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Jubileumi látogatás Wadowicében
AA  kkeeccsskkeemmééttii  BBoollddoogg  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarráátt--
ssáágg  KKöözzppoonntt  ééss  ––  aazz  iinnttéézzmméénnyy  nnéévvaaddóójjáánnaakk
lleennggyyeell  sszzüüllõõvváárroossaa  ––  WWaaddoowwiiccee  eeggyyüüttttmmuunn--
kkáállkkooddáássuukk,,  bbaarrááttssáágguukk  ööttéévveess  jjuubbiilleeuummáá--
hhoozz  éérrkkeezzeetttt..  EEbbbbõõll  aazz  aallkkaalloommbbóóll  kkeeccsskkee--
mmééttii  ddeelleeggáácciióó  jjáárrtt  aa  nnaappookkbbaann  lleennggyyeell  bbaa--

rrááttaaiinnkknnááll,,  aa  IIII..  JJáánnooss  PPááll  bbooll--
ddooggggáá  aavvaattáássáánnaakk  éévvffoorrdduullóó--
jjáárraa  rreennddeezzeetttt  nnaaggyysszzaabbáássúú  üünn--
nneeppssééggeenn..  AA  bbaarrááttii  ttaalláállkkoozzóó--
rróóll  rréésszzlleetteess  bbeesszzáámmoollóó  aa  22..  ooll--
ddaalloonn  oollvvaasshhaattóó!!  

Szoboravatás
Kecskeméten, a
Boldog Karol
Wojtyla Ba-
rátság Köz-
pont elõtti té-
ren május 18-
án 15 órakor
avatják fel II. János Pál pápa
bronzszobrát. A meghitt ünnepsé-
gen LLeezzssáákk  SSáánnddoorr, a Magyar Or-
szággyûlés alelnöke (a szobor
adományozója), ddrr..  ZZoommbboorr  GGáá--
bboorr országgyûlési képviselõ, Kecs-
kemét város polgármestere és
RRoommaann  KKoowwaallsskkii, a Lengyel Köz-
társaság rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövete mond ünnepi
beszédet, majd ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,
Kalocsa-Kecskemét érseke szenteli
fel városunk új köztéri szobrát.

Megnyílt a Liza 
Wellness Hotel

Lajosmizse, Alsólajos 47/b
Tel: 76/356-820
www.lizahotel.hu

Mindenkit szeretettel várnak.

IIzzssáákk  eeggyy--
hháázzaaiinnaakk
ppaappjjaaii  iiss  

mmeeggáállddoottttáákk  eezztt
aa  nnaaggyysszzaabbáássúú

rreennddeezzvvéénnyytt..  
FFeellvvéétteellüünnkköönn

JJuuhháásszz
SSáánnddoorrnnéé  

ttáárrssaassáággáábbaann
lláátthhaattóókk..
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– Ez a Wadowicében töltött
néhány nap ugyancsak remek
alkalmat nyújtott a barátságunk
további elmélyítésére. Ewa
Filipiak polgármester asszonnyal
sorra is vettük az ötéves jubileu-
munk kapcsán az együttmûkö-
désünk legfontosabb mérföldkö-
veit, és örömmel állapítottuk
meg, hogy már nem csak egyhá-
zi szinten vannak szoros kapcso-
lataink, közös programjaink. A
kecskeméti és wadowicei fiatalok
között – köszönhetõen az Európa
Jövõje Nemzetközi Gyermek- és
Ifjúsági Találkozónak is – sok ba-
rátság szövõdött. A különbözõ mûvészeti csoportok mellett már

gazdasági téren is vannak sike-
res kezdeményezések, hiszen
egyre több kecskeméti cég kere-
si az együttmûködési lehetõsége-
ket lengyel barátainkkal. Ven-
déglátóink nagy örömmel fo-
gadták a hírt, hogy május 18-
án, 15 órakor felavatjuk II. János
Pál pápa mellszobrát az intézmé-
nyünk elõtti téren, ami Lezsák
Sándor, az országgyûlés alelnö-
ke jóvoltából készülhetett el.
Wadowice megtiszteltetésnek ve-
szi, hogy újabb emléket állítunk
pápai szülöttének.

A delegációnk tagja volt Kecs-

kemét új plébá-
nosa, dr. Jeney
Gábor, aki elõ-
ször találkozha-
tott Wadowice
szintén újonnan
beiktatott plébá-
nosával, Ks.
Stanislaw Jaœ-
kowiec-csel. La-
punknak el-
mondta, hogy
igen nagy meg-
tiszteltetés volt
számára ez a lá-
togatás, és
számtalan szép
élménnyel gaz-
dagodott. Külö-
nösen a II. János Pál pápa bol-
doggá avatásának elsõ évfor-
dulója alkalmából megtartott
szentmise és az azt követõ kör-
menet maradt számára emléke-
zetes. Valamint a Krakkóban tett

látogatás, amelynek során
megtekinthették egy kápolná-
ban II. János Pál pápa vér-
ereklyéjét, valamint a püspöki
palotában az emlékkiállítást.
DDrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr elárulta, hogy
wadowicei plébános kollégáját
meghívta Kecskemétre, egy vi-
szontlátogatásra, ami reményei
szerint még ezen a nyáron meg-
valósulhat. A lengyelországi út-
nak köszönhetõen talán egy régi
álma is valóra válhat, s a Nagy-
templom egy II. János Pál pápa
ereklyével gazdagodhat. Dr. Bá-
bel Balázs érsek közvetítésével
már jelezte ezt az igényüket
Stanislaw Dziwisz krakkói bíboros
felé, s kedvezõ válasz esetén ha-
marosan a hívek is megcsodál-
hatnak egy valódi pápai ereklyét
szeretett templomukban. 

Jubileumi látogatás lengyel barátainknál
AA  kkeeccsskkeemmééttii  BBoollddoogg  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ééss  aazz  iinnttéézz--
mméénnyy  nnéévvaaddóójjáánnaakk  lleennggyyeell  sszzüüllõõvváárroossaa,,  WWaaddoowwiiccee  mmoosstt  üünnnneeppllii
aazz  eeggyyüüttttmmuunnkkáállkkooddáássuukk  ééss  bbaarrááttssáágguukk  ööttööddiikk  éévvffoorrdduullóójjáátt..  AA
kkeeccsskkeemmééttiieekkeett  mmeegghhíívvttáákk  aa  lleennggyyeell  tteessttvvéérrvváárroossbbaa,,  hhooggyy  kköözzöösseenn
üünnnneeppeelljjéékk  mmeegg  mmáájjuuss  eelleejjéénn  IIII..  JJáánnooss  PPááll  ppááppaa  bboollddooggggáá  aavvaattáá--
ssáánnaakk  éévvffoorrdduullóójjáátt..  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  vveezzeettõõjjee  iiss
rréésszztt  vveetttt  aa  llááttooggaattáássoonn,,  aazz  aalláábbbbiiaakkaatt  nnyyiillaattkkoozzvvaa  llaappuunnkknnaakk::

TTíízzeezzeerr  eemmbbeerr  vveetttt  rréésszztt  aa  wwaaddoowwiicceeii  kköörrmmeenneetteenn,,  aammeellyyeett  IIII..  JJáánnooss
PPááll  ppááppaa  bboollddooggggáá  aavvaattáássáánnaakk  eellssõõ  éévvffoorrdduullóójjáánn  sszzeerrvveezztteekk

