Tisztelettel ajánljuk
lapunkat:
természetvédelem,
környezetvédelem,
urbanizáció, közösségek,
szolidaritás.
Megjelenik 30.000
példányban

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI –
SZAUNA – INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ! PIHENJ!
Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
8-20 óráig!
Egészségpénztárakkal szerzõdött
szolgáltató. Használja ki Ön is!

Templomépítés 6. oldal

Példamutató rendõrök – Hagyomány a Bács-Kiskun megyei rendõröknél, hogy szabadidejükben közösség építõ „gyakorlatot”
szerveznek. Az idei nyáron immár második alkalommal a Kecskemét határában lévõ Csalánosi Parkerdõt tisztították meg a
fõkapitány illetve a kapitányok aktív részvételével, A rendezvény társszervezõje a Sasfészek Vendéglõ és a Porta Egyesület volt.

Télre befejezõdhetnek az
úthelyreállítások
Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel
Ha ma egy kecskeméti meghallja a sokat emlegetett szót: ISPA, felemás
érzések kavarognak a fejében. Egyrészt örül a csatornázásnak, másrész
bosszankodik a közel 8 milliárdos project miatt felbolydult közlekedési
helyzet, a feltúrt utak, a végeláthatatlannak tûnõ munkálatok miatt. Dr.
Zombor Gábort, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármesterét arról
kérdeztük, mennyire érzi magáénak ezt a beruházást, mikorra várható,
hogy pozitív, az emberek számára is érzékelhetõ, megnyugtató változás
történjék a sokat kritizált kivitelezéssel kapcsolatban.
- Ugyanúgy tekintem ezt a
beruházást, mint a sportcsarnok
ügyét, hiszen ez is egy rendkívül
problémás projekt volt. Nem
igazán volt elõkészítve, amely
igencsak megnehezítette a
kivitelezést.
Amikor
a
kecskemétiek bizalmat szavaztak
nekem, és a város polgármestere
lettem, elsõdleges feladatomnak
tekintettem, hogy átvegyük a
város folyamatban lévõ ügyeit,
minél hatékonyabban próbáljuk megoldani azokat
a félbehagyott vagy elkezdett beruházásokat, projekteket, amelyeket még a korábbi önkormányzat
indított el. Félre kellett tenni az ezekkel kapcsolatos
ellenérzéseket, a korábbi városvezetés kritikáját,
hiszen nem állt szándékunkban politikai tõkét
kovácsolni ebbõl. Sok idõt és energiát kívánt tõlünk,
de a város lakói számára örömteli, hogy befejeztük
a sportcsarnok építését, és jó úton haladunk az ISPA
program kivitelezésében is.
Ez egy rendkívül fontos, ugyanakkor a
kecskemétieket érzékenyen érintõ, "kellemetlen
beruházás", hiszen a munkálatok teljesen felborítják
a város közlekedését, mindennapi életét. A
csatornázások általában a legtöbb problémával

járó beruházások, szükségszerûségük
mégis
megkérdõjelezhetetlen.
Kecskemét - amellett, hogy az ország
elsõ öt legvonzóbb városa között van
- infrastrukturális ellátottság tekintetében a 13-14. helyen áll a megyei
jogú városok között.

Nem várt akadályok
- Milyen gondokkal találták magukat
szemben?
- A projekt óriási tanulsága, hogy az európai uniós
pályázatoknál rendkívül fontos az elõkészítés.
Sokkal fontosabb, mint a címzett vagy céltámogatásos magyar pályázatoknál, amelyeket utólag is
lehetett alakítani. Az ISPA esetében azonban ez
nagyon nehéz, majdnem lehetetlen, és így azon tervek, szerzõdések alapján kell megvalósítani a projektet, amelyek még 2003-2004-ben születtek. A
problémák 99 százaléka éppen abból adódik, hogy
nem voltak közmûtervek a városban, amikor a tervezést végezték, így számos helyen kóbor gáz
vezetékekbe,
vízvezetékekbe,
elektromos
vezetékekbe ütköznek a kivitelezõk, ami megdrágítja és le is lassítja a munkálatokat.
Folytatás a 3. oldalon

Madárvárta

5. oldal

Táborozás

7. oldal

ISPA program Kecskeméten
Nagyszabású közmûfejlesztések
Sokan nem tudják Kcskeméten, hogy mit is
jelent az angol ISPA szó rövidítése. De azt a
városban és a társult telpüléseken is tudják,
hogy ennek révén sok milliárd forint értékû
közmûfejlesztést valósítanak meg – rendkívül
rövid idõn belül.
Vagyis az ISPA varázsszó. Az elmúlt hónapokban, s részben még ma is csatornázást,
csõfektetést, árokásást, útfelbontást és
helyreállítást jelentett, no meg az ezzel járó
nem kis kellemetlenséget, forgalomkorlátozást, kerülõutakat.
De ha befejezõdnek a munkálatok, s errõl
szólnak az összeállításunkban megjelenõ írások, fotók, akkor pár év múlva az ISPA szó a
környezetvédelmet, a komfortosabb életet, a
nagyszabású fejlesztést jelenti majd mindenkinek.
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Jó partner a Kecskeméti Viziközmû Társulat
Sikeres program esetén jöhet a folytatás
A kecskeméti önkormányzat az ISPA Kohéziós Alapból támogatott szennyvízcsatornázás lakossági hozzájárulásának megszervezésével, illetve
beszedésével a Kecskeméti Víziközmû Társulatot bízta meg. Munkájuk
eredményeként eddig mintegy hatezer ingatlantulajdonos élt a hoz zájárulás kötelezettségével, de 800 ingatlan szerzõdése még hiányzik,
annak ellenére, hogy a rákötés mindenki számára kötelezõ lesz.

