Élen a
parlagfű
irtásában
Kecskeméten, a Természet
Házában tartották a napokban azt a konferenciát,
amelynek témája a parlagfûmentesítés volt. A rendezvényt dr. Mucsi Gyula tiszti fõorvos, az ÁNTSZ Dél-Alföldi
Regionális Intézetének vezetõje nyitotta meg. Bevezetõjében elmondta, hogy a parlagfû elterjedése elleni intézkedés kiemelt népegészségügyi kérdéssé vált, amelynek
sikeréhez szükség van széleskörû társadalmi összefogásra, nemcsak az állami szervek és az önkormányzatok,
hanem a civil szervezetek és
a magánemberek részérõl is.
Ennek az együttmûködésnek
a létrejötte és fenntartása a
lakosság egészségének az
érdeke.
Tarkóné Strifler Anita, az
ÁNTSZ munkatársa a kecskeméti Porta Közhasznú
Egyesületet emelte ki a BácsKiskun megyei civil szervezetek közül egyedüliként, amelyik aktívan részt vesz a pollen
elleni harcban, és Pollenpont
üzemeltet. Péterfia Éva, a tárcaközi bizottság elnöke elmondta, hogy a parlagfû irtása terén általános javulás figyelhetõ meg az ország túlnyomó részén, de ehhez a
magas bírságok kiszabása is
kellett. Bács-Kiskun megye
élen jár a védekezésben elrendelt közérdekû növényvédelmi bírságok kiszabása terén, olyan mértékben, hogy
az országban lévõ 3500 önkormányzat együttesen nem
tud ekkora összeget felmutatni. Javult a fertõzött területekrõl szóló lakossági bejelentések és a hatósági intézkedések közötti idõ, 3-6 hónapról
lecsökkenve 6-7 napra. Jelentõs eredményt azokon a
településeken lehetett elérni,
ahol egy-egy polgármester
és civil szervezet aktivitásával
és példamutatásával be tudta vonni a lakosságot is ebbe
a munkába. Bács megye
mára a legfertõzöttebb területek közül a legkevésbé fertõzöttek közé került.

Az új embergyûlölõ

Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,
Fax: 76/504-428
www.furediautosiskola.hu

www.zoldhazfitness.hu

A kecskeméti Katona József
Színházban a napokban mutatták be Moliere Mizantróp
címû vígjátékát. A darab
rendezõjével, Bodolay Gézával készült interjúnk az 5. oldalon olvasható.

Vizes élőhelyeken
A Vizes Élõhelyek Világnapja
alkalmából kirándulást szervezett Soltszentimrére a kecskeméti Porta Egyesület. A delegációt – melyben több természetjáró, lokálpatrióta civil
szervezet is képviseltette magát – Kádár Németh István, a
község és Lehoczki Ferenc,

Soltvadkert polgármestere köszöntötte. Elõször Árpádházi
Szent Imre szobrát koszorúzták
meg (itt készült a mellékelt felvételünk), majd a Csonkatorony megtekintése következett. A Kolon-tónak az egyik
különlegessége, hogy egy ideig az õs-Duna is itt folyt keresz-

tül. Az a titok még feltáratlan,
hogy honnan kap kétmillió
köbméter vizet évente a tó,
függetlenül a lehullt csapadék
mennyiségétõl. A kutatások
egy törésvonalat feltételeznek,
amelynek mentén felszín alatti
vizekbõl nyer utánpótlást ez a
terület.

Kiadó Kecskemét belvárosában a
Centrum Áruház szomszédságában,
a Nagykõrösi utca elején egy
70 m2-es utcai üzlethelység.
Tel.: 30/9788-480

Új fõkapitány

3. oldal

Hölgy lett a KNP
vezetõje

4. oldal

Turpinszky Béla is
színidirektornak pályázik
Mint ismeretes, sikertelennek minõsítette a közgyûlés
tavaly év végén a kecskeméti színház direktori székére kiírt pályázatot, s újra
meghirdette. Legújabb információink szerint a második fordulóban a nyolcvanas évek neves, közkedvelt
kecskeméti
bonvivánja,
Turpinszky Béla is ringbe
száll az igazgatói posztért.
Mégpedig olyan neves színházi szakemberrel az oldalán, mint Korcsmáros
György fõrendezõ, aki sok
éven át volt a gyõri színház
direktora. A Kecskeméten
élõ Turpinszky Béla nemcsak hazánk, de Németország több teátrumában is

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.

Címünk:
Zöldház Nõi
Fitness Center
Kecskemét, Nyíl u.5.
Telefon:
76/814-390
70/329-1746

CAMPING
TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI –
SZAUNA – INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ! PIHENJ!

rendszeresen játszott jelentõs szerepeket. Majd saját
társulatot verbuvált, a
Vízmûdombnál felállított
szabadtéri színpadra álmodott nagyszabású produkcióinak nyaranta többször
tapsolhattak a kecskemétiek. A napokban nagy sikerrel mutatták be Kalocsán A
miniszter félrelép címû vígjátékot. Turpinszky tarsolyában
állítólag számtalan olyan új
ötlet van – a rendszeres tájolástól a nyári szabadtéri játékokig, a televíziós dalversenyektõl a helyi színészképzés
megho-nosításáig –, ami
ugyancsak gondolkodóba
ejtheti a direktori pályázatok
elbírálóit.

Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
8-24 óráig!
Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!
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Torkos tapasztalatok
A februári Torkos csütörtökön, a néphagyománynak
számító kampánynapon, a
Magyar Turizmus Zrt. felhívásához csatlakozó éttermek
vállalták, hogy az étel- és
italfogyasztásból egyaránt
50%-os kedvezményt adnak
vendégeiknek. A tapasztalatokról a környék néhány vendéglátó helyének vezetõje
nyilatkozott az Alföldi Naplónak.
Tanyacsárda – Garaczi János Venesz József-díjas mesterszakács, ügyvezetõ igazgató: – Sajnos manapság az
éttermi vendéglátással nem
tudunk mindenkit megszólítani. Sokan anyagilag nem
engedhetik meg maguknak,
hogy vendéglõben ebédeljenek, vacsorázzanak. Hiszem,
hogy ilyenkor azok is ízelítõt

kaphatnak az éttermi hangulatból, kultúrából, akik
egyébként ezt nem tehetik
meg.
Sugovica Halászcsárda –
Pápics János tulajdonos,
ügyvezetõ igazgató: – Évrõlévre egyre nagyobb az igény
az ilyen alkalmakra. Mindig
öröm számunkra, ha a ven-

dég elégedett, különösen így
van ez a Torkos csütörtökön.
Egy ilyen akció során sok új
arccal is találkozunk, az elõször idelátogatók pedig máskor is eljönnek.
Liberté Étterem – Varga
Pál konyhafõnök: – Folyamatosan arra törekszünk,
hogy vendégeinkben tudato-

Önkormányzati felelősség
Dr. Márton Zoltán, kecskeméti képviselõ a napokban
bejelentette, szorgalmazni
fogja, hogy a helyi önkormányzat is törekedjen a
széndioxid-kibocsátás viszszaszorítására. Utalt Fodor
Gábor környezetvédelmi miniszter és a WWF Magyaror-

szág képviselõjének találkozójára, ahol a miniszter figyelmét Márkus Ferenc, a
szervezet igazgatója arra
hívta fel, hogy az egyetlen
esély a káros széndioxidkibocsátás drasztikus csökkentésére, ha mielõbb áttérünk egyéb szénmentes tech-

nológiák alkalmazására.
Márton Zoltán hangsúlyozta, hogy az önkormányzatoknak ebben jelentõs szerepük és felelõsségük van, és
ahol nem lehet áttérni a környezetbarát megoldásokra,
ott a természet rehabilitására
kell törekedni.

Édes Élet Főzőklub
A fõzés alapjaitól a bonyolultabb fogásokig a gasztronómia
megannyi titka elsajátítható az
elmúlt év novemberében megnyílt Édes Élet Fõzõklubban.
– Tegnap burgonyafõzeléket,
rakott padlizsánt és tejes pitét készítettünk – magyarázza a fõzõklubot megálmodó, majd megvalósító Katonáné Pap Etelka,
akinek irányításával néhány fõs
csoportokban zajlik a fõzés ismereteik elsajátítása.
A kezdeményezés idõszerûségét, sikerét mutatja, hogy többen
már „haladó tanítványként” térnek vissza a jó hangulatú, családias légkörben zajló foglalkozásokra, amelyek állandó helyszíne
a Szalagház egyik elegáns, ám

otthonos lakása Kecskemét belvárosában.
– A fõzõsuliban nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges
táplálkozásra. Egy felmérés szerint Magyarországon csak az
emberek 3%-a figyel oda arra,
hogy milyen ételt fogyaszt. A
helytelen táplálkozás egyik oka
például, az egyre inkább elterjedt candida, amely napjainkban afféle civilizációs betegség.
Nálunk a résztvevõk betekintést

Édes Élet Fõzõklub
6000 Kecskemét,
Petõfi Sándor u. 3.
Web: www.fozoklub.eu
E-mail: info@fozoklub.eu

nyerhetnek a bioélelmiszereken
alapuló reformtáplálkozás világába.
A fõzõklub Baba-mama tanfolyamának középpontjában
ugyancsak az egészséges, tápláló és finom ételeket állnak, amelyet otthon is egyszerûen elkészíthetnek a kismamák. Február 29én például, a fánkkészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg az
ifjú anyukák; a részvételi díj
800 Ft.
– Foglalkozásainkra mindenkit sok szeretettel várunk. Azokat
is, akik a sütés-fõzés alapjaival
szeretnének megismerkedni; illetve azokat is, akik további tippekre, praktikákra kíváncsiak.