HHóóddoollaatt  aa  nnaaggyy  ppááppaa  eerreekkllyyééjjee  eellõõtttt::  EEwwaa  FFiilliippiiaakk,,
WWaaddoowwiiccee  ppoollggáárrmmeesstteerree  ééss  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  

aa  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa  HHáázz  iiggaazzggaattóójjaa

DDrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr  pplléébbáánnooss  eeggyyüütttt  mmiisséézzeetttt  JJaann  SSkkooddoonn  kkrraakkkkóóii
hheellyyeetttteess  ppüüssppöökkkkeell

TTiisszztteellggééss  aa  ppááppaa  wwaaddoowwiicceeii
sszzoobbrraa  eellõõtttt

KKeezzddõõddiikk  aa  pplléébbáánnoossookk  ppáárrbbeesszzééddee..  JJoobbbbrróóll  ddrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr,,  
aa  kkéépp  bbaall  oollddaalláánn  MMiieecczzyyssllaaww  BBiizziioorr  eessppeerreess  aattyyaa,,  

kköözzééppeenn  IIrreennaa  LLeessnniikkoowwsskkaa  ttoollmmááccss
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NNAAGGYYSSZZÍÍNNHHÁÁZZ

KKooccssiiss  LL..  MMiihháállyy  ––  CCsseekkee  PPéétteerr::  

ÚÚjjvviilláágg  PPaassssiióó  

passiójáték

r.: Cseke Péter

TToollccssvvaayy  LLáásszzllóó  ––  MMüülllleerr  PPéétteerr  

––  BBrróóddyy  JJáánnooss::  DDooccttoorr  HHeerrzz

musical

r.: Szerednyey Béla

RRaayy  CCoooonneeyy::  PPáárraattllaann  ppáárrooss  ––  bohózat

r.: Cseke Péter 

WW..  SShhaakkeessppeeaarree::  AA  vviihhaarr  ––  színmû

r.: Bagó Bertalan

NNéémmeetthh  VViirráágg::  MMááttyyááss  kkiirráállyy mmeessééjjee
mesejáték

r.: Porogi Dorka eh.
HHeellttaaii  JJeennõõ::  NNaaffttaalliinn

bohózat
r.: Cseke Péter

KKEELLEEMMEENN  LLÁÁSSZZLLÓÓ  KKAAMMAARRAASSZZÍÍNNHHÁÁZZ
BBrreecchhtt::  IIII..  EEddwwaarrdd

királydráma
r.: Zsótér Sándor

CC..  GGoollddoonnii::  CChhiiooggggiiaaii
ccsseetteeppaattéé  – vígjáték
r.: Rusznyák Gábor

VViittéézz  MMiikkllóóss--VVaaddnnaaii  LLáásszzllóó::  MMeesseeaauuttóó
zenés játék

r.: Benedek Miklós

RRUUSSZZTT  JJÓÓZZSSEEFF  SSTTÚÚDDIIÓÓ  SSZZÍÍNNHHÁÁZZ
KKaaffffkkaa  MMaarrggiitt::  HHaannggyyaabboollyy

apáca-történet
r.: Réczei Tamás

PPiieerrrree  NNoottttee::  KKéétt  nnéénnii,,  hhaa
eelliinndduull

groteszk játék
r.: Verebes István

VVaassáárrnnaappii  ggyyeerreekkeekk  ––  családregény
r.: Réczei Tamás

A 2012/13−as színházi évad terve

BÉRLETEZÉS: A régi bérlõk helyeit 2011. június 29-ig tartjuk! A határidõ lejárta után a megmaradt helyek értékesítésre kerülnek! 
2012. MÁJUS 22-TÕL JÚNIUS 29-IG 

Nyitva tartás: május 22-tõl május 31-ig: kedd-péntek 9-19 óráig, szombat-vasárnap elõadások elõtt két órával 
június 1. – június 29-ig: hétfõ-péntek 9-18 óráig  

Nyitva tartás: augusztus 22-tõl szeptember 21-ig: hétfõ-péntek  9-18 óráig
A bérletek megvásárolhatók a SZÍNHÁZ SZERVEZÉSI- ÉS JEGYIRODÁJÁBAN:

Kecskemét, Katona József tér 5. Telefon: 76/501-174, 501-177, jegyiroda@kecskemetikatona.hu; www. kecskemetikatona.hu

A darab elsõ olvasópróbája
rendhagyó módon sajtótájékoz-
tatóval kezdõdött, ahol Cseke Pé-
ter a pálos rend történetének leg-
dicsõségesebb fejezetét elevení-
tette fel. – Százhuszonhat pálos
szerzetes vett részt az Újvilág fel-
fedezésében 1492-ben. Õket,
Mátyás királytól Izabella spanyol
királynõ rendelte Kolumbusz mel-
lé azzal a feladattal, hogy tartsák
a bátor hajósokban a lelket, és
terjesszék a hitet a távoli földré-
szen. A magyar pálosok megha-
tározó szereplõi voltak az Újvilág
történetének, úgy is mint az euró-
pai kultúra és mûveltség terjesztõi
– emelte ki a direktor. 

CCsseekkee  PPéétteerr elmondta: az Újvi-
lág Passió így egyszerre jellegze-
tesen magyar, ugyanakkor a világ

felé kinyíló ablak. Ehhez hozzájá-
rul az is, hogy Kocsis L. Mihály, a

szövegkönyv írója Hadnagy Bálint
1511-bõl származó, eredetileg
pálos rovásírással magyarított
passiószövegét használta alap-
anyagként. 

A Passió keretjátékának alap-
vetõ konfliktusa szerint a katonák
kincsekért jönnek az Újvilágba,
míg a velük tartó szerzetes papok

kincseket visznek oda: a keresz-
tény hitet, Krisztus igazságát. Ezt

akarják megismertetni a bennszü-
löttekkel, akik kíváncsisággal ke-
vert félelemmel, ugyanakkor
mégis egyfajta gyermeki nyíltság-
gal tekintenek a jövevényekre. Az
atyák pedig elmesélik nekik Isten
fiának halálát és feltámadását, a
bûnátvállalás és az öröklét misz-
tériumát. Ehhez a színjátszás esz-
közeit használják fel, így elevení-
tik fel a szenvedéstörténetet. 

– Reményeink szerint ez a cso-
dálatos természeti környezet
minden évben helyszíne lesz a
Passiónak, és a Mária-kápolna
hamarosan turistákat vonzó kul-
tikus hely lesz – tette hozzá az
igazgató.

Az elõadás fõvédnöke: Dr. Bá-
bel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
érseke. Védnökök: Mák Kornél
Kecskemét városának alpolgár-
mestere, dr. Jeney Gábor plébá-
nos, Lévai Jánosné önkormány-
zati képviselõ, Feczák László szer-
vezõlelkész, paróchus, Szered-
nyey Béla Jászai-díjas színmû-
vész, Deutschné Sipos Irén, a Ho-
tel Uno igazgatója, az Alföld Ide-
genforgalmáért Alapítvány kura-
tóriumi elnöke.