A sok vitát kiváltott víziközmû
hozzájárulás mértékének megállapítása végül igen kedvezõen
alakult. Milyen megoldás
született? - kérdeztük dr. Fekete
Lászlót, a Víziközmû Társulat
elnökét.
A többletkiadásokat, mint
például a rászorultsági alapon
történõ 50 %-s kedvezmény
fennmaradó részét, valamint a
társulat mûködési költségeihez
történõ hozzájárulást az önko-

rmányzat átvállalta. Az átvállalás mértéke tovább fog nõni,
hiszen idõközben az egyesített
csatornát használók is 50 %-s
kedvezményt kaptak a közgyûléstõl. Ezért is alakult ki az
a kedvezõ helyzet, hogy míg a
projekthez tartozó Kerekegyházán, Ballószögön és Helvécián a lakosság 110-135 ezer
forintot fizet hozzájárulásként,
addig Kecskeméten ez az
összeg 45.000 illetve 22.500
Ft.

Milyen
problémákkal
találkoztak a tevékenységük
során?
Állandóan visszatérõ kérdés,
hogy sokan a közmû-hozzájárulást összekötik a bekötés
költségével. Ez akkor okoz gondot, amikor egy nem megosztott
ingatlanon több tulajdonos bír
lakóépülettel. Törvényileg ebben
az esetben egy bekötés jár,
amire belsõ rákötésekkel csatlakoznak a fogyasztók. A sok

Finanszírozás egyharmad arányban a város pénzébõl
A Közmûfejlesztési Alapítvány is támogatást nyújt
Az elmúlt évtizedekben több hullámban sokan
igyekeztek a város élhetõbbé tételéért tenni. A
szándék nemes volt, az eredmény vegyes. Hol
régi utcákat bontottak le, panel-rengeteget húz tak fel helyükbe, vagy épp új városrészek szület tek. Akárhogy is alakult a lakóépületek
minõsége, számuk mindenesetre jelentõsen
nõtt, ami maga után vonzotta a szükséges
infrastruktúra kiépítését is.
den részébe, még a külterületekre is. Most a legnagyobb feladat, a csatornázás ideje
jött el. Az ISPA csatornázási projektnek köszönhetõen a városi
vízfogyasztók 85-90 százaléka
hamarosan már
nem szennyezi a
talajt, hanem a
szennyvizet
csatornán
elvezetve, korszerû tisztítómûvön
megtisztítva juttatja vissza a
vizet a természetbe.
Hogy
a
csatornára
ráköthessenek
azok
a
városlakók is,
akik nem tudják
egy összegben
kifizetni a csatlakozás
költségét, azoknak
segít Kecskemét.
A
lakossági
ö n e r õ s
közmûépítési
Munka közben a kecskeméti Kiskörúton
Az utóbbi tíz évben nagy
lépéseket tett ebben az irányban
a város. Volt, hogy a
közúthálózatot építették tovább,
újították fel, majd az egészséges
ivóvizet juttatták el a város min-

program segítségével nem
maradnak ki a 21. századhoz
méltó életkörülmények biztosításából. Õk is kényelmesebben élhetnek, a fejlesztéssel
ráadásul emelkedik az ingatlanuk értéke, és csökken a
környezet szennyezése.
A költségek egyharmadát kell az
érintett lakóknak elõteremteniük,
(amelyhez a 4 éves élõtakarékosság nyújt segítséget), a
további költségeken az önkormányzat és az állam osztozik. S
hogy mibõl teremti elõ a szükséges támogatást a város?
Az önkormányzati önrész úgy
teremtõdik meg, hogy 10 évvel
ezelõtt megállapodás született a
Bácsvíz Rt.-vel, miszerint a társaság az éves árbevételének tíz
százalékát átadja a városnak
közmûfejlesztési forrásként. Ezt
az összeget azonban külön kell
kezelni, és csak ivóvíz- és csatornafejlesztésre használható fel. Az
elkülönített forrás egy részét a
Kecskemét Város Közmûfejlesztésének
Támogatásáért
Alapítványon keresztül juttatja el
a város a programban érintett
polgárokhoz, tudtuk meg, az
alapítvány
kuratóriumának
képviselõjétõl. Az alapítvány az
elmúlt tíz évben mintegy 8 ezer
kecskeméti háztartásnak nyújtott
segítséget a közmûfejlesztéshez.

