Műkertvárosi kálváriaszentelés

Nagypál Sándor kecskeméti alpolgármester köszöntõ szavai után, dr.
Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
érseke szentelte fel a mûkertvárosiak
új büszkeségét, a Szent Ferenc kápolna mellett kialakított, tizennégy
stációból álló kálváriát. Beszédében
megemlékezett arról is, hogy nagypénteken a pápa együtt járja a keresztutat a hívek ezreivel, s örömét
fejezte ki, hogy a kecskeméti Mûkertváros kálvária állítói is csatlakoztak a világegyház hagyományaihoz.
A felszentelést követõen a metropolita oklevelet adott át Borbély Lajos
Koós Károly-díjas építésznek, a ke-

resztút tervezõjének, Lõrincz László
képzõmûvésznek, a stációképek alkotójának és Bardócz Szilárd földmérõnek. Majd Fekete Gábor diakónus vezetésével a hívek imádkozva végigjárták a stációkat.
A rendezvény végén Molnár Zoltán felolvasta a stációk adományozóinak névsorát: 1. Pintér József és
családja, 2. Dr. Fekete László és
családja, 3. Laczkó Erzsébet és családja, 4. Bíró Balázs és családja, 5.
Gajdácsi József és családja, 6. Király 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 Fõplébánia, 13. Kecskemét XI. EVK Részönkormányzata, 14. Kecskeméti
Városszépítõ Egyesület. Megköszönte a kálváriát készítõ Borsos István kõfaragó munkáját, Nagy Mihály vállalkozó segítségét a kálvária
oszlopok darus beemelésében, valamint a Kecskeméti Önkormányzat, Nagypál Sándor alpolgármester, illetve Sütõ László és Szabadszállási Mihály vállalkozó közremûködését az új szakrális létesítmény
környékének tereprendezésében és
útépítésében.

Erős Antónia és a sorsközösség
Zsúfolásig megtelt a kecskeméti
Wojtyla Ház nagyterme a minap,
amikor Erõs Antónia, az RTL Klub
Híradójának népszerû mûsorvezetõ-szerkesztõje látogatta meg a
sorsközösséget. Borzák Tibor újságíró kérdéseinek köszönhetõen, elöljáróban a régi idõk televíziós bemondói kerültek szóba,
köztük Takács Marika, Tamási
Eszter és Endrei Judit (utóbbi éppen februárban találkozott a
Wojtyla családdal). Valamennyien ikonok, de Antónia számára
mégsem példaképek, akikhez hasonlítani akart, hiszen ma már

egészen másfajta feladatok várnak a képernyõsökre.
Erõs Antónia tanítónõnek készült, már meg is volt az állása
szülõvárosában, a szigetvári iskolában, amikor a kaposvári televízió felfigyelt rá. A szakma alapjait itt tanulta meg, majd az MTV
Pécsi Körzeti Stúdiója következett,
ahonnan Budapestre, az RTL
Klubhoz vezetett az útja. A kereskedelmi csatornánál kezdettõl
fogva a híradó stábját erõsíti. Soha nem is akart más típusú mûsorban szerepelni.
(Folytatás a 2. oldalon!)
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Farkas Gábor az Európa Jövője Egyesület elnöke

Csiperó – és a Bűvös kocka
Tizenharmadik alkalommal rendezik meg ezen a nyáron az Euró pa Jövõje Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozót Kecskemé ten. A július 6-ától 13-áig tartó, kiváló minõsítésû mûvészeti – köz ismert nevén – Csiperó Fesztiválra öreg kontinensünk sok országá ból, eddig 41 külföldi csoport jelezte érkezését. Most is mindenki
hoz valami ajándékot saját országa folklórkincseibõl, így minden
nap remek zenés-táncos bemutatók zajlanak majd a fõtéri nagy színpadon és környékén.
– Ami az elmúlt évi kiutazásokat illeti, szerencsére most is elmondhatom, hogy csoportjaink
viszontlátogatásai különösebb
gond nélkül, balesetmentesen lezajlottak. S mint annyi éven át,
ismét remek barátságok szövõdtek a kecskeméti fiatalok (csaknem 1600-an utazhattak) és az
õket vendégül látó, más országok gyermekei, családjai között
– nyilatkozta lapunknak az Európa-díjas Farkas Gábor, e nemzetközi ifjúsági találkozók atyja,
ötletgazdája, az Európa Jövõje
Egyesület elnöke.
– A szervezést illetõen eddig
még sosem álltunk ilyen jól, hiszen április közepére már megvoltak valamennyi érkezõ külföldi
csoport fogadó családjai és öszszeállt a fesztivál szinte teljes
programsora. A lebonyolítás
anyagi fedezetének nagy része is
garantált Kecskemét Önkormányzatának 40 milliós és az
Emberi Erõforrások Minisztériumának 10 milliós támogatásának köszönhetõen. Persze még
folynak tárgyalások más támogatókkal is, hiszen a jogszabály-

ok követelte kiadásaink is óriásiak. Nyilatkoztam legutóbb, hogy
a kezdetek kezdetén az orvosi
ügyeletet, a meteorológiai szolgáltatást, a rendõri jelenlétet, a

szíttetnünk horribilis összegért,
vagyis szinte mindent hivatalosan
meg kell rendelni és ki kell fizetni. Mert ha megszegnénk bármelyik elõírást, rendeletet, óriási
büntetésekre számíthatnánk.
– Az idei kecskeméti találkozó
a kreativitás jegyében telik majd.
Ugyanis most 40 éve, hogy Rubik
Ernõ Bûvös kockája megszületett, hatalmas világhírt hozva hazánknak. Ugyanakkor a neves
magyar feltaláló július 13-án, az
idei találkozónk záró napján lesz