Újvilág Passió a Mária−kápolnánál
RReennddhhaaggyyóó  mmóóddoonn  aazz  AArrbboorrééttuumm  ffááii  aallaatttt,,  nnyyííllóó  ttaavvaasszzii  vviirráággookk  kköözztt  kkeezz--
ddõõddtteekk  eell  aa  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz  lleeggúújjaabbbb  ddaarraabbjjáánnaakk  pprróóbbááii..  AA  ggyyöö--
nnyyöörrûû  ppaarrkk  lleesszz  aa  hheellyysszzíínnee  uuggyyaanniiss  aa  tteeááttrruumm  nnyyáárrii  bbeemmuuttaattóójjáánnaakk,,  aazz  ÚÚjj--
vviilláágg  PPaassssiióónnaakk..  AAzz  AArrbboorrééttuumm  eeggyyhháázzii  tteerrüülleettéénn,,  aa  MMáárriiaa--kkááppoollnnaa  ttöövvéé--
bbeenn  áállll  mmaajjdd  aazz  aa  sszzíínnppaadd,,  mmeellyyeenn  jjúúnniiuuss  88--áánn  ééss  99--éénn  mmeeggeelleevveenneeddiikk  aazz
ÚÚjjvviilláágg  PPaassssiióó  ttöörrttéénneettee..  AA  sszzaabbaaddttéérrii  eellõõaaddááss  rreennddeezzõõjjee  CCsseekkee  PPéétteerr,,  aa
sszzíínnhháázz  ddiirreekkttoorraa,,  aakkii  hhaaggyyoommáánnyytteerreemmttõõ  sszzáánnddéékkkkaall  llááttootttt  mmuunnkkááhhoozz..
CCéélljjaa  uuggyyaanniiss  aazz,,  hhooggyy  iinnnneennttõõll  kkeezzddvvee  mmiinnddeenn  nnyyáárroonn  lláátthhaassssaa  aa  kköözzöönn--
sséégg  aa  PPaassssiióó  ttöörrttéénneettéétt  aazz  11771188--bbaann  ééppüülltt  kkááppoollnnaa  lláábbáánnááll..  
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Együtt, egymásért

– Az elsõ alkalommal még csak
néhány bográcsban rotyogtak a
különbözõ tésztaételek, most pe-
dig már százan neveztek a fõzõ-
versenyre – érzékelteti az érdeklõ-

dés növekedési ütemét JJuuhháásszz
SSáánnddoorrnnéé. – Tavalyelõtt döntöt-
tünk úgy Prikkel Lacival, a Vino ét-

terem tulajdonosával, hogy in-
kább jelentõsebb áldozatokat,
szervezõ munkát vállalva, egy
olyan városi rendezvénnyé tesszük
ezt a majálist, amely jó lehetõsé-
get kínál az izsáki embereknek a
barátkozásra, kikapcsolódásra.

Ebben a gazdasági krízisben ren-
geteg a gondok-bajok szülte fe-
szültség, amit ha megoldani nem

is, de feloldani, feledtetni egy ki-
csit, jó alkalom egy ilyen sokszínû

rendezvény. A lényeg, hogy tudja-
nak együtt lenni az emberek, örül-
ve a finom ételeknek, italoknak, a

programoknak és
egymásnak.    
Persze, ma már
nem csak az izsáki-
aknak kínál él-
ményt ez a nagy-
szabású rendez-
vény, hiszen kis ha-
zánk minden tájá-
ról – sõt határain-
kon túlról is – ér-
keztek látogatók a
mostani majálisra.
A rendezvény hír-
nevét kétségtelenül

a jelleget adó Izsáki Házitészta
Kft. remek száraztészta termékei
alapozták meg, amelyek két évti-
zede megtalálhatók az ország
szinte minden élelmiszer üzleté-
ben. Sõt, a hagyományokat kö-
vetve, nagymamáink receptjei
alapján készülõ, kiváló minõségû
és ízû izsáki tészta méltán egyre
népszerûbb külföldön is. Ma már
hat országba szállít termékeibõl
ez a sikeres családi vállalkozás. 

Hagyománytisztelet

– Nem terveztünk mi meg a ren-
dezvényt, de a híre nagyon gyor-
san terjedt a tészta majálisunk-
nak, így ma már külhoni szaká-
csok is forgolódnak a bográcsok
körül – mondja a fõszervezõ,
PPrriikkkkeell  LLáásszzóó, a Vino étterem tu-
lajdonosa. – A programot igye-
keztünk úgy összeállítani, hogy
mindenki (a családok apraja és
nagyja egyaránt) találjon kedvé-
re valót. Így a fõzõverseny, a
tésztamustrák és kóstolók mellett
többek között röplabda kupa, or-
szágos körfutó verseny, illetve ki-
állítás, bábszínház, kabaré, vá-
sári komédia, játékudvar, népze-
nei és néptáncbemutatók, kon-
certek (az X-faktoros Kováts Verá-
val, Baricz Gergõvel és a
megasztáros Rúzsa Magdival)
szórakoztatták a nagyérdemût.

(folytatás az 5. oldalon)

Izsáki Tészta Majális

Hatalmas érdeklődés, kitűnő hangulat
VVaallóósszzíínnûûlleegg  sseennkkii  sseemm  sseejjtteettttee  nnééggyy  eesszztteennddõõvveell  eezzeellõõtttt,,  aazz  iizzssáákkii  VViinnoo
éétttteerreemm  uuddvvaarráánn  ––  aahhooll  öösssszzeeggyyûûlltt  aa  hheellyyii  vváállllaallkkoozzóókk  eeggyy  sszzûûkk  kköörrûû  bbaa--
rrááttii  ttáárrssaassáággaa  ttéésszzttaa  éétteelleekkeett  ffõõzznnii  ––,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  ssiikkeerreess  ffeesszzttiivvááll  sszzüüllee--
ttéésséénnééll  bbáábbáásskkooddnnaakk..  ÁÁmm  aa  kköövveettkkeezzõõ  éévveekkbbeenn  aazz  éérrddeekkllõõddééss  oollyyaann
nnaaggyy  lleetttt  ee  rreennddeezzvvéénnyy  iirráánntt,,  hhooggyy  hhaammaarroossaann  mmáárr  ccssaakk  aa  vváárrooss  ffõõtteerréénn
fféérrtt  eell  aa  ffaakkaannáállffoorrggaattóó,,  sszzóórraakkoozzóó  eemmbbeerreekk  ssookkaassáággaa..  AAzz  iiddeeii  IIzzssáákkii
TTéésszzttaa  MMaajjáálliiss  ppeeddiigg  mmiinnddeenn  eeddddiiggii  vváárraakkoozzáásstt  ffeellüüllmmúúllvvaa,,  ssookk--ssookk  sszzíí--
nneess  pprrooggrraammoott  kkíínnáállóó,,  oorrsszzáággooss  ffiiggyyeellmmeett  kkeellttõõ,,  nnaaggyyoonn  hhaanngguullaattooss  kkaa--
vvaallkkááddddáá  tteerreebbééllyyeesseeddeetttt..  MMééllttóó  tteessttvvéérree  lleetttt  aazz  õõsszzii  ––  iimmmmáárr  aaggggaassttyyáánn
kkoorrúú  ––  IIzzssáákkii  SSáárrffeehhéérr  NNaappookk  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaattnnaakk..  EEhhhheezz  ppeerrsszzee  hhoozz--
zzáájjáárruulltt  aazz  iiss,,  hhooggyy  eezz  aa  sszzéépp  kkiisskkuunnssáággii  vváárrooss  mmaa  mmáárr  lleeggaalláábbbb  aannnnyyii--
rraa  hhíírreess  aa  JJuuhháásszz  ccssaalláádd  IIzzssáákkii  HHáázziittéésszzttaa  KKfftt..--jjéénneekk  tteerrmméékkeeiirrõõll,,  mmiinntt  aa
ttéérrsséégg  hhaaggyyoommáánnyyooss  bboorraaiirróóll..

JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé
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(folytatás a 4. oldalról)
Ahogy a programok szervezése-
kor, úgy a kirakodóvásárt tekintve
is törekedtünk a tradíciókra, az ér-
tékekre összpontosítani, a népmû-
vészeti kínálatot preferálva. A ha-
gyománytiszteleten van a hang-
súly akkor is, ha arra gondolunk,
hogy milyen egyszerû, de remek
ízû ételféleségeket tudtak készíteni
a parasztcsaládok, pásztorembe-
rek századokon át, a maguk szû-
kös lehetõségeivel, ám gazdag
ötletekkel. Lenyûgözõ, hogy egy
kis lebbencsbõl, tarhonyából, né-
mi szalonnából milyen fejedelmi
ételeket fõztek, s ezt a tudományu-

kat megõrzendõ értéknek, hagyo-
mánynak tartjuk, amit az Izsáki
Tészta Majális is szolgálni hívatott.
Ugyanakkor napjaink igényeirõl
sem feledkezve meg, egy külön
udvart hoztunk létre, ahol bio éte-
leket és italokat kóstolhattak, ter-
mészetes alapanyagokból készült
kozmetikumokat ismerhettek és
vásárolhattak meg az érdeklõdõk. 

A világbajnok 
tésztahídja

Nagy érdeklõdés kísérte az idei
majálison SSáánnddoorr  PPéétteerr beszá-
molóját és bemutatóját, aki

aranyérmet nyert
nemrég Kanadában,
a Reccs 2012. Tész-
tahíd Építõ Világbaj-
nokságon. Az izsáki
tésztából – több mint
hétszáz szál spagetti-
bõl – készült hídja
384 kilogramm teher
alatt tört csak össze.
Persze, ne úgy kép-
zeljük el, hogy a
boltban egy csomag
tésztát vett, mielõtt
Kanada felé irányt
vett. Juhász Zsolt se-
gítségével sokat kí-

sérletezett elõtte a fiatal mér-
nökhallgató azon – az Izsáki
Házitészta Kft. korszerû üze-
meiben –, hogy milyen össze-
tételû, minõségû, de emberi
fogyasztásra is alkalmas spa-
gettibõl épített szerkezet bírja
el a legnagyobb terhelést.
Az élménybeszámolóból kide-
rült, hogy a tészta minõsége
mellett a ragasztóanyagon áll
vagy bukik egy ilyen világbaj-
nokság. Ebben Pásztor József,
a nyíregyházi Spedem Kft.
igazgatója sok segítséget nyúj-
tott a fiatal bajnoknak. A 17
éve ipari ragasztó és csiszoló

anyagok kereskedelmével, il-
letve a hozzájuk kapcsolódó
technológiák fejlesztésével
foglalkozó vállalkozás vezetõje
ugyancsak részt vett az Izsáki
Tészta Majálison, és lapunk-
nak elmondta:
– Amikor a mûszaki tanszékrõl
felhívtak, hogy segítsek a vi-
lágbajnokságra készülõ csa-
patnak, egy érdekes kihívás-
nak tûnt az egész. Hiszen ha-
talmas az áruskálánk, de olyan
igénnyel még senki sem ko-
pogtatott be hozzánk, hogy
spagetti szálakat akar nagyon
erõsen összeragasztani. El-

kezdtünk kísérletezni, és egy
éven át sok vizsgálatot, elem-
zést végezve végül megkompo-

náltunk egy olyan
összetételû ragasz-
tót, amelyik a cél-
nak legjobban
megfelel. Örülök,
hogy a segítsé-
günkkel sikerült
Péternek világbaj-
nokságot nyernie,
s le a kalappal az
Izsáki Házitészta
Kft. remek termékei

elõtt. Tetszik ennek a majális-
nak a családias hangulata, ha
tehetem, jövõre visszatérek.

Remek italokat kínálva

Az Izsáki Tészta Majálison ez al-
kalommal is megkóstolhatták a
Royalsekt Zrt. finom italait a
résztvevõk. Negyedik éve mû-
ködteti a tõsgyökeres izsáki
Ungor család Európa második
legnagyobb borászati üzemét, a
Royalsekt Zrt.-t. A szõlõvel, bor-
ral való foglalkozás régi hagyo-
mány a famíliában. 

A borászat megvásárlása után
komoly fejlesztésekbe kezdtek az
Ungor fivérek, melynek eredmé-
nyeként a közismert és kedvelt
Adrenalin energiaitalukhoz ha-
sonlóan igen gyorsan megjelen-
tek boraikkal, pezsgõikkel is a
nagy üzletláncok polcain, de a ki-
sebb üzletek kínálatából sem hiá-
nyoznak italaik. Közben Francia-
országban ezüstérmet nyertek
Szent István muskotályos pezsgõ-
jükkel, tavaly pedig a Syngenta
Borversenyen aranyéremmel is-
merték el Szent István Extra Dry
terméküket. Pezsgõik és boraik
tehát valóban királyi minõségûek,
amikkel örömmel koccinthatunk
a negyedik Izsáki Tészta Majális
nagyszerû sikerére.

PPrriikkkkeell  LLáásszzllóó
ffõõsszzeerrvveezzõõ

AA  vviilláággbbaajjnnookkii  hhíídd

PPáásszzttoorr  JJóózzsseeff,,  SSáánnddoorr  PPéétteerr  ééss  JJuuhháásszz  ZZssoolltt

AA  ffuuttóóvveerrsseennyy  ggyyõõzztteesseeii

AA  rreemmeekk  iizzssáákkii  ppeezzssggõõ  
nneemm  ccssaakk  iinnnnii  jjóó......
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A Júlia Malom Kft. egy
2005-ben alapított magyar-
német családi vállalkozás.
Három, évtizedes tapaszta-
lattal rendelkezõ malomipa-
ri vezetõ fogott össze, hogy
az ország közepén (Kunszál-
láson, Kecskemét közelé-
ben, az M5-ös autópálya
mellett) létrehozzon egy ha-
tékony üzemet a magyar és
a nemzetközi élelmiszeripar
számára. 

Elsõ lépésként 2005 no-
vemberében átadásra került
egy 220 t/24 óra feldolgo-

zó kapacitású malom, me-
lyet rá egy évre követett egy
napi 100 tonna durumbúza
õrlésére megépített üzem. A
beruházási folyamatot
2008.-ban egy 250 t/24
óra búzaõrlésre alkalmas
malom követte. 

Ezzel a Júlia Malom Kft. –
a jelenlegi összesen 570
t/nap õrlési kapacitásával –
felzárkózott a hazai malmok
élvonalába, õrlõkapacitása
évente 170 ezer tonna étke-
zési, illetve durum búza fel-
dolgozását teszi lehetõvé. 

