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Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,

Fax: 76/504-428
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„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magas vérnyomás, szívritmus-
zavarok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
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Tűzoltók ünnepe

Szépség Sziget

Környezetféltés

A napokban megnyílt a Szépség Sziget Fogyasztó és Alak-
formáló Szalon Kecskemét belvárosában, a Szabadság tér
3/a alatt. A remek szolgáltatásokat kínáló új egészségjavító
centrumról a 7. oldalon olvasható bõvebb tájékoztató.  

Ünnepeltek a kecskeméti tûzoltók Szent Flórián napján. Errõl
bõvebben – a kitüntetettek névsorával – a 4. oldalon közlünk
színes beszámolót.

A nagykõrösi Arany János Kulturális Köz-
pont Rácz József Galériájában nyílt kiállítás
a héten Pálfy Gusztáv szobrász és Bahget
Iskander fotós alkotásaiból, Környezetféltés
címmel. A két kecskeméti mûvész tárlata
június 3-ig tekinthetõ meg.

Az ING Csoport, a világ 9. legnagyobb
vállalata, Magyarországon is vezetõ

pénzügyi szolgáltató,
Bács-Kiskun Megyei irodáját új helyre

költöztette:
6000 Kecskemét, Tatár sor 6.

Tel.:76 577 464 
mobil: 06 30 944 7731

Új irodánk kirendeltség vezetõt és 5
fõ pénzügyi tanácsadót keres.

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6.
(a piac csarnok mögött)

Tel:76/477-351
Nyitva tartás: 

H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig
V:7-12-ig.

Ajánlatunk: 
tavaszi vetõmagok,

növényvédõszerek, mûtrágyák,
tápoldatok, kerti szerszámok,
ezer aprócikk, amire a kertben

szükség lehet!
Kertészeti és növényvédelmi ta-
nácsadás! Profi kertészeknek -

profi vetõmag!

„Jöjjön ki a piacra, rátalál
a Kukacra!”
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Kecskemét Közgyûlése a
város fejlõdésében, érde-
keinek elõmozdításában,
értékeinek megõrzésében,
átörökítésében és gyara-
pításában kifejtett kima-
gasló, példamutató tevé-
kenységek elismerésére
kitüntetéseket alapított. A
kitüntetéseket a képviselõ-
testület legutóbbi ülésén
ítélték oda.

Kecskemét Városért Ok-
tatás Díjjat kaptak: Sáros-
iné Zsíros Éva, a Corvina
Óvoda és Általános Iskola
Katonatelepi Óvodájának
egységvezetõ helyettese,
Szentendreiné Machács
Ágnes, a Belvárosi Óvoda
és Általános Iskola tanító-
nõje, Lakatos Pál Sándor,
a Kandó Kálmán Szakkö-
zépiskola mûvésztanára,
Beke Józsefné volt közép-
iskolai tanár (posztumusz),
dr. Szablics Bálintné, a
Katona József Gimnázium
tanára és Nyíriné F. Tóth
Edit, a Gáspár András
Szakközépiskola tanára.

Kecskemét Felsõoktatá-
sáért és Tudományos Éle-
téért Díjban részesült: Dr.
Bárth János néprajzkuta-
tó, nyugalmazott megyei
múzeumigazgató

Kecskemét Ifjúságáért
Díjat vehetett át: Szabó
István piarista szerzetes,
tanár.

Kecskemét Sportjáért
Díjat kaptak: Dr. Garay
Géza, volt sportoló, sport-
vezetõ, orvos, Sugár
György, sportvezetõ, a
Napsugár Sportegyesület
alapítója (posztumusz).

Kecskemét Közmûvelõ-
déséért Díjjal kitüntetettek:
a Kecskeméti Képzõmûvé-
szek Közössége, Loránd
Klára muzeológus, a
Bozsó Gyûjtemény kuráto-
ra.

Az Alföldi Napló szívbõl
gratulál a kitüntetettek-
nek!

Egyes zöldségfélék (paradi-
csom, paprika, hüvelyesek,
saláta, káposztafélék) ter-
mesztésébena meleg, száraz
években a gyapottok-bagoly-
lepke jelentõs kártevõ. A her-
nyók a virágok fogyasztásá-
val a terméskötést akadályoz-
zák, a termés károsításával
pedig annak értékesíthetõsé-
gét teszik lehetetlenné.

Mindezen problémák meg-
oldására létezik egy tökélete-
sen környezetbarát és költ-
ségtakarékos biológiai nö-
vényvédelmi módszer: a TRI-
CHOGRAMMA petefürkész
darazsak betelepítése a nö-
vénykultúrába. A Magyaror-
szágon 2003 óta engedélye-
zett készítmény, a Trichoplus a
Trichogramma peteparazita
fürkészdarazsak petéit, lárváit
és bábjait tartalmazza – kap-
szulánként kb. 2000 db kike-
lõ petefürkésszel. A kikelõ pa-

rányi (0,5 mm-es) fürkészda-
razsak a növénykultúrában
aktívan keresik a kártevõ lep-
kék lerakott petéit és
saját tojásukat azokba
helyezik, megakadá-
lyozva ezzel a hernyók
kikelését. 

AA  TTRRIICCHHOOGGRRAAMM--
MMAA  ppeetteeffüürrkkéésszzeekk  aall--
kkaallmmaazzáássáánnaakk  eellõõ--
nnyyeeii::

– pontos alkalma-
zásukkal 70-90%-os
hatékonyság érhetõ el

– rejtett életmódú kártevõk
ellen is hatékony

– a kártevõt már pete alak-
ban elpusztítja, így a kártételt
megelõzi

– nem pusztítja el a többi
hasznos élõ szervezetet, me-
lyek más kártevõk felszaporo-
dását megakadályozzák

– nincs munkaegészség-
ügyi várakozási idõ 

– nincs élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idõ

– szermaradvány-mentes
termés

– takarmánykukoricában
átlag 15% hozamtöbblet ér-
hetõ el

LLáásszzllóó  GGyyuullaa  
––  KKõõrrööss  TTaammááss

BBiiooccoonntt  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKfftt..
wwwwww..bbiiooccoonntt..hhuu

Molnár Ferenc, a Molnár
Fatelep tulajdonosának fel-

ajánlásából, a Tondach
cég segítõ támogatásával,
a Wojtyla Barátság Köz-
pont rekonstrukciója során
befejezéséhez közeledik a
teljes tetõcsere. Ez az egyik
fontos állomása az önkor-
mányzati épület megújítá-
sának. A mintegy 3 milliós
szponzorációt ezúton kö-
szönik a mennybõl figyelõ
II. János Pál pápának és
követõinek az intézmény
gondozottjai, partnerei.

A Kecskeméti Ifjúsági Ott-
honban versmondó találko-
zót tartanak május 24-én 9

órától. A Versek a porondon
címû rendezvény vendégei
lesznek: Zalán Tibor költõ és
Marosvásárhely szavalói.
Közremûködnek: a Fõnix
Zsonglõr Klub tagjai.

Városunk
díjazottjai 

– Eddig semmiféle jelentõs
fagykár nem keletkezett –
mondta a kitûnõ szakember.
– A csonthéjasok azonban
nagyon érzékenyek, azt mon-
dani tehát a mai napon,
hogy most már nem lesz
semmi gond, nagy merész-
ség lenne. 

––  AA  sszzaakkeemmbbeerreekk  áállllííttjjáákk,,
hhooggyy  iiggeenn  jjóó  tteerrmmééss  vváárrhhaattóó..  

– A kajszibaracknál – ami
bennünket itt, Kecskemét
környékén kiemelten érint –
jelen pillanatban semmi ka-
tasztrófára utaló jel nincs. A
pálinkások szerint valóban jó
termés várható. A fák nincse-
nek terméssel túlterhelve, s
ilyenkor adják az igazi gyü-
mölcsöt, aminek ilyenkor le-

hetnek a beltartalmi értékei
maximálisak, kiválóak. Per-
sze, a szép gyümölcsnek

nemcsak a fagy tud ártani.
Nem a gondoskodás vagy a
szakértelem hiánya miatt, de
a mezõgazdaság általános
rossz kondicionáltsága okán
a kártevõk elleni védekezés

gyakran elmarad. És ez is ko-
moly gond. 

––    MMaa  mmáárr  KKeeccsskkeemméétt  kköörr--

nnyyéékkéénn  iiss  kkuurriióózzuummnnaakk  sszzáá--
mmíítt  aa  sszzéépp  ggyyüümmööllccssööss……        

– Az, hogy egyáltalában
még akad, úgy hiszem cé-
günknek, a Zwack Unikum
Rt.-nek is köszönhetõ. Legna-
gyobb arányban szilvára
szerzõdünk. Ez a rendkívül
népszerû kóser pálinkáink az
alapja. Szezononként egy-
millió 200 ezer kilót vásáro-
lunk. Utána következnek
nagyságrendileg a különbö-
zõ barackfajták és a meggy,
majd a bogyósgyümölcsök.
Ezek adják a gyümölcsfelvá-
sárlásunknak a 90 százalé-
kát. Folyamatosan kapcso-
latban vagyunk a 15 legna-
gyobb, legmegbízhatóbb
partnerünkkel. Nagyon fon-
tosak ezek a partnerkapcso-
latok, illetve a rendszeres esz-
mecserék. Így tudjuk folya-
matosan kontrollálni, hogy
milyen gondokkal küzdenek
az alapanyag-termelõk. Most
a Kecskeméti Fõiskola  Kerté-

szeti Karával is kialakulóban
van egy együttmûködés, ami
kölcsönösen elõnyös ered-
ményeket  produkál majd.  

