKI

IRODA
Kecskemét, 

Bocskai utca 9/B
(bejárat a Frangepán

sétány vége felõl)

Irodai tel.: 
76/955-907

Honlap:
www.borsos.co.hu
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– A beérkezõ riasztások tekinte-
tében megyénkben jelentõs mér-
tékû csökkenés volt tapasztalha-
tó tavaly, az elõzõ évhez képest.
A tûzesetek vonatkozásában,
Bács-Kiskunban csökkenõ ten-
dencia mutatkozik, számuk
2012-ben 2178 volt, 2013-ban
pedig már csak 1584. A különb-
ség jellemzõen a szabadtéri tûz-
esetek jelentõs visszaesésének
köszönhetõ. A mûszaki mentést
igénylõ beavatkozások száma vi-
szont több mint kétszázzal gyara-
podott. Az elmúlt évben a télies
idõjárás, valamint az ár- és bel-
víz adott többletmunkát az egy-
ségeknek. 

– A polgári védelem szakterü-
lete tavaly a fõfelügyelõ és a fel-
ügyelõk szakirányításával a tu-
datos kockázatelemzésre ala-
pozta a tevékenységét, kiemelt
figyelemmel a polgári veszély-
helyzetekre való felkészülésre,
azok megelõzésére, a lakosság
tájékoztatásra, a hivatásos állo-
mány, a védelmi igazgatás részt-
vevõinek, valamint az önkéntes
és köteles polgári védelmi szer-
vezetek továbbképzésére és gya-
koroltatására. Hiszen veszély-
helyzetben a hatékony és gyors
beavatkozásnak óriási szerepe
van. A katasztrófavédelmi kö-
zösségi szolgálat teljesítése igen
népszerû, jelenleg 13 középis-
kolával van együttmûködési
magállapodásunk. A megye
közbiztonságának növelése ér-
dekében minden járásban ön-
kéntes alapon szervezõdött pol-
gári védelmi szervezeteket, járá-

si mentõcsoportokat alakítot-
tunk 344 fõvel. 

– Az elmúlt év júniusában, a
rendkívüli dunai árvízi védeke-
zésben – 129,7 kilométeres
partszakaszon – Bács-Kiskun
megye is kivette a részét. Az ár-

vízzel érintett településeken
(Tass, Dunavecse, Dunaegyháza,
Solt, Dunapataj, Harta, Kalocsa,
Baja) gyorsan megkezdõdtek a
védekezési munkálatok, és idõ-
ben elindult a homokzsákok töl-
tése, a gátak magasítása. Az
összes mértékadó megyei víz-
mércén elérte, vagy meghaladta
a Duna a korábbi legnagyobb
mért vízszintjét. Megyénkben az
árvíz személyi sérülést nem oko-
zott, a megmentett mezõgazda-
sági és épített környezeti érték
több mint 12 milliárd forint. A

védekezési és a helyreállítási
munkálatokat példás összefo-
gással és együttmûködésben si-
került végrehajtani. 

– Az egységes iparbiztonsági
szakterület – mely a katasztrófa-
védelem szervezetrendszerének

átalakítása kapcsán 2012. ápri-
lisában kezdte meg mûködését –
a megyénkben tavaly igen ki-
emelkedõ teljesítményt ért el.
Veszélyes áruszállítási szakterü-
leten (VÁSZ) az elmúlt évben
összesen 4336 ellenõrzésre ke-
rült sor, amely magában foglal-
ja a veszélyes áruk szállításával
kapcsolatos közúti (ADR), vasúti
(RID) és folyami (ADN) szállítási
ágazati, illetve telephelyi ellen-
õrzéseket is. A folyamatos, kö-
vetkezetes és szigorú hatósági
jelenlét eredményeként me-
gyénkben az elmúlt öt év során
70 százalékkal csökkent a hiá-
nyosan felszerelt és útnak indí-
tott jármûvek száma. A veszé-
lyes üzemi szakterületen lefoly-
tatott ellenõrzések megállapí-
tották, hogy az üzemeltetõk a
súlyos balesetek megelõzése,
valamint azok következményei-
nek csökkentése érdekében,
megfelelõ erõket és eszközöket
biztosítanak, továbbá megfelelõ
intézkedéseket tesznek. 

– Jelentõsen átalakult a ható-
sági szakterület. A tûzoltósági,
polgári védelmi és iparbiztonsá-
gi szakterületek eljárásait – az
integrált hatósági tevékenység-
nek megfelelõen –, a megyei és
a kirendeltségi osztályok folytat-
ták le. A parancsnokhelyettesek,
katasztrófavédelmi megbízottak
aktívan részt vettek a hatósági
ellenõrzésekben, és elõadásso-
rozatot tartottak több helyszínen
a szabadtéri rendezvényeket
szervezõknek és a szórakozóhe-
lyeket üzemeltetõknek.