Mindhárom malom meg-
építése során a világ legfej-
lettebb technológiáit alkal-
mazták, ötvözve a hazai
igényeknek való megfelelés-
hez szükséges, hagyomá-
nyos magyar õrlési eljárá-
sok pozitív elemeivel.

A beszerzés, a feldolgozás
és értékesítés teljes folya-
matát ISO 22000:2005 mi-
nõségbiztosítási rendszer
segíti.

Termékeik: Tésztaipari
durum dara (TDD), durum
simaliszt (DSL), tésztaliszt

(TL-50), BL-40 fehérliszt, fi-
nomliszt (BL-55), BL-65 bú-
zaliszt, fehér kenyérliszt (BL-
80), félfehér kenyérliszt (BL-
112), keksz és ostyaipari
céllisztek

Kiszerelés: ömlesztve, big-
bag-ben, ill. 25-, 30-, 50
kg-os egységekben, szele-
pes papírzsákban.

Szállítás: az ömlesztett
lisztet korszerû tartályko-
csikkal, a zsákos és big-
bag-es termékeket hátfalas
teherautókkal juttatják el a
felhasználókhoz.

Isten malmai lassan őrölnek – 
a kunszállásiaké viszont istenien!
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Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

Térségünkben Az év rendõre –
bûnügyi kategóriában – dr. Hajdú
László lett, míg Csonka Károly
Szent György Érdemjelet kapott a
belügyminisztertõl. A fõkapitányság
vezetõje a rendõrök védõszentjét
ábrázoló háromdimenziós üvegke-
rámia plakettet adott át több or-
szággyûlési képviselõnek és pol-
gármesternek. A Bács-Kiskun Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság címere
emléktárgyat vehette át Farkas P.
József, a Porta Egyesület alapítója,
a Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központ igazgatója.

A fõkapitányság a szakmailag
legkiemelkedõbb munkát végzõ

munkatársakat évente Az év szak-
embere cím elismerésben részesíti,
10 kategóriában. Az idén Vígh An-
tal alezredes, Nagy Miklós õrnagy,
Vad Péter fõtörzsõrmester, Csákiné
Tímár Andrea õrnagy, Szekeres Sza-

bolcs zászlós, Polgár Sándor törzs-
zászlós, Gál Bernadett fõtörzsõr-
mester, Veréb József százados,
Greskó Diána százados és Fang Er-
zsébet Terézia közalkalmazott vehet-
te át ezt az elismerést, a szakterüle-
tén végzett kiváló teljesítményéért.

A Petõfi Lap- és Könyvkiadó Kft.,
valamint a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság által közösen
alapított, az „Év Bács-Kiskun Me-
gyei Rendõre” szakmai díjat Farkas
Attila törzszászlós, míg az „Év Bács-
Kiskun Megyei Rendõre Közönség-
díjat” Stix Attila õrnagy nyerte el.

A kecskeméti Porta Egyesület a ci-
vil és egyházi mozgalmak segítésé-
ért a Remény Szövetsége díjban ré-
szesítette Ruzsinkó Zsolt törzszász-
lóst, a Keceli Rendõrõrs körzeti
megbízottját, valamint a Kecskemé-
ti Rendõrkapitányság állományából
Varga László törzszászlóst.

Szent György napi elismerések
AAhhooggyy  oollyy  ssookk  éévvee  mmáárr,,  mmoosstt  iiss  üünnnneeppeelltteekk  aa  mmaaggyyaarr  rreennddõõrröökk  vvééddõõ--
sszzeennttjjüükk  nnéévvnnaappjjáánn,,  áápprriilliiss  2244--éénn..  AA  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  RReennddõõrr--ffõõkkaa--
ppiittáánnyyssáággoonn  ááttaaddttáákk  aazz  éévv  rreennddõõrree  eelliissmmeerréésseekkeett  ééss  sszzáámmooss  eeggyyéébb  kkii--
ttüünntteettéésstt,,  jjuuttaallmmaatt  aa  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  nnaappii  rreennddeezzvvéénnyyeenn,,  ééss  ttööbbbb  ttuuccaatt
rreennddõõrrtt  lléépptteetttteekk  eellõõ  ssoorroonn  kkíívvüüll..

DDáávviidd  KKáárroollyy  ddaannddáárrttáábboorrnnookk,,  mmeeggyyeeii  rreennddõõrrffõõkkaappiittáánnyy  
ééss  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  aallaappííttóójjaa

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT
Építõipari vállalkozás,

tüzelõ- és építõanyag kereskedelem
Telephely: Izsák, Sárfehér Major 

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

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), 

Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél 
Tartós Befektetési Betétszámlán

legalább 500.000 Ft elhelyezésével

A betét 5 év után kamatadó-mentes. 
Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja. 
A kamat a jegybanki alapkamathoz kötött.
Jelenlegi (adómentes) betéti kamatok éves  7,2-7,5%.  
Összeghatár felett további kamatprémium

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

Lekötés nélküli betétek
A jegybanki  alapkamat + 0,75% éves kamat együttese,
jelenleg 7,75%. 
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat  együttese,
jelenleg éves 8,25%. 
Egy  éves lekötésû betétek 
A jegybanki alapkamat + 1,75% kamat  együttese, 
jelenleg éves 8,75%. 

Szinvonalas kamatok 1,3,4,7,13 havi lekötésekre bankszámlán 
és betétkönyvben.

Netb@nk vagy Elektra  internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya.

Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.
Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
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SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
MMeennyyaasssszzoonnyyii--,,  mmeennyyeeccsskkee--  ééss

kkoosszzoorrúússlláánnyyii  rruuhháákk  bbéérrllééssee,,  eellaaddáássaa

Egyéni elképzelést is megvalósítunk!
MÉRETES

SZABÓSÁGUNKBAN:
egyénre szabottan készült
alkalmi ruhák, kosztümök,

férfi öltönyök.

Szeretettel várjuk 
régi és új ügyfeleinket!

„Piros pünkösd napján mindenek újulnak,
A kertek, a mezõk virágba borulnak.”

Pünkösdi
mulatság

az Új
Tanyacsárdában

2012. május 27-28.

Ünnepi ebédmenü ára:
4.950 Ft/felnõtt,  3.500 Ft/gyermek (4-14 éves korig)

+ ajándék: a programokon való részvétel
PPrrooggrraamm::

10 órától kézmûves programok a kicsiknek, 
virágfejdísz-készítés

Pünkösdi király- és királynéválasztás
Májusfa kidöntése

Kocsizás, méneshajtás és lovasbemutató

TTaannyyaaccssáárrddaa  KKfftt..
Tel.: 76/356-010 Fax: 76/356-576

tanyacsarda@tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu

PPÜÜNNKKÖÖSSDDII  MMEENNÜÜ:: Kapros-tejszínes spárgaleves
SSüülltteessttáálloonn::

Köményes sertéscsülökhús párolt hordós káposztával
Harcsafilé roston petrezselymes újburgonyával

Csirkemell sajtos-szezámmagos bundában párolt rizzsel
Túrós palacsinta szedermártással

A Lestár tér 2. szám alatt  találha-
tó egy esztétikus ajándék üzlet,
ahol a jellegzetes édességek és
italok mellett sokféle népmûvésze-
ti ajándéktárgyat, kézimunkát,
porcelánt kínálnak a hazai és kül-
földi vendégeknek. Itt minden
korosztály megtalálja – ballagá-
sokra, esküvõkre, névnapokra,
születésnapokra, baráti összejö-
vetelekre – azt a kecskeméti jelle-
gû ízléses ajándékot, emléktár-
gyat, amivel szeretteit meglepheti. 