––  ÖÖnnöökknnééll  mmáárr  rrééggeenn  kkii--
aallaakkuulltt  áálllláássppoonntt,,  hhooggyy  ffiinnoomm
ppáálliinnkkáátt  ccssaakk  bbeeéérreetttt,,  eeggéésszz--
ssééggeess,,  sszzéépp  kkaajjsszziibbóóll,,  sszziillvváá--
bbóóll  vvaaggyy  kköörrttéébbõõll  lleehheett  ffõõzznnii..  

– A Zwack márka jó híre
éppen ezen az elven ala-
pul. Termékeink ezért jelen-
tenek csúcsminõséget a
desztillációs iparban. Ilyen
vonatkozásban számítunk a
piac vezetõ cégének. 

Hazai és nemzetközi
eredményeink, azt gondo-
lom, dicsõséget jelentenek
a hungaricumok intézmé-
nyének, hazánknak, de
minden bizonnyal a hírös
városnak is. A kóser csalá-
dot, a kecskeméti barack-
pálinkánkat és a luxuskate-
góriát képviselõ egyedi pá-
linkáinkat bizony meg-
kalapolják világszerte.

EEllffaaggyyootttt  aa  kkaajjsszzii,,  aa  mmeeggggyy  ééss  aa  sszziillvvaa??  MMiillyyeenn  lleesszz  aazz  iiddee
ccssoonntthhééjjaass  sszzeezzoonn??  MMiitt  hhoozzootttt  aazz  iiddeeii  ttaavvaasszz  ééss  mmiitt  vviitttt??  MMii--
llyyeenn    lleesszz  aazz  iiddeeii  ggyyüümmööllccssppáárrllaattookk  zzaammaattaa,,  iilllleettvvee  aa  tteerrmmeellõõkk
ééss  aa  tteerrmmeelltteettõõkk  hhaanngguullaattaa??  ––  EEggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  eezzeekkkkeell  aa  kkéérr--
ddéésseekkkkeell  kkeerreessttüükk  ffeell  SSoommooggyyii  JJóózzsseeffeett,,    aa  ZZwwaacckk  UUnniiccuumm  RRtt..
kkeeccsskkeemmééttii  ggyyáárráánnaakk  vveezzeettõõjjéétt..  

A kecskeméti fütyülőst megkalapolják világszerte

Teljes tetőcsere

Versmondók

ZZwwaacckk   UUnniiccuumm  RR tt ..

AA  kkuukkoorriiccaatteerrmmeesszzttééss  kkéétt  kkiieemmeelltt  kkáárrtteevvõõjjee  aa  kkuukkoorriiccaammoollyy  ééss
aa  ggyyaappoottttookk--bbaaggoollyylleeppkkee..  AA  kkuukkoorriiccaammoollyy  lláárrvváájjaa  aa  sszzáárraatt  kkii--
ooddvvaassííttvvaa  eeggyyrréésszztt  aa  ttááppaannyyaagg  sszzáállllííttáássáátt  aakkaaddáállyyoozzzzaa,,  eerrõõss
ffeerrttõõzzééss  eesseettéénn  sszzáárrttöörréésstt  iiss  ookkoozzhhaatt,,  ddee  aa  kköözzvveettlleenn  ccssõõkkáárrttéé--
tteell  iiss  ggyyaakkoorrii..  AA  ggyyaappoottttookk  bbaaggoollyylleeppkkee  hheerrnnyyóójjaa  aa  ccssõõkkáárrttéé--
tteelléévveell  ggyyaakkrraann  110000%%--ooss  kkáárrtt  ookkoozz..  AA  tteerrmmééss  mmeennnnyyiisséégg--  ééss
mmiinnõõssééggvveesszzttééssee  kkiieeggéésszzüüllhheett  aa  mmáássooddllaaggooss  ggoommbbaaffeerrttõõzzééss
eellsszzaappoorrooddáássáávvaall..

Fürkészdarazsak a zöldségtermesztésben

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.

VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::

6000 Kecskemét, 

Végh Mihály tér 5.

TTeell..:: 76/ 505-041, ffaaxx..:: 76/ 505-042

NNyyoommttaattááss::

Közlönynyomda, Lajosmizse 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  Burján Norbert igazgató

IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  

––  MMeeggjjeelleenniikk  3300  000000  ppééllddáánnyybbaann
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Szent György Napján a
kecskeméti Porta Egyesület
dísztermében, Civilek és
egyenruhások címmel a
rendõrök munkáját, min-
dennapjait megörökítõ fo-
tókból nyílt kiállítás.  Az
egyesület elnöke, Bárkányi
Ernõ atya örömét fejezte ki,
hogy személyesen is köszö-
netet mondhat azért a biz-
tonságért, amelyet a rendõri
szervek nyújtanak a társada-
lom számára. Majd méltatta
Szent György személyét, ki-
nek élete a gonosz elleni
nemes küzdelemre tanít.  A
kedvezményezett, szociális
gondoskodásra szorulók
háláját fejezte ki Pintér Jó-
zsefnek, a Pintér Mûvek ala-
pítójának, és egyben a Por-

ta Seniorátus elnökének a
Karol Wojtyla Barátság Köz-
pont érdekében hozott ál-
dozatáért, amely elindított
egy olyan adakozási hullá-
mot, ami nélkül reménytelen
vállalkozás lenne a rossz ál-
lapotban lévõ mûemlék
épület rendbehozatala. A
neves keceli vállalkozót Ka-

rol Wojtyla Örökségéért díj-
jal tüntetették ki.

A Porta Egyesület az
alább felsorolt rendõröket
részesítette a Reménység
Szövetsége díjban: Arató
László, Varga Ottó,  Minda
Róbert, dr. Nyíkos Tamás,
Kakulya Zsolt, Tóth Attila
Gábor.

Szinte nap mint nap friss riportok, inter-
júk kerülnek fel a város új internetes rádió-
jára, amely a www.civilnaplo.hu oldalon
érhetõ el. A feldolgozott témákról ezen a
honlapon, részben a városban ismert nép-
szerû közéleti portálokon, fórumokon
adunk hírt, valamint – természetesen – az
Alföldi Civil Napló hasábjain is újra és új-
ra rendszeresen közlünk kisebb-nagyobb
terjedelmû összefoglalókat. 

Ízelítõ a legfrissebb kínálatból: interjú
Bárth János nyugalmazott megyei múzeum-
igazgatóval, egyetemi oktatóval, néprajzku-
tatóval. A neves szakembert ezúttal a Bács

és Kalocsa közti kapcsolatokról, az egykori
fõegyházmegyérõl kérdezzük. Az interjú ap-
ropója, hogy meghirdették a Szent Pál évet.
Mint ismert, a jeles térítõ apostol alakja
Bács-Kiskun megye címerében is megtalál-
ható. A rádiónaplóban interjú hallható dr.
Barzó Pál szegedi professzorral, ideg- és ér-
sebész tanszékvezetõvel, de számos tanulsá-
got tartogat a kunbaracsi harangtorony épí-
tésének sikeres históriáját feldolgozó riport
is. Sorolhatnánk még a további érdekessé-
geket városi programokról, civil ügyekrõl is.
Az új internetes médium fõszerkesztõje: Fa-
ragó Erika.

A tapasztalt szakember
majd 30 éven keresztül a
Bács-Kiskun Megyei Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal Növény- és Talajvédel-
mi Igazgatóságán dolgozott
fõmérnökként, majd igazga-
tóhelyettesként. Az itt töltött
évtizedek alatt munkatársai-
val több tízezer mezõgazda-
sággal foglalkozó személyt –
gazdálkodót, orvost, tanárt,
polgármestert – nevelt kör-
nyezettudatos növényvédelmi
szakemberré a különféle tan-
folyamokon.

– A Porta Egyesületnél elsõ-
sorban a környezeti nevelésre
és a megelõzésre szeretnénk
helyezni a hangsúlyt. Az óvo-
dától a fõiskoláig kívánjuk
népszerûsíteni különbözõ ak-
ciók, elõadások formájában
a környezettudatos viselke-
dést, beleértve a gyom- és
parlagfû-mentesítést. Április-
ban az érintett hatóságok és
civil szervezetek részvételével
már megrendezésre került a
hagyományos konferencia,
folyik az ifjúságnevelési prog-
ram, júniusban pedig jön a
Parlagfû-mentesítési Hét,
amikor a hatóságok és a civil
szervezetek koncentráltan, a
város több pontján mérnek

e g y ü t t e s
csapást a
gyomnövé-
nyekre – nyi-
latkozta la-
punknak a
szakember.
Mint hozzá-

fûzte: elõbb-utóbb szeretné
elérni, hogy a Porta Egyesület
pollenprogramja a Kecske-
mét környéki települések, il-
letve Bács-Kiskun megye na-
gyobb városaiban is értõ fü-
lekre találjon.