esetben
már
évtizedekre
menõen kialakult rossz viszony
miatt azonban saját leágazást
akarnak a lakók, mondván, "én
is megfizettem a bekötést". Ez
azonban nem minden esetben
lehetséges.
A másik ilyen gyakori probléma,
hogy mivel a projektet közel
négy év elõkészítés elõzte meg,
ezen idõ alatt a város fejlõdött,
több portán új ház épült, több
telket megosztottak. Több ingatlan esetében felmerül a kiviteli
terv korrekciója, illetve a megvalósítás szükségszerûsége. Az
illetékesek már elkészítették a
jogos igények felmérését,
hamarosan az ingatlantulajdonosok is értesítést kapnak. A
társulat kérte, hogy az értesítésben külön hívják fel az érintettek
figyelmét arra, hogy a hozzájárulás mértékét rendezzék a
társulat felé. Akik nem járultak
hozzá a beruházási költségek
viseléséhez, azok felszólítást
kapnak, és ha akkor sem rendezik tartozásukat, akkor a társulat átadja a követelését az
önkormányzatnak, amely köteles adók módjára azt behajtani.

nem fele a mostani lakossági
önerõs útépítés összegének. A
szilárd utak teljesen új aszfalt
szõnyeget kaptak volna, a földes
utak pedig 20 cm vastag kõstabilizációt, melyet késõbb követhetett volna az útépítés. Ez a
program a választási harcban
elhalt. Az önkormányzat most

A társulat programját az utak
helyreállításával együtt hirdette
meg...
Ingatlanonként 90 ezer forintos hozzájárulással, ami majd-

pályázati forrásból, önerõ hozzáadásával tesz eleget a szilárd
utak helyreállításának, és a társulattal történt megegyezés
alapján a lakossági önerõ
megemelésével, ingatlanonként
90 ezer forint helyett 110 ezer
forintért elkészítteti az érintett
földes utak engedélyezési tervét.
Ezt a tulajdonát képezõ kõvel
együtt átadja az önkormányzatnak, mint beruházónak, akinek
az a szándéka, hogy ezek az
utcák is végleges aszfaltborítást
kapjanak. Ez év õszére a tervek
elkészülnek, a kiviteli munka
akár el is kezdõdhet.
Sikeres
program
esetén
valószínûsíthetõ, hogy több
földes utca lakói is jelentkeznek
erre a programra. A társulat kész
az önkormányzattal egyeztetve e
program folytatására.

VÍZÉPSZOLG-94 Kft

Csatornaépítés, irányított sajtoló
berendezéssel, útfelbontás nélkül
A kiskunhalasi székhelyû Vízépszolg-94 Kft. 1994ben alakult. Fõ tevékenysége a közmû- és
mélyépítés, de emellett akkreditált vízminõség-vizsgáló laboratóriumot és vízmérõ-óra javító-hitelesítõ mûhelyt is üzemeltet.
Varga István ügyvezetõ elsõsorban a közmûépítéssel kapcsolatos tevékenységet - ezen belül
is a közmûépítést, a szennyvíz- és
csapadékcsatornázást, vízhálózat
építési munkákat - tekinti a cég
fõ profiljának.
A társaság a hagyományos
közmûépítés mellett az egész
ország területén vállal speciális
mélyépítési projekteket is, többek
között a vákuumos talajvízszintsüllyesztés, és ehhez kapcsolódóan
a
biztonságos
munkatér kialakításához szükséges
szádlemez
lehajtás
területén.
Az
országban
egyedülálló speciális irányított
sajtoló berendezésükkel az út felbontása nélkül, milliméter pontossággal végzik csõvezetékek
építését, akár öt méter mélyen és
nyolcvan méter hosszúságban
talajvíz alatt.
Ezt a berendezésüket elsõként
Kecskeméten használták, az ISPA
csatornázási program keretén
belül, tudtuk meg Varga Istvántól. A Hunyadi téren mintegy kétszer ötven méter hosszúságban
fektettek le ezzel a technológiával
szennyvízcsatornát, négy és fél
méterrel a felszín, három méter-

rel a talajvíz szintje alatt. Az
építésbõl a lakosság igen keveset
érzékelt, hiszen a berendezés
alkalmazása során a legfontosabb
szempont az
útburkolat
felbontásának
elkerülése,
valamint a
lakosságra
és
a
környezetre
gyakorolt
zavaró hatások minimalizálása volt.
E n n e k
köszönhetõen
az elõzõ évben felújított aszfaltot
nem kellett megbolygatni, és az
építkezés mellett található két
iskola jelentõs forgalma is zavartalanul bonyolódhatott.
A társaság megbízása az egész
Hunyadiváros csatornázására
szólt, ami 7 ezer méter vezeték

lefektetését jelentette a városrészben. Az ISPA projekten belül
kisebb mértékben részvettek még
a helvéciai és kadafalvi munkákban is. A cégvezetõ ezúton is
szeretné megköszönni az érintett
lakóknak a kivitelezés ideje alatt
tanúsított türelmüket és segítségüket.
A Vízépszolg-94 Kft. az ország
különbözõ területein végez

mélyépítési,
csatornázási
munkákat. Így többek között
Debrecenben, az ugyancsak
ISPA program keretében megvalósuló csatornázási programban, Dunaújvárosban a vasmû
közmûfelújításában, továbbá
bajai közmûépítési munkákban
vesznek részt. Szádlemezes
mélyépítési technológiájukkal
jelenleg a fóti Metro áruháznál
és egy budapesti irodaház
építésénél dolgoznak.
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Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt.