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

70 éves. – Ez a két kerek évforduló ösztönzött bennünket arra,
hogy a mostani Csiperó Fesztivált Rubik Ernõ szellemének
szentelve, a fiatalok és a kreativitás kapcsolata kerüljön fókuszba

Erős Antónia és a sorsközösség
(Folytatás az 1. oldalról!)
Hamar munkakapcsolatba került híradós mûsorvezetõ társával, Szellõ Istvánnal, akivel máig
jó baráti viszonyban áll. A tévéstúdió kulisszatitkai után Antónia
élete nehéz pillanatairól is beszélt, mivel éppen egy olyan sorsközösség volt a hallgatósága,
akik nagyon jól tudják, mit jelentenek a krízishelyzetek. Huszonöt
éves korában derült ki gyógyíthatatlan cukorbetegsége. Fiatalon

talán még nehezebb elfogadni a
bajt, neki is több hétre volt szüksége, hogy túltegye magát rajta.
Aztán kialakult az új életritmusa.
Fontosnak tartotta, hogy barátainak beszéljen a betegségérõl, sõt
munkahelyén sem titkolta el. Az
Egy Csepp Figyelem Alapítványt
2005-ben azzal a céllal hozta
létre, hogy minél több ember ismerje 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 kisgyerekekkel. E tekintetben Kecskemét élen jár, ahol tavaly õsszel
zajlott le egy ilyen program.
Végül a közvetlen és barátságos mûsorvezetõ részt vett az
ebédosztásban. Mindenkihez volt
egy-két kedves szava. Nem kétséges: sokáig beszédtéma lesz
még a Wojtyla Házban a szép és
okos mûsorvezetõ látogatása.

a közös foglalkozásokon. Példaként említeném, hogy a Mercedes Gyárnak köszönhetõen, a
fõvárosból Kecskemétre telepítik
a Csodák Palotája kreatív attrakcióit. Ugyanakkor különbözõ színû és formájú elemekbõl építhetnek egy négy méter magas
Zometool tornyot a csiperósok
az Élménymûhely szakembereinek segítségével. De a kreativitást demonstrálja majd a kecskeméti, egykori Rubik-ösztöndíjas,
ma már Kossuth-díjas képzõmûvész, Orosz
István tér-grafikáinak szabadtéri kiállítása is a fõtéri
fesztiválsátor
mellett.
– Minden
nehézség ellenére elmondható,
hogy
szerencsére
magunk mögött tudhatjuk
szinte
az
egész várost.
Hiszen társadalmi szervezetek, intézmények, egyházak, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt támogatják
az ügyünket, lehetõvé téve, hogy
Kecskemét egy hétig ismét Európa gyermekeinek fõvárosa legyen.
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Dr. Bábel Balázs húsvéti gondolatai

Csodálatos és közös keresés
Ismét húsvétra készülõdünk, a feltámadás ünnepére. Dr. Bábel Balázs nak, Kalocsa-Kecskemét érsekének ez az ünnepkör nagycsütörtökön
kezdõdik, nagypénteken a keresztút, nagyszombaton a körmenet a fontos, liturgikus-lelki állomás, amely elõkészíti a feltámadás örömének átélését az egyházmegye papjaival, szeminaristáival és persze a hívekkel.
Az alábbiakban a metropolita húsvéti gondolataiból osztunk meg néhányat olvasóinkkal.
– Boldog Teréz anya – aki tényleg
ismerte a nyomort és a szenvedést –
figyelmeztet, hogy még a legnagyobb bajban se hagyjuk elfelejteni
a föltámadás örömhírét. Sok a
gond itthon is, a világban is. Teljesen emberi dolog, ha ezekrõl még
az Euchalistia közösségében sem
tudunk megfeledkezni. De ha figyelünk rá, Krisztus képes a mély bánatot 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 nyitottság és az Istenre való bízó ráhagyatkozás szükséges.
– Rendre szembe kell néznünk azzal, 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 Tamásnak: tapintsd meg a sebet! Így van
ez az egyházban is. Mi a bûnt bûnnek mondjuk, a bûnért bûnbánatot
tartunk és jóvátételt gyakorlunk. Ebben 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

óta fel- és eltûnt pártokra, szervezõdésekre gondolni. A feltámadás viszont örök tény. De az Úr Jézus is
megmondta: figyeljetek oda az idõk
jeleire! Én magam is szeretnék erre
odafigyelni. Többször hangoztattam, hogy az a feltámadás, amit mi

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

A kecskeméti Wojtyla Házban a megszokottnál is nagyobb a nyüzsgés a keresztények egyik legnagyobb
ünnepére, húsvétra készülõdve. Ilyenkor dr. Bábel Balázs érsek is felkeresi az intézményt, hogy megszentelje azokat az ajándékcsomagokat, amelyeket a sorsközösség szegényei kapnak
társadalom. Igen, van bûn, de mindig 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 isteni eredetét. Nem emberi alkotás
és erõlködés, mert ha az volna, már
ezerszer széthullott volna ez a szeretet-közösség. Elég a rendszerváltás

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

Kedves Leendõ Támogatónk!