Ami pedig a további konk-
rét akciókat illeti: hamarosan
verbuválódhat egy kis csapat,
akik folyamatosan figyelem-
mel kísérik a város környezeti
állapotát, majd egy néhány
fõs brigád, amely az exponált

területeket szabadítaná meg
a sokak érzékenységét és
egészségét sértõ gazoktól.
Legalább ennyire fontos és
nemes cél azoknak az idõ-
sebb embereknek a segítése
is, akik korukból vagy súlyos
betegségükbõl adódóan
nem tudják eltávolítani a par-
lagfüvet földjükrõl. Aki
egyébként bárhol pollen-
szennyezett területet tapasz-
tal, a Porta Egyesület Végh
Mihályt téri irodájában, a

parlagfû-mentesítésbe be-
vont oktatási intézmények-
ben, vagy a Tourist Police ha-
marosan nyíló, fõtéri kiren-
deltségén jelezheti észrevéte-
leit.

A parlagfû-mentesítés mel-
lett Bodor László ugyancsak
kiemelt célként említette az
Alföldi Naplónak a magyar,
különösen pedig a Bács-Kis-
kunban elõállított mezõgaz-
dasági termékek népszerûsí-
tését.

RReennddhhaaggyyóó  kköörrnnyyeezzeettiissmmeerreettii  óórráánn  vveesszznneekk  rréésszztt  aa  MMéénntteelleekkii
ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ddiiáákkjjaaii..

BBooddoorr  LLáásszzllóó

TTaavvaasszzttóóll  BBooddoorr  LLáásszzllóó  vveezzeettõõ--ffõõttaannááccssooss  ffeelleell  aa  PPoorrttaa  EEggyyee--
ssüülleett  ppaarrllaaggffûû--mmeenntteessííttééssii  pprrooggrraammjjááéérrtt..  TTeevvéékkeennyyssééggee  rréévvéénn
ffoollyyttaattóóddhhaatt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ppoozziittíívv  tteennddeenncciiáájjaa,,  vvaaggyyiiss  ttoovváábbbb
ccssöökkkkeennhheett  aa  mmeeggyyee  nnééhháánnyy  éévvee  mméégg  rriiaasszzttóó  ppoolllleennsszzeennnnyyee--
zzeettttssééggéénneekk  mméérrttéékkee..

Rendőrnapi elismerések

Szó l  a  Porta  Rád ió

Erősítés pollenfronton

Új horgász- és pihenõpark
kezdte meg mûködését má-
jus elején Izsák szomszédsá-
gában, amely a dél-alföldi
régió egyik legjelentõsebb
komfortfokozatú ilyetén pro-
filú létesítménye.

– Családunk tíz évvel ez-
elõtt a saját kikapcsolódásá-
ra vásárolta meg a mintegy
30 hektáros izsáki földterüle-
tet, ahol nagy részben ön-
erõbõl, részben pedig pályá-
zati forrásokból szisztemati-
kus fejlesztést hajtottunk vég-
re az elmúlt idõszakban –
mondta el lapunknak
Jankovics Zoltán, a Park – Tó
Kft. ügyvezetõje. 

Mint lapunk megtudta: a
hathektáros tó-együttesben –
amelyet biológiai szennyvíz-
tisztító egészít ki – hat évvel
ezelõtt kezdték az elsõ halte-
lepítéseket. A kifogásra váró
halak között növényevõk –
pontyok, amúrok, busák, ká-
rászok, keszegek, compók –,
illetve ragadozó halak (csu-
ka, süllõ, harcsa) is akadnak.
Mára ráadásul kapitális pél-
dányokból sincs hiány. Két és
fél éve például már 15 kilós
ponty is akadt itt horogra. 

– Annak érdekében, hogy
ezek a termetes élõlények to-
vábbra is gazdagítsák halál-
lományunkat, a hatkilósnál

súlyosabb példányokat nem
is engedjük elvinni – tájékoz-
tatott Jankovics Zoltán, aki
arról is beszámolt, hogy
mintegy hatvanan neveztek a

május elsõ hétvégéjén lebo-
nyolított négyórás horgász-
versenyre.

Annak érdekében, hogy a
horgász- és pihenõpark ma-
gas színvonalú, komplex
szolgáltatásait ne csupán a
helyiek vehessék igénybe,
szálláslehetõségekrõl is gon-
doskodtak. Az ország min-
den részérõl érkezõ vendé-
geknek sátras és lakóautós
kempinget alakítottak ki,
amelynek vizes blokk részle-
ge több mosdóval és tusoló-
val, valamint konyhával és
mosogatóhelyiséggel is ren-
delkezik. Választhatunk
azonban az öt összkomfortos

vendégház közül is. A teljes
körû kiszolgálást pedig a
horgászparadicsom önálló
melegkonyhás étkezdéje sza-
vatolja.

A Kisizsák és Izsák szom-
szédságában található
komplexum minden bizony-
nyal hamar a horgászok
„Mekkájává” válik.  Gondol-
tak azonban a pecások csa-
ládtagjaira is, akiknek önfe-
ledt idõtöltését úszómeden-
ce, napozóterasz biztosítja,
míg a gyerekeknek játszóte-
ret alakítottak ki.

ÉÉrrddeekkllõõddnnii  aa  3300//446666--
11001155--ööss  tteelleeffoonnsszzáámmoonn,,

vvaaggyy  aa  ppaarrkkttookkfftt@@eexxtteerrnneett..hhuu
ccíímmeenn  lleehheett..
ÜÜzzeemmeelltteettõõ::

PPaarrkk--––TTóó  KKfftt..,,  66000000
KKeeccsskkeemméétt,,  HHaallaassii  úútt  1144..

Az úgynevezett CSIO
Nemzetek Díjának kiskunha-
lasi versenyén a magyar
csapat szenzációs lovaglás-
sal szerezte meg a gyõzelmet
a napokban. Frederik nyer-
gében Horváth Balázs (Air-
vent LC), Estelláéban Kövy
András (Zselic Farm), A.
Caliráéban James Wingrave
(Agropoint LK), Havanna
hátán pedig Pirik Zsolt (In-
tegrál LK) lovagolt a magyar
csapatban. Elsõségükhöz
kétség sem fért, hiszen 3
dupla hibátlan eredménnyel,
0 hibaponttal szerezték meg

az elsõ helyet az olasz csapat
elõtt. A Michael Bullman ve-
zette magyar válogatott a
nagyszámú nézõseregnek fe-

lejthetetlen pillanatokat szer-
zett ezzel a gyõzelemmel.

Napokban jelent meg a Porta
Könyvek legújabb két kötete. 

Szabó Bence Adalékok Izsák
történetéhez címû, 184 oldalas ta-
nulmánya a török kortól 1945-ig
tartó idõszakról olyan dokumentu-

mokat dolgoz fel, amelyek bepil-
lantást adnak a város életébe. A
gazdag tényanyagot felvonultató
munkát grafikonok, táblázatok, és
korabeli fotók teszik teljessé. (Ára:
2200 Ft.)

Ujlaki István A történelem butává
tesz címû könyvében régebbi és kor-
társ gondolkodók írásaiból állított
össze idézetgyûjteményt, több téma
köré csoportosítva. (Ára: 1200 Ft.)