Csökkentek megyénkben a tűzesetek 
BBááccss--KKiisskkuunn  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmeeggyyééjjee,,  aahhooll  sszziinnttee  vvaallaa--
mmeennnnyyii  vveesszzééllyyeezztteettõõ  ttéénnyyeezzõõ  mmeeggttaalláállhhaattóó,,  aammiivveell  aa  kkaattaasszzttrróóffaavvééddee--
lleemmnneekk  sszzáámmoollnniiaa  kkeellll..  EEllssõõ  sszzáámmúú  pprriioorriittááss  vvoolltt  22001133--bbaann  aa  ppoollggáárrii
vveesszzééllyyhheellyyzzeetteekk  ttuuddaattooss  ééss  tteerrvvsszzeerrûû  mmeeggeellõõzzééssee..  RReennddsszzeerreesseenn  sszzáámm--
bbaa  kkeellll  vveennnnii  aazzookkaatt  aa  ttéénnyyeezzõõkkeett,,  aammeellyyeekk  kkaattaasszzttrróóffáátt  ookkoozzhhaattnnaakk,,
hhaa  bbeekköövveettkkeezznneekk,,  ééss  kkéésszzüüllnnii  kkeellll  aa  sszzüükkssééggeess  hhaattóóssáággii  mmeeggeellõõzzééssii
ffeellaaddaattookk  vvééggrreehhaajjttáássáárraa..  AAmmeennnnyyiibbeenn  pprrooggnnoosszzttiizzáálltt  vveesszzééllyyhheellyyzzeett
aallaakkuull  kkii,,  ccssöökkkkeenntteennii  kkeellll  aannnnaakk  kkáárrooss  hhaattáássaaiitt..  AA  ttûûzzoollttóóssáággii,,  ppoollggáá--
rrii  vvééddeellmmii,,  iippaarrbbiizzttoonnssáággii  tteerrüülleetteekk  eeggyyssééggeess  sszzaakkmmaaii  iirráánnyyííttáássaa  ééss  aa
sszzaakktteerrüülleetteekk,,  vvaallaammiinntt  aa  ttáárrsssszzeerrvveekk  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssee  kkiieemmeelltteenn  ffoonnttooss
aa  ppoollggáárrii  vveesszzééllyyhheellyyzzeetteekk  mmeeggeellõõzzééssee  éérrddeekkéébbeenn  – ttuuddttuukk  mmeegg  ddrr..
FFaarrkkaassiinnsszzkkii  LLóórráánntt  ttûû..  eezzrreeddeessttõõll,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKaattaasszzttrróóffaa--
vvééddeellmmii  IIggaazzggaattóóssáágg  iiggaazzggaattóójjááttóóll,,  aammiikkoorr  aa  ttûûzzoollttóókk  vvééddõõsszzeennttjjee,,
SSzzeenntt  FFllóórriiáánn  nnaappjjáánnaakk  kköözzeelleeddttéévveell,,  aazz  eellmmúúlltt  éévv  ttaappaasszzttaallaattaaiirróóll  éérr--
ddeekkllõõddttüünnkk..

A Bács-Kiskun megye területén fekvõ erdõkre és fá-
sításokra, valamint azok határától számított kétszáz
méteren belüli területre március 22-én elrendelt tûz-
gyújtási tilalmat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Erdészeti Igazgatósága feloldotta a napok-
ban. Ennek magyarázata az erdõterületeket érintõ
tûzesetek csökkenése, valamint az erdõ- és vegetá-
ciótûz kialakulását és terjedését befolyásoló környe-
zeti tényezõk változása.
Az illetékesek felhívják a figyelmet, hogy a fokozott
tûzveszély elmúltának ellenére az erdõben tüzet
gyújtani csak a kijelölt és kiépített tûzrakó helyen,

szélcsendes idõben szabad. Erdõgazdálkodási tevé-
kenység során, a vágástéren visszahagyott faanyag
égetése az erdõgazdálkodó által kijelölt helyen vé-
gezhetõ, olyan módon, hogy a tûz az erdõt és kör-
nyezetét nem veszélyeztetheti.
A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távo-
zás után pedig minden esetben gondoskodni kell az
eloltásáról.
Felhívjuk továbbá a telektulajdonosok figyelmét,
hogy az avar és gyomégetésnél fokozott figyelem-
mel járjanak el, mert a gyorsan haladó tûz könnyen
elérheti az erdõt, vagy a lakott területeket.