Víziközmûvek tervezése
országszerte – referenciával
A kecskeméti székhelyû Benkó
Mérnöki Szolgáltató Bt. kife jezetten családi vállalkozásként
kezdte meg mûködését
1992-ben.
Benkó István ügyvezetõ - aki
1974-tõl a Bácstervnél dolgoz va jó kollektívában szerzett szakmai tapasztalatokat - elmond ta, hogy a társaság létre hozását alapos és körültekintõ
elõkészítõ munka elõzte meg.
Alapvetõen a mûszaki tervezés,
a mûszaki ellenõrzés, a
beruházások bonyolítása számít
fõ profiljuknak, ezen belül
pedig elsõsorban víziközmûvek
és szennyvíztisztítók tervezésével
foglalkoznak. Az utóbbi években szinte teljes egészében a
szennyvízelvezetéssel, illetve
szennyvíztisztítással kapcsolatos
megvalósíthatósági
tanulmányok, vízjogi engedélyezési
és kiviteli tervek készítése köti le
kapacitásukat.
A Benkó Mérnöki Szolgáltató
Bt. Gyakorlatilag az ország
minden részén letette már a

névjegyét munkájával. Részt
vettek többek között Heves-,
Somogy-, Zala-, Pest- és fõként
az utóbbi idõben, Bács-Kiskun
megyei
beruházások
elõkészítésében
és
megvalósításában.
A közelmúltban és jelenleg az
ISPA program keretében megvalósuló beruházás, Kecskemét
és
térsége
szennyvízcsatornázásának
a
terveit
készítették, illetve készítik generálkivitelezõként, altervezõk
bevonásával és koordinálásával.
A cég életében ilyen nagysá-

grendû feladat, mint az ISPAcsatornázás tervezése, ritkán
adatik meg, és ki tudja mikor
vállalkozhatnak újabb hasonló
méretû projekt keretében, de a
megvalósítás során szerzett
további tapasztalatokat minden
bizonnyal még sok szép tervezési feladat során kamatoztathatják - mondta lapunknak
Benkó István, a cég ügyvezetõje.

Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt.
6000 Kecskemét,
Nagykõrösi u. 12.
Tel./fax: 76/485-927

Télre befejezõdhetnek az úthelyreállítások
Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel
Folytatás az 1. oldalról
A másik tanulság az úthelyreállításokkal kapcsolatban vált világossá.
Abból adódik a probléma, hogy a
tervezés során figyelmen kívül
hagyták, nem mérték fel a felbontandó utak szerkezetét, és egy teljesen más típusú helyreállítási technológiára írta ki a város a pályázatot. Ezt egyébként meg is valósította
volna a kivitelezõ, akkor azonban a
helyreállított utak elõreláthatóan
egy-két éven belül tönkrementek
volna. A kecskeméti utak nagyobb
részben Reile Géza polgármester
idejében lettek leaszfaltozva,
amikor még nem igazán foglalkoztak azzal, milyen alapja van, milyen
szabvány szerint készül, és számos
út földre vagy uszadékra épült. A
tenderben a csatornázást, az utak
felbontását, majd helyrehozását, az
EU szabvány szerinti rétegezését
pályáztatta meg a város. Az eltérõ
rétegû, szerkezetû utak problémájával azonban korábban nem
számoltak a kivitelezõk.
Plusz 600 millió
úthelyreállításra
- Hogyan sikerült orvosolni ezt a
problémát?- Elõször is az összes
utat újra fel kellett mérni, mindegyikre egyedi felújítási tervet kellett
készítetni. Ezt el kellett fogadtatni a
környezetvédelmi minisztériummal,