A horgászok új Mekkája Izsákon Győztes lovasok

Porta Könyvek

AA  kkiiaaddvváánnyyookk  mmáárr  kkaapphhaattóókk  aa  kköönnyyvveessbboollttookkbbaann..  AA  kkiiaaddóónnááll  mmeegg--
vváássáárroolltt  kköönnyyvveekk  áárráábbóóll  2200%%  kkeeddvveezzmméénnyytt  aadduunnkk..  CCíímmüünnkk::  PPoorrttaa
EEggyyeessüülleett  KKeeccsskkeemméétt,,  VVéégghh  MMiihháállyy  ttéérr  55..  TTeell..::  7766//  550055--004411,,  550055--004422  
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A misét követõen a temp-
lom kertjében, a Porta Egye-
sület munkatársai itallal és
pogácsával kedveskedtek a
résztvevõ tûzoltóknak. A
Szent Flórián napi ünnepség
Kecskemét Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalá-
nak dísztermében folytató-
dott, ahol a Tûzoltóság Nap-
ját a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság, Kecskemét Megyei
Jogú Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltósága és
a Bács-Kiskun Megyei Tûzol-
tószövetség közösen ünne-
pelt. Geiger János mk. pv.
ezredes, a Bács-Kiskun Me-
gyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság igazgatója
megköszönte a tûzoltók ál-
dozatkész és önzetlen, má-

sok életét és vagyonát mentõ
munkáját, továbbá bejelen-

tette, hogy kétévenként egy-
egy olyan hivatásos és ön-
kéntes tûzoltó családot is ki-
tüntetnek, akik több generá-
ción keresztül is a tûzoltó hi-
vatásnak szentelték életüket.
2008. évben a hivatásosok
közül a kecskeméti Hosszú
család, az önkéntesek közül

pedig az akasztói Rátkai csa-
lád vehette át az oklevelet és
a serleget. Az ünnepségen
az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Miniszter kö-
szöntõjének felolvasását kö-
vetõen a kecskeméti Kodály
Zoltán Ének-zenei Iskola nö-
vendékei tartottak színvona-
las mûsort. Dr. Sárközy István
alpolgármester ünnepi be-
szédében rámutatott arra,
hogy amíg pár évtizeddel ez-
elõtt az emberek segítettek

bajbajutott társaikon, addig
ma ez a fajta összefogás el-
tûnni látszik a társadalom-
ból; azonban a kiveszett civil
támogatás ellenére mégis
helytállnak a tûzoltók – tette
hozzá. Dr. Faragó Ede tû. al-
ezredes, Kecskemét Megyei
Jogú Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság pa-
rancsnoka a számok tükré-
ben foglalta össze a testület

2007. évi munkáját, kiemel-
ve, hogy a tûzoltóság illeté-
kességi területe 25 település
158 ezer lakosára terjed ki.
Kiemelte, hogy 2007. évben
nagy volt a fluktuáció, a tûz-
oltósághoz sok fiatal szerelt
fel, melyet jól mutat, hogy az
átlag életkor jelenleg 30,2
év. Dr. Faragó Ede tû. alezre-
des köszönetét fejezte ki a
fenntartó önkormányzatnak

azért a segítségért, melyet
tûzoltóságunk számára nyújt,
illetve nyújtott az elmúlt idõ-
szakban. Sikeresnek értékel-
te a tavalyi tevékenységet,
ezért köszönetet mondott a
teljes személyi állománynak.
Az ünnepség keretén belül
több személy kapott minisz-
teri, fõigazgatói, megyei
igazgatói, illetve tûzoltó-
parancsnoki elismerést.

Tűzoltók a Barátok templomában
SSzzeenntt  FFllóórriiáánn  aa  ttûûzzoollttóókk  vvééddõõsszzeennttjjee..  EEzz  aallkkaalloommbbóóll  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  BBaarrááttookk  tteemmpplloommáábbaann  sszzeennttmmiisséétt  cceelleebbrráálltt  BBáárrkkáánnyyii
EErrnnõõ  éérrsseekkii  ttaannááccssooss,,  aa  SSzzeenntt  MMiikkllóóss  tteemmpplloomm  iiggaazzggaattóójjaa,,
aakkii  mmeeggkköösszzöönnttee  aa  ttûûzzoollttóókk  áállddáássooss  mmuunnkkáájjáátt,,  hhiivvaattáássttuu--
ddaattuukkaatt  ééss  öönnzzeettlleenn  hheellyyttáálllláássuukkaatt,,  aammiitt  aa  llaakkoossssáágg  iirráánnyyáá--
bbaa  nnyyúújjttaannaakk..

DDiiccsséérreetteett  ééss  jjuuttaallmmaatt  kkaappootttt::
UUrrbbáánn  VViinnccee  õõrrnnaaggyy,,  SSiinnkkaa  ZZoollttáánn  sszzáázzaaddooss,,  VVöörrööss  ZZssoolltt  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr,,  SSzzaabbóó  IIssttvváánn  II..

ttöörrzzssõõrrmmeesstteerr,,  CCsseerrii  TTaammááss  SSáánnddoorr  õõrrmmeesstteerr,,  MMaarroozzssii  AAnnddrrááss  sszzáázzaaddooss,,  
SSzzáánnttóó  ÁÁrrppáádd  ffõõttöözzssõõrrmmeesstteerr,,  LLóócczzii  ZZoollttáánn  õõrrmmeesstteerr,,  KKoonncczz  GGyyöörrggyy  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr,,  
PPiinnttéérr  JJáánnooss  ttöörrzzsszzáásszzllóóss,,  KKaannyyiikk  CCssaabbaa  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr,,  AAnnddrrááss  AAttttiillaa  ttöörrzzssõõrrmmeesstteerr,,  

HHoosssszzúú  GGáábboorr  ttöörrzzssõõrrmmeesstteerr,,  OOrrmmáánnddii  AAttttiillaa  õõrrnnaaggyy
SSoorroonn  kkíívvüüll  eellõõlléépptteetteetttt  ttûûzzoollttóó  zzáásszzllóóssssáá::

BBrráánn  AAnnddrrááss  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr,,  HHuulliiáákk  ZZoollttáánn  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr
SSoorroonn  kkíívvüüll  eellõõrreessoorroollááss::

SSzzéékkeellyy  CCssaabbaa  ttûûzzoollttóózzáásszzllóóss,,  KKaarraannccssii  SSáánnddoorr  zzáásszzllóóss,,  BBeennee  LLáásszzllóó  ttûûzzoollttóózzáásszzllóóss,,  
DDuuzzmmaatthh  GGyyöörrggyy  zzáásszzllóóss

EEmmlléékkttáárrggyyaatt  kkaappootttt::
VVaarrggaa  JJóózzsseeff  HHIILLTTII  vveezzéérriiggaazzggaattóójjaa,,  FFüürreeddii  AAnnddrrááss  FFüürreeddii  AAuuttóóssiisskkoollaa  üüggyyvveezzeettõõjjee,,  

TToorrmmáássii  AAttttiillaa  OOPPEELL  TToorrmmáássii  üüggyyvveezzeettõõjjee,,  DDrr..  SSiimmoonn  TTüünnddee  BBKKMM--ii  RRFFkk..  AAlloosszzttáállyyvveezzeettõõjjee,,  
SSzzaabbóó  ZZoollttáánn  nnyyuuggddííjjaass  ttûûzzoollttóó,,  SSeerreess  ZZoollttáánn  nnyyuuggddííjjaass  ttûûzzoollttóó,,  MMaallaa  DDéénneess  MMaallaa  DDeessiiggnn

üüggyyvveezzeettõõjjee,,  KKoovvaaccsseevviiccss  SSzziinniissaa  SSzzaabbaaddkkaaii  TTûûzzoollttóóssáágg

Jogosultságaink: 
Tûzoltótechnikai eszközök, -felszerelések, forgalmazása, bérbeadása,
Tûzvédelmi és egyéb táblák forgalmazása
Tûzoltó vízforrások karbantartása, felülvizsgálata és nyomáspróbája
Tûzoltókészülékek idõszakos karbantartása és javítása
Beépített tûzjelzõ és-oltóberendezések karbantartása
Tûzcsapok vízhozam- és kifolyási nyomás mérése
Száraz tûzivíz-vezetékek nyomáspróbája
Autógáztartályok, kazánok, egyéb nyomástartó 
edények nyomáspróbája
Tûzvédelmi szabályzat, 
Tûzriadó terv készítése,
szaktanácsadás
Tûzvédelmi oktatás és 
szemle megtartása
Folyamatos tûzvédelmi 
szaktevékenység végzése
Tûzvédelmi szakvizsgáztatás

www.metroker.hu

metroker@metroker.hu

Érdeklõdjön a 76/410-181-es, valamint a

20/559-3184-ös telefonszámon, illetve sze-

mélyesen a helyszínen: Metróker Kft. –

Kecskemét, Talfája 308/B  (Ceglédi út)

Nyitva tartás: H-P: 7:30-16:30-ig, Szo.:7:30-12-ig

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  
TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ

CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  ––

JJAACCUUZZZZII  ––  SSZZAAUUNNAA    ––  IINNFFRRAA--
SSZZAAUUNNAA

SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   
PP IIHHEENNJJ!!

Telefon: 76/441-363, 
www.thermaltiszapart.hu

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
99--2200  óórrááiigg

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  
sszzeerrzzõõddöötttt  sszzoollggáállttaattóó..  

HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!

Kecskemét belvárosában a
Rendõrség mellett, tégla-

építésû házban 
40m2-es lakás, alacsony 

rezsiköltséggel 
hosszú távra KIADÓ.

Érdeklõdni: 30/4898-476.



– A Szentatyával az egy-
házmegye helyzetérõl be-
szélgettünk. Ott volt se-
gédpüspökünk, Bíró Lász-
ló, aki a családokért fele-
lõs püspök – nyilatkozta az
érsek úr. – Én fölemlítettem
a Szentatyának, hogy na-
gyon nagy probléma az az
eset, amikor nincs megke-
resztelve a jegyesek közül
az egyik, és külön felmen-
tést kell kérni rá. Erre el-
mondta, hogy Németor-
szágban is ez a helyzet. Ez
a szekularizációnak egyik

fájdalma, egyre több em-
ber köt házasságot megke-
reszteletlennel, amibõl na-
gyon sok esetben súlyos
konfliktusok keletkeznek a
hitre vonatkozóan.