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

ünneplünk a földi életben, egy közösség feltámadását is kell, hogy elhozza. Minden kataklizmában az az
érzése az embereknek, hogy itt már
vége a közösségnek, a hazának.
Ady Endre mondta az elsõ világháború vége felé, hogy ezt a népet
annyira tönkretették, hogy itt már
nem lesz többé feltámadás. És utána mégis lett. Többször is. Ezt a reményt szeretném továbbadni. Krisztus feltámadása evilági életünket is
többé teszi. Van feltámadás már
most is. Azokra az értékekre gondolok, amiket Krisztus hozott. Elõbb
azonban le kell szállni a poklokra,
le kell szállni arra a mélységre, ahol
találkozunk a bûnnel, a bûnt bûnnek nevezzük, megbánjuk, újrakezdünk, jóvá tesszük, és ebbõl a megvert helyzetbõl is fel tudunk állni.
Éppen azért, amiért Jézus azt
mondja: bízzatok, én legyõztem a
világot!
– Húsvét üzenete mindig idõszerû. A keresztény ember számára

inek nemet mond, megbánja, új
életet kezd. Keressétek az odafönt
valókat! Azt a lelki és szellemi szférát, mely az Isten világát mutatja
nekünk. Miközben körülöttünk a világ állandóan változik, új kihívások
vannak, amiknek keresztény hittel,
a keresztény értékrend megvalósításával kell megfelelni.
– Úgy látom, hogy minden társadalmi, gazdasági, strukturális változások szükségessége mellett alapvetõen az emberi szívnek kell megváltoznia, ami a megtéréssel kezdõdik, amelynek alapja a hit, tárgya
az örök élet reménye, megvalósulási formája az Isten és az ember szeretete. Jól mondja Szent Pál: „Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami
odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.” Azt kívánom most is
az Alföldi Civil Napló olvasóinak,
hogy az idei húsvét adjon sok biztatást, késztetést és lelki örömöt ehhez
a csodálatos, közös kereséshez!
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Molnár Trans Kft.

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

D és B Kulcskirály Bt.
G

G

G

G

G

G

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.
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
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Betörések, autólopások, drogok
Csaknem két évtizeddel ezelõtt, Szabó Vendel mérnöki diplomával lépett a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság kötelékébe. A rendõrtiszti fõiskola elvégzése után a fõkapitányság vizsgálati osztályának
nyomozója lett, majd a gazdaságvédelmi osztály vezetõje. Másfél éve
nevezték ki bûnügyi igazgatónak, s egyúttal a fõkapitány helyettesé nek. Szent György nap küszöbén az elmúlt esztendõ tapasztalatairól
faggattuk az alezredest.
– Visszatekintve említeném,
hogy szerkezeti és személyi változások egyaránt történtek tavaly
az irányításom alá tartozó területeken, a még hatékonyabb bûnmegelõzés és bûnfelderítés érdekében. A munkánkat érintõ változás volt az is, hogy életbe lépett az új Büntetõ Törvénykönyv,
ami hatékonyabb, korszerûbb és
szigorúbb szabályokat teremt az
igazságszolgáltatás számára –
mondta el lapunknak Szabó
Vendel. – Az új Btk. egyes bûncselekmények vonatkozásában
súlyosabb büntetéseket helyez
kilátásba a korábbi törvénykönyvnél, az önvédelem lehetõségét pedig jelentõsen kiterjeszti,
s ezzel – a törvényalkotók véleménye szerint – nagyban hozzájárul a családok személyes és
anyagi biztonságához.
– Bács-Kiskun sajátos helyzetben van, hiszen az unión kívüli
Szerbiával határos, így szinte
mindennaposak nálunk a migráció rendkívül szerteágazó
problémái. Legutóbb egy olyan
bûnszövetkezetet sikerült lelepleznünk, amely házasságokkal
oldotta meg az embercsempészést. Fiatal lányokat toboroztak

– nagyrészüket
térségünkben –,
akik párszázezer
forintért feleségül
mentek
Szerbiában vadidegenekhez, s
így az újdonsült
párjuk a házassági dokumentummal már indokoltan kérhette letelepedését valamelyik uniós
országban. Több száz esetrõl
van szó, amit jól szervezett bûnszövetkezet követett el.
– A vagyonelleni bûnesetek
különösen Kecskeméten szaporodtak el az utóbbi években. Az
egyik legdinamikusabban fejlõdõ megyeszékhely a miénk, de
ez – illetve a fõváros közelsége –
sajnos idevonzza a bûnözõket is.
Sok gondot okozott a gépkocsi
feltörések, autólopások felderítése, de végül sikerült több, erre
szakosodott bûnözõi csoportot is
felszámolni a közelmúltban. A
betörések többsége mostanában az elhagyatottabb területeken történik – üdülõövezetekben, tanyákon – és gyakran az
idõsebb, elesettebb emberek sé-

relmére. A nagytestû kutyákkal,
kamerákkal õrzött ingatlanokat
elkerülik a könnyebb ellenállást
keresõ bûnözõk.
– Kétségtelen, hogy napjainkban már súlyos problémák okozója a kábítószer. A nyomozóknak a keresleti és a kínálati oldaSzabó Vendel alezredes,
a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõ kapitányság bûnügyi igazgatója

lon elõforduló bûncselekményekkel van dolguk. Nagyon
fontosnak tartjuk a kereslet prevencióval történõ visszaszorítását. Az iskolai bûnmegelõzési tanácsadók, az iskolarendõreink
rendszeresen felhívják a fiatalok
figyelmét a kábítószerek pusztító
hatásaira, illetve az újabbnál
újabb, és ezért különösen veszélyes dizájner vagy parti drogokra. A kínálói oldal folyamatosan
kísérletezik olyan tudatmódosító
szerek elõállításával, amelyek