Kecskeméti Kodály kórus
értékes gyûjteményének, relikviáinak tárolására száraz,
zárható raktárhe-lyiséget
keres / minimum 10m2
alapterülettel/ Kecskemét
városon belül.
Információkat gyûjt :
Metzger István elnök
70/3349-897

sítsuk, a Liberté árpolitikája
kedvezõ. A Torkos csütörtökön amúgy sem magas árainkból további 50% kedvezményt adunk. A vendégek
igénylik az ilyen lehetõségeket, ezért nemcsak egyetlen
napon, hanem több januári
és februári csütörtökökön is
kínáltuk, illetve kínáljuk az
akciót.
Hotel Három Gúnár és
Rendezvényház – Csizmadia
László étteremvezetõ: – Évek
óta nagyon sikeres ez a rendezvény, nagy az érdeklõdés.
A mostani Torkos csütörtökön menü és alacart ételeinket is 50%-os kedvezménynyel kínáltuk, az akciót reklámnak szántuk. Reméljük, a
szerzett tapasztalatok hatására új vendégeink máskor is
visszatérnek hozzánk!

Szelíd
győzelem
A Kecskemétfilm Kft. – Pócs
Judit és Rittgasser István Szelíd szálakon címû, nemezkészítésrõl szóló – alkotása
nyerte el a Magyar Filmszemle fõdíját ismeretterjesztõ kategóriában. Ez annak volt köszönhetõ, hogy az idei seregszemle – a nagy filmstúdiók
anyagai mellett – független
filmkészítõ-mûhelyek munkáit is elismerte. A nemezelésrõl
szóló 35 perces film értékelésénél a zsûri két szempontot
emelt ki, amivel az alkotás
megfogta õket: az örömteli
munka ábrázolását, valamint
az animáció és a játékfilm ötvözését. Az alkotók arra törekedtek, hogy játékosan mutassák be a nemezelést, erre
szolgáltak az animációs képátvezetések is. A Szelíd szálakon tárgyanimációit vászonra
vivõ
szakember
Kása
Andreas,
az
operatõr
Rittgasser István, a hangmérnök Kõházy Ferenc volt. A
film a Magyar Mozgókép
Közalapítvány támogatásával készült. (mediainfo)

Új romantikus vígjáték

9 és fél randi
Már látható a mozikban a legújabb magyar romantikus
vígjáték, a 9 és fél randi. A fõhõs macsónak (Fenyõ Iván)
randi-maratonon kell részt vennie, mely során feltérképezi
a fõváros szingli-skáláját, mígnem megperzseli a szerelem.
A nyáron forgatott film nagyobb költségvetésbõl készült,
mint elõdje, az S.O.S. szerelem!, az alkotók remélik, hogy
az új produkció nézettségében is felülmúlja majd az elõzõ
filmet. A 9 és fél randi rendezõje Sas Tamás, a nõi fõszerepet Kovács Patrícia alakítja. Az Alföldi Napló a kecskeméti Palace Cinemasban, a premier elõtti vetítésen a férfi
fõszereplõvel, Fenyõ Ivánnal beszélgetett.
– Kinek ajánlod a filmet?
– Tulajdonképpen mindenkinek, aki szereti a romantikát. Ez egy olyan szerelmes film, ami át van itatva
humorral,
romantikával.
Könnyed produkcióra számíthatnak azok, akik megnézik, és bizonyos, hogy kellemes, jó érzéssel jönnek
majd ki a moziból, kicsit derûsebben látva a világot.
– Mennyire hasonlít rád a
fõhõs, Debreceni Dávid?
– Ez a romantikus figura –
csakúgy, mint az S.O.S. szerelem! korábbi karaktere –
végülis részben tényleg én
vagyok. Azt gondolom, akkor jó egy alakítás, ha valamennyit bele tudok adni magamból és a nézõk is úgy
gondolják, hogy ez jól sikerült, természetesen hangzott
az, amit mondtam, ahogyan
játszottam. Kivételezett helyzetben voltam, a forgatókönyvíró mindent beleírt,
amit kértem, ez nagyon ritka
egy színész életében.
– Hol van a sorban ez a
romantikus vígjáték?
– Nincs sorrend, hogy melyik a kedvenc filmem, vagy

melyiket szerettem jobban a
készítés fázisában. Szeretek
forgatni, és azokra a szerepekre, amiket kapok, megpróbálok 100 százalékosan
koncentrálni. Azért sem tudok egy-egy jelenetet kijelölni ebbõl a produkcióból,
hogy ez a legviccesebb, legkülönlegesebb, mert szeretem az egészet, úgy ahogy
van. Minden filmem olyan,
mintha egy-egy gyermekem
lenne, mindegyik igazán a
szívemhez nõtt.
– Bírod a kritikát? Egyáltalán, kinek a véleménye számít?
– Nagyon fontos, hogy a
nézõknek tetsszen, ez alapvetõ nekem. És kell a visszajelzés. De nagyon fontos a
családtagok, a barátok és a
szakmabeliek véleménye is.

Pecás pályázat
A legrangosabb hazai
szaklap, a Magyar Horgász
60. évfordulója alkalmából
tavaly kiírt, országos irodalmi pályázatra négyszáz(!)
pályamû érkezett. A nem
várt hatalmas érdeklõdés
kemény munka elé állította
a neves szakemberekbõl
verbuvált zsûrit, hiszen több
ezernyi oldalt kellett elolvas-

niuk. A decemberre tervezett eredményhirdetést el is
halasztották februárra. S
most kaptuk a hírt, hogy
ezen az országos pályázaton Koloh Elek kecskeméti
újságíró – az Alföldi Napló
vezetõ szerkesztõje – harmadik helyezett lett A csodapeca és a sánta bakter
címû novellájával.
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Alelnök lett
Szécsi Gábor

Szécsi Gábor

Alapszabályt módosított, új
elnökséget és ügyvezetõ elnökséget választott az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a legutóbbi ülésén. Az elnök dr.
Szendrõ Péter egyetemi tanár lett, alelnökökké pedig
dr. Weiszburg Tamás és dr.

Szécsi Gábor egyetemi tanárokat választották.
Az OTDT a hazai felsõoktatásban zajló tehetséggondozási tevékenység országos koordinációs szerve.
Immár ötven éve fogja át a
magyar felsõoktatás és tudományos utánpótlás nevelésével kapcsolatos munkát. Minden második évben
intézményi és országos
konferenciák szervezésével
kínál lehetõséget az új kutatói nemzedéknek a nagyobb nyilvánosság elõtti
bemutatkozásra. Az OTDT
munkáját az elnökség mellett egy egyetemi és fõiskolai oktatókból álló ügyvezetõ elnökség is segíti.

Fogadóórák
A szocialista frakció önkormányzati képviselõi Kecskeméten, a Kõhíd u. 8. sz.
alatti MSZP Irodán, minden testületi ülés utáni hétfõn fogadóórát tartanak.
Március 3-án Dobos József és dr. Brúszel László,

március 31-én dr. Nádasdi
Miklós és Molnár Tibor,
április 28-án pedig Marczi
Albert és dr. Brúszel László
tájékoztatja az érdeklõdõket az aktuális várospolitikai kérdésekrõl, 16-tól 18
óráig.

Dávid Károly az új rendõrfõkapitány

Átalakult az állomány
Dávid Károly, Bács-Kiskun megye új rendõrfõkapitánya
korábban az Orosházi Határõr Igazgatóság igazgatójaként tevékenykedett. A dandártábornok a rendõrség
és a határõrség integrációja során került megyénkbe, s
egyik legfontosabb feladatának a közlekedésbiztonság
és a közrend erõsítését tartja.
– Bács-Kiskunban a 781
határ rendész közül, mindössze 45 kolléga távozott,
többen úgy döntöttek, hogy
szolgálati éveik számát kihasználva nyugállományba
vonulnak – nyilatkozta az integráció kapcsán az Alföldi
Naplónak az új fõkapitány. –
Lezárultak azok a beszélgetések, amelyeken eldõltek,
hogy az elképzeléseknek
megfelelõen ki, milyen területre kerül. Az egyesítés kapcsán meglepett, hogy a
rendõrkollégák közül sokan
döntöttek a nyugdíjba vonulás mellett. Tavaly 198 rendõr távozott a szervezettõl,
egy részük másik megyébe
került, többségük pedig
egészségügyi problémákra
hivatkozva nyugdíjazását
kérte. A nagyarányú létszámcsökkenés komoly fejtörést okozott. Több lépésso-

más városba, legtöbben a
legnagyobb létszámhiánnyal
küzdõ Bajai Rendõrkapitányságra. Folyik a határrendész
állomány átképzése. Az érintettek, miután megszerzik a
megfelelõ rendõri alapismereteket, tehermentesítik a határmenti városi kapitányságok állományát. A rendõri
állományt pedig határrendészeti és idegenrendészeti ismeretekkel vértezzük fel. A
létszámproblémákon a rendészeti szakközépiskolákból