Folyamatos szerzõdéskötés a fogyasztókkal
A térség környezeti állapotáról van szó
Várhatóan ez év októberében befejezõdik az ISPA
program szennyvízcsatorna építésre vonatkozó
része. Ezzel lehetõvé válik, hogy Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia települések bel területén lévõ ingatlanok 98 százalékában keletkezõ
szennyvíz elvezetésre, majd tisztításra kerüljön.
- Olyan környezetvédelmi
beruházás ez, amely elsõdlegesen a lakosságnak, a településnek, de a szakmának - az
üzemeltetõnek - is nagyon
fontos - mondja Szekeres
István, a Bácsvíz Zrt. nyugalomba vonuló elnök-vezérigazgatója, aki kezdetektõl részese volt
az ISPA-projekt munkálatainak.
- A talajvizek - az eddig
elszikkasztott szennyvizek miatt rendkívüli módon elszennyezõdtek, veszélyeztetve ezzel
a mélyebben fekvõ - az ivóvízszerzés forrását is jelentõ - vízkészleteket. Az ISPA beruházás
elkészültével és annak a
lakosság általi igénybevételével
ez
a
veszélyeztetettség
megszûnik.
Nagy horderejû ez a fejlesztés.
Az ingatlanok alatti talaj és
talajvíz minõsége javul, az
ingatlanok értéke nõ. Természetesen a teljes siker
eléréséhez az is kell, hogy a
lakosság vegye igénybe a
rákötési lehetõséget és csatlakoztassa a belsõ szennyvízcsatorna-hálózatát. Az EU által e
projekt keretében elõírt bekötési
arány minimum 95%. Amennyiben ez nem teljesül az uniós
támogatást vissza kell fizetni.
Ennek elkerülése érdekében ha szükséges - az önkormányzatok kénytelenek lesznek

rendeletben elõírni a kiépített
szennyvízcsatorna használatát.
- Hogyan tudnak tájékozódni a
beruházásról az érintettek?
- A beruházási kommunikációért felelõs cég ügyfélszolgálati irodát állított fel
(Kecskemét, Szabadság tér 6.
Tel. 76/504-485), ahol a
felmerülõ kérdésekre az érintettek válaszolni tudnak. A belsõ
házicsatornák kiépítésére, a
csatornaszolgáltatási szerzõdés
megkötésére
vonatkozóan
cégünk
ügyfélszolgálata
(Kecskemét, Izsáki u. 13. Tel.:
76/511-531), és csatornaszolgáltatási ágazata (Kecskemét,
Mindszenti
krt.36.
Tel.:
76/481-211) tud információt
adni. Eddig valamivel több,
mint 3.000 bekötés került
mûszaki szempontból átadásra.
A
csatornaszolgáltatási
szerzõdések megkötését a cég
dolgozói folyamatosan végzik a
fogyasztókkal
egyeztetett
idõpontban. Nagyon fontos,
hogy az ingatlantulajdonosok a
közterületi csatorna mûszaki
átadását követõen - amelyrõl
természetesen értesítést kapnak
-, minél elõbb vegyék igénybe a
szolgáltatást,
hiszen
egy
megépült, de nem megfelelõen
kihasznált vízi-közmû vagyontárgy
mûködtetése
jóval
drágább. A szolgáltatási terület

Balra az elõd Szekeres István, mellette az utód, Kurdi Viktor
bõvülése a cégünknek körülbelül 150-200 millió forint többletbevételt
fog
jelenteni
évente.
Az
eredmény
növekedésrõl azonban nincs
szó, hiszen jelentõs üzemeltetési
költségtöbblet is jelentkezik
majd. A beruházás nem azért
valósul meg, hogy a Bácsvíz
Zrt., vagy más társaság
nyeresége nõjön. A térség
környezeti állapotáról, vagyis a
jövõnkrõl van szó. Tudomásul
kell venni, hogy ezt a szektort
nem a produktivitás oldaláról,
hanem a hosszú távra tervezõ
felelõs gondolat logikája szerint
kell értékelni. Az ISPA tipikusan
ebbe a kategóriába tartozik.
- A beruházás - eltekintve a
sokakat érintõ úthelyreállításoktól - a végéhez közeledik...
- Szeretném ezúton is jelezni, a
Bácsvíz Zrt. nem közvetlen
résztvevõje a beruházás megvalósításának. Mi csak a
fogyasztókkal, a majdani
mûködtetéssel foglalkozhatunk.
Tehát, ha valakinek útépítéssel,
úthelyreállítással kapcsolatos
észrevétele
van,
azt
a
beruházónál, vagy az illetékes

önkormányzatoknál
kell
jeleznie.
- Más téma, de ehhez a nagy
projekthez is tartozik. Közismert,
hogy a cég élén hamarosan
vezetõváltás
lesz.
Milyen
módon befolyásolja ez a cég
mûködését, széleskörû kapcsolatrendszerét?
- Bölcs döntés, hogy a
részvényesek - remélhetõleg egy olyan kollégát választanak
meg cégvezetõnek, az utódomnak, aki már 11 éves Bácsvíz
Zrt-s múlttal rendelkezik. Sõt,
még régebbi kötõdésû, hiszen
édesapja is Bácsvíz-dolgozó.
Jól ismeri a cégfilozófiát, a szolgáltatások rendszerét. Az
értékeket megtartva - és talán
fiatalságából, dinamizmusából
táplálkozva -, azokat erõsítve,
ezt a munkát jobban, a
fogyasztókra és a tulajdonosokra még inkább odafigyelve végzi majd. Ha
lehetõséget adnak a részvényesek, hogy az igazgatóság tagjaként támogassam az új
vezetés szakmai munkáját,
nagyon szívesen megteszem.