Tűzgyújtási tilalom feloldása
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A vállalko-
zások létét
fenyege t i k
az építõipari
szektorban
k i a l a k u l t
lánctartozá-
sok a beru-
házások le-
állásán és a

versenyképesség romlásán keresz-
tül. A folyamat megállítása, illetve
jövõbeli újratermelõdésének meg-
akadályozása napjainkban már
egyértelmûen nemzetgazdasági
kérdésnek tekintendõ.

Az elmúlt év augusztusában
kezdte meg mûködését a tervezési,
építési, kivitelezési szerzõdésekkel
kapcsolatos vitás ügyek megoldá-
sát segítõ Teljesítésigazolási Szak-
értõi Szerv (TSZSZ) – a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) mellett.

Az építésügy területén kialakult
lánctartozások csökkentése érde-
kében létrehozott TSZSZ független

szervezetként mûködik, vezetõit és
a meghirdetett pályázat alapján
kiválasztott igazságügyi szakértõ
tagjait Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter nevezte ki.

A TSZSZ eljárása a vitás építke-
zés helyszíne szerint illetékes terü-
leti kereskedelmi és iparkamará-

nál, vagy az MKIK-nál kezdemé-
nyezhetõ.

A 2013. évi XXXIV. törvény alap-
ján a TSZSZ a megrendelõ, a ter-
vezõ, a kivitelezõ vagy az alvállal-
kozó kérelme alapján ad szakvéle-
ményt a teljesítésigazolás kiadha-
tóságával összefüggõ vitás ügyek-

ben. A jogalkotó célja, hogy az
ilyen ügyek nagy része lehetõleg a
bíróság elkerülésével, a TSZSZ ál-
tal kiadott szakvéleményben fog-
laltaknak megfelelõen megoldód-
jon. Ha ez mégsem így történik, a
vállalkozó – a számára kedvezõ
szakvélemény birtokában – a neki

járó pénz kifizetését a bíróságon
nagyobb eséllyel érvényesítheti.

A bíróság a felperes vállalkozó
kérelmére már a per kezdetén el-
rendelheti a vitatott összeg kifizeté-
sét. Az is kedvezõ fejlemény an-
nak, aki a pénzére vár, hogy a bí-
rósági ítélet elõzetesen végrehajt-

ható, és az ilyen perek a kiemelt
perekre vonatkozó gyorsító szabá-
lyoknak megfelelõen zajlanak, így
elõreláthatóan befejezésük nem
tart majd évekig.

A TSZSZ eljárását a vitatott ösz-
szeg egy százalékának megfelelõ
eljárási díj, maximum 450 ezer
forint megfizetésével, valamint az
eljárás iránti kérelem-nyomtat-
vány kitöltésével lehet kezdemé-
nyezni a területi kamaránál vagy
a Teljesítésigazolási Szakértõi
Szervnél.

Az adott ügyben a TSZSZ ve-
zetõje által kijelölt három igaz-
ságügyi szakértõ jár el. A szak-
véleményt 30, bonyolultabb ügy-
ben 60 napon belül, helyszíni
szemle lefolytatása után adja ki
a szervezet.

További információ a 76/501-
535-ös telefonszámon Nyerges Ti-
bortól, a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara munka-
társától kérhetõ, vagy a
www.mkik.hu oldalon olvasható.

Lánctartozások megfékezése

Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363
Web: www.thermaltiszapart.hu �� E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu
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A kecskeméti Wojtyla
Ház rászorulói is be-
kapcsolódtak Kecs-
kemét új nevezetes-
ségének, a Rózsa-
kertnek a kialakításá-
ba. A napokban tíz
önkéntes csatlakozott
a Katona József
Gimnázium elõtti
Boldogasszony téren
folyó rózsatelepítés
munkálataihoz: mint-
egy 600 rózsatõ he-
lyét készítették elõ és
250 rózsatövet el is
ültettek. 

Rózsaültető wojtylások

– Nekünk, magyaroknak az õ
megválasztása szinte hihetetlen
volt. Az, hogy a szocialista tá-
borból kerüljön fõpap a római
székbe, korábban valószínûtlen-
nek tûnt, és óriási meglepetést
okozott. Utána pedig õ, aki tisz-
tában volt a reális szocializmus
mibenlétével, azzal a mondattal
fordult a világhoz: „Ne féljetek!”
Ez bátorítást adott a vasfüg-
gönyön túl és másutt élõknek is.
Ez a hang új színt és világlátást
hozott. Fellépésében, kiállásá-
ban belsõ elkötelezettsége és
küldetéstudata is nagyon egyér-
telmû volt. Ez a korábbi pápák-
ból sem hiányzott, de õ sokkal
érezhetõbben képviselte azt,
hogy az embereket fel kell sza-
badítani, akárcsak magát Kelet-
Európát is, a lesújtó pszichés
nyomás alól.