Kedves vásárlóikat az alábbi idõ-
pontokban várják a Senatorban:
Hétfõtõl péntekig 10-tõl 18 óráig,
szombaton 10-tõl 13 óráig.

Senator – a belváros szívében
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Ismét a régi segítõk, a kecskeméti
Free Line Kft. szakemberei dolgoz-
tak a Boldog Karol Wojtyla Barát-
ság Központ népkonyhájának és
közösségi tereinek felújításán.

A szigorú higiéniai szabályok-
nak természetesen az elesett em-
bereket felkaroló intézmény is
eleget tesz, amihez rendszeres
szakipari segítséget adnak a Free
Line Kft. szakemberei. Király Jó-
zsef, a cég ügyvezetõje – a Kecs-
keméti Városszépítõ Egyesület el-
nöke – lapunknak elmondta,
hogy ez alkalommal vakolási,

csempézési és festési munkákat
végeztek dolgozóik a Boldog Já-
nos Pál pápa szobrának ünnepi
avatására készülõdõ barátság
központ konyháján és közösségi
helyiségeiben.

Ezt megelõzõen Király József
városatya a szegény családok
sokrétû támogatására szervezõ-
dött intézményben Kecskemét
mûvészeti és sportéletérõl beszél-
getett a gondozottakkal, majd –
ahogy az elmúlt hónapokban
több esetben is – vendégül látta
õket egy finom ebédre. 

Királyi segítség a Wojtyla Háznak

EEllaaddóó  KKeeccsskkeemmééttttõõll  40 km-re Tószegen a horgásztótól 20 m-
re egy 800 négyzetméteres hobby, építési telek. Irányár: 500
ezer forint. Érdeklõdni: 06-20/525-2933.

MMááttrraasszzeennttiimmrréénn a Silver Club Hotelben eladó 1 szobás, ame-
rikai konyhás, teraszos apartman 1 hetes üdülési joga. Cserél-
hetõ Hajdúszoboszlói, Soproni és Harkányi üdülési jogra.
Irányár: 400 ezer forint. Érdeklõdni: 06-20/929-0200.

APRÓHIRDETÉSEK

A kecskeméti Porta Egyesület
és a Wojtyla Ház aktivistái – a
Bácsvíz Zrt. és a Kunság Volán
Zrt. támogatásával – a Föld
Napja alkalmából kirándulást
szerveztek a Tisza mentén. A
találkozó elsõ állomása a
Tiszakürti Arborétum volt, ahol
a csoport körbejárta és meg-
csodálta a 60 hektáros kertet,
melynek legöregebb fája kö-
rülbelül 450 éves. Körülötte

egykoron a környék báró kis-
asszonyai játszottak. Ezután az
arborétum kilátójából is meg-
csodálhatták a kert gazdag
növényvilágát, sõt azon túl a
környezõ mezõgazdasági föl-
deket is, ahol a repce már
szemkápráztatóan sárgállik.

A kecskeméti túrázók követ-
kezõ állomása Tiszakécske
volt, a helyi víz- és szennyvíz-
tisztító telephelyek, ahol a
munkatársak büszkék arra,

hogy az üzemmérnökséghez
tartozó települések – Lakitelek,
Nyárlõrinc, Szentkirály, Tisza-
alpár és Tiszakécske – a kör-
nyék legjobb minõségû vizét
ihatják. Mint ismeretes, Föl-
dünkön egyre nagyobb kincs-
nek számít napjainkban az
egészséges ivóvíz.

A szakmai bemutató után a
fáradt kirándulók a
Tiszakécskei Termálfürdõ felé

vették az irányt, ebéd után pe-
dig a festõi Tisza partján sétál-
va gyönyörködtek még a termé-
szet szépségeiben.

Tisza−parti túra
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A Bringa Centrum üzletvezetõje,
BBaannóó  JJóózzsseeff szerint is számtalan
észérv szól a kerékpár mellett. Az
új bicikli vásárlása mellett manap-
ság jellemzõbb, hogy régi kétkere-
kûiket hozzák el felújításra a szak-
üzletbe. Aminek itt semmi akadá-
lya, hiszen az idén bõvült a Bringa
Centrum alapterülete, s az átalakí-
tásoknak köszönhetõen még több
alkatrészt tudnak raktározni, a mû-
helyük pedig – ahol a használt
bringák szervizelése, felújítása tör-
ténik – jóval tágasabb lett. A jobb
feltételek lehetõvé teszik, hogy
még igen rövid határidõn belül
újítsák fel a lerobbant bringákat. A
kerékpárok egyedi, igény szerinti
összeszerelésére is vállalkoznak,
szaktanácsért pedig bárki, bármi-
kor, bátran fordulhat hozzájuk.

Kis hazánk éghajlati viszonyait te-
kintve a városi kerékpározás jobbá-
ra a melegebb hónapokra jellem-
zõ. Nem véletlen, hogy a fõvárosi
Bringaexpót – ahol 6500 négyzet-
méteren, mintegy 60 gyártó mutat-

ja be termékeit a Hungexpo B pa-
vilonjában – mindig tavasszal ren-
dezik meg. Az idei seregszemlérõl
kérdezve Banó József elmondta:

– Újdonságok a kerékpárok ese-

tében is mindig vannak, de már
nem annyira látványos volumen-
ben, mint néhány éve. Inkább a
bevált típusokat finomítgatják to-
vább a gyártók. Leginkább a nagy-
kereskedõk arra való törekvése volt
jellemzõ az idei expón is, hogy mi-
nél nagyobb tételben vegyünk meg
tõlük kerékpárokat, alkatrészeket,
kiegészítõket, mert annál nagyobb

árkedvezményt adnak. Mi gyakran
élünk ezekkel a lehetõségekkel,
mióta javultak a raktározási feltét-
eleink, s a kapott árkedvezménye-
ket továbbadhatjuk a vásárlóink-
nak. Csak körbe kell nézni az üzle-
tünkben, ahol ezernyi gumi, gyer-
mekülés, sisak, nyereg közül lehet
választani, igen jutányos áron.

– A kerékpárokat illetõen a ké-
nyelmes, strapabíró és kedvezõ
áron kínált típusok iránt a legna-

gyobb a kereslet. Fontos szempont
lett a praktikusság, vagyis az elvá-
rás, hogy a mindennapi közleke-
désnél, a bevásárlásoknál, a gyer-
mekek biztonságos szállításánál
éppen olyan jó társunk legyen a bi-
cikli, mint a hosszabb túrázások-
nál. Igen divatosak és kedveltek
most a magas, széles kormányú,
kényelmes kétkerekûink.

Természetes, hogy mindenki leg-
elõször az árat nézi kerékpárvásár-
lás esetén is. De higgyék el, kedves
olvasóink, hogy – mint minden
más esetben – amit nagyon áron
alul kínálnak, ott valami nem stim-
mel. A Bringa Centrum szakembe-
rei errõl is sokat tudnának mesélni,
hiszen sokszor hoznak javításra
hozzájuk szupermarketekben vásá-
rolt, olcsó, de rosszul összeszerelt,
típushibás drótszamarakat. Foko-
zottan igaz ez a kétkerekûek tarto-
zékaira, kiegészítõire. A gyakori lo-
pások miatt például óva intenek
mindenkit a nagyon olcsó kerék-
párzárak használatától, mert eze-
ket a bóvlikat másodpercek alatt
kinyitják a gyakorlottabb tolvajok.     