az irányító hatósággal és gyakorlatilag Brüsszellel is. Bebizonyosodott, hogy az európai uniós
tenderekben ezek a változtatások fõképp, amelyek pénzügyeket is
érintenek - rendkívül nehezen mennek. Úgy tûnik, nem feltétlen jó
indulattal tekintenek ránk, fenntartással vannak Magyarország
irányában, emiatt komoly csúszással kellett számolnunk. Úgy azonban nem lett volna értelme
helyreállítani az utakat, hogy utána
tönkremenjenek, és javíthatatlanná
váljanak. Az új technológiára az
elmúlt hónapban kapta meg a
kivitelezõ az engedélyt.
Az is kiderült, hogy sok út esetében
- azoknál, amelyeknek a nagyobbik
része ment tönkre - félsávos vagy
egészpályás felújítást kell megvalósítani. Erre pedig nem biztosít
forrást a pályázat. Emiatt
hónapokon keresztül kellett tárgyalni a minisztériummal annak
érdekében, hogy engedélyezzék a
még meglévõ keret felhasználását
erre a célra. Kaptunk egy elõzetes
választ - az engedélyezés ugyanis
általában fél évbe telik -, miszerint
600 millió forintot fordíthatunk az
ilyen jellegû munkálatokra. Ez szinte
csodának tekinthetõ, hiszen az eredeti célokban nem szerepel az ilyen
típusú úthelyreállítás. Egyelõre itt
tartunk. A város kötelezte a

kivitelezõt arra, hogy az utaknak
azon részét, ahol nem elég a sávos
helyreállítás, fél pályás vagy teljes
pályás felújítást végezzenek ebbõl a
600 millióból. Ezzel pedig felvállaltuk annak kockázatát is, hogy ha
mégsem kapjuk meg ezt a
lehetõséget, akkor a városnak saját
forrásból kell biztosítania ezt az
összeget.
Végtelen történet
- Elképzelhetõ, hogy a tél
beköszöntéig, befejezõdik ez a
munka, és helyre áll a rend
Kecskemét közlekedésében?
- A jelen állás szerint igen.
- Az utak állapotának helyreállításával befejezettnek tekinthetõ az
ISPA?
- Véleményem szerint nem. Az is
egy nagy eredmény, hogy
valószínûleg elfogadják az úgynevezett kis ISPA-ra benyújtott
pályázatunkat. A napokban kell
döntenie Brüsszelnek arról, hogy
további 2,6 milliárd forintot
használhassunk fel erre a célra.
Úgy gondolom, folytatódni fog a
csatornázás, legfeljebb nem érinti
már a belvárost, és a nagyobb forgalmú utakat. Kicsit olyannak tûnik
ez a projekt, mint egy végtelen
történet, amely mindig tartogat
újabb megoldandó feladatokat.
Ilyen többek közt a Petõfi Sándor

Egyhangú szavazás a közgyûlésen

Augusztustól új
vezetõ a
Bácsvíz Zrt. élén
Kurdi Viktor lett a Bácsvíz Zrt.
új vezérigazgatója és egyben
az igazgatóság elnöke. A cég
közgyûlése - 37 település
képviseletében - egyhangú
döntést hozott. Kurdi Viktor
megbizatása augusztus 7-tõl
kezdõdik, vezérigazgatóként
öt, az igazgatóság elnökeként
négy évre datálódik. Kurdi Viktor
1996-ban,
friss
diplomásként
került
a
BÁCSVÍZ Zrt.-hez gyakornoknak. Helvécián él, két gyermek
édesapja. A 33 éves fiatal szakembert szakmai múltjáról,
jövõbeli
elképzeléseirõl
kérdeztük.
- Baján, a Vízügyi Fõiskolán
szereztem
építõmérnöki
diplomát 1996-ban. - mondja
a 33 éves fiatal szakember
szakmai múltjáról, jövõbeli
elképzeléseirõl - Két évvel
késõbb üzemvezetõ lettem a
víztermelési üzemnél ahol a
víztermelés és tisztítás folyamatainak koordinálása volt a
feladatom.
A
Budapesti
Mûszaki Egyetemen 2001-ben
szereztem
okleveles
építõmérnöki diplomát foglalja össze a kezdeteket
Kurdi Viktor. - Ezt követõen
kaptam feladatot a kecskeméti
csatornaszolgáltatási üzemmérnökségnél. 2005-ben a
fejlesztési és informatikai