– Jómagam ad limina látoga-
táson találkoztam vele elõször
1991-ben fõapátként, késõbb
pedig többször is. Közvetlenül,
tolmács nélkül, németül tudtunk
beszélni egymással abban a 15
percben, amennyi ilyenkor egy

püspök ren-
d e l k e z é s é r e
áll. Egyik alka-
lommal, ami-
kor úgy adó-
dott, hogy ép-
pen mellette
voltam a kalo-
csai érsek úr-
ral együtt, azt
mondtam ne-
ki: „Szentatya,
úgy állunk itt
Ön elõtt, mint
a Varsói Szerzõdés volt katonái.
És lehet, hogy a magunkfajták
miatt omlott össze a paktum…”
Ez a kis derûs megszólalásunk
nagyon tetszett a pápának, és
úgy gondolom, hogy ilyesmiket
meg szabad engednem ma-
gamnak, hogy jól érezzük ma-
gunkat mi is, meg a környeze-
tünk is. Késõbb errõl azt írták,
hogy megnevettettem a pápát,
és hogy ilyen ritkán történik.

– Egy másik megható élmé-
nyem a Szentatya pannonhalmi
látogatásához kötõdik. A beszé-
de után, melyet a templomban

tartott, ezzel fordultam hozzá: „A
mi templomunk kicsi, csak keve-
sen férnek be, de a fiatalok kint
imádkoztak egész este: meg kel-
lene õket áldani.” Õ azonnal azt
felelte: „Menjünk, menjünk!” Fá-

radt volt, vége volt a napnak, és
õ mégis vállalta. Kimentem a fõ-
apáti balkonra, bejelentettem õt,
és amikor kilépett, hihetetlen
üdvrivalgás fogadta. Megáldotta
õket magyarul. Ez egy váratlan,
az idõs és fáradt pápával való
nagyon kedves találkozás volt…

– A Szentatya személyére na-
gyon áll az a kifejezés, amelyet
a teológiában úgy hívunk, hogy
karizmatikus. Róma püspöke-
ként mindenkihez köze volt, a
szerzetesek pártfogását és tá-
mogatását is teljes tudatosság-
gal vállalta. Személyes karizmá-

ja, kisugárzása is volt: olyan
erõ, biztonság és jóság sugár-
zott belõle, amely alól senki
nem tudta kivonni magát. Ez
nagyon egyszerû dolgokban
nyilvánult meg. Amikor Krakkó-
ból megérkezett Magyarország-
ra, akkor Göncz Árpád államfõ-
vel a repülõtéren kezet fogott és
azt mondta: „Drámaíró barátod
köszönt téged, tegnap este
együtt vacsoráztam vele. Egyéb-
ként meg halálos fáradt va-
gyok.” Egy ilyen közvetlen gesz-
tus nagyon közel hoz két embert
egymáshoz. A pápa nagyon tu-
dott figyelni is. Megmaradt ben-
nem a tekintete, ahogyan a tö-
megeket szemlélve ameddig
csak ellátott, szinte pásztázta a
környezetét. Rendkívül jól érezte
és figyelte meg az emberi ma-
gatartásformákat: éber szellemû
és lelkû ember volt. Ennek tük-
rében különösen fájdalmas ta-
pasztalat volt látni, ahogyan az
erejét fokozatosan elveszítette,
mert még vissza tudtam emlé-
kezni az elsõ magyarországi lá-
togatására, amikor fiatalabban
jobb erõben volt. De gyengesé-
gében is megõrizte méltóságát.
Jólesõ érzés látni a mostani
szentté avatása kapcsán, hogy a
tömegeket elérõ szeretete még
mindig hat... 

II. János Pál szentté avatására készülve

Erőt, biztonságot és jóságot sugárzott
JJeelleess  üünnnneepprree  kkéésszzüüll  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt,,  hhii--
sszzeenn  nnéévvaaddóójjáátt,,  aa  lleeggeennddááss  IIII..  JJáánnooss  PPáálltt  áápprriilliiss  2277--éénn  sszzeennttttéé  aavvaattjjáákk..
EEbbbbõõll  aazz  aallkkaalloommbbóóll  VVáárrsszzeeggii  AAsszzttrriikk  ffõõaappááttttaall  kkéésszzíítteetttt  bbeesszzééllggeettéésstt  aa
MMaaggyyaarr  KKuurríírr  mmuunnkkaattáárrssaa,,  aammiibbõõll  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann  iiddéézzüünnkk  nnééhháánnyy
rréésszzlleetteett..  

VVáárrsszzeeggii  AAsszzttrriikk
ffõõaappáátt  eemmlléékkeeii
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A tojás festése, díszítése az
egész világon elterjedt szokássá
vált. Emellett számos húsvéti nép-
szokáshoz kapcsolódik, amilyen
például a Kecskemét környékén
ismert tojásütés, tojáskoccintás,
de jóslásra is használták: ha
nagypéntek éjjelén feltörték, s egy
pohár vízbe csurgatták, a formá-
jából következtettek a várható jö-
võ évi termés alakulására.