megváltoztatott kémiai szerkezetük miatt még nem szerepelnek
a tiltólistán. Csakhogy éppen
ezért még veszélyesebbek, hiszen vészhelyzetben nem tudhatjuk, hogy milyen hatásokkal és
mellékhatásokkal rendelkezik a
fogyasztott anyag. A bûnmegelõzést, a drogok elleni küzdelmet illetõen igen népszerû már
jó ideje az a kecskeméti Katona
József Színházzal együttmûködve
létrehozott, Tetthely címû elõadássorozat, ami megtörtént
bûncselekményeket, tragikus
eseteket bemutatva hívja fel a
különbözõ korosztályok figyelmét a vészhelyzetek elkerülésére.
– A legsúlyosabb, életellenes
bûncselekményeket
illetõen
minden elkövetõ rendõrkézre
került az elmúlt évben Bács-Kiskun megyében. Emlékezetes a
kalocsai eset, ahol eltûnés miatt
indult nyomozás egy fiatalember
után, akinek végül a holttestét
találták meg kollégáink. A szakértõk megállapították, hogy gyilkosság áldozata lett, s az eltûnés miatt folytatott nyomozás
adatai alapján még aznap elfogtuk az elkövetõket – tudtuk
meg a fõkapitányság bûnügyi
igazgatójától.

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

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.

Kérjük segítségét:
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez
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Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás
A Tûzvédelmi Mérnöki Iroda teljes körû tûzvédelmi
szolgáltatást nyújt partnereinek. A vállalkozás alapítója B o r s o s T i b o r tûzvédelmi
szakértõ, aki 1982 óta foglalkozik tûzvédelemmel, tûzvizsgálati és építész tûzvédelmi szakértõ. B o r s o s V i k t o r
tûzvédelmi szakmérnök, tûzvédelmi tervezõ szakmérnök
és mérnöktanár.

Arra, hogy az iroda milyen
szolgáltatást biztosít, Borsos Tibor tûzvédelmi szakértõ ad választ az alábbiakban.
– Szerzõdés keretében a
partnerünknél elvégezzük az
összes tûzvédelmi feladatot,
az oktatástól a szükséges dokumentumok elkészítéséig,
naprakészen tartásáig, és biztosítjuk a tûzvédelmi eszközöket. A jelentõsebb referenciá-

Tûzvédelmi
szolgáltatásaink:
G
G

G
G
G

tûzvédelmi tervezés
tûzvédelmi dokumentációk
készítése
tûzvédelmi oktatás
tûzvédelmi szakvizsgáztatás
tûzvédelmi szakértés,
tanácsadás

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.

ink a honlapunkon megtekinthetõk.
– Eseti megbízással tûzvédelmi oktatást tartunk, tûzvédelmi
szabályzatot készítünk, és helyszíni szemlén híjuk fel a megbízó figyelmét a tûzvédelmi szabálytalanságokra, azok kijavításának módjára.
– A Tûzvédelmi Mérnöki Iroda szervezésében rendszeresen tartunk tûzvédelmi szak-

vizsga felkészítéseket és vizsgáztatásokat.
– Építész tûzvédelmi szakértõként részt veszünk a tervezés
során a különbözõ követelmények meghatározásában, a tervet leegyeztetjük a tûzvédelmi
hatósággal.
– Tûzvédelmi Mérnöki Irodánkban, a Bocskai utca 9/B.
alatt – bejelentkezés esetén –
tudjuk fogadni partnereinket.

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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Csökkentek megyénkben a tűzesetek
Bács-Kiskun Magyarország legnagyobb megyéje, ahol szinte valamen nyi veszélyeztetõ tényezõ megtalálható, amivel a katasztrófavéde lemnek számolnia kell. Elsõ számú prioritás volt 2013-ban a polgári
veszélyhelyzetek tudatos és tervszerû megelõzése. Rendszeresen szám ba kell venni azokat a tényezõke t, amelyek katasztrófát okozhatnak,
ha bekövetkeznek, és készülni kell a szükséges hatósági megelõzé si
feladatok végrehajtására. Amennyiben prognosztizált veszélyhelyzet
alakul ki, csökkenteni kell annak káros hatásait. A tûzoltósági, polgá r i v é d e l m i , i p a r b i z t o n s á g i t e r ü l e t e k e g y s é g e s s z a k m a i i r án y í t á s a é s a
szakterületek, valamint a társszervek együttmûködése kiemelten fontos
a p o l g á r i v e s z é l y h e l y z e t e k m e g e l õ z é s e é r d e k é b e n – tudtuk meg dr.
F a r k a s i n s z k i L ó r á n t t û . e z r e d e s t õ l , a B á c s - K i s k u n M eg y e i K a t a s z t r ó f a védelmi Igazgatóság igazgatójától, amikor a tûzoltó k védõszentje,
Szent Flórián napjának közeledtével, az elmúlt év tapasztalatairól érdeklõdtünk.
– A beérkezõ riasztások tekintetében megyénkben jelentõs mértékû csökkenés volt tapasztalható tavaly, az elõzõ évhez képest.
A tûzesetek vonatkozásában,
Bács-Kiskunban csökkenõ tendencia mutatkozik, számuk
2012-ben 2178 volt, 2013-ban
pedig már csak 1584. A különbség jellemzõen a szabadtéri tûzesetek jelentõs visszaesésének
köszönhetõ. A mûszaki mentést
igénylõ beavatkozások száma viszont több mint kétszázzal gyarapodott. Az elmúlt évben a télies
idõjárás, valamint az ár- és belvíz adott többletmunkát az egységeknek.
– A polgári védelem szakterülete tavaly a fõfelügyelõ és a felügyelõk szakirányításával a tudatos kockázatelemzésre alapozta a tevékenységét, kiemelt
figyelemmel a polgári veszélyhelyzetekre való felkészülésre,
azok megelõzésére, a lakosság
tájékoztatásra, a hivatásos állomány, a védelmi igazgatás résztvevõinek, valamint az önkéntes
és köteles polgári védelmi szervezetek továbbképzésére és gyakoroltatására. Hiszen veszélyhelyzetben a hatékony és gyors
beavatkozásnak óriási szerepe
van. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése igen
népszerû, jelenleg 13 középiskolával van együttmûködési
magállapodásunk. A megye
közbiztonságának növelése érdekében minden járásban önkéntes alapon szervezõdött polgári védelmi szervezeteket, járá-