osztály élére kerültem, mivel
kezdetektõl fogva érdekeltek
az irányítástechnika és az
informatika szolgáltatásainkra
vonatkozó különbözõ vetületei.
- Hogyan fogadta a hírt, mely
szerint Önben testesül meg a
részvényesek bizalma?
- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Szekeres úr
javaslatára a nevem szóba
került e felelõsségteljes pozíció
betöltésére. Nagy kihívás és
felelõsség ezt a státuszt felvállalni.
Fontosnak
tartom
ugyanakkor, hogy elõdöm
munkájára számíthassak a
továbbiakban,
mert
véleményem szerint ez biztosítja a nyugodt átmenetet, amire
szükség lesz ahhoz, hogy a cég
mûködése zavartalan legyen,
és
a
vezetõváltás
gördülékenyen
végbemehessen. Úgy gondolom, hogy
a Bácsvíz Zrt. rendelkezik
olyan kiváló szakmai gárdával,
amellyel együttmûködve képes
leszek a cég hatékony
irányítására. Ahhoz pedig,
hogy folyjék a víz a csapból,
valamint, hogy a csatornaszolgáltatás
zökkenõmentesen
legyen, valamennyi - munkáját
felelõsségteljesen végzõ - kolléga szükséges.

utca
elvezetésének ü
régi adóssága
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Betonút ZRt.: Mûszaki rekord a kecskeméti csatornázás
Forgalomkorlátozás, rosszabbnál rosszabb utak, por, hangzavar - sokak szerint
mindeddig ennyi jutott a kecskemétieknek abból a több milliárd forintos
beruházásból, amelyet az ISPA program keretében városunk és néhány környékbeli település nyert el a folyékonyhulladék hálózat teljessé tételére. A kivitelezést
pályázat útján az ország egyik legnagyobb mélyépítõ cége, a Betonút Zrt. nyerte
el. A beruházás területi igazgatójával, Tóth István Jánossal, valamint Korpai László
fõmérnökkel Kecskeméten, a cég Öntözõ utcai projektirodáján beszélgettünk.

Májustól májusig
- Nem ez az elsõ ilyen munkánk,
de a kecskeméti beruházásnak
van két specialitása is - mondja
Korpai László - Az egyik, hogy
ilyen
nagyságrendû
és
összetételû szennyvízelvezetési
munka ennyi idõ alatt, ilyen
gyorsasággal nem készült az
országban.
Mindezeket
figyelembe véve, én úgy látom,
békében, értõ lakossági támogatással, együttmûködéssel folytattuk a munkánkat. Persze vannak jogos (és nem jogos) kritikák, de azt hiszem ez elkerülhetetlen. Ezeket - minden esetben - az illetékes, a beruházás
felügyeletét ellátó szervezet
bírálja el. Mi a vezetõ mérnök
szakmai szempontjait elfogadjuk.
- Néhány hónap alatt több mint
160 kilométer gerinccsatorna,
80 kilométer házi bekötõvezeték
és 30 kilométernél hosszabb
nyomóvezeték épült a városban,
- veszi át a szót Tóth István
János. - Nem is szólva a
kiegészítõ egységekrõl, az energetikáról, gépészetrõl és az

átemelõ
telepekrõl.
A
beruházás elõkészítése, engedélyeztetése, pénzügyi elõkészítése
több éves folyamat volt. A
kivitelezési munkákat 14 hónappal ezelõtt kezdtük el, azóta
elkészült a teljes gravitációs
csatorna-hálózat, és a kiegészítõ
mûtárgyak építése is jól halad.
Azt nézve, hogy naponta egy
kilométernyi vezetéket helyeztünk
a földbe, azt hiszem nem lebecsülendõ teljesítmény. Szeptemberig az úthelyreállításokat is
elvégezzük,
az
útkezelõi
szervezetek
elõírásainak
figyelembevételével.

22 millió eurós számla

- Az idõ is komoly tényezõ, de a
minõségi elvárásoknak is meg
kell felelni…
- Nagyon szigorú minõségbiztosítási rendszer szerint felügyelte
a beruházást a megbízó - így az
igazgató. - Az unió képviselõje,
a mérnök, csak úgy fogadja el a
teljesítésigazolást, ha alaposan
meggyõzõdött a minõségi kritériumok
betartásáról
(talajtömörség és geodéziai mérések,
víztartási próba és ehhez hasonlók). Mindezt ráadásul a késõbbi
üzemeltetõ, a Bácsvíz Zrt. által
végzett kamerázási munkákkal is
ellenõrzi.
- Mennyibe kerül az egész

csatornázás?
- A végszámla - tehát beruházás,
az úthelyreállítással együtt - 22
millió eurót tesz ki. Az összeg
egyötöde jut az utak rehabilitációjára…
- A Porta irodán gyakran
panaszkodnak: úgy látják, hogy
hosszú idõ telik el az útfelbontás
és a végleges helyreállítás
között.
- A fizikának megvannak a sajátos törvényei. Mi igyekszünk
minél elõbb a földvisszatöltéseket szakszerûen elvégezni.
Azonban, a tömörítést követõen,
szükség van egy konszolidációs
idõszakra, és ezután lehet az
úthelyreállításokat elkezdeni.
Ezen okból észlelhetik a lakók és
a közlekedõk, hogy hosszú idõ
telik el az útfelbontás és a
végleges helyreállítás között.