Ma már nemcsak a húsvéti ün-
nepek és népszokások kelléke a
tojás, hanem mindennapi táplál-
kozásunknak is szerves része. Az
ingatlan bérbeadással foglalkozó
Alippa Kft. (Kecskemét, Szolnoki
út 1.) telepén mûködõ, élelmiszer

kereskedelemre szakosodott
Hírös Farm Kft. egyike a térség
meghatározó tojásforgalmazó
cégeinek. Termékei széles körben
ismertek a fogyasztók elõtt, hiszen
a kisebb boltoktól a legnagyobb
áruházláncokig, egyre több he-
lyen kaphatók. Ez annak is kö-
szönhetõ, hogy a Hírös Farm Kft.
mindig szem elõtt tatja a kiváló
minõséget és a fejlõdés új lehetõ-
ségeit.

Az elmúlt évben a cég folya-
matosan fejlesztette termékeit, s
ma már az áruházak polcain – a
korábban megszokott kék színû
dobozba csomagolt 10 Tojás ter-
mékcsalád mellett – a fogyasztók

megtalálják a barna dobozos
Friss Tojás termékcsaládot és a
matyó motívumokkal ellátott,
kézzel válogatott, fekete címkés
Míves Tojás termékcsaládot is. Az
új csomagolások nemcsak tet-
szetõsebbek, hanem kiválóan
szolgálják a minõség megõrzését
és a fogyasztók megfelelõ tájé-
koztatását. 

A minõség garanciája, hogy a
Hírös Farm Kft. folyamatosan
kontrolálja a hazai – és fõleg a
Kecskemét környéki – baromfite-
nyésztõitõl felvásárolt tojások fel-
dolgozási technológiáinak meg-
bízhatóságát és higiéniáját, hogy
az általa forgalmazott termékek
minden tekintetben megfeleljenek
az élelmiszerbiztonsági követel-

ményeknek. A cég elkötelezte
magát a hazai termékek fogyasz-
tásának és forgalmazásának elõ-
mozdításában, amit a dobozokon
megtalálható Magyar Termék
logó is bizonyít, s ami ugyancsak
garanciát jelent a fogyasztók szá-
mára, hogy friss, hazai termék ke-
rüljön az asztalukra.

Lehetõleg ne csak húsvétkor
fogyasszunk tojást, hanem az év
minden napján. Hiszen a legtö-
kéletesebb állati fehérje, s a leg-
olcsóbb táplálékforrás. Tartal-
mazza az összes nélkülözhetetlen
aminosavat, zsírsavat, illetve – a
C-vitamin kivételével –, vala-
mennyi vitamint és ásványi anya-
got, amelyekre az embereknek
szükségük van.

Hírös Farm Kft.
Friss és míves húsvéti tojás

AA  ttoojjááss  aazz  éélleett  úújjjjáásszzüülleettéésséénneekk,,  aa  tteerrmméékkeennyyssééggnneekk  aazz  eeggyyiikk  lleeggrrééggeebb--
bbii  jjeellkkééppee..  DDíísszzííttééssee  ééss  aajjáánnddéékkoozzáássaa  õõssiibbbb  aa  hhúússvvéétt  üünnnneepplléésséénnééll,,  ddee
aa  kkeerreesszzttéénnyy  vvaallllááss  eeggyyiikk  lleeggnnaaggyyoobbbb  üünnnneeppéénn  aa  bbaarrkkaaáágg  ééss  aa  bbáárráánnyy
mmeelllleetttt  mmáárr  rrééggeenn  kköözzppoonnttii  sszziimmbbóólluummmmáá  vváálltt..  AA  ddíísszzííttééssééhheezz  lleeggggyyaakk--
rraabbbbaann  hhaasszznnáálltt  sszzíínn  aa  ppiirrooss,,  mmiivveell  eennnneekk  vvééddõõ  eerrõõtt  ttuullaajjddoonnííttoottttaakk  hhaajj--
ddaannáánn,,  uuggyyaannaakkkkoorr  aa  kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássbbaann  KKrriisszzttuuss  vvéérréétt  jjeellkkééppeezzii..

Hírös Farm Kft., Kecskemét, Szolnoki út 1.
Tel.: 36−76/556−100 Fax: 36−76/457−462
www.hirosfarm.hu; hirosfarm@hirosfarm.hu
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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

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

A McDonald's családnak 1998
óta tagja a neves szakember, és
mint mondja, ez valóban egy csa-
lád, közös célokkal, gondokkal és
örömökkel. Ma már az éttermeit
franchise-átvevõként üzemelteti,
így Kecskeméten és Szekszárdon
mintegy 160-180 embernek bizto-
sít folyamatos munkalehetõséget.
A dolgozók között számos diákot
és megváltozott munkaképességû
munkavállalót is találunk. 