Tavaly emelkedett a halálos
balesetek száma
(Archív felvételünk csak illusztráció!)

rozatot dolgoztunk ki a
probléma megoldására. A
határrendészeti kirendeltségrõl az integrációt kihasználva
többen megpróbáltak közelebb kerülni lakhelyükhöz,
csaknem harmincan mentek

érkezõ 70-80 pályakezdõ is
segít, akik júliustól kerülnek
a megye rendõri állományába. Kollégáim a fiatalokkal a szegedi rendészeti iskolában már felvették a kapcsolatot, egyeztették az el-

képzeléseket. Keressük az
együttmûködési lehetõséget
más oktatási intézményekkel
is, ennek eredményeként
már õsszel két kecskeméti
szakközépiskolában fakultációs rendészeti képzést indítunk.
– A megye rendõri állománya tisztességesen helytállt és javuló hatásfokkal végezte munkáját az elmúlt
években – hangsúlyozta a
lapunknak adott interjúban
Dávid Károly. – A közlekedésbiztonság és a mindennapok közrendjének erõsítése terén azonban még számos feladatunk van. Jó dolog, hogy tavaly két százalékkal csökkent a közlekedési balesetek száma, a könynyû sérüléses balesetek pedig még ennél is jobb statisztikát mutatnak. Viszont sajnálatos módon emelkedett a
halálos kimenetelû balesetek
száma. Ezen akciókkal nem
tudunk változtatni, itt csak a
következetes munka és a
széles társadalmi összefogás
vezethet sikerre.

A vezetõ ügyész nyilatkozata

Vádemelés szemétügyben
Labirintus Pizzéria
Kecskemét, Kéttemplom köz 2.
tel: 76/417-404
100 féle pizzával, makarónival, ízletes salátákkal, légkondicionált
pincehelyiségben, kivetítõvel várjuk kedves
vendégeinket!
Különleges borok Thummerer egri pincészetébõl.
Nyitva: v-cs: 11-22-ig; p-szo:11-24-ig.
Étkezési és melegétel utalványokat elfogadunk.

www.labirintuspizza.hu
labirintus@fibermail.hu
Z(s)EPPELIN KÖRUTAZÁSOK
Kecskemét, Deák F. tér 6. Tel.: 76/320-555
On-line foglalás: www.zseppelin.hu
ALPESI TAVAK: GARDA- ÉS AZ ISEO-TÓ Sirmione és Bergamo
03.21-; 05.01- 5 nap busz, szálloda, 3xfélpanzió, 1x reggeli

65.900.-

LONDON TAVASSZAL REPÜLÕVEL: Windsor-Oxford-Hampton Court
03.20-; 05.08- 5 nap repülõ, szálloda, 4xreggeli

159.800.-+rep.ill.

BENELUX KÖRUTAZÁS - TULIPÁNVIRÁGZÁSKOR
03,18-; 04.28- 7 nap busz, szálloda, 6xreggeli

98.700.-

AMSTERDAM és VOLLENDAM - Keukenhof: Európa virágoskertje
05.09- 4 nap repülõ, szálloda, 3xreggeli

129.900.-+rep.ill.

RÓMA - ÖRÖK VÁROS VELENCÉVEL és FIRENZÉVEL
03.19-; 05.07- 6 nap busz, mobilehome, szálloda, 2Xreggeli

74.000.-

ELZÁSZTÓL A BÓDENI-TÓIG: Fekete-erdõ és a Duna eredete
03.20-; 05.08- 6 nap busz, szálloda, 3xfélpanzió, 2xreggeli
KRAKKO-ZAKOPANE-WIELICZKA

89.700.-tól

- világörökségek

03.21-; 05.01- 4 nap busz, szálloda, 3xreggeli

39.000.-

IZLAND - A GEJZÍREK FÖLDJE - Kék-laguna és Snaefellsnes-félsziget
05.08- 5 nap repülõ, 4 éj szálloda, 4xbüfé-reggeli

285.000.- .-+rep.ill.

SZENTPÉTERVÁR REPÜLÕVEL - hajóval a Néván és az Ermitázs
04.30 -5 nap repülõ, 4 éj szálloda, 4xreggeli

183.000.- .-+rep.ill.

PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYI KASTÉLYOK és REIMS
03.19-; 05.07- 6 nap repülõ v. busz, szálloda, 5xreggeli

87.000.-tól

RÓMA AZ ÖRÖK VÁROS - Velencével és Firenzével
03.19-; 05.07- 6 nap busz, 2x htl, 3x mobilehome, 2xreggeli

74.000.-

PRÁGAI HÉTVÉGE - KARLOVY VARY - CESKY STERNBERK
03.21-; 05.09- 4 nap busz, szálloda, 3xreggeli

45.800.-

KRAKKO - WIELICZKA - ZAKOPANE - AUSCHWITZ
03.21-; 05.01- 4 nap busz, szálloda, 3xreggeli
Autóbusznál kecskeméti indulással. Ferihegyi transzfer lehetõség.

39.000.-

Vádat emelt a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt 17 magyar gyanúsítottal szemben a Né metországból származó és Magyarországon elhelyezett
szemét ügyében a Kecskeméti Ügyészség. A példaérté kû eset részleteibe dr. Kopasz Zsolt kecskeméti vezetõ
ügyész avatja be az Alföldi Napló olvasóit.

3500 tonna hulladék
– 2006 májusa és decembere közötti idõszakban
mintegy 3500 tonna, összesen mintegy 180 kamionnyi
háztartási hulladékot szállítottak Németországból Magyarországra. A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
tett elsõként feljelentést a
Kiskunhalasi Rendõrkapitányságon, ugyanis a városban és környékén több száz
tonna, illegális eredetû háztartási hulladékot találtak.
Ezt követõen a megyében
több helyen, így Kecskeméten is nagy mennyiségû, bálázott szemétre bukkantak.
Azért, hogy a nyomozás egy
kézben összpontosuljon, a
megyei fõkapitányság vette
át az ügyeket. Célszerû volt
az is, hogy egy ügyészi szerv
foglalkozzon a nyomozás
felügyeletével és irányításával, ezért került hozzánk –
minden helyszínt érintõen –
ez a bûnügy. Az egyéves
nyomozati eljárásnak már
az elején felvettük a kapcsolatot a német igazságügyi hatóságokkal, több
ügyészséggel, hogy tisztázzuk, milyen körülmények

között indult el az import
hulladék Magyarországra
szállítása.

Hamis iratok
– A rendõrség tavaly év
végén küldte meg az iratokat
vádjavaslattal a városi
ügyészségre. A nyomozás
során kiderült,
hogy Bajorországból
és
Baden-Württembergbõl, összesen négy 4 városból hozták a háztartási hulladékot
hazánk területére, Bács-Kiskun, Csongrád,
Békés, Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megyébe, valamint Budapestre, összesen
19 helyszínre. A lerakott szemét kevert háztartási hulladéknak minõsült, aminek a
behozatalára, szállítására,
elhelyezésére, kezelésére hatósági engedélyek szükségesek. Ezekkel az érintettek
nem rendelkeztek. A szállítmányok fuvarokmányain és
számláin az Európai Unió területén belül szabadon szállítható, úgynevezett „zöldlistás”, újra feldolgozható, mû-

anyag hulladék szerepelt,
ezekkel a hamis iratokkal jutott ez a rengeteg szemét hazánkba. A bûncselekmény
sorozatot
természetesen
anyagi haszonszerzés motiválta, a vádirat megállapítása szerint a behozott hulladékért tonnánként 80 eurót
kaptak a vádlottak. A 17
vádlott közül többen szervezõk voltak, akik a kapcsolatot tartották a német terheltekkel, és õk irányították a
szemét elhelyezését is. Többen pénzért vállalták, hogy

tanyájuk udvarán, szomszédságukban rakják le a
szállítmányokat, de került
hulladék magánterületre,
használaton kívüli hulladéklerakóba, egykori téeszmajorba, illetve laktanyába
is. A német terheltekkel szemben az eljárást a német igazságügyi hatóságok folytatják.

A felét visszavitték
– A szemétnek körülbelül a
felét, a német hatóságokkal
történt együttmûködésnek
köszönhetõen, tavaly nyáron

visszaszállították Németországba, a másik része pedig,
még ott van, ahol 2006-ban
lerakták. Úgy tudom, az
érintett környezetvédelmi hatóságok tárgyalnak a hazánkban maradt illegális
hulladék visszajuttatásáról.
– A vádlottak ez esetben
három évig terjedõ szabadságvesztéssel sújthatók. Az
ügyben az ügyészség álláspontja szerint lehetõség van
jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi természetû intézkedés alkalmazására is, figyelemmel arra,
hogy a szemét
beszállítása három gazdasági
társaság égisze
alatt, azok vezetõ tisztségviselõinek közremûködésével történt. Ez azt jelentheti – természetesen az
ügyészi álláspontot elfogadó
bírói döntés esetén –, hogy a
cégeket pénzbírsággal lehet
sújtani.
– A felettes szerveinknél
egyébként kezdeményezni
fogjuk az erre a tényállásra
vonatkozó büntetéstétel szigorítását. Jelenleg ugyanis
nincs különbség a között, ha
valaki egy talicska szemetet
önt ki, illetve tárol illegálisan,
vagy ha 3500 tonna hulladék behozatalával okoz súlyos természetkárosítást.
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Hölgy lett a KNP új igazgatója

Bizalom és őszinte párbeszéd
Februártól dr. Vajna Tamásné Madarassy Anikó személyében új igazgatója van a Kiskunsági Nemzeti Parknak. Mivel eddig a szakminisztériumban dolgozott különbözõ vezetõ beosztásokban, jól ismeri új munkahelyét, beleértve a mindennapi gondokat, bajokat is. A
második legrégebbi magyar nemzeti park vezetõi tisztéért ötödmagával pályázott. Milyen sajátos programmal
szeretné gazdagítani ezt a dr. Tóth Károly által alapított
intézményt? – kérdeztük a KNP új igazgatóját.