Az elõírások szerint
- Jó utat is szeretnénk. A sávos
javításban nem nagyon hiszünk.
- A rehabilitáció az egyeztetett
útvonalakon, az egyezség és a
projekt elõírásai szerint már
megkezdõdött - mondja Korpai
László. - Az optimális az lenne,
ha mindenhol olyan szilárd
burkolatot kapna az út, ami teljes pályás szélességben megoldja a problémát. Technológiailag
is a teljes felületi zárás a jó
megoldás.
A
vállalkozási
szerzõdésünk tartalma szerint
azonban a csatornaépítési

Grundfos szivattyúk az ISPA projekt szennyvízátemelõiben
Csúcstechnológia alapítványi tulajdonban
A cég története klasszikus sikertörténet: egy dániai
egyszemélyes pincemûhelybõl 60 év alatt az egyik
legnagyobb nemzetközi szivattyúgyártó vállalattá
nõtte ki magát. A Grundfos évente mintegy 10 mil lió szivattyút állít elõ, és több mint 11 ezer fõt
foglalkoztat világszerte. Magyarországon a szivattyúk értékesítése terén ma piacvezetõnek számít. A
vállalat alapvetõ célja, hogy folyamatos fejlesztései
és beruházásai révén a piacon jelenlévõ cégek
közül a legmagasabb színvonalon szolgálja ki a fel használói igényeket.
A dán cég 1970-ben kezdte
meg termékeinek értékesítését
hazánkban. 1990-ben nyitotta
meg
képviseleteit
Magyarországon, 1992-ben alapította szerviztevékenységre a
Grundfos Szerviz Kft-t, majd
1996-ban hozta létre leányvállalatát, a budapesti központú
Grundfos Hungária Kft-t.
1999 áprilisában kezdte
mûködtetni a szervizbõl és raktárból álló, saját létesítésû
regionális központját Törökbálinton, amely egyúttal a
kelet-európai országokban
mûködõ
leányvállalatok
logisztikai központjául is szolgál. A központi irodát 2001ben alakították ki.
A cég 2000-ben korszerû szivattyúmotor-gyárat létesített
Tatabányán, amely átveszi a
beszállító szerepét a jelenlegi
termelõ
leányvállalatoktól.

2001-ben a motorgyár egy új,
már komplett szivattyúkat - pl.
SEG darálószerkezetes szennyvízszivattyúkat - elõállító
egységgel bõvült. A tatabányai
üzem jelenleg közel 1000 fõt
foglalkoztat, termékeit pedig
nemcsak a hazai piacon,
hanem a világ számos
országában értékesítik. Idén
õsszel kezdõdik a termelés a
Grundfos harmadik gyárában
Székesfehérváron, ahol Unilift
AP és KP szennyezettvíz szivattyúk készülnek majd.
A Grundfos termékskáláján
megtalálható
az
épületgépészet, az ipar, a vízellátás,
csatornázás
és
a
környezetvédelem területén
alkalmazható szivattyúk széles
választéka.
Dinamikusan
fejlõdõ
terület
az
adagolástechnika, amely az
Alldos nevû német cég
megvásárlásával új piaci
lehetõségeket teremtett.
A vízügyi ágazat nagyléptékû

beruházásai nyomán egyre nõ
a szennyvízelvezetésben és tisztításban alkalmazható szivattyúk iránti igény. A Grundfos ezt felismerve a szennyvízszivattyúk mellett komplett
átemelõ-kialakítási megoldásokat is kínál ügyfeleinek.
A dán központú Grundfos
alapítványi tulajdonban van,
amely a cég által realizált
nyereséget visszaforgatja a termelésbe és a fejlesztésbe. A
cég az árbevétel több mint 4%át fordítja kutatás-fejlesztésre.
A Grundfos dániai központjában több mint 500 mérnök
végez alapkutatásoktól kezdve
alkalmazott kutatásokon át termékfejlesztéseket egy kifejezetten erre a célra létrehozott
laboratóriumban.
A Grundfos a szivattyúgyártók
közül elsõként, 1989-ben
kapta meg az ISO 9001-es
minõségi bizonyítványt. Azóta
valamennyi termelõüzeme rendelkezik ISO 9001 illetve
9002 bizonyítvánnyal.

A cég különös hangsúlyt fektet
a környezetvédelemre. Ezt
bizonyítja az ISO 14 000
környezetvédelmi minõségbiztosítási tanúsítvány megszerzése. A környezet védelmére
való törekvés nemcsak a
különbözõ környezetbarát termelési folyamatokat jelenti,
hanem ez vonatkozik az alapanyagokra, technológiákra, az
energiafelhasználásra, festésre
és csomagolásra is. A termékek egy része - például a
mintavevõ szivattyúk - kifejezetten
környezetvédelmi
alkalmazásra készülnek.
A cég teljes önállóságra és
önellátásra törekszik. Ennek
érdekében
mindig
a
legkiválóbb minõség elérését
tûzi ki célul, amit a legjobb
alapanyagok és a legújabb
technológiák alkalmazásán
felül a munkatársak folyamatos képzésével