Héjja János különösen büszke
arra, hogy a lelkiismeretes mun-
ka, a minõségi ételek eredménye-
ként éttermeiben a gazdasági vál-
ság ellenére is nõtt a forgalom,
így több sportág támogatására és
további jelentõs közösségi szerep-
vállalásra is lehetõsége van. Min-
dig a következõ fejlesztéseken töri
a fejét, ezúttal épp Torkoskodjon
velünk! akciókat tervez, hogy min-
den hónapban újabb ajánlattal
lephesse meg a McDonald's helyi
vendégeit. 

A siker nem véletlen, hiszen

ahogy Héjja János mondja: –
Csak az a jó étterem, ahova már
betérni is élmény. A tisztaság, a

rendezettség kötelezõ, de messze
nem elég. Az én elvárásom, ami-
vel minden kollégám is tisztában
van, hogy csakis mosolygós, jó-
kedvû és elégedett vendégeket
akarok látni az éttermekben. – Ép-
pen ezért, az elmúlt években fo-
lyamatos volt a fejlesztés. Az étter-
mek kívül-belül megújultak, fiata-

los bútorokra cserélték a korábbi
berendezést, új gépek és techno-
lógiák is érkeztek, gyorsabb és
még pontosabb lett a kiszolgálás.

A siker titka a jó csapat: a kol-
légák zöme legalább 6-8 éve
együtt van. Motivált, fiatalos tea-
mek mûködnek a három étterem-

ben, így nem csoda, hogy 2006-
ban Héjja János vehette át a
McDonald's Oscar-díjaként is em-
legetett Golden Arch Awardot, így
ma is a világ legjobb 30
McDonald's franchise-partneré-
nek egyikeként tartják õt számon.

Eredményeit a hazai
McDonald's is számos elismerés-

sel jutalmazta: idén harmadik al-
kalommal nyerte el a McDonald's
Kiemelkedõ Támogatói Díját,
amit kiemelkedõ közösségi sze-
repvállalásért ítéltek Héjja János-
nak, míg az általa irányított étter-
mek három újabb kitüntetéssel
egészítették ki az elismerések már
így is jelentõs sorát (Kecskemét II.
– Kiemelkedõ étterem díj, Kecske-
mét Malom étterem –, Teljes Ven-
dégelégedettség és Legjobb for-
galmi fejlõdés díjak).

– Büszke vagyok az elismeré-
sekre, az embereimre és arra,
hogy az egyik legismertebb márka
helyi képviselõjeként ennyi ember
foglalkoztatója lehetek. Szeren-
csésnek tartom magam azért is,
mert mindkét megyében tehetek a
közösségért és jótékony kezdemé-
nyezéseket segíthetek sikerre –
nyilatkozta HHééjjjjaa  JJáánnooss.

Legjobbak között a kecskeméti McDonald's
TTiizzeennhhaatt  éévv,,  hháárroomm  éétttteerreemm,,  mmáássffééllsszzáázz  mmuunnkkaattáárrss  ééss  kköözzeell  nneeggyyvveenn  ddííjj,,
eelliissmmeerrééss..  – CCssaakk  nnééhháánnyy  sszzáámmaaddaatt,,  aammeellllyyeell  lleeíírrhhaattóó,,  ddee  sseemmmmiikkéépp--
ppeenn  sseemm  öösssszzeeggeezzhheettõõ  aa  kkeeccsskkeemmééttii  ééss  aa  sszzeekksszzáárrddii  MMccDDoonnaalldd''ss  éétttteerr--
mmeekkeett  üüzzeemmeelltteettõõ  HHééjjjjaa  JJáánnooss  ssookkéévveess  mmuunnkkáájjaa..  
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A Kecskeméti Fõiskola Tudósház TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0043
azonosítószámú „Tudó-sok(k) – a tudományos eredmények elismertetése
és népszerûsítése a Kecskeméti Fõiskolán és a Dél-alföldi Régióban" címû
fõprojektje 100%-os mértékû, 141.352.806 Ft vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert. A projekt megvalósításának kezdete 2013. január 1., míg
várható befejezése 2014. december 31.

A projekt célja, vonzóvá tenni a ku-
tatói pályát, felvillantani a tudomá-
nyos munkában rejlõ kihívásokat és
szépségeket. A Tudósházban történõ
elõadások alkalmával híres kutatók,
tudósok mutatják be életútjukat, a si-
kerhez vezetõ megoldásokat, techni-
kákat, kihívásokat. Egy ilyen oldott
hangulatú, érzékletes és lebilincselõ
elõadást hallhattak dr. Mészáros
Aranka  fõiskolai docenstõl „A mun-
kahely társas jelenségei a szociálpszichológus szemével” címmel.