Természetvédelem
– Programom nem jelent
valami fölforgató különlegességet. Feladatomnak tudom és érzem a Duna-Tisza
köze természeti értékeinek,
természetes élõhelyeinek és
kulturális örökségének maximális szolgálatát, a kincsek
õrzését. Itt elsõ, második és
harmadik helyen a természetvédelem áll. Viszont ez a
cél kizárólag partneri közösségben képzelhetõ el. Vagyis
együtt szeretnék mûködni a
kistérség és a nagyobb régiók összes gazdasági, társadalmi, civil szereplõivel. Nyitottá szeretném tenni ezt a
szolgálatot, mert látom az
elõremutató kezdeményezéseket. Nagyon fontos a párbeszéd, hogy úgy tudjuk
megõrizni a naturát, hogy
egyben segíteni tudjuk az itt
élõ emberek mindennapjait
és megélhetését. Hat évre
kaptam bizalmat, s ez az idõ
talán lehetõséget kínál arra,
hogy megvalósítsam a programom fontos pontjait.

Források
– Mely beruházási terveket
tartja a legfontosabbaknak,
legreálisabbaknak?
– A Nemzeti Fejlesztési Terv,
illetve az unió új pénzügyi forrása az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap,
amely az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programot fi-

nanszírozza. Ezek nekünk is
kereteket kínálnak. Külön
pénzeszközeink nincsenek,
hiszen a központi költségvetésben egyre kevesebb forrás
teremtõdik. A saját területeinek hasznosításából, az állatállományok tartásából befolyó összegek a kiesõ költségvetési forrásokat pótolják. A
fõ feladatunk, hogy találjunk

Dr.
Vajna
Tamásné,
Madarassy Anikó, okleveles agrármérnök diplomájával pályája kezdetén állattenyésztõként, majd második,
mérnök-tanári oklevele megszerzése
után biológia-kémia
szakos
tanárként
szerzett tapasztalatokat a gyakorlati mezõgazdaság, illetve a
környezeti nevelés területén.
1990-óta a környezetvédelmi
tárcánál a természetkímélõ földhasználattal, és az ezt megvalósító nemzeti és uniós szintû prog-

ramok természetvédelmi kérdéseivel foglalkozott.
2001-tõl osztályvezetõként, 2002tõl mint fõosztályvezetõ-helyettes vezette a szakminisztérium agrárharmonizációs osztályát, irányította a védett természeti területek földhasználatának országos koordinációját.
Szakmai tevékenységét 2006ban PRO NATURA emlékéremmel, az ökológiai kultúra terjesztéséért pedig Juhász-Nagy Pálemlékéremmel ismerték el.

ni, mert szerintem értéket
csak így lehet teremteni. És az
elsõ számú vezetõ felelõssége

Mert a természet is egy integrált rendszer. Ahol a rendszer minden eleme a másikért is van. A kócsagos zászlókon feltétlenül a védelem
áll. Viszont van egy eszközrendszer, amely a cél elérést
hivatott segíteni. Ezek azok a
tematikák, amelyeket a kérdésében fölsorolt. Nagyon
nagy jelentõsége van egy
ilyen gondolkodás kialakításában a holisztikának. A régi
görögök még tudták, hogyan kell egységbe kovácsolni a mûvészeteket, a társadalomtudományokat, a
természettudományokat és a
testedzést.
– Van-e különösen kedves
helyszíne a nemzeti parkban?
– Nehéz kérdés, annyira
változatos, szép és gazdag ez
a kiskunsági táj. A szikes
puszták, a homokhátsági
képzõdmények, a rétek, az
erdõk… Ha vendégeim idegenvezetésre kérnének, feltétlenül elvinném õket Bugacpusztára, a fülöpházi homokbuckákhoz, aztán Mártély,
Pusztaszer következne, de
bûn lenne kihagyni az izsáki
Kolon-tót is, ami megint a lelke és a szíve ennek a területnek. Kedvelem mindegyiket,
és mindegyiket másért…

Bugacpuszta a nemzeti park egyik gyöngyszeme

partnereket a közös programokhoz, pályázatokhoz.
– Eddig ennek az intézménynek hölgy még nem volt
igazgatója.
– Hát, akkor itt volt az ideje. De ez a munka az általános emberi szolgálatra szervezõdött, nem hordozhat külön feminin jegyeket. Agrármérnök vagyok, és akkor lettem az, amikor ez abszolút
férfias szakmának számított.
Nálam a legfontosabb a nyitottság, a bizalom, a jóindulat. Úgy látom ezt, megtalálom az itteni csapatban. Az
örömmel végzett munka légkörét szeretném megteremte-

az, hogy mennyire õszinték és
tiszták a hangok a párbeszédekben.

Integráció
– A nemzeti parkot illetõen
van, aki a gazdálkodást,
van, aki a fajok védelmét,
más a nevelést, az oktatást,
megint más a tudományos
feldolgozást, konferenciák
szervezését, kiadványok megjelentetését tartja fontosnak.
Önnél vannak ilyen elkötelezettségek?
– Jelszavam az integráció.
Az együttes képviselete
mindannak, amit felsorolt.

2008. február

Természetvédelmi
rajzpályázat
A Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság, a kecskeméti Mátyás Király Általános Iskola, valamint társszervezõként a Porta Egyesület a Madarak és Fák
Napja alkalmából meghirdeti 2008-ra regionális
képzõmûvészeti pályázatát
„Lakóhelyünk és környeztünk szép vagy lehangoló
képei” címmel.
A pályázat meghirdetõi
minden évben új kiírással jelentkeznek, és immár a tizenhatodik alkalommal hívják versenyre az ifjú tehetségeket az óvodástól az általános iskola végzõs diákjáig.
A pályázat célja ez alkalommal az, hogy a diákok ne
csak a természet szépségeit
örökítsék meg rajzaikon, de
hívják fel a figyelmet a lakóhelyünket és tágabb környezetünket elcsúfító, károsító
jelenségekre is.
Nevezni lehet bármilyen
technikával készült alkotás-

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szeretne extra jövedelmet
keresni? Pozitív gondolkodású? Értékesítési múlttal rendelkezik? Ön akarja beosztani a munkaidejét? Rendelkezik gépkocsival? Akkor Ön a
mi emberünk! Nagy múltú
kecskeméti ingatlan és pénzügyi profillal rendelkezõ belvárosi cég kínál Önnek biztos megélhetést fõállásban.
Érd.: 20/3-444-333

sal, méretre vonatkozó
megkötések nélkül. Kérik a
pályamunkákhoz a mû címét, a pályázó nevét, életkorát, iskolája nevét és címét, valamint a felkészítõ
tanár nevét feltüntetni.
Beküldési határidõ:
2008. május 9.
A pályamunkákat az
alábbi címre kell beküldeni:
Mátyás Király Általános Iskola, 6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 46.
A beküldött pályamunkákból a szakmai zsûri bírálata alapján tárlatot rendeznek, melynek ünnepélyes
megnyitója május 23-án
12.30-kor lesz a Mátyás Király Általános Iskolában.
További információ: KNP
Ig. Kecskemét, Liszt F. u.
19., telefon: 76/501-594
(Tóth Endre), Mátyás Király
Általános Iskola, telefon:
76/498-048 (Szabó Zsuzsa
mûvésztanár).