A Bringa Centrum akciói között
változatlanul rendszeres, hogy a
külsõ és belsõ bicikligumik árából
25% engedményt adnak. Új két-
kerekû vásárlása esetén ajándék-
kal is kedveskednek, ha a vevõ
felkeresi õket a Facebook-on.  

BBrriinnggaa  CCeennttrruumm
KKeeccsskkeemméétt,,  TTrroommbbiittaa  uu..  22
TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7766//332222--552266

EE--mmaaiill::  bbrriinnggaacceenntt@@ggmmaaiill..ccoomm
wwwwww..kkeeccsskkeemmeettiibbrriinnggaa..hhuu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::
HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg  99--ttõõll  1188  óórrááiigg

Mára országszerte a nyár egyik
legnagyobb kulturális rendezvé-
nyévé nõtte ki magát a Múzeumok
Éjszakája néven közismert prog-
ramsorozat. Kapcsolódtak e sike-
res kezdeményezéshez az elmúlt
esztendõk során az oktatási és
közmûvelõdési intézmények, mû-
vészeti mûhelyek, civil szervezetek,
sõt különbözõ cégek is. Kecske-
méten, a Barátok templomának
udvarán a Porta Egyesület rendez-
vényei nagy sikert aratnak évrõl
évre. Ugyanezt a helyszínt választ-
ja az idén, június 24-én megtar-
tandó kecskeméti rendezvénysoro-
zaton is a neves civil szervezet,
melynek programjaiból most meg-

említünk néhányat: 18 órától a
Ritmo Flamenco Trio bemutatójá-
nak köszönhetõen a latin zene szí-
nes világával ismerkedhetnek az
érdeklõdõk. A templom és a rend-
ház õsi titkairól mesél fr. Kálmán
Peregrin OFM mûvészettörténész,
a Mátraverebély -Szentkút nemzeti
kegyhely igazgatója. 19 órától a
Porta Kiadó könyveit és szerzõit
mutatják be, amit A kortárs lengyel
kultúra címû kiállítás megnyitója
követ a Porta Díszteremben. 20
órakor kezdõdik a Lajosmizsei Já-
szok Együttes moldvai táncháza,
amit a H.A.N.G. Duó, illetve a Ba-
rátok temploma zene- és énekka-
rának bemutatója követ.

Portás programok a Múzeumok éjszakáján

TTaavvaallyy  ssookkaann  mmeeggtteekkiinntteettttéékk  aa  ppoorrttááss  pprrooggrraammookkaatt  

Kecskeméti Bringa Centrum
Kényelem és praktikusság – kedvező áron

KKééttssééggtteelleenn,,  hhooggyy  aa  ffeellddúúlltt  bbeellvváárrooss  rreennggeetteegg  bboosssszzúússáággoott  ookkoozz  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  aauuttóóssookknnaakk..  CCssúúccssffoorrggaalloomm  iiddeejjéénn  ppééllddááuull  tteelljjeesseenn  bbeedduugguull  aa
lleezzáárrtt  RRáákkóócczzii  úútt  kköörrnnyyéékkee..  AAzz  aalluulljjáárróóttóóll  aa  TTrroommbbiittaa  uuttccaaii  BBrriinnggaa  CCeenntt--
rruummiigg  ccssaakk  ffééllóórraaii  aarraasszzoolláássssaall  jjuutthhaattuunnkk  eell,,  hhoollootttt  nnoorrmmáálliiss  eesseettbbeenn
nnyyoollcc--ttíízz  ppeerrcceess  ttáávvoollssáággrróóll  vvaann  sszzóó..  TTéénnyylleegg  iiggaazz::  kkeerréékkppáárrrraall  – ssookk
eesseettbbeenn  – ssookkkkaall  ggyyoorrssaabbbb  kköözzlleekkeeddnnii  mmaa  KKeeccsskkeemméétteenn,,  mmiinntt  aauuttóóvvaall..
RRááaaddáássuull  oollccssóóbbbb  ééss  eeggéésszzssééggeesseebbbb..
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Kecskeméten, a Barátok temp-
lomában május 18-án és 19-
én lesz megtekinthetõ az a kiál-
lítás, amelyet II. János Pál pá-
pa relikviáiból állítottak össze. 

A tárlaton a résztvevõk meg-
csodálhatják a híres pápai ke-
resztet, amelyet egy éber kó-
mában lévõ kislány apukája
faragott II. János Pál pápának. 

Az egyházfõ a kereszttel a
kezében imádkozott a lány fel-
épüléséért, aki csodák csodá-
jára nyolc nap múlva felépült.
A kereszt történetéhez hozzá-

tartozik, hogy a pápa halála
elõtt nyolc nappal magához
kérette a keresztet és úgy
imádkozott. 

Ez a relikvia azóta bejárta a
világot, és hitet adott a bete-
geknek. A közszemlére tárt tár-
gyak között a hívek megtekint-
hetik többek között a pápa
emlékérmeit, cipõjét, reveren-
dáját, imakönyvét, rózsafüzé-
reit, a püspöki keresztet a pá-
pa címerével és az ereklyetar-
tót II. János Pál pápa hajtin-
csével.

Kecskeméti közszemlén a pápai ereklyék
FFeellvvéétteellüünnkk  aa  kkoorráábbbbii,,  
jjáásszzaappááttii  kkiiáállllííttáássoonn  
kkéésszzüülltt

A megszépülés a Három Gú-
nár éttermének teraszán is ta-
pasztalható, ami a nyári hóna-
pokban különösen vonzó a
vendégek számára. Az épület-
szárnyakkal ölelt belsõ udvar-
ban gondozott gyeppel és nö-
vényekkel szegélyezett, hatal-
mas terasz várja az idelátoga-
tókat mindennap. Valóban egy
idilli, csendes zöld sziget ez az
autóktól zajos, füstös városunk
szívében szép új bútorzattal.
Kellemes kiülni ide egy baráti
focimeccs, egy városi séta,
vagy egy izzasztó szaunázás
után.

Akár száz vendéget is le tud-
nak ültetni a hatalmas naper-
nyõk alá a szabadban, ahol
lehetõséget kínálnak grill-par-
tik, családi, egyesületi, céges
összejövetelek megrendezésé-
re is – tudtuk meg CCssiizzmmaaddiiaa
LLáásszzllóó étteremvezetõtõl, aki
minden tekintetben nagy
hangsúlyt fordít a rugalmas-
ságra és az egyéni igények
maximális figyelembevételére.
A városi rendezvényekre, fesz-
tiválokra érkezõket is szeretet-
tel várják az esténként hangu-

latosan megvilágított teraszon,
hogy kellemes környezetben
kóstolják meg finom ételeiket,
italaikat. 

Az étteremben fél éve élõze-
nével kedveskednek a vacso-
rázóknak, egy kiváló bárzon-

gorista közremûködésével, aki
jó idõ esetén a terasz vendé-
geit szórakoztatja a nyári es-
téken. 