A további programok folyamatosan nyomon követhetõk a
http://tudosokk.kefo.hu weboldalon.

Kedvezményezett: Kecskeméti Fõiskola
Elérhetõsége: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Csere-bogár klubsorozat  

Kecskeméti Fõiskola - Tudósház 
Cím: Kecskemét, Homokszem u. 3-5.
Tel:+36-76/514-760
E-mail: tudoshaz@kefo.hu
Web: www.tudoshaz.kefo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ugyancsak felejthetetlen ün-
nepség elé nézhet, aki május elsõ
vasárnapján ebben az impozáns

vendéglátó komp-
lexumban tervezi
tölteni családias
légkörben az
anyák napját. Hi-
szen itt minden le-
hetõség adott ar-
ra, hogy a rokon-
ság minden tagja
a legjobban érez-
hesse magát. Ízle-
tes, bõséges étele-
ket, gyönyörû és

barátságos atmosz-
férát nyújt ehhez a

Hotel Három Gúnár.
Az elmúlt években számtalan

nagysikerû rendezvénynek, kon-

ferenciának, üzleti és családi
eseménynek, esküvõknek adott
otthont a vendéglátó komple-
xum legkorszerûbb technikával
felszerelt, hat külön teremmel
rendelkezõ rendezvényháza. A
sikerek garanciája itt minden
esetben a képzett, megbízható,
tapasztalt munkatársak színvo-
nalas munkája.

A város szívében elhelyezkedõ
Hotel Három Gúnár és Rendez-
vényház a szabadidõs kikapcso-
lódáshoz is számtalan lehetõsé-
get kínál vendégeinek. Ennek kö-
szönhetõen a többnapos ünnep-
léseknek sincs semmi akadálya:
sokféle különleges csomagaján-
lat közül lehet válogatni, sõt igye-
keznek eleget tenni a személyes,
speciális kéréseknek is! Ugyanis
az itt dolgozók számára valóban
a vendég az elsõ, és az, hogy
olyan élményekkel gazdagodjon,

amik a jövõben is arra sarkallják,
hogy visszatérjen hozzájuk, vagy
bátran ajánlja az itteni vendéglá-
tást ismerõseinek, barátainak. 

A kikapcsolódás állandó lehe-
tõségei mellett (wellness, szauna,
billiárd, darts stb.), nagyszabású
rendezvényekbõl, zenés, gasztro-
nómiai estekbõl sincs hiány a Ho-
tel Három Gúnár és Rendezvény-
házban. Legközelebb például –
erre már most, nagyon kedvezõ
csomagajánlatban vásárolhat je-
gyet bárki – április 25-én Légli
Ottó borász borestjére várják az
érdeklõdõket. A programokról
bõvebb információ a hotel hon-
lapján olvasható!

KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..11--77..  
wwwwww..hhootteellhhaarroommgguunnaarr..hhuu

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

7766//448833--661111,,  3300//22229999--223311

Hotel Három Gúnár és Rendezvényház

Ballagási és családi ünnepségek
ÁÁpprriilliiss  vvééggéénn  iissmméétt  bbaallllaaggááss..  AA  vvééggzzõõss  kköözzééppiisskkoolláássookknnaakk  eezz  eeggyy  éélleett--
rree  sszzóóllóó  eesseemméénnyy,,  aammii  hhaaggyyoommáánnyyoossaann  kköözzööss,,  öönnffeelleeddtt  üünnnneepplléésssseell
ppáárroossuull..  EEhhhheezz  KKeeccsskkeemméétteenn  kkiivváállóó  lleehheettõõssééggeett  kkíínnáállnnaakk  eezz  aallkkaalloomm--
mmaall  iiss  aa  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  ééss  RReennddeezzvvéénnyyhháázz  ttáággaass  tteerrmmeeii,,  kkiivváállóó
kkoonnyyhháájjaa,,  rreemmeekk  sszzoollggáállttaattáássaaii..  

BBoollddoogg  aannyyáákk  nnaappjjáátt  kkíívváánnuunnkk  mmiinnddeennkkiinneekk!!
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Szemétszedés és virágültetés a Mezeivárosban

PPoorrttaa  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett
Kecskemét, Kossuth tér 5.
Tel.: 76/505-041, fax: 505-042
www.portaegyesulet.hu
info@portaegyesulet.hu

A „Mezeiváros és Ürgés
integrált jellegû szociális
városrehabilitáció" címû
DAOP-5,1,2/C-09-2f-2012-
0001 azonosítójú városreha-
bilitációs projekt keretében a
kecskeméti Porta Közhasznú
Egyesület 2.032.000 forint
támogatással miniprojektet
valósít meg.