si mentõcsoportokat alakítottunk 344 fõvel.
– Az elmúlt év júniusában, a
rendkívüli dunai árvízi védekezésben – 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 idõben elindult a homokzsákok töltése, a gátak magasítása. Az
összes mértékadó megyei vízmércén elérte, vagy meghaladta
a Duna a korábbi legnagyobb
mért vízszintjét. Megyénkben az
árvíz személyi sérülést nem okozott, a megmentett mezõgazdasági és épített környezeti érték
több mint 12 milliárd forint. A

védekezési és a helyreállítási
munkálatokat példás összefogással és együttmûködésben sikerült végrehajtani.
– Az egységes iparbiztonsági
szakterület – mely a katasztrófavédelem szervezetrendszerének

átalakítása kapcsán 2012. áprilisában kezdte meg mûködését –
a megyénkben tavaly igen kiemelkedõ teljesítményt ért el.
Veszélyes áruszállítási szakterületen (VÁSZ) az elmúlt évben
összesen 4336 ellenõrzésre került sor, amely magában foglalja a veszélyes áruk szállításával
kapcsolatos közúti (ADR), vasúti
(RID) és folyami (ADN) szállítási
ágazati, illetve telephelyi ellenõrzéseket is. A folyamatos, következetes és szigorú hatósági
jelenlét eredményeként megyénkben az elmúlt öt év során
70 százalékkal csökkent a hiányosan felszerelt és útnak indított jármûvek száma. A veszélyes üzemi szakterületen lefolytatott ellenõrzések megállapították, hogy az üzemeltetõk a
súlyos balesetek megelõzése,
valamint azok következményeinek csökkentése érdekében,
megfelelõ erõket és eszközöket
biztosítanak, továbbá megfelelõ
intézkedéseket tesznek.
– Jelentõsen átalakult a hatósági szakterület. A tûzoltósági,
polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületek eljárásait – az
integrált hatósági tevékenységnek megfelelõen –, a megyei és
a kirendeltségi osztályok folytatták le. A parancsnokhelyettesek,
katasztrófavédelmi megbízottak
aktívan részt vettek a hatósági
ellenõrzésekben, és elõadássorozatot tartottak több helyszínen
a szabadtéri rendezvényeket
szervezõknek és a szórakozóhelyeket üzemeltetõknek.

Tűzgyújtási tilalom feloldása
A Bács-Kiskun megye területén fekvõ erdõkre és fásításokra, valamint azok határától számított kétszáz
méteren belüli területre március 22-én elrendelt tûzgyújtási tilalmat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága feloldotta a napokban. Ennek magyarázata az erdõterületeket érintõ
tûzesetek csökkenése, valamint az erdõ- és vegetációtûz kialakulását és terjedését befolyásoló környezeti 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 tevékenység során, a vágástéren visszahagyott faanyag
égetése az erdõgazdálkodó által kijelölt helyen végezhetõ, olyan módon, hogy a tûz az erdõt és környezetét nem veszélyeztetheti.
A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell az
eloltásáról.
Felhívjuk továbbá a telektulajdonosok figyelmét,
hogy az avar és gyomégetésnél fokozott figyelemmel járjanak el, mert a gyorsan haladó tûz könnyen
elérheti az erdõt, vagy a lakott területeket.
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Lánctartozások megfékezése
A vállalkozások létét
fenyegetik
az építõipari
szektorban
kialakult
lánctartozások a beruházások leállásán és a
versenyképesség romlásán keresztül. A folyamat megállítása, illetve
jövõbeli újratermelõdésének megakadályozása napjainkban már
egyértelmûen nemzetgazdasági
kérdésnek tekintendõ.
Az elmúlt év augusztusában
kezdte meg mûködését a tervezési,
építési, kivitelezési szerzõdésekkel
kapcsolatos vitás ügyek megoldását segítõ Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv (TSZSZ) – a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) mellett.
Az építésügy területén kialakult
lánctartozások csökkentése érdekében létrehozott TSZSZ független

szervezetként mûködik, vezetõit és
a meghirdetett pályázat alapján
kiválasztott igazságügyi szakértõ
tagjait Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nevezte ki.
A TSZSZ eljárása a vitás építkezés helyszíne szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamará-

ben. A jogalkotó célja, hogy az
ilyen ügyek nagy része lehetõleg a
bíróság elkerülésével, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelõen megoldódjon. Ha ez mégsem így történik, a
vállalkozó – a számára kedvezõ
szakvélemény birtokában – a neki

nál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhetõ.
A 2013. évi XXXIV. törvény alapján a TSZSZ a megrendelõ, a tervezõ, a kivitelezõ vagy az alvállalkozó kérelme alapján ad szakvéleményt a teljesítésigazolás kiadhatóságával összefüggõ vitás ügyek-

járó pénz kifizetését a bíróságon
nagyobb eséllyel érvényesítheti.
A bíróság a felperes vállalkozó
kérelmére már a per kezdetén elrendelheti a vitatott összeg kifizetését. Az is kedvezõ fejlemény annak, aki a pénzére vár, hogy a bírósági ítélet elõzetesen végrehajt-

Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363
Web: www.thermaltiszapart.hu

G

E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

ható, és az ilyen perek a kiemelt
perekre vonatkozó gyorsító szabályoknak megfelelõen zajlanak, így
elõreláthatóan befejezésük nem
tart majd évekig.
A TSZSZ eljárását a vitatott öszszeg egy százalékának megfelelõ
eljárási díj, maximum 450 ezer
forint megfizetésével, valamint az
eljárás iránti kérelem-nyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni a területi kamaránál vagy
a Teljesítésigazolási Szakértõi
Szervnél.
Az adott ügyben a TSZSZ vezetõje által kijelölt három igazságügyi szakértõ jár el. A szakvéleményt 30, bonyolultabb ügyben 60 napon belül, helyszíni
szemle lefolytatása után adja ki
a szervezet.
További információ a 76/501535-ös telefonszámon Nyerges Tibortól, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársától
kérhetõ,
vagy
a
www.mkik.hu oldalon olvasható.
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II. János Pál szentté avatására készülve

Erőt, biztonságot és jóságot sugárzott
Jeles ünnepre készül a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ, hi szen névadóját, a legendás II. János Pált április 27-én szentté avatják.
Ebbõl az alkalomból Várszegi Asztrik fõapáttal készített beszélgetést a
Magyar Kurír munkatársa, amibõl az alábbiakban idézünk néhány
részletet.
– Nekünk, magyaroknak az õ
megválasztása szinte hihetetlen
volt. Az, hogy a szocialista táborból kerüljön fõpap a római
székbe, korábban valószínûtlennek tûnt, és óriási meglepetést
okozott. Utána pedig õ, aki tisztában volt a reális szocializmus
mibenlétével, azzal a mondattal
fordult a világhoz: „Ne féljetek!”
Ez bátorítást adott a vasfüggönyön túl és másutt élõknek is.
Ez a hang új színt és világlátást
hozott. Fellépésében, kiállásában belsõ elkötelezettsége és
küldetéstudata is nagyon egyértelmû volt. Ez a korábbi pápákból sem hiányzott, de õ sokkal
érezhetõbben képviselte azt,
hogy az embereket fel kell szabadítani, akárcsak magát KeletEurópát is, a lesújtó pszichés
nyomás alól.
– Jómagam ad limina látogatáson 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 renVárszegi Asztrik
delkezésére
fõapát emlékei
áll. Egyik alkalommal, amikor úgy adódott, hogy éppen mellette
voltam a kalocsai érsek úrral együtt, azt
mondtam neki: „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 magamnak, hogy jól érezzük magunkat mi is, meg a környezetünk is. Késõbb errõl azt írták,
hogy megnevettettem a pápát,
és hogy ilyen ritkán történik.
– Egy másik megható élményem a Szentatya pannonhalmi
látogatásához kötõdik. A beszéde után, melyet a templomban

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

radt volt, vége volt a napnak, és
õ mégis vállalta. Kimentem a fõapáti 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 nagyon áll az a kifejezés, amelyet
a teológiában úgy hívunk, hogy
karizmatikus. Róma püspökeként mindenkihez köze volt, a
szerzetesek pártfogását és támogatását is teljes tudatossággal vállalta. Személyes karizmá-

ja, kisugárzása is volt: olyan
erõ, biztonság és jóság sugárzott belõle, amely alól senki
nem tudta kivonni magát. Ez
nagyon egyszerû dolgokban
nyilvánult meg. Amikor Krakkóból megérkezett Magyarországra, akkor Göncz Árpád államfõvel a repülõtéren kezet fogott és
azt mondta: „Drámaíró barátod
köszönt téged, tegnap este
együtt vacsoráztam vele. Egyébként meg halálos fáradt vagyok.” Egy ilyen közvetlen gesztus nagyon közel hoz két embert
egymáshoz. A pápa nagyon tudott figyelni is. Megmaradt bennem a tekintete, ahogyan a tömegeket szemlélve ameddig
csak ellátott, szinte pásztázta a
környezetét. Rendkívül jól érezte
és figyelte meg az emberi magatartásformákat: éber szellemû
és lelkû ember volt. Ennek tükrében különösen fájdalmas tapasztalat volt látni, ahogyan az
erejét fokozatosan elveszítette,
mert még vissza tudtam emlékezni az elsõ magyarországi látogatására, amikor fiatalabban
jobb erõben volt. De gyengeségében is megõrizte méltóságát.
Jólesõ érzés látni a mostani
szentté avatása kapcsán, hogy a
tömegeket elérõ szeretete még
mindig hat...

Rózsaültető wojtylások
A kecskeméti Wojtyla
Ház rászorulói is bekapcsolódtak Kecskemét új nevezetességének, a Rózsakertnek a kialakításába. A napokban tíz
önkéntes csatlakozott
a Katona József
Gimnázium
elõtti
Boldogasszony téren
folyó rózsatelepítés
munkálataihoz: mintegy 600 rózsatõ helyét készítették elõ és
250 rózsatövet el is
ültettek.
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Hírös Farm Kft.