„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magasvérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48
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Moliere Mizantrópja Kecskeméten

Az új embergyűlölő
A kecskeméti Katona József Színház utóbbi fél évszázadát
tekintve évtizedek múltak el Moliere nélkül. Nem úgy a
mögöttünk mocorgó tíz esztendõben, Bodolay Géza direktorsága idején. Hiszen ebben az idõszakban a francia vígjátékok atyjának olyan remek alkotásai elevenedtek meg a
kecskeméti deszkákon, mint a Tartuffe, a Dandin, a Fösvény vagy a Don Juan. És most volt a bemutatója a Mizantrópnak, amit úgy is emlegetnek az irodalomtörténészek, mint Moliere fokozatos fejlõdésének legmagasabb
állomását. Vagyis ez alkalommal nem kis fába vágta a fejszéjét Bodolay Géza, a darab rendezõje.
– A színlapon ez áll a cím
fölött: Moliére/B. Nem kell
sok ész kitalálni, hogy a "B"
mögött Bodolay Géza ismerhetõ fel. Mik késztettek arra,
hogy átírd-átigazítsd ezt a
klasszikus darabot is?
– A bátorságot egy 30 évvel ezelõtt publikáló kiváló
német szociológus-író szövegváltozata adta. Eredetileg
azt akartam lefordítani magyarra, 20 éve még eszembe
nem jutott volna, hogy lehet
olyan féle moliereiádákat írni
alexandrinusban, mint például Hirson "La béte"-je volt,
melynek magyar elõadásával elõször tettünk szert országos hírnévre kecskeméti
társulatunkkal. Versben fordítani egyébként mindenképpen átírást jelent – nyilatkozta az Alföldi Naplónak
Bodolay Géza. – Moliere,
akárcsak Shakespeare, szinte minden témáját a latin

klasszikus elõdöktõl vette, és
állandóan a szemére hányták e tényt. Amúgy a már
mondott német fordító/átíró
elemzése olvasható lesz a
mûsorfüzetben – nála pontosabban az okokat fölsorolnom nehéz lenne. Idézem tehát: "Minél pontosabban
vizsgáltam az én Moliereemet, annál több visszhang
jött létre. Úton útfélen olyan
reakciókkal, mechanizmusokkal, érintkezési formákkal
találkoztam, melyek részletekbe menõen hasonlítottak
a komédiához. Fölfedeztem,
hogy az a parti, amely 1666.
június 4-én, a Palais-Royal
Színház színpadán kezdõdött, még mindig tart, és
hogy a vendégek viselkedése
csak lényegtelen külsõségekben változott meg... A szöveggel fellélegzik a fordító,
aki most hozzáfoghat, hogy

rendet rakjon a holt díszletek
közt. Az Embergyûlölõ nem
kosztümös film."
– Fõiskolásként, az Ódry
Színpadon, már rendezted
egyszer a Mizantrópot, még
1983-ban. Az azóta eltelt 25
évben milyen nézeteid, rendezõi maglátásaid változtak
alapvetõen, e darabot illetõen?
– 25 éve, Dunai Tamás és
Puskás Tamás fõszereplésével is a társadalom romlottsága érdekelt bennünket
alapvetõen, mégis nyilvánvalóan más volt a helyzet a
puhának hazudott diktatúrában, mint napjaink kõkemény pénzes/pénztelen ál-

szabadságában. Akkor egy
másik darabot rendeztem:
Szabó Lõrinc számos sorát
csempésztem vissza Mészöly
Dezsõ szövegébe. Sosem
mertem megkérdezni Mészölyt, bár utóbb többször
dolgoztunk együtt: vajon
nem vette észre a visszacsempészett Szabó Lõrincsorokat (melyeket nyilván
maga is többször olvasott),
vagy csak úriember volt, és
ezért dicsérte, hogy milyen
remekül szólaltatjuk meg az
õ fordítását.
– A Mizantrópban az
egyetlen igaz embert álmodta színpadra Moliére. Menynyiben rokon az õ vergõdése
azzal, amivel neked is szembesülnöd kell, a direktori
székre (ismét) pályázók egyikeként? A cím magyar jelentését miért tartottad fontosnak így kihangsúlyozni a

Alföldi Civil Napló – Megjelenik 30 000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
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színlapon: Az új embergyûlölõ?
– Tulajdonképpen Tóth Ildikó okán került elõ az Új-mizantróp, merthogy Célimene
szerepe nagyon neki való.
Tóth Ildikóval tíz éve tárgyalunk olykor egy kecskeméti
bemutatkozásról, és most – a
"Szerelem" két évvel ezelõtti sikere után – ez végre a társulatunkban történhet meg. A
már emlegetett Szabó Lõrinc
„Az embergyûlölõ” címen forgalmazta egykori fordítását.
Azért „új”, mert még Petri
György tizenegynéhány évvel
ezelõtt elõadott "fordításához"
képest is egészen más. A direktori székhez a történetnek
semmivel sincs több köze,
mint Moliere esetében. Sõt
kevesebb van: hiszen nem én
játszom, hanem Kõszegi
Ákos, aki tudtommal nem pályázik igazgatónak.
– Közismert, hogy az úgynevezett kibontakozással
nem sokat bíbelõdött a darabjaiban Moliére. Inkább a
deus ex machina jellemzi
mûveit, vagyis valamilyen
külsõdleges megoldás, egyegy váratlan fordulat, vagy
egyfajta isteni beavatkozás
teszi helyükre a dolgokat.
(Hirtelen jött örökség, váratlanul elõkerülõ apa stb.) Sõt,
a Mizantrópban egyáltalán
nincs kibontakozás, a végén
marad minden a régiben.
Ami napjainkra vetítve szomorú közéleti perspektívát
sejtet. Ezt próbáltad éreztetni
a rendezésedben? Vagy merõben más koncepciókra hagyatkozol?
– Többi komédiájának
„kibontakozását” az elmúlt
évtizedekben minden valamirevaló elõadás iróniával
ábrázolta. Moliere maga is
pimaszul tette oda ezeket:
Sganarelle zárómonológja,
melyben a pokolra jutott
Don Juant siratja, e felkiáltással zárul: „A pénzem! A
pénzem! A pénzem!”
A Mizantróp viszont, talán a
leginkább önvallomásos mûve a Mesternek. Jean-Baptiste
néven nálunk szerepel Alceste
„tanítványa” – õ hozza a hírt a
közéleti támadásról fõhõsünk
ellen. A történet befejezése
alapvetõen Moliere eredeti kivonulását követi. Ugyanakkor
Alceste jól ismert, és szinte váratlan hátat fordítása a világnak a mi verziónkban részletesebb és így kerekebb lezárását
adja a rendkívül mulatságos,
és mégis mélyen szomorú társadalmi csapdáinknak. Ha
pontosan játsszuk, a Mizantróp bizony: üt. És évszázadok
óta szívesen röhögünk/mosolygunk/kacagunk/nevetgélünk azon, hogyan esik hasra/pofára/egyéb részre a
- koloh szomszéd.

Munkácsy a Cifrapalotában

Nagy érdeklõdés mellett
nyitották meg a napokban
a Munkácsy Mihály képeibõl rendezett kiállítást Kecskeméten, a Cifrapalotában.
Lackó János, a Katona József Múzeum igazgatója
köszöntõjében elmondta,
hogy a festményeket, fényképeket és a festõ személyes tárgyait Pákh Imre gyûjteményébõl, a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeum
és a Magyar Nemzeti Galéria anyagából állították öszsze, de megtekinthetõ a tárlaton a Cifrapalota tulajdo-

nában lévõ két Munkácsyalkotás is.
Bányai Gábor, a megyei
közgyûlés elnöke beszédében húsvéti teremnek nevezte a mûvész vallásos képeit bemutató helyiséget,
ahol a Krisztus Pilátus elõtt
és a Golgota címû festmények találhatók. A terem érdekessége, hogy a nagy
kompozíciók mellett megtalálhatók a festményeken
szereplõ alakok vázlatos
portréi, amelyen egyes szereplõt egyenként is megalkotott a mûvész.

Gyarmati Gabriella, a kiállítás összeállítója és tervezõje, a Munkácsy Mihály
Múzeum munkatársa vezette
végig a meghívottakat a különbözõ termeken, ahol rövid történeti áttekintés mellett
mutatta be a különbözõ alkotásokat.
Az április 20-ig tartó, hatalmas érdeklõdésre számot
tartó kiállítás ideje alatt zenei elõadások, hangversenyek, kiadványok és különféle érdekes meglepetések
(pálmaház, pénzverde stb.)
is várják a látogatókat.

Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotómûhely

33 éve játszanak a tűzzel
Immáron több mint három évtizedes múlttal
büszkélkedhet a kecskeméti Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotómûhely, amely ebben az
évben is szerteágazó, gazdag programokat kínál – a zománcmûvészeknek, illetve a mûértõ
közönségnek egyaránt.
– A mûhely 1975-ben szovjet-magyar alkotótelepként indult, majd az 1980-as évektõl fokozatosan nemzetközivé vált, s ma már a világ
csaknem minden szegletébõl érkeznek hozzánk
alkotók. Egész évben kísérletezési és tanulási lehetõséget nyújtunk a hazai és a külföldi mûvészeknek, akiknek munkáját egyebek mellett saját készítésû zománcaikkal, valamint a felgyülemlett tapasztalatokkal is segítjük. Ha valaki
egyszer eljön az alkotóházba, az legközelebb a
barátját, alkotótársát is hozza – nyilatkozta lapunknak az intézmény igazgatója, Gyergyádesz László, aki állítja: a zománcozás legnagyobb csodája az, hogy új minõség születik
a tûzben.
Hogy mindez mennyire így van, arról a Bethlen körúti alkotómûhely elsõ emeleti galériájának alkotásai is meggyõzhetik a látogatót. Itt az
elmúlt évtizedek legsikerültebb és legprogreszszívebb alkotásai kerülnek bemutatásra. A látogatót gyorsan elkápráztatja és elgondolkodtat-