––  AA  vvaattiikkáánnii  ddiikkaasszzttéérrii--
uummookkaatt  llááttooggaattvvaa  mmii  vvoolltt  aa
ttaappaasszzttaallaattaa??  

– A hitterjesztési és a pa-
pi kongregáció volt na-
gyon érdekes, mert ott sze-
mélyesen  érdeklõdtek a
mi sorsunk felõl. Szóba ke-
rült, hogy a püspökökre
nagyon sok teher neheze-
dik, amire azt mondták,
hogy ha nem is tud min-
dent a püspök megoldani,
de próbáljon nagyon em-
berséges lenni, úgy vezetni
egy-egy egyházmegyét,
hogy mind az evangélium,
mind az irgalom párosulni
tudjon még a személyi kér-
désekben is. 

––  IInnnneenn  aa  vviilláággeeggyyhháázz
kköözzppoonnttjjáábbóóll,,  RRóómmáábbóóll,,
hhooggyyaann  llááttjjaa  ffõõeeggyyhháázzmmee--
ggyyééjjéétt??

– Nagyon kis pont va-
gyunk, sõt még a magyar
egyház is nagyon kis pont.
Viszont soha nem tudok el-
vonatkoztatni attól, hogy a
magyar társadalomban
élünk, amelyik most,
mondhatom bátran, válsá-
gos idõket él át. Nemcsak
kritikusan észlelem, de kri-
tikusan hangot is adok
sokszor a fölfogásomnak

és a fájdalmamnak, ami
sokaknak tetszik, sokaknak
nem. De nem hallgatha-
tunk róla, hiszen ez az er-
kölcsi válság, ez a gazda-
sági süllyedés rányomja a
bélyegét az egyházunkra
is. Mondhatjuk azt, hogy
ha nem hinnék Istenben,
nem hinnék a Szentlélek
kegyelmében, depressziós
ember lennék, mert embe-
rileg szólva Magyarország-
nak nincs reménye. 

––  MMii  eerrrree  aazz  eeggyyhháázz  jjaa--
vvaassllaattaa??  

– Egyrészt a megtérés.
Az emberek változzanak
meg! Másrészt a szolidari-
tás. Mert nekünk össze kell
fognunk. Egy ember keve-
set tud tenni. De ha só és
kovász módjára mûködnek
az egyházközségek, azért a
környezetükben több do-
log változhat pozitívan.

––  VVaannnnaakk--ee  aazz  eeggyyhháázz--
mmeeggyyééjjéébbeenn  kkeezzddeemméénnyyee--
zzéésseekk  aa  hhaammaarroossaann  mmeegg--
kkeezzddõõddõõ  jjuubbiilleeuummii  SSzzeenntt
PPááll  éévvvveell  kkaappccssoollaattbbaann??  

– Természetesen. Hiszen
egyházmegyénk elõdje, a
Kalocsa-Bács Egyházme-
gye Szent Pál védnöksége
alatt állt. Bács-Kiskun má-
ig címerében õrzi Szent Pál
alakját.

Június 29-én, amikor a
világegyházbanmegnyílik a
Szent Pál év, magam is
meg fogom nyitni Kecske-
méten. Ahogy a Biblia évé-
nek is nagy jelentõséget
tulajdonítunk az egyház-
megyénkben. Nemcsak a
kiállításunkra gondolok.
Diákok számára elkészítet-
tem száz kérdést, amibe a
képviselõtestületek is be-
kapcsolódhattak. Ha 90-et
megfejtenek, kapnak egy
Bibliát. A papoknak pedig
fajsúlyosabb kérdéseket te-
szek fel. Hiszen nekünk hi-
vatalból is kell foglalkozni
Isten szavával, a Szentírás-
sal.

Nemrég nyílt meg a kalo-
csai érseki könyvtárban a
bibliotéka legjelesebb kin-
cseit jelentõ bibliák kiállítása.
A tárlat szeptember végéig a
nagyközönség számára is
megtekinthetõ lesz. Nagy ér-
deklõdés kíséri ezt a Biblia
évére rendezett bemutatót,
melyen több mint száz ritka
példány vált megismerhetõ-
vé. A pazar kincsek tárházá-
nak megnyitását követõen
Julius Janus érsek, vatikáni
nuncius a következõképpen
nyilatkozott lapunknak: 

– Ismert tény, hogy a Szent-
könyv a legelterjedtebb és a
legismertebb írásmû a vilá-
gon. Hitünk szerint Isten fel
akarta tárni önmagát az em-
berek elõtt, önnönmaga ki-
nyilatkoztatásán keresztül.
Ahogy Szent János evangé-
lista tanítja nekünk az evan-
géliumában, kezdetben volt

az Ige, és az Ige testté lett. Is-
ten igéje tehát nem csak egy
közlési eszköz, hanem ahogy
Szent Pál is írja: „Isten szava

eleven és hatékony, áthatóbb
minden kétélû kardnál”... 

– Ez a könyvtár nagyon
szerencsés, hiszen egészen a
13. századtól kezdve õriz

bibliákat, és van köztük
olyan, amely 12 nyelven író-
dott, illetve felbecsülhetetlen
mûvészi értékû. A kiállítás-
nak, amelyet most megcso-
dálunk, nagy aktualitását ad-
ja, hogy Magyarországon a
Biblia évét ünnepeljük, a ka-
tolikus egyház pedig az októ-
berben tartandó püspöki szi-
nódus témájának Isten igéje
az Egyház életében és külde-
tésében címû tematikát vá-
lasztotta. A szinódus a kinyi-
latkoztatást szeretné külön-
bözõ szempontok szerint el-
mélyíteni, remélve az ökume-
nikus, illetve a vallások és
kultúrák közötti párbeszédet
is. Ennek a kiállításnak mind-
nyájunkat bátorítania kell,
hogy olvassuk a Bibliát, hasz-
náljuk fel Isten igéjét az
imádságainkban, a liturgiá-
ban. 

Éljünk Isten igéje szerint! 

– A Biblia születésétõl azt
szolgálja, hogy a mindenko-
ri ember választ kapjon a sa-
ját aktuális problémájára.
Tehát ma, a 21. században
is megtalálhatjuk benne az
aktuális útmutatást. Ez más
írásmûveknél is megfigyelhe-
tõ. Gondoljunk csak az em-
ber alkotta imádságokra.
Vagy más irodalmi mûvekre.
Azért itt van egy nagy kü-
lönbség: a bibliai iratokat
szerintünk a Jó Isten akara-
tából, az emberiség irányítá-
sára hozták létre. Ezek után
mi hisszük azt, hogy a min-
denkori embere képes arra,
hogy az akkori híveknek el-
hangzott prédikációkból –
mert prófétai, tanító, biztató,
jövõt mutató beszédek rögzí-

tésérõl van szó – le tudjuk
vonni mára a mi életünkre
vonatkozó konkrét eligazí-
tást. 

– Gyakran elõkerül a föl-
vetés: miért szentesítjük mi a
Krisztus elõtti iratokat? Kon-
centráljunk csak az Újszövet-
ségre, az evangéliumokra.
De ha magunkat ismerni
akarjuk, elhagyhatjuk-e a
gyermekkor vizsgálatát? Ak-
kor lettünk azzá, amik va-
gyunk. Akkor indultunk el,
formálódtunk valamivé. Per-
sze, hogy a felnõtt korunk ta-
nulmányai, tapasztalatai,
érett értelme szerint rendez-
zük be az életünket. De a
gyerekkorunk örökre rá-
nyomta bélyegét a jelenünk-
re. Ugyanígy van a Bibliával

is. Volt egy gyermekkor, egy
ifjúkor, és abból mi éppúgy
tanulni tudunk, mint az ak-
kori kor embere. Jézus és az
apostolok is támaszkodtak,
hivatkoztak rá. Nem az
Ószövetség a végsõ szó, de
eszünkbe sincs megtagadni.

– Az kérdezik, melyik

szentírási részek táplálják
legjobban a hitemet? János
evangéliuma, mely szerin-
tem a legkiforrottabb könyv.
János a század végi évtize-
dek tanításai után a legtelje-
sebb mélységben átérezte
már – és el is tudta mondani
– Jézus jelentõségét: õ az
élet kenyere, õ a víz, a feltá-
madás. Ha pedig csak egy
mondatot választhatnék, ak-
kor azt mondanám: arról is-
merjen meg mindenki tite-
ket, arról tudják meg, hogy
tanítványaim vagytok, mert ti
szeretitek egymást. Csak egy
mondat és mégis hordozza a
teljes Biblia lényegét, egé-
szét.
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DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkee  aa  ppááppaaii  aauu--
ddiieenncciiáátt  kköövveettõõeenn  kkeerreessttee  ffööll  aa  VVaattiikkáánnii  RRááddiióó  MMaaggyyaarr
SSttúúddiióójjáátt,,  aahhooll  VVeerrttssee  MMáárrttáávvaall  bbeesszzééllggeetteetttt..  EEnnnneekk  aazz  iinn--
tteerrjjúúnnaakk  aa  sszzeerrkkeesszztteetttt,,  rröövviiddíítteetttt  vváállttoozzaattaa  oollvvaasshhaattóó  aazz
aalláábbbbiiaakkbbaann..    