Áprilisban zárul a civil
szervezet „Mezeiváros és
Ürgés városrehabilitációja az
összefogás jegyében" címû
programja. Április 11-én a
Belsõ-Szegedi út és a Kinizsi
utca sarkán lévõ kereszt
szomszédságában gyûjtötték
össze az illegálisan lerakott szemetet az egyesület aktivistái. A kereszt
környékét kitakarították és  fûkaszával levágták az óriásira nõtt füvet. A
szakrális emlék melletti virágládákba pedig évelõ virágokat ültettek.
Április 15-én reggel tartják a környezetvédelmi rajzpályázatra beérkezett

alkotások kiállításának meg-
nyitóját és ünnepélyes ered-
ményhirdetését a Porta
Egyesület Kossuth téri
dísztermében. 

Április 25-én a Mezei utcai
kereszthez várják a
hátrányos helyzetû városrész
lakóit a projekt záróren-
dezvényére. Nyolc órakor
fotókiállítás nyílik az új
közösségi házban a Porta
Egyesület miniprojektjének
eseményfotóiból. Azután
szemétszedés, faültetés és a
Mezei utcai kereszt melletti
virágládák beültetése
következik. Befejezésül

pedig a téren felállított sátorban megjutalmazzák a programban legtöb-
bet munkálkodó önkénteseket. A program értékelése és a jutalmazás után
szendvicsekkel és üdítõvel vendégelik meg a résztvevõket a téren felállí-
tott sátorban.

Rajzfilmes
Tábor

A Magyar Rajzfilm Kft. rajz-
filmes tábort tart egész
nyáron, Óbudán, ahová vár-
ják a 6-17 éves fiatalokat
animációs mûhelyükbe. Itt a
gyerekeknek részük lehet
abban a varázslatban, hogy
rajzaik „életre kelnek”. Saját
rajzfilmet készíthetnek, amit
haza is vihetnek.

Telefon: 06-1/250-1355
e-mail: 

clarus-tax@t-online.hu

A www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html

weboldalon
megtekinthetik a

gyerekek munkáit.

A közéletben is jól ismert kecske-
méti vállalkozó, Király József – a
Free Line Kft. ügyvezetõje –
Kunbaracsra látogatott a közel-
múltban, a helyi polgárõrséghez,
ahol pánikgombbal ellátott mini
GPS helymeghatározó eszközö-
ket adományozott a rendfenntar-
tást, bûnmegelõzést segítõ civil
szervezetnek. 
A faluban sok idõs ember él,
többen tanyás területeken, s
gond esetén nagyon nehezen,
vagy egyáltalán nem tudnak
jelezni idõben a helyi polgár-
õrségnek, esetleg a rokonaik-
nak, hogy segítségre van szük-
ségük. Ezekkel a mûszerekkel
méterre pontosan beazonosít-
ható annak a tartózkodási he-
lye, aki leadta a vészjelzést,
ugyanis a koordinátákat elkül-

dik a készülékek a megadott
telefonokra. 

A több civil szervezet életében
aktívan közremûködõ Király Jó-
zsef elmondta, hogy nemcsak
beszélni kell a tanyákon élõk

megsegítésérõl, hanem tenni is
kell értük. Hozzátette, hogy hosz-
szú évek óta segíti Kunbaracsot,
többek között a templom ha-
rangtornyának felújítása is a ne-
véhez fûzõdik.

Segítség a tanyákon élőknek
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Bugacpuszta – élmény az egész családnak!
Május elsején 12:15 órától hagyományõrzõ csikósbemutatót tartunk, lovas kocsikázással. 

A gyerekek körében népszerû az állatsimogatónk, ahol számos négylábút közelebbrõl 
ismerhetnek meg, a báránytól a csikóig, a mangalicától a rackajuhig.

TÉRJEN BE EGY EBÉDRE A KARIKÁS CSÁRDÁBA!

2014 elsõ félévi rendezvényei:

Húsvét Bugacpusztán
Április 20-21.

Spárga napok
Április 26. – május 2.

Pünkösdi vigasság
Június 8-9.

A Karikás Csárda Bogáncs Rendezvényháza tökéletes helyszín
egy álomesküvõre, családi rendezvényekre, ballagásra, bankettre! 

Tiszteljenek meg bizalmukkal, látogassanak el hozzánk személyesen!

Bugac Puszta Kft.
6114 Bugac, Nagybugac 135.

06-76/575-112; 06-30/4166-439
E-mail: info@bugacpuszta.hu

www.bugacpuszta.hu
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