ja a zománc nyújtotta mûvészi kifejezésformák
sokfélesége, az anyag megformálásának megannyi finomsága – vagy éppen a napszak
függvényében alakuló fény-árnyék játék varázsa. A kiállítóhelységben bemutatott tárgyak
között több a hazai zománcozás legnagyobb
mestereinek – kiemelten Turi Endre festõmûvésznek, a mûhely mûvészeti vezetõjének – keze nyomát viseli magán.
Az elmúlt esztendõ a zománcmûvészek körében is a Kodály-jubileum jegyében telt, míg az
idei év központi tematikájául a Biblia, illetve
Hunyadi Mátyás alakja szolgál.
– A Szentírás a témák és formák kiismerhetetlen kincsestára. Mátyás király pedig az európai reneszánsz nagy uralkodója volt, aki a tudományok és mûvészetek értõ pártfogójaként
is kiemelkedett kortársai közül – magyarázza a
témaválasztást Gyergyádesz László, aki arról is
tájékoztatta lapunkat, hogy rangos szakmai
rendezvényekbõl 2008-ban sem lesz hiány. A
tavaszi szimpóziumnak május 1-tõl 31-ig ad
otthont a mûkertvárosi alkotóház. A 34. Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotótelep június
23-án nyitja meg kapuit.
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A közműfejlesztésekről – kendőzetlenül
Kecskeméten dicséretes ütemben haladtak az utóbbi
esztendõkben a csatornázási, víz- és gázvezeték fekte tési munkák. Mint ismeretes, a közmûvek kiépítéséhez
szükséges lakossági önerõ megfizetésével összefüggõ
teendõk elvégzésére, illetve az érintett ingatlantulaj donosokkal való kapcsolattartásra szervezõdött a
Kecskeméti Víziközmû Társulat. Az, hogy a sikeres beruházások hátterében milyen elképesztõ anomáliákkal
kell idõrõl idõre szembesülnie ennek a társulatnak, kiderül az alábbiakban.
egyháza és Katonatelep térségében. Ugyanis a MÁV
külön engedélye szükséges
ezeken a részeken a vezetékek lefektetéséhez. Most ez
is megoldódni látszik, úgyhogy az idén befejezõdhetnek a közmûépítési munkák
az említett térségekben is.

Képtelen állapot
Dr. Fekete László

– Szeretnénk hinni, hogy
lassan a feladataink befejezése felé közeledünk, de

még rengeteg a megoldatlan probléma – nyilatkozta
az Alföldi Naplónak a társulat elnöke, dr. Fekete
László. – Tavaly 450 vizes
bekötés elkészült különösebb fennakadások nélkül.
Hosszan lehetne sorolni
azokat a városrészeket –
Ballószög, Úrihegy, Kisfái
stb. – ahol e projekt jóvoltából ma már egészséges
ivóvizet kap a lakosság.
– Gondot jelentettek viszont a vasúttal érintkezõ
utcák, különösen Hetény-

Kétségtelen, hogy Kecskemét egyik jeles eseménye volt tavaly a mûkertvárosi Assisi Szent Ferenc kápolna felavatása,
felszentelése. Az új templommal a városrész polgárainak régi vágya valósult meg. Errõl készített
filmet Örömmel építettem címmel a Magyar Televízió, amit vallási mûsorában január 20-án
sugárzott.
Dr. Fekete László, a kápolna építésére szervezõdött egyesület elnöke
szerint Fodor Katalin
produkciója
remekül
taglalta azt az áldozatos

– Másik problémás eset
Alsó-és Felsõszéktó környéke. Itt 2005-ben megszavazta az önkormányzat a
vízbekötéseket, és haladtak

is a munkálatok normálisan, egészen 2006 végéig.
Ekkor egy új közgyûlési határozat vetett véget a kivitelezéseknek, amely bevonta
a Területrendezési Tervbe
ezt a térséget. Magyarul:
belterületté nyilvánították, s
azóta nem adnak ki önkormányzati engedélyeket a
munka
folytatásához,
mondván, hogy még nincs
kész a környék rendezési
terve. Félõ, hogy még évekig nem is lesz. Holott több
mint kétszáz érintett lakó ta-

pasztalja, hogy hiába fizette, fizeti becsületesen a
hozzájárulást, vezetékes víznek nyoma sincs a portáján. Társulatunk intézõ és
ellenõrzõ bizottsága decemberben összeült, s megfogalmaztunk egy levelet
ezzel kapcsolatosan a polgármesteri hivatal jegyzõjének, amire március 10-ig
várjuk a választ. Nagyon
reméljük, hogy rendezõdik
végre ez a képtelen állapot,
s nem kell jogi útra terelni
az ügyet. A Bácsvíz szakem-

berei szerint rendezési terv
nélkül is egyszerûen megoldhatók a bekötések, hiszen nincs különösebb jelentõsége annak, hogy késõbb útburkolat vagy járda
alatt húzódnak a vezetékek.
Egyébként ezt látszik alátámasztani az is, hogy gázbekötésekre adtak azóta is engedélyt. Szóval, érthetetlen
és embertelen ez az egész.
Embertelen, nemcsak azért,
mert az érintett ingatlantulajdonosok nem kapnak
a pénzükért eddig semmit,

hanem azért is, mert fúrt
kútjaik vize annyira szenynyezett, hogy még mosásra
sem alkalmas, nemhogy fogyasztásra. Hangsúlyozom,
társulatunk ebben az ügyben is a békés, normális
rendezés híve, s nagyon reméljük, hogy kérésünket
végre megértéssel kezelik
az önkormányzat illetékesei.

Ki nyeli le a békát?
– A szennyvízcsatornázással kapcsolatos anomáliák
gyökere visszanyúlik a legutóbbi választások kampányidõszakáig – állítja dr.
Fekete László. – Akkor a
jobb- és a baloldal képviselõi egymásra licitálva ígértek jelentõs lakossági kedvezményeket. Más településeken 110-120 ezer forint
körüli összegben állapították meg a szennyvízcsatornázás esetében a lakossági
hozzájárulásokat. Nálunk a
korteskedõ ígérgetések következtében ez mindössze
45 ezer forint lett. Pedig
nyilvánvaló volt már akkor
is, hogy ez irreális, ebbõl
problémák lesznek, hiszen
csak a képviselõk két szép
szeméért senki sem fogja fél
áron elvégezni a csatornázást Kecskeméten és környékén. A város pedig súlyos adósságokkal küzd,
csak úgy, mellényzsebbõl
nem tudja fedezni ezt a
hozzájárulási hiányt. Márpedig most valakinek még
fizetnie kell, ha nem akarjuk, hogy ez a beruházás is

Tévémûsor az új kápolnáról

„Örömmel építettem”
munkát, küzdelmet, ami
nélkül ez a beruházás
sosem valósulhatott volna meg. Megszólalt a
filmben az épület tervezõje, Borbély Lajos, az
ügyet felvállaló és a kivitelezési munkákat szervezõ Porta Egyesület alapítója, Farkas P. József.
Valamennyien méltatták
azt a széleskörû emberi
összefogást, aminek jóvoltából ez a templom
felépülhetett. A tévéadást

végleg megtorpanjon. Ráadásul az állami támogatástól is elestünk, ami 33
százalékot jelent, s ami
csak akkor jár, ha a lakossági hozzájárulás eléri a 90
ezer forintot. Ilyen baklövést
sehol máshol nem követtek
el az egész országban!
Ezért mondom én, hogy a

megvásárolt nagy mennyiségû vasúti aljzatkövet
(2000 helyett 300 forintért
tonnáját). Ezzel számtalan
földutat stabilizáltunk az elmúlt idõben a lakosság legnagyobb megelégedésére
– úgy, hogy ha egyszer lesz
rá pénz, csak le kell majd
aszfaltozni, és pormentes
csíkon közlekedhetnek a
külvárosban, illetve a külterületen élõk is. Errõl is szó
esett legutóbb, a Rendõrfaluban tartott lakossági fórumon. Ott elég keményen
összevitatkoztunk
Sipos
László alpolgármesterrel a
szennyvízcsatornázást és az
útstabilizálást érintõ kérdésekrõl. Mondhatni, hogy
durva sértegetésig fajult a

– A vezetékek lerakását
követõen az utakat helyre
kell állítani, illetve a földutakon egyfajta stabilizáció
szükséges. Ez utóbbihoz a
társaságunk nagyon olcsón

dolog, de napokkal késõbb
tárgyalóasztal mellé ültünk,
és sikerül megállapodnunk
a legfontosabb teendõkrõl,
kérdésekrõl. A vitát különbözõ mûszaki megoldások
váltották ki. Illetve az, hogy
a társulatunk birtokában lévõ bazalt kõzúzalék a jobb
útalap, vagy az a cseréptörmelék, amit a város a Bramactól kapott. Mindkettõnek lesz helye, bár azt hiszem, nem kell nagy szakértelem eldönteni, melyik a
jobb megoldás. A lényeg,
hogy egyfajta békülékeny
folyamat kezdetét látni az
önkormány részérõl, ami
nagyon fontos, hiszen a
fentebb említett problémákat csak közösen tudjuk orvosolni, a közmûfejlesztésre
váró polgárok érdekében.