IIddéénn,,  aa  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  ttöörrttéénneellmmii  eeggyyhháázzaakk  áállttaall  mmeegghhiirr--
ddeetteetttt  BBiibblliiaa  éévvéébbeenn  ssookkaann  ffoorrdduullnnaakk  aa  sszzeenntt  kköönnyyvv  ffeelléé..
EEggyy--eeggyy  iillyyeenn  aallkkaalloomm  aazz  úújjrraaffeellffeeddeezzééss  lleehheettõõssééggéétt  kkíínnáálljjaa
aazzookknnaakk  iiss,,  aakkiikk  ggyyaakkrraann  ffoorrggaattjjáákk  aazz  öörröökk  iiggéékkeett  hhoorrddoozzóó
llaappookkaatt..  MMoonnddhhaattjjuukk--ee  aakkttuuáálliiss  iirraattnnaakk  aa  BBiibblliiáátt??  ––  kkéérr--
ddeezzttüükk  ddrr..  TTaarrjjáánnyyii  BBééllaa  pprrooffeesssszzoorrttóóll,,  aa  BBóóccssaa--ZZöölldd--
hhaalloomm--ppuusszzttáárróóll  sszzáárrmmaazzóó  bbiibblliiaa--ttuuddóóssttóóll  KKaallooccssáánn,,  aa
PPaattaacchhiiccsshh  GGyyûûjjtteemméénnyy  mmíívveess  bbiibblliiááiinnaakk  ttáárrllaattmmeeggnnyyiittóójjaa
uuttáánn..  AA  ppüünnkköössdd  eellõõttttii  ccssüüttöörrttöökköönn  XXVVII..  BBeenneeddeekk  ppááppaa  mmaaggáánn--

kkiihhaallllggaattáássoonn  ffooggaaddttaa  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzsstt,,  aa  KKaallooccssaa--KKeeccss--
kkeemmééttii  FFõõeeggyyhháázzmmeeggyyee  éérrsseekkéétt,,  mmeettrrooppoolliittáátt,,  iilllleettvvee  ssee--
ggééddppüüssppöökkéétt,,  BBíírróó  LLáásszzllóó  uurraatt..

AA  BBiibblliiaa--kkiiáállllííttáásstt  JJuulliiuuss  JJaannuuss  éérrsseekk,,  aappoossttoollii  nnuunncciiuuss  nnyyii--
ttoottttaa  mmeegg  KKaallooccssáánn..  AA  ttaalláállkkoozzóó  aallkkaallmmaatt  aaddootttt  aarrrraa  iiss,,
hhooggyy  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt
aallaappííttóójjaa  ttáájjéékkoozzttaassssaa  aa  lleennggyyeell  sszzáárrmmaazzáássúú  ffõõppaappoott  aa
kkeeccsskkeemmééttii  sszzoocciiáálliiss  kköözzppoonnttnnááll  ffoollyyóó  ffeellúújjííttáássii  mmuunnkkáállaattookk--
rróóll,,  aazz  iinnttéézzmméénnyy  pprrooggrraammjjáárróóll,,  aa  mmeeggnnyyiittóó  vváárrhhaattóó
iiddõõppoonnttjjáárróóll..

Vatikáni látogatás A Szentkönyv száz ritka példánya

A Biblia lényege a szeretet

DDrr..  TTaarrjjáánnyyii  BBééllaa

Kunsági Disputa néven
rendezett tanácskozást a na-
pokban a Porta Egyesület,
azzal a céllal, hogy végre
megnyugtató egyezség szü-
lessen a Felsõ-Kiskunság két
települése, Kunbaracs és
Kunadacs katolikus közössé-
ge között a templomharang
kapcsán kialakult vitás kér-
désben. 

A nézeteltérést a két tele-
pülés lakói között az okozza,
hogy a jelenleg Kunadacson
használt harangot anno a

kunbaracsi hívek, családok
adományaiból öntették. Az
érintett települések vezetõi és
egyházi képviselõi megálla-
podtak abban, hogy a
kunadacsi új harangtorony-
ba a két község támogatá-
sával és a Porta Egyesület
anyagi segítségével egy má-
sik harangot öntetnek. En-
nek palástjára egyebek mel-
lett felróják a két település
békevágyát, áldozatvállalá-
sát, testvériségük fontossá-
gát is. 

A béke harangjaA béke harangja

KKéésszzüüll  aa  hhaarraannggttoorroonnyy
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––  ÖÖnn  ddoollggoozzootttt  bbeellggyyóó--
ggyyáásszzkkéénntt,,  nnõõggyyóóggyyáásszzkkéénntt,,
ffooggllaallkkoozzootttt  ddaaggaannaattooss  bbeettee--
ggeekkkkeell..  MMiillyyeenn  ttaappaasszzttaallaattookk
hhaattáássáárraa  iinndduulltt  eell  aazzoonn  aazz
úúttoonn,,  aammiitt  aa  sszzeerrvveezzeett  „„mmiinnõõ--
ssééggii  ééhheezzéésséénneekk””  nneevveezz??    

– Mikrobiológusként felis-
mertem, hogy egy teljesen
egészséges szervezetben a ví-
rusok, baktériumok, gombák
nem tehetnek kárt, tehát ezek
természetét kutatni nem visz
elõbbre az egészség kérdésé-
ben, inkább az okokat kell ke-
resni. Amikor belgyógyász let-
tem, azt tapasztaltam, hogy a
krónikus betegségekben szen-
vedõknek az egyetlen tanács
az volt: tanuljanak meg együtt
élni tüneteikkel. Akkor egyre
inkább azt éreztem, hogy a ki-
váltó okokkal nem foglalko-
zunk.

––  AAmmii  ppeeddiigg  aazz  ÖÖnn  tteeóórriiáájjaa
sszzeerriinntt  mmaaggaa  aa  vviittaammiinnhhiiáánnyy..

– A mai táplálékok nem al-
kalmasak arra, hogy a szerve-
zet vitaminszükségletét kielégít-
sék. Márpedig az öngyógyító
mechanizmus csak akkor tud
mûködésbe lépni, ha meg-
szüntetjük a minõségi éhezést.
Ezt szeretném tudatosítani az
emberekben, hozzásegítve
õket egy teljes élethez.

––  MMiillyyeenn  aa  ffooggaaddttaattááss  aa  kköö--
zzöönnsséégg  kköörréébbeenn??

– A könyv eddig 130 ezer
példányban kelt el, s mintegy
90 ezer ember neve szerepel a
nyilvántartásunkban, akik az
általam javasolt arányokban

és mennyiségben szedik a vita-
minokat. Konkrét javulásokról
több mint 65 ezer pozitív írott
beszámolónk van.

––  EEllééggeeddeetttt  aazz  eerreeddmméénnnnyyeell??
– A vitaminszükséglet meny-

nyiségét és a megfelelõ ará-
nyokat a testsúly, az életvitel és
a szervezet ellenálló képessé-
gének állapota szerint határoz-
tam meg, és a tapasztalatok
azt mutatják, hogy itt jó mun-
kát végeztem. Más tekintetben
viszont elégedetlen vagyok.

––  NNeevveezzeetteesseenn??
– Az információk átadása és

tudatosítása terén. Ezért is in-
dultam újra országos körútra
elõadásommal. Ezeken az al-
kalmakon azt szeretném el-
mondani az embereknek,
hogy mit jelent egészségesnek
lenni, minõségi életet élni. Sze-
retném, ha megértenék, hogy
nem kell belenyugodni abba,
ha egy ereje teljében lévõ férfi
a nap végére elfárad, ha a
gyerek nem tud 30 percnél to-
vább figyelni az iskolában, ha
egy nõnek 40 évesen ráncok
jelennek meg az arcán, vagy
ha a nagypapa krónikus be-

tegségben szenved. Az embe-
reknek egy egészségesen eltöl-
tött élet végén, aggkorban kel-
lene meghalniuk, végelgyen-
gülésben. Az a célom, hogy ezt
minél többen megértsék – még
egészségesen. 

––  TTaappaasszzttaallaattaaii  sszzeerriinntt  hhoo--
ggyyaann  rreeaaggááll  aa  mmáárr  bbeetteeggsséégg--
ggeell  kküüzzddõõ  sszzeerrvveezzeett  aa  „„mmiinnõõsséé--
ggii  ééhheezzééss””  mmeeggsszzüünntteettéésséérree??