Friss és míves húsvéti tojás
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek az egyik legrégebbi jelképe. Díszítése és ajándékozása õsibb a húsvét ünneplésénél, de
a keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepén a barkaág és a bárány
mellett már régen központi szimbólummá vált. A díszítéséhez leggyak rabban használt szín a piros, mivel ennek védõ erõt tulajdonítottak haj danán, ugyanakkor a keresztény vallásban Krisztus vérét jelképezi.
A tojás festése, díszítése az
egész világon elterjedt szokássá
vált. Emellett számos húsvéti népszokáshoz kapcsolódik, amilyen
például a Kecskemét környékén
ismert tojásütés, tojáskoccintás,
de jóslásra is használták: ha
nagypéntek éjjelén feltörték, s egy
pohár vízbe csurgatták, a formájából következtettek a várható jövõ évi termés alakulására.
Ma már nemcsak a húsvéti ünnepek és népszokások kelléke a
tojás, hanem mindennapi táplálkozásunknak 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 helyen kaphatók. Ez annak is köszönhetõ, hogy a Hírös Farm Kft.
mindig szem elõtt tatja a kiváló
minõséget és a fejlõdés új lehetõségeit.
Az elmúlt évben a cég folyamatosan fejlesztette termékeit, s
ma már az áruházak polcain – a
korábban megszokott kék színû
dobozba csomagolt 10 Tojás termékcsalád 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 tetszetõsebbek, hanem kiválóan
szolgálják a minõség megõrzését
és a fogyasztók megfelelõ tájékoztatását.
A minõség garanciája, hogy a
Hírös Farm Kft. folyamatosan
kontrolálja a hazai – és fõleg a
Kecskemét környéki – baromfitenyésztõitõl felvásárolt tojások feldolgozási technológiáinak megbízhatóságát és higiéniáját, hogy
az általa forgalmazott termékek
minden tekintetben megfeleljenek
az élelmiszerbiztonsági követel-

ményeknek. A cég elkötelezte
magát a hazai termékek fogyasztásának és forgalmazásának elõmozdításában, amit a dobozokon
megtalálható Magyar Termék
logó is bizonyít, s ami ugyancsak
garanciát jelent a fogyasztók számára, hogy friss, hazai termék kerüljön az asztalukra.
Lehetõleg ne csak húsvétkor
fogyasszunk tojást, hanem az év
minden napján. Hiszen a legtökéletesebb állati fehérje, s a legolcsóbb táplálékforrás. Tartalmazza az összes nélkülözhetetlen
aminosavat, zsírsavat, illetve – a
C-vitamin kivételével –, valamennyi vitamint és ásványi anyagot, amelyekre az embereknek
szükségük van.

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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Legjobbak között a kecskeméti McDonald's
Tizenhat év, három étterem, másfélszáz munkatárs és közel negyven díj,
elismerés. – Csak néhány számadat, amellyel leírható, de semmiképpen sem összegezhetõ a kecskeméti és a szekszárdi McDonald's étter meket üzemeltetõ Héjja János sokéves munkája.
A McDonald's családnak 1998
óta tagja a neves szakember, és
mint mondja, ez valóban egy család, közös célokkal, gondokkal és
örömökkel. Ma már az éttermeit
franchise-átvevõként üzemelteti,
így Kecskeméten és Szekszárdon
mintegy 160-180 embernek biztosít folyamatos munkalehetõséget.
A dolgozók között számos diákot
és megváltozott munkaképességû
munkavállalót is találunk.
Héjja János különösen büszke
arra, hogy a lelkiismeretes munka, a minõségi ételek eredményeként éttermeiben a gazdasági válság ellenére is nõtt a forgalom,
így több sportág támogatására és
további jelentõs közösségi szerepvállalásra is lehetõsége van. Mindig a következõ fejlesztéseken töri
a fejét, ezúttal épp Torkoskodjon
velünk! akciókat tervez, hogy minden 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, amivel minden kollégám is tisztában
van, hogy csakis mosolygós, jókedvû és elégedett vendégeket
akarok látni az éttermekben. – Éppen ezért, az elmúlt években folyamatos volt a fejlesztés. Az éttermek kívül-belül megújultak, fiata-

los bútorokra cserélték a korábbi
berendezést, új gépek és technológiák is érkeztek, gyorsabb és
még pontosabb lett a kiszolgálás.
A siker titka a jó csapat: a kollégák zöme legalább 6-8 éve
együtt van. Motivált, fiatalos teamek mûködnek a három étterem-

ben, így nem csoda, hogy 2006ban Héjja János vehette át a
McDonald's Oscar-díjaként is emlegetett Golden Arch Awardot, így
ma is a világ legjobb 30
McDonald's franchise-partnerének egyikeként tartják õt számon.
Eredményeit
a
hazai
McDonald's is számos elismerés-

sel jutalmazta: idén harmadik alkalommal nyerte el a McDonald's
Kiemelkedõ Támogatói Díját,
amit kiemelkedõ közösségi szerepvállalásért ítéltek Héjja Jánosnak, míg az általa irányított éttermek három újabb kitüntetéssel
egészítették ki az elismerések már
így is jelentõs sorát (Kecskemét II.
– Kiemelkedõ étterem díj, Kecskemét Malom étterem –, Teljes Vendégelégedettség és Legjobb forgalmi fejlõdés díjak).
– Büszke vagyok az elismerésekre, az embereimre és arra,
hogy az egyik legismertebb márka
helyi képviselõjeként ennyi ember
foglalkoztatója lehetek. Szerencsésnek tartom magam azért is,
mert mindkét megyében tehetek a
közösségért és jótékony kezdeményezéseket segíthetek sikerre –
nyilatkozta Héjja János.