követõen, olyan neves
egyházi vezetõk küldtek
köszönõ levelet, mint dr.
Paskai László bíboros, dr.
Bábel Balázs kalocsai és
dr. Márfi Gyula veszprémi érsekek. Kivétel nélkül
mindenki nagyon jelentõs eseménynek minõsítette, hogy a mai ínséges, nehéz idõkben a hit,
a szeretet ambicionál
embereket, hogy Istennek új házat emeljenek.
– Szerettem volna, ha
minél többen láthatják ezt
a mûsort, ezért írtam levelet a Kecskeméti Televízió új fõszerkesztõjének.
Tiszteletteljesen, sok helyi

hívõ ember kívánságát
tolmácsolva arra kértem,
hogy szerezze meg ennek
a filmnek a sugárzási jogát, s tûzze mûsorára a
KTV is ezt a produkciót.
Mert Kecskemét, mint
jobboldali város, tényleg
méltán lehet büszke erre
az új kápolnára, mely
hétrõl hétre zsúfolásig
megtelik
hívõkkel
–
mondta dr. Fekete László.
Reméljük, hogy a Kecskeméti Televízió kitûnõ
fõszerkesztõje is rövidesen a KTV mûsorára tûzi
a kecskemétiek összefogását, sikerét jelképezõ
filmet.

polgárok elleni vétek önös
politikai érdekekbõl rossz
döntéseket hozni. A szennyvízcsatornázás még ezután
érintené a Vacsihegyet, a
Hunyadi-, a Mûkert-, a
Kossuthváros egy részét, és
több külvárosi területet. Ám
kérdéses, hogy ezek után ki
és hogyan rendezi a számlát. A törvény szerint ezt a
békát is az önkormányzatnak kell lenyelnie.

Sértegetéstõl a
megbékélésig

2008. február
A világ egy tehetséges fiatal
elé számos lehetõséget kínál.
Önt mi ragadta meg ilyen
erõsen a szakterületén?
– Az indíttatás a családomból fakad. Édesapám szintén
orvos, õ Miskolcon tüdõgyógyász fõorvos. Igazából az õ
nyomdokain indultam el,
annak ellenére, hogy a
család, miután látta, hogy
édesapám is mennyit dolgozik, nem igazán támogatta
szívbõl azt, hogy én is
követem nyomdokait.
Az
idegsebészet úgy kristályosodott ki, hogy az
anatómiai és élettani tanulmányok során rácsodálkoztam az emberi test titkaira, és
a magam részérõl az agyat
tartottam a legcsodálatosabbnak. Ezen belül pedig
magát a tudatot. Harmadnegyedévesen jöttem rá arra,
hogy az lenne a legszebb, ha
az emberi tudatot meg
lehetne fejteni. Hogy ez
gyakorlatilag az agyon belül
hol lokalizálható illetve, hogy
mi lehet a funkcionális alapja?
Nyilván nem lehet
megoldani ezt a kérdést, de
talán többet lehet tudni, ha a
központi
idegrendszerrel
foglalkozik az ember... Maga
a sebészet pedig azért vonzott, mert 20 évvel ezelõtt a
neurológiai
megbetegedések, amik nem
igényelnek
sebészi
ténykedést, sokszor nagyon
bonyolult, hosszú kezelést
igényeltek.
Az idegsebészetben pedig viszonylag
gyorsan lehet látványos eredményeket elérni, és sok esetben a betegek életét szinte
pillanatok alatt meg lehet
menteni vagy meg lehet állítani az állapotromlást.
– A laikus is megfigyelheti: a
szív-, az ér- és az idegsebészet
naponként csodákat mûvel.
A medicinát sok szempontból
újrafogalmazza egy fiatal
sebész generáció…
– Ez egy különleges
korszak, amikor át kell írni a
tankönyveket. De ne felejtsük
el: nem bûvészkedésrõl szól.

Alföldi Róbert elsõ nagyjátékfilmjét, a Nyugalom címû
alkotást csütörtöktõl vetítik a
mozikban, a kecskeméti
meghívottak azonban már kedden megnézhették premier elõtt
az alkotást. A film fõbb
szerepeiben Udvaros Dorottyát,
(a kecskeméti Katona József
Színház mûvészét) Makranczi
Zalánt, Gryllus Dorkát és
Hernádi Juditot láthatja a
közönség. A produkció alapjául
Bartis Attila 2001-ben megjelent kötete, A nyugalom címû
regény szolgált.
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Interjú dr. Barzó Pál professzorral

Az idegsebészet csodái
Maga az idegsebészet
például eléggé bonyolult szakma, talán a szívsebészethez
tudnám még hasonlítani. Ez a
két olyan kiemelkedõ ágazat
az orvostudományon belül,
ahol igen hosszú elõtanulmányok kellenek ahhoz, hogy
az ember ezen a szakterületen a bonyolultabb,
speciális mûtéteket is fölvállalja. A hatéves orvostudományi egyetem elvégzése
után 24-25 évesen még
idegsebészetbõl szakvizsgát
kell tenni. Újra hat év.
Leghamarabb 30 éves korára
mondhatja az ember azt,
hogy most már az idegsebészet alapjaival nagyjából
tisztában van. Ha specialitást
akar még ezen belül vállalni
–
akár gerinc, akár
koponyabázis vagy érsebészetet –, akkor még 3-4 év
plusz extra ráfordítás szükséges. Érett idegsebésszé
harmincöt-negyven évesen
válik az ember. Akkor persze
még nem beszéltünk a
tudományos múltról, mert
meg kell szereznie a
tudományos fokozatokat a
phd-t, a kandidatúrát. Ha
pedig
klinikai
intézetvezetõnek nevezik ki,
akkor nagydoktorival is kell
rendelkeznie.
– A vakok látnak, a süketek
hallanak, a bénák újra járnak…. Bibliai kor?
– A 2000. évig volt az agynak az évtizede, 1990-2000ig hihetetlen nagy fejlõdés
ment végbe. Tulajdonképpen
megváltás volt az, ami a
tudományban, technikában
létrejött. És az csak a kezdet
volt. Olyan betegségeket
lehet már most szinte néhány
óra alatt gyógyítani, - vagy
legalább is jelentõsen javítani
- mint a Parkinson-kór, vagy
epilepszia, amikor egy
néhány milliméteres ronc-

solással vagy elektróda beültetéssel újra elviselhetõvé
tehetõ az életük. Vannak
beültethetõ szerkezetek, amelyek a fülnek a teljes hallókészülékét helyettesíthetik.
Amerikában olyan kutatások

lehetõsége, hogy a nyaki
érszûkületeket
katéteres
tágítással gyógyítsuk. Ugyanígy az agyvérzést okozó
érzsákokat, az aneurizmákat
már katéterrel tudjuk elzárni.
A legnagyobb lépés, hogy a

mindent megtegyek annak
érdekében, hogy eredményesen szolgáljam a betegeinket,
hogy segíteni tudjak rajtuk.
– Nem fél, hogy a
megérdemelt, de mégis csak
fiatalon Önre köszönõ siker

A professzor (a kép bal szélén) és munkatársai

vannak folyamatban, melyek
arra törekszenek, hogy a
szemet is helyettesíteni
lehessen…
– A SZOTE egyik kimagasló tudományos mûhelye
az idegsebészet. Honnét hívja
a munkatársakat?
– A titok az alapokban van.
Elõdöm dr. Bodosi Mihály
professzor úr, Ma-gyarország
egyik legjobb idegsebésze.
Még jelenleg is aktív. Õ volt
az, aki minden szempontból –
ide értve a csapatépítést is –
erõsen megalapozta a
helyzetemet. Nekem a továbbépítés jut. A gerincsebészet
jelentõs fejlõ-désnek indult,
mely
köszönhetõ persze
munkatársaimnak – a többi
között és kiemelkedõ teljesítménnyel – dr. Elek Péternek
is, akivel vállvetve dolgozunk
egy stabil gerincsebészeti
központ létrehozásán. Ezek
sorába tartozik a nyaki porckoronprotézis behelyezése vagy
speciális gerincstabilizációs
mûtétek végzése. Továbbléptünk az érsebészetben is.
Megteremtõdött annak a

bázistumorokat pici kulcslyukból is operálni tudjuk. A
szemöldökbõl egy 3 cm-es
lyukból akár fél ökölnyi
daganatot is el tudunk távolítani. Régen egy hatalmas
nagy vágást kellett a hajas
fejbõrön tenni, ami sokkal
hosszabb ideig gyógyult.
Csináltunk olyan mûtéteket is
szívmegállásban, a beteg
lehûtésével, amely Magyarországon egyedülállónak
számít és Európában is csak
kevés helyen tudtak ilyet
elvégezni.
– Közben persze jobb esetben normális emberi életre is
szüksége van. Család, szabadidõ, barátkozás…
– Miután a hét szinte minden napján nagy mûtéteket
csinálunk, sõt, sok esetben
hétvégén is készenlétben
vagyunk, nagyon kell figyelni
magunkra, hogy ne égessük
még pluszban szervezetünket.
Viszonylag korán – este tíz
körül – le kell feküdnöm. Természetesen nem dohányzom;
kávét még sohasem ittam.
Kötelességemnek érzem, hogy