Látogasson el a Három Gú-
nár Étterembe és annak tera-
szára, mert nem fog csalódni!
Az igényes környezet, az exk-
luzív miliõ ellenére az árak itt
ugyancsak szerények, szolidak
maradtak. Sõt, külön kedvez-
ményt kínálnak azoknak, akik

péntek vagy szombat este elõ-
zetesen foglalnak asztalt va-
csorázni: 20% kedvezményt
kapnak az ételfogyasztás vég-
összegébõl (az ajánlat más
kedvezménnyel nem vonható
össze és csak elõzetes foglalás
esetén vehetõ igénybe).

AAsszzttaallffooggllaallááss::  7766//448833--661111
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::  

wwwwww..hhootteellhhaarroommgguunnaarr..hhuu

Három Gúnár 

Élőzene a tágas, zöld teraszon
TTööbbbbsszzöörr  íírrttuunnkk  mmáárr  aarrrróóll,,  hhooggyy  KKeeccsskkeemméétt  nnééppsszzeerrûû  bbeellvváárroossii  éétttteerrmmee
ééss  sszzáállllooddáájjaa,,  aa  HHáárroomm  GGúúnnáárr  jjeelleennttõõsseenn  bbõõvvüülltt  ééss  ggyyöönnyyöörrûûeenn  mmeegg--
úújjuulltt  aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõkkbbeenn..  TTúúllzzááss  nnééllkküüll  mmoonnddhhaattjjuukk,,  hhooggyy  kkoommpplleexx  áátt--
aallaakkííttááss  ttöörrttéénntt  iitttt  eeggyy  ffiiaattaalloossaabbbb,,  lleennddüülleetteesseebbbb  iirráánnyyvvoonnaall  mmeennttéénn..
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A kecskeméti Szabadidõközpont-
ban megrendezett majálison tar-

tották meg a Porta hulladékmente-
sítõ akciók a Kiskunságban címû
projekt nyitórendezvényét. A védett
természeti területeken elhagyott
hulladék felszámolásának felada-
taira kiírt pályázat a Vidékfejleszté-
si Minisztérium támogatásával va-
lósul meg.

A K-36-10-00037N számú Porta
Közhasznú Egyesület által lebonyo-
lított projekt vezetõje, SSzzuuttoorr  EEnniikkõõ

ismertette a megjelent nagyszámú
közönség elõtt a céljaikat, felada-
taikat, a takarítások ütemezését. A
lebonyolításhoz önkéntes munkára
kérte az érdeklõdõket. A Porta
Egyesület sátránál ismerkedhettek
a résztvevõk a civil szervezet eddi-
gi takarítási akcióival, és a projekt
tervezett önkéntes szemétszedési
munkálataival. A felnõtteket ter-
mészetvédelmi teszt kitöltésével, a

gyermekeket rajzos-színezõs fel-
adatlapokkal  aktivizálták.

A takarítási helyszínek tulajdo-
nosának, a Kiskunsági Nemzeti
Parknak az illetékes munkatársa,
TTóótthh  EEnnddrree bemutatta az érdeklõ-
dõknek térségünk természetvédel-
mi területeit, a nemzeti park leg-
fontosabb tevékenységeit, illetve
az elkövetkezõ idõszak hulladék-
mentesítési feladatait. 

A Porta Egyesület hulladékmentesítő akciói

Gyógyászati pedikûr kezelések
szakorvosi háttérrel

BAKOS ARANKA Ezüst Koszorús Mester
magyar bajnok, szakmai és felnõttoktatási szakértõ

� Onychomycosis – köröm-

gomba gépi és konzer-

vatív kezelése
� Benõtt körmök speciális

gépi eltávolítása és

mûtét utáni utókezelése
� SPANGE – Benõtt kör-

mök korrekciós kezelése
� Körömprotézis készítés
� Clavus-tyúkszem

speciális gépi kezelése
� Cukorbetegek speciális

lábápolása
� Egyéni állapotfelmérés,

diagnózis

Rendelõ: 
Kecskemét, Petõfi S. u. 1/A, 1. em. 13.

aranka.bakos@gmail.com; www.bakosaranka.hu

Bejelentkezés: 

20/453-4381
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Kedvezményes pihenés
a hévízi***Ágnes Hotelben

Telefon: 06-83/340-450  Fax: 06-83/343-218
e-mail: agneshotel.heviz@gmail.com; web: www.agneshotel.hu

2012. július 31-ig 
(Kiemelt napokon felárral! Kiemelt napok: 2012. 04. 28 - 05. 01., 2012. 05. 26-28.) 

akciónk keretében kínáljuk üdülési csomagunkat:
3 nap/2 éjszaka/2 fõ részére 

Pótágyazható szobákban, bõséges regge-
livel, fürdõházunk komplett Wellness-rész-
legének korlátlan használatával (feszített
víztükrû fedett medence, finn szauna,
pezsgõfürdõ, sókamra), ingyenes Wi-Fi
hozzáféréssel, ingyenes, zárt parkoló
használatával 26.900 Ft-tól  (+ idegen-
forgalmi adó 420 Ft/fõ/éj).

A szabad helyek függvényében 
szobafoglalás, egyeztetés a szálloda 

recepcióján lehetséges.

DON PULI
Pizza szolgálat

�� Pizzák
�� Spagettik
�� Frissensültek
�� Bab ételek
�� Gyros tál 

görög salátával

Nyitva:
mindennap
11−23 óráig

76/717−075

DDeekkoorráácciióóss  kkiivviitteelleezzõõnneekk
jjooggoossííttvváánnnnyyaall,,  sszzeerreellééssii  ggyyaakkoorrllaattttaall

mmuunnkkaattáárrssaatt  kkeerreessüünnkk..  

TTeell..::  3300//99442200--660000

MUNKALEHETÕSÉG

Sokan esküsznek rá, hogy a Fa-
zekas Vendéglõ a legjobb étter-
me a kécskei Tisza-partnak. Ami
nem csoda, hiszen a neves mes-

terszakács, FFaazzeekkaass  IIssttvváánn a tu-
lajdonosa, aki Kínától Franciaor-
szágig, sokfelé dolgozott a világ-
ban, mielõtt végleg letelepedett

Tiszakécskén. Így – a folyamatos
bõvítések, átalakítások mellett –
nemcsak küllemében, hanem
gasztronómiai szempontból is

nagyon vonzó lett ez a családi
vállalkozásként mûködtetett ven-
déglõ, tegyük hozzá: hasonlóan
a belvárosi Fazekas Étteremhez.
A hagyományos magyar ételek
folyamatosan szerepelnek az ét-
lapon, ahogy a tiszai halakból
fõzött-sütött finomságok is. A tér-
ségben itt fõzik a legjobb tiszai
halászlevet. A nemzeti szakács-
válogatott egykori tagjától, Faze-
kas Istvántól megtudtuk, hogy
vendégkörének ezen a nyáron –
a változatlanul igen szolid árak
mellett – különleges retró prog-
ramokkal és nemzetiségi hetek-
kel is kedveskedik a fennállásá-
nak 30. évfordulóját ünneplõ
vendéglõ. 

30 éves a Fazekas Vendéglő
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19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu



H-6237 KECEL
II. Rákóczi F. úti ipartelep 

Telefon: +36-78/420-199, +36-78/420-570,  
+36-78/420-400 

Fax:+36-78/420-600, +36-78/420-551 
e-mail: pinter-muvek@tvnetwork.hu