– Szerencsés esetben elindul
egy javulás, még szerencsé-
sebb esetben megtörténik a
teljes felépülés. Olykor varázs-
latos dolgok történnek, máskor
semmi. Tudjuk ugyanis, hogy a
betegségek többsége pszicho-
szomatikus eredetû. Ezek meg-
oldásában is nagyon sokat se-
gít, ha a szervezetnek nem kell
felesleges energiákat pazarol-
nia a hiánytünetek enyhítésére,
de a teljes felépüléshez ez nem
mindig elég. A betegséget ki-
váltó lelki okot is kezelni kell.

––  HHooggyy  ffooggaaddjjáákk  mmuunnkkáássssáá--
ggáátt  aazz  eeggyykkoorrii  oorrvvooss  kkoollllééggáákk??

– Egyre több olyan orvossal
állunk kapcsolatban, akinek
törekvése, hogy betegei ne fo-
gyasszanak a feltétlenül szük-
ségesnél több gyógyszert. Én
ezt óriási elõrelépésnek tartom.
Ugyanakkor hatalmas segítség
is számunkra, mert kontrollált
visszajelzésekhez juthatunk
azokról, akik szedik a vitamin-
készítményeinket. 90 ezer em-
ber gondozását ugyanis képte-
len volnék egyedül ellátni. A
koordináció és az információk
áramlása érdekében egyre
több városban nyitunk üzletet
(Kecskeméten ez már megtör-
tént, boltunk a Katona József
tér 6. szám alatt található),
ahol a vitaminok értékesítése
mellett tanácsadással is ren-
delkezésre állunk.

AA  bbeetteeggsséégg  nneemm  mmááss,,  mmiinntt  hhiiáánnyyáállllaappoott,,  vvaaggyyiiss  aazz  eellééggtteelleenn  vviittaa--
mmiinn  ééss  áássvváánnyyiiaannyyaagg--bbeevviitteell  kköövveettkkeezzmméénnyyee..  EEzztt  áállllííttjjaa  ddrr..  LLeennkkeeii
GGáábboorr,,  aakkiinneekk  nneevvéétt  22000033  vvééggéénn  iissmmeerrttee  mmeegg  aa  sszzéélleess  nnyyiillvváánnooss--
ssáágg..  EEkkkkoorr  jjeelleenntt  mmeegg  kköönnyyvvee  CCeennzzúúrráázzootttt  eeggéésszzsséégg  ccíímmmmeell,,  ss  lleetttt
sszziinnttee  aazzoonnnnaall  bbeessttsseelllleerr..  AA  sszzeerrzzõõ  aa  nnaappookkbbaann  KKeeccsskkeemméétteenn  ttaarr--
ttootttt  eellõõaaddáásstt  „„ÉÉllnnii  jjóó!!””  ccíímmmmeell  aazz  eeggéésszzssééggrrõõll  ééss  aannnnaakk  mmeeggõõrrzzéé--
sséérrõõll..  EEkkkkoorr  aaddootttt  iinntteerrjjúútt  llaappuunnkknnaakk  iiss..

Cenzúrázott  egészség
IInn tteerr jjúú   ddrr ..   LLeennkkee ii   GGáábboorr rraa ll

In  memor iam Le i tner  Lász lóKecskemét
bora :

köv id inka

Lehetett volna zon-
gorista. Vagy festõ.
Esetlegk költõ is. –
Másutt, máskor,
másképp.
Közgazdásznak ta-
nult, ezért mégsem
alkotómûvész lett, hanem
igazgató (SZÜV), meg titkár
(Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara). Múlha-
tatlan érdemeket szerzett a
Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület élén (még a rend-
szerváltás elõtt). 

És most meghalt, alig
másfél évvel azután,
hogy nyugállomány-
ba került. Gyógyítha-
tatlanul súlyos beteg-
ségben szenvedett –
a szokásos megfo-

galmazás szerint. 
Ha meg kéne határozni Leit-
ner László „mûfaját”, azt
mondanám: társasági ember
volt, és igazán akkor érezte
magát elemében, ha sokan
vették körül. Igazgatók és po-
litikusok, építészek és festõ-

mûvészek – megtalálta mind-
egyikükkel a hangot. 
Nem tudom, hogy csinálta,
de mindig elegáns volt; képes
volt öltönyben locsolni a virá-
gait a Kard utcában; csokor-
nyakkendõinek a számát ta-
lán maga sem tudta; szom-
batonkénti piacolásáról el-
képzelhetetlen, hogy óriás
csokor virág nélkül érkezett
volna haza.  62 éves volt. –
Sokáig élhetett volna még, de
a sors másképp döntött. Leit-
ner László máris hiányzik…

Kecskemét Önkormányzata
az idén elõször hirdette meg a
Város Bora versenyt, melyen
hét termelõ 12 nedûjét bírálta
el a zsûri. A Kecskemét Város
Bora díjat végül a – három
esztendeje családi vállalko-
záskén alapított – Dimenzió
Borászat kövidinkája érdemel-
te ki.

Örömmel értesítjük, hogy
május 13-án megnyitottuk
Szépség Sziget Fogyasztó és
Alakformáló Szalonunkat,
Kecskemét belvárosában, a
Szabadság tér 3/a alatt.

Szalonunk kialakításánál
elsõdleges szempont volt,
hogy fogyni vágyó vendége-
ink barátságos környezet-
ben, otthonosan érezzék
magukat. Ehhez hívtuk segít-
ségül a feng-shui tudomá-
nyát is. Az intimitásról a 6

fõs öltözõkabin és a korsze-
rûen kialakított zuhanyzó
gondoskodik. A tikkasztó
hõség sem szegheti vendé-
geink kedvét, hiszen klima-
tizált helyiségeinkben dol-
goztathatják le felesleges ki-
lóikat.

A szépülni vágyóknak
ajánlott sokszínû programok
közül így nyár elején a leg-
nagyobb szerepet a GÉPI
FOGYASZTÁS és az ALAK-
FORMÁLÁS kapja. Ezzel a
10 az 1-ben programmal
mindössze egy hónap alatt 6
kiló súlycsökkenés, s ezáltal
2-4 centis méretcsökkenés
érhetõ el.

További szolgáltatásaink:
Álló szolárium 4 in 1 funkci-

óval, (vibrotréner, cel-
lulitkezelés) Spa méregtele-
nítõ lábfürdõ, 3 D mûszem-
pilla, exkluzív sminktetová-
lás, különféle fogyasztó és
kényeztetõ masszázs progra-
mok. A világon legelsõ
99%-os tisztaságú oxigénes
arc és ifjúság megõrzõ rend-
szere található nálunk!

Az Alpha Oxy Spa gépünk
a fogyasztóprogram része-
ként, méregtelenítõ kúra-
ként, stresszoldásként, alvás
elõsegítéseként, tanulás
megkönnyítése érdekében
vagy akár csak teste és lelke
kényeztetésére is alkalmas.

A médiából ismert, so-
kunk számára példaképként
emlegetett személyiségek

körében is közkedvelt ez a
fogyasztó és alakformáló
módszer. Szívesen veszi
igénybe mindenki, hiszen
nagyon kényelmes, ugyan-
akkor hihetetlenül hatékony
is.

A Szépség Sziget Szalo-
nunkban is alkalmazzuk
azokat a feszesítõ és cellulitis
kezelõ programokat, melye-
ket a szalontulajdonos két
közismert barátja, Zimány
Linda és Dukai Regina is
használ szépsége megõrzé-
se érdekében. Mint mond-
ják: „Távozáskor úgy érzem
magam, mintha újjászület-
tem volna!”

Jöjjön el, próbálja ki Ön
is! Minden fogyni vágyót
szeretettel várunk a Szépség
Sziget Fogyasztó és Alakfor-
máló Szalonban!

Mottónk: Karcsú alak, fe-
szes bõr! 

……oonnnnaann  ffooggyyjjoonn,,  aahhoonn--
nnaann  sszzeerreettnnéé……

NNyyiittvvaa::  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaapp--
jjáánn  88--2200  óórrááiigg  

BBeejjeelleennttkkeezzééss::  2200//448877--
88882288,,  7766//  332266--883300

Készüljön velünk a nyárra 
és a bikiniszezonra!

CCíímmzzeetttt::    AA  KKeeddvveess  VVeennddéégg!!
FFeellaaddóó::  

ZZiimmáánnyy  LLiinnddaa,,  DDuukkaaii  RReeggiinnaa



A Kecskemét és Környéke Ál-
talános Ipartestület IPOSZ-
díjjal tüntette ki a közelmúlt-
ban Tarapcsik Sándor arany-
koszorús könyvkötõ mestert,
aki az alábbiakat nyilatkozta
az Alföldi Naplónak:
– 1963 óta ugyanezen a
munkapadon dolgozom. A
szüleim tanítottak, az iskolái-
mat munka mellett végez-
tem. Az azóta eltelt évtizedek
során, ami kitüntetést egy
könyvkötõ mester elérhet, azt
mind megkaptam. Pályám
megkoronázásának tekintem
a most átvett IPOSZ-díjat,
ami az Iparosok Országos
Szövetségének legmaga-
sabb kitüntetése. Tavaly a
helyi polgármesteri hivataltól
kaptam életmûdíjat. Ma már
a fiam vezeti a kötészetünket,
de még én is dolgozom, fi-
gyelve, hogyan irányítja a
céget. És nap mint nap meg-

gyõzõdhetek arról, hogy volt
értelme fejleszteni a mûhelyt,
hiszen nemcsak múltja, jövõ-
je is van a fiam jóvoltából.
– Valamire minden ember
születik. Én ezt a szakmát
tanultam el édesapámtól,
ebben találtam fantáziát.