Prof. Dr. Barzó Pál, Med.
habil., Ph.D, DSc., tanszékvezetõ egyetemi tanár
1987-ben szerzett diplomát a
Debreceni
Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi Karán.
1987 októbere óta dolgozik az
SZTE Idegsebészeti Klinikán.
Három középfokú (angol,
német, orosz) nyelvvizsgával rendelkezik. 1991-ben ideggyógyászati, 1994-ben idegsebészeti szakképesítést szerzett,
majd 2000-ben Brüsszelben
Európai Idegsebészeti szakvizsgát tett. Posztgraduális képzések:
Gerincsebészet
(1991,
Zaragoza,
Spanyolország),
Vaszkuláris sebészet (1992,
Jeruzsálem, Izrael), Agydaganatok (1993, Bruge, Belgium),
Hátsó skála kórfolyamatok
(1994, Izmir, Törökország).
1994-tõl Ph.D fokozattal rendelkezik. 1999-ben habilitált a
Szegedi Tudomány Egyetemen.
2005-tõl a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti klinikájának tanszékvezetõ egyetemi
tanára.
1994-ben az Egyesült Államokban a Virginiai Orvostudományi Egyetem (Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University) Idegse-
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összeroppantja. Átalakítja a
személyiségét. És elapad az a
tiszta
forrást,
amibõl
gyerekkorától kezdve táplálkozott az ambíciója?
– A siker arról szól, hogy az
embert ünneplik. Én annyit
dolgozom, hogy erre a
környezetemnek
nincsen
lehetõsége, és így szerintem
remélem, hogy nem tudnak
eltorzítani. Állandóan a
mûtõben vagy a betegekkel
vagyok, annyira le vagyok a
munkámmal terhelve, hogy
nem tudom a sikert úgy
megélni, mint egy énekes,
vagy filmsztár. Úgy érzem,
olyan maradtam, mint
voltam. Ebben nagyon sokat
segít a család és fõként a
feleségem. Nagyon jó viszszacsatolási rendszer: amikor
azt érzik, hogy türelmetlen
vagyok, vagy máshogy szólok
hozzájuk megmondják, hogy
álljak le egy kicsit, és nézzen
magába, professzor, apuka!
bészeti Klinikáján kezdett dolgozni Richmondban. Az elsõ évben
súlyos koponyasérülést követõ
agyduzzadás
kórokának
kutatásával foglalkozott. 1995ben a USMLE vizsgákat követõen
diplomáját honosította és további
2 évet dolgozott az Egyesült
Államokban (Idegsebészeti Klinika, Richmond, Virginia; Barrow
Neurological Institute, Phenix,
Arizona).
1998-ban a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, majd 2003ban a Bolyai Ösztöndíjat nyerte
el. Tudományos érdeklõdési és
kutatási területe a vaszkuláris és
koponyaalap idegsebészete,
valamint a neurotraumatológia.
Tagja az Idegsebészeti Szakmai
Kollégiumnak és Vezetõségi
tagja a Magyar Idegsebészeti
Társaságnak.
Eddig
57
közleménye jelent meg, ezek
közül legrangosabb a 2006.
januárjában Science-ben megjelent
publikációja.
152
tudományos elõadást tartott.
Tanulmányúton járt Ausztriában
(Bécs, Graz), Svájcban (Zürich),
Svédországban (Stockholm),
USA-ban (Phoenix, AZ; Washington; Cincinnati, OH, Dallas, TX,
Shrevport LO), Németországban
(Erlangen, Göttingen).
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Beszélgetés Hévíz polgármesterével

„Sokan hozzák hozzánk az alföldi derűt…”
Az ókori legenda szerint a Szent Szûz annak a keresztény dajkának könyörgõ imádságára fakasztott forrást
Hévízen, aki egy lebénult gyermeket szeretett volna
meggyógyítani. A kicsi a késõbbi Flavius Theodosius kelet-római császár volt, aki 391-ben a keresztény vallást
saját birodalmában államvallássá nyilvánította. A
gyógyforrás azóta is táplálja a világon egyedülálló tavunkat – idézi föl a szép legendát Vértes Árpád, hévízi
polgármester.
– Hévíz minden évszakban várja vendégeit. Tavasszal a virágba borult város fogadja az idelátogatókat. Nyáron a strandolás, a
Tófürdõ területén megépült
gyermekmedence és a színes programok sokasága
örvendeztetik a kikapcsolódásra vágyókat – mondja a
fürdõhely jelenérõl a neves
városmenedzser – Õsszel és
télen sajátos mikroklíma varázsolja egyedivé településünket, ahol egyre több a
hazai vendég. Kecskemétrõl
is sokan jönnek ide, velük

jön az a jól érzékelhetõ alföldi derû és barátság, amit
mindig megérzek, és nagyon szeretek magam is…

– A speciális gyógyító erõ
titkáról sokat írtak már a tudós orvosok és geológu sok…
– Az itteni tó vize kalcium
és magnézium tartalmú
hidrogén-karbonátos
gyógyvíz. A reumás és
mozgásszervi betegek gyógyításában utánozhatatlan
hévízi tó különleges egészségmegõrzõ ereje a gazdag ásványi anyag tartalomnak köszönhetõen, más
betegségek gyógyításához
is hozzájárul. Serkenti a mellékvesékre ható hormonok termelését, így a szervezet saját anyagai
csökkentik a gyulladást és
a fájdalmat. A víz kedvezõen
hat
a
szervezet
ösztrogén szintjére, ezért a
krónikus
nõgyógyászati
problémák kezelésében is

hatékony
lehet.
–
Túrák,
gasztronómia,
fitness… Ha rö viden kellene össze foglalnia a meghívást,
hogy fogalmazna?
– Hévízet és környékét a
sajátos atmoszféra, az

Hagyományok és gasztronómia
– Melyek a térség legjobb
borai?
– Egyre inkább bebizonyosodik, hogy itt a Duna völgyében kiváló borokat lehet
készíteni. A Duna-melléki térségekben fantasztikus italokat termelnek, így van ez Szabadszálláson is. Úgy tûnik,
ezen a területen a vörös borok adják a legjobb minõséget. Azzal, hogy az év borásza legutóbb egy kunsági
bortermelõ, Frittmann János
lett, bebizonyosodott, hogy jó

úton járunk, a jövõben is kiállunk az alföldi borok mellett – nyilatkozta Birkás Menyhért borász lapunknak.
– Milyen a kapcsolat a pincészet és a gasztronómia között?
– Mindig az volt a törekvésünk, hogy a gasztronómia
számára készítsük a borokat.
A védett eredetû Arany Sárfehér borunkat például töltött
káposzta mellé ajánljuk. Érdekessége a városnak, hogy
700 éve fõzik vasbogrács-

Birkás Menyhért

ban, csak alapfûszerekkel a
szabadszállási birkapörköltet.

Bakancsos bál

1%

A húst a szikes legelõk teszik
ízesebbé, ehhez a finom pör-

Közös fellépés a pollenártalom ellen!
ti Református
Konviktus nagyKörnyezetvédõ, városvédõ
akciók!
Mûemlékvédelem!
termében. A táncos-tréfás mûTiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!
sorszámok
és Aa BIZALMÁT!
remek vacsoÉDOSZ
TermészetAZ ADÓ 1Kinizsi
SZÁZALÉKA
SOKAT ÉR!
KÖSZÖNJÜK

Az
barát Sportegyesület
tagjai, ra után hajnalig mulattak a
KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSE A MUNKÁT ÖN IS!
résztvevõk. A „bakancs-talpbarátai, vendégei aPORTA
napokban
Közhasznú Egyesület,
Kecskemét Kossuth
5. Tel.: 76/505-041
zenét Fazekas János
tartották hagyományos
Ba- tér alávaló”
Adószám: 18362253-1-03, Számlaszám: 52400078-10048593
kancsos báljukat a kecskemé- szolgáltatta.
„… nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

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

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

érintetlen természeti kincsek, a kulturális értékek és
az itt élõ emberek vendégszeretete teszi utánozhatatlanná. A világszerte ismert
vizünk gyógyító és életet
adó simogatása, egy romantikus vacsora a pincesoron, séta az egregyi
égerfák alatt, a tündérró-

zsák látványa, a hagyományos vendégszeretet – ez a
hévízi élmény. Az itt élõ
emberek és a magam nevében is szeretettel meghívom az Alföld dolgos,
szorgalmas, hazaszeretõ
népét: Legyen egy hévízi
élménnyel gazdagabb, legyen a vendégünk!

költhöz pedig vörösborainkat
ajánljuk.
– A pincészet és a helyi
gasztronómia népszerûsítésére közös programokat is
terveznek?
– A közeljövõben a szabadszállási birkapörkölt fõzésének hagyományait szeretnék különféle rendezvényekkel népszerûsíteni. Gasztronómiai szakembereket és neves vendégeket hívunk majd
azokra az alkalmakra, amelyeken lehetõség lesz ellesni
a birkafõzés hagyományos
fortélyait. Mindig is foglalkoztatott, hogy az itt élõk kezében van egy csodálatos étel,

amelyre méltán büszkék lehetünk, azonban mégsem
kap elég ismertséget. Már
most várjuk az érdeklõdõket
egy finom birkapörköltre a
Birkás Pincészetbe, ahol lehetõség nyílik egy üzemlátogatással egybekötött borkóstolásra is.

Birkás Pincészet
– Szabadszállás
Tel/ Fax: 76/558-152
Mobil: 20/9830-652
Weboldal: www.duna-volgye.hu
dunavolgye@t-online.hu