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

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

www.kecskemeturna.hu

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu
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Hotel Három Gúnár és Rendezvényház

Ballagási és családi ünnepségek
Április végén ismét ballagás. A végzõs középiskolásoknak ez egy életre szóló esemény, ami hagyományosan közös, önfeledt ünnepléssel
párosul. Ehhez Kecskeméten kiváló lehetõséget kínálnak ez alkalom mal is a Hotel Három Gúnár és Rendezvényház tágas termei, kiváló
konyhája, remek szolgáltatásai.
vendéglátó komplexumban tervezi
tölteni családias
légkörben
az
anyák napját. Hiszen itt minden lehetõség adott arra, hogy a rokonság minden tagja
a legjobban érezhesse magát. Ízletes, bõséges ételeket, gyönyörû és
Boldog anyák napját kívánunk mindenkinek!
barátságos atmoszférát nyújt ehhez a
Ugyancsak felejthetetlen ün- Hotel Három Gúnár.
Az elmúlt években számtalan
nepség elé nézhet, aki május elsõ
vasárnapján ebben az impozáns nagysikerû rendezvénynek, kon-

ferenciának, üzleti és családi
eseménynek, esküvõknek adott
otthont a vendéglátó komplexum legkorszerûbb technikával
felszerelt, hat külön teremmel
rendelkezõ rendezvényháza. A
sikerek garanciája itt minden
esetben a képzett, megbízható,
tapasztalt munkatársak színvonalas munkája.
A város szívében elhelyezkedõ
Hotel Három Gúnár és Rendezvényház a szabadidõs kikapcsolódáshoz is számtalan lehetõséget kínál vendégeinek. Ennek köszönhetõen a többnapos ünnepléseknek sincs semmi akadálya:
sokféle különleges csomagajánlat közül lehet válogatni, sõt igyekeznek 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 vendéglátást ismerõseinek, barátainak.
A kikapcsolódás állandó lehetõségei mellett (wellness, szauna,
billiárd, darts stb.), nagyszabású
rendezvényekbõl, zenés, gasztronómiai estekbõl sincs hiány a Hotel Három Gúnár és Rendezvényházban. Legközelebb például –
erre már most, nagyon kedvezõ
csomagajánlatban vásárolhat jegyet bárki – április 25-én Légli
Ottó borász borestjére várják az
érdeklõdõket. A programokról
bõvebb információ a hotel honlapján olvasható!
Kecskemét, Batthyány u.1-7.
www.hotelharomgunar.hu
E-mail: info@haromgunar.hu
Telefon:
76/483-611, 30/2299-231

Csere-bogár klubsorozat
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 támogatást nyert. A projekt megvalósításának kezdete 2013. január 1., míg
várható befejezése 2014. december 31.
A projekt célja, vonzóvá tenni a kutatói pályát, felvillantani a tudományos munkában rejlõ kihívásokat és
szépségeket. A Tudósházban történõ
elõadások alkalmával híres kutatók,
tudósok mutatják be életútjukat, a sikerhez vezetõ megoldásokat, technikákat, kihívásokat. Egy ilyen oldott
hangulatú, érzékletes és lebilincselõ
elõadást hallhattak dr. Mészáros
Aranka fõiskolai docenstõl „A munkahely 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.
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
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Segítség a tanyákon élőknek
A közéletben is jól ismert kecskeméti vállalkozó, Király József – a
Free Line Kft. ügyvezetõje –
Kunbaracsra látogatott a közelmúltban, a helyi polgárõrséghez,
ahol pánikgombbal ellátott mini
GPS helymeghatározó eszközöket adományozott a rendfenntartást, 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 polgárõrségnek, esetleg a rokonaiknak, hogy segítségre van szükségük. Ezekkel a mûszerekkel
méterre pontosan beazonosítható annak a tartózkodási helye, aki leadta a vészjelzést,
ugyanis a koordinátákat elkül-
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Rajzfilmes
Tábor
A Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart egész
nyáron, Óbudán, ahová várják 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

dik a készülékek a megadott
telefonokra.
A több civil szervezet életében
aktívan közremûködõ Király József elmondta, hogy nemcsak
beszélni kell a tanyákon élõk

megsegítésérõl, hanem tenni is
kell értük. Hozzátette, hogy hoszszú évek óta segíti Kunbaracsot,
többek között a templom harangtornyának felújítása is a nevéhez fûzõdik.

A www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html
weboldalon
megtekinthetik a
gyerekek munkáit.

Szemétszedés és virágültetés a Mezeivárosban
A „Mezeiváros és Ürgés
integrált jellegû szociális
városrehabilitáció"
címû
DAOP-5,1,2/C-09-2f-20120001 azonosítójú városrehabilitációs 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

Porta Közhasznú Egyesület
Kecskemét, Kossuth tér 5.
Tel.: 76/505-041, fax: 505-042
www.portaegyesulet.hu
info@portaegyesulet.hu

alkotások kiállításának megnyitóját és ünnepélyes eredményhirdetését a Porta
Egyesület Kossuth téri
dísztermében.
Április 25-én a Mezei utcai
kereszthez
várják
a
hátrányos helyzetû városrész
lakóit a projekt zárórendezvényére. 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 legtöbbet munkálkodó önkénteseket. A program értékelése és a jutalmazás után
szendvicsekkel és üdítõvel vendégelik meg a résztvevõket a téren felállított sátorban.
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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