Nem is akartam sohasem
más lenni. Közben sok fi-
atalnak továbbadtam én
is a könyvkötészet fogása-
it, titkait, arra tanítva
õket, hogy legfontosabb a
pontosság és az igényes-
ség.

Gyenes István, a  Hírös Kertészek Egyesü-
letének elnöke vehette át a Floralia Buda-
pest 2008 Virágünnep – Nemzetközi Ker-
tészeti és Bemutató Vásáron a 100 négy-
zetméter feletti standok fõdíját a kreativ-
itás kategóriában. A kecskemétiek
„bezsebeltek” egy mûvészeti harmadik dí-
jat is. Standjukon a városházát építették
fel a helyi kertészek.

Kitüntetett könyvkötő
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Többféle menübõl és za-
varba ejtõen sokféle fogás-
ból választhatnak mind-
azok, akik betérnek a Szõ-
lõfürt Fogadóba. Az étla-
pon elsõsorban a magya-
ros ételeket helyezték elõ-
térbe – s többek között há-
zias ízesítésû levesek, táj-
jellegû specialitások és
frissek sültek közül választ-
hatunk. A gazdag kínálat-
ban ugyanakkor a wokban
készült ételek és a vegetá-
riánus fogások is megtalál-
hatók.

Hétvégén nincs menü,
helyette a svédasztalon
„roskadozó” 30-40 étel hi-
vatott gondoskodni a
gasztronómiai élvezetek-
rõl. E szolgáltatás ára fel-
nõtteknek 1700, gyerekek-
nek 1100 forint.

Az egyszerre 150 fõ be-
fogadására alkalmas, jól
szekcionálható étterem
egyaránt ideális helyszínéül
szolgálhat üzleti rendezvé-
nyeknek, családi összejö-
veteleknek – ballagá-

soknak, esküvõknek, szüle-
tésnapoknak –, de adott-
ságai osztálytalálkozók le-
bonyolítására szintén al-
kalmasak. Már csak azért
is, mert a házigazdák ma-
ximálisan nyitottak az
egyedi igényû díszítési ötle-
tek megvalósítása iránt.

Aki pedig a jól sikerült
rendezvény után maradna,
az kedvére pihenhet meg a
17 kétágyas, fürdõszobás,
pótággyal kiegészíthetõ,

tévével, hûtõvel felszerelt
szoba egyikében. A garan-
táltan nyugodalmas éjsza-
ka ára tartalmazza a reg-
geli költségét is.

Az elérhetõ árakról és az
udvarias kiszolgálásról a
kora nyári estéken ugyan-
csak meggyõzõdhetünk.
Csütörtök, péntek és szom-
bat este ugyanis nosztalgia
muzsika szavatolja a vendé-
gek önfeledt szórakozását.

SSzzõõllõõffüürrtt  FFooggaaddóó
KKeeccsskkeemméétt,,    

IIssttvváánn  kkiirráállyy  kkrrtt..  2233..,,  
AAsszzttaallffooggllaallááss::  

7766//550055--449900
wwwwww..sszzoollooffuurrttffooggaaddoo..hhuu

Zenés−táncos  estek  
GGaazzddaagg  kkíínnáállaattttaall  ééss  bbaarrááttii  áárraakkkkaall  vváárrjjaa  aa  ccssaallááddiiaass
vveennddééggllááttááss  kkeeddvveellõõiitt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  SSzzõõllõõffüürrtt  FFooggaaddóó..
IItttt  aa  kkoorraa  nnyyáárrii  eessttéékkeenn  nnoosszzttaallggiiaa  mmeellóóddiiáákk  ccsseennddüüllnneekk
ffeell,,  úújjaabbbb  éérrvveett  sszzoollggáállttaattvvaa  aazz  IIssttvváánn  kkiirráállyy  kköörrúúttii  vveenn--
ddééggllááttóóhheellyy  mmiieellõõbbbbii  ffeellkkeerreesséésséérree..

SSzzõõ llõõ ffüürr tt   FFooggaaddóó

Kreatív kertészek



– Az otthoni indíttatás
egyébként is adott volt, hi-
szen édesapám hosszú éve-
ken keresztül gokartozott –
avat be a családi legendári-
um részleteibe a hazai rali
sport reménysége, aki fiatal
kora ellenére már komoly
sportolói múltat tudhat ma-
ga mögött. A mind nagyobb
ívû sportkarrier a roncsder-
bisek vetélkedésén indult.
Majd jött a rali-túra bajnok-
ság, azután a rali sprint ver-
senyek, amelyeken volt,
hogy kategóriájában máso-
dikként intették le, ami az
abszolút számításban a ha-
todik helyhez segítette.

A biztató szárnypróbálga-
tások után az ifjú Boros jog-

gal adta ki magának a pa-
rancsot: irány a legmaga-
sabban jegyzett kategória,
azaz a rali-bajnokság 1. osz-
tálya! Kissé vakmerõ, de fe-
lelõs döntést hozott.

– Semmi máshoz nem ha-
sonlítható az érzés, amikor a
vakuk kereszttüzében oda-
gördülünk a rajtvonalhoz és
nekivágunk a futamnak.

Ilyenkor csaknem egekbe
szökik a versenyzõ adrena-
linszintje – ecseteli az átlag-
ember számára talán nem is

elképzelhetõ
vezetõi él-
ményt.

Mindez foko-
zott fizikai és
szellemi kon-
centrációt igé-
nyel, hiszen
egy-egy futa-
mon óriási

nyomás nehezedik a kanyar-
ról kanyarra, bukkanóról
bukkanóra száguldó autó
vezetõjére. Elkél hát az álló-
képesség. A fiatal Boros
rendszeres futóedzésekkel,
kondizással és természetesen
vezetõi tréningekkel igyekszik
maximálisan felkészülni az
esedékes megmérettetések-
re, ahol a navigátor mellett

biztos társ az 1,6-os Suzuki
Swift is. A 136 lóerõs jár-
gány abban különbözik az
országutakon közlekedõ ha-
sonló modellektõl, hogy két
kipufogóval, hidraulikus ké-
zifékkel, illetve speciális tár-
csafékekkel rendelkezik.

A fiatal versenyzõ szerint
nagyon fontos a biztos és
rendezett családi háttér is a
sikerhez. S persze a profi pá-
lyafutás elképzelhetetlen len-
ne a szponzorok, illetve a tíz
szerelõt, két gumimérnököt
felvonultató Suzuki csapat
hathatós segítsége nélkül.

– Végig szeretnék menni
mind a hét futamon, s ha
kedvezõen alakulnak a dol-
gok, az év végén rajthoz kí-
vánok állni egy nemzetközi
versenyen is Horvátország-
ban. A legfontosabb azon-
ban, hogy tapasztalatokat
szerezzek a legjobbak mezõ-
nyében – vall az idei eszten-
dõ céljául kitûzött tisztes
helytállásról a fiatal tehetség.
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GGééppjjáárrmmûûááttíírrááss  tteelljjeesskköörrûû  
üüggyyiinnttéézzéésssseell!!

– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás 
– okmányok pótlása

– hitelügyintézés 
– személyes okmányok ügyintézése

wwwwww..ggyyoonnggyyiiaattiirrooddaa..hhuu
7700//338844--7755--9966,,  7700//229900--3344--9944

7766//332277--888844

MMiinnõõsséégg,,  
mmeeggffiizzeetthheettõõ  áárroonn!!

MMáárr  iiggeenn  kkoorráánn  mmeeggccssaappttaa  aa  bbeennzziinnggõõzz  aa  kkeeccsskkeemmééttii  BBoorrooss
LLáásszzllóótt..  AA  ffiiaattaall  rraalliiss  uuggyyaanniiss  ggyyeerrmmeekkkkoorraa  nnaaggyy  rréésszzéétt  aa  ccssaa--
llááddii  aauuttóósszzeerreellõõ  mmûûhheellyybbeenn  ttööllttööttttee..  MMiinntt  vvaalllljjaa::  aauuttóóvveerrsseennyy--
zzõõnneekk  sszzüülleetteetttt..

Valóra váló álmok
AAzz   ee ll ssõõ  oosszz ttáá ll yybbaann  aa  kkeeccsskkeemméétt ii   rraa ll ii ss

Zöld Kereszt  
Házi Gondozó Kht.:

Otthoni ápolás, gondozás, házimunka, meleg ebéd házhoz szállítása, 
bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, gyermekfelügyelet igény 

szerint otthon vagy belvárosi irodánkban.

Kecskemét, Jókai u. 34. Tel.: 76/423-711; 70/368-5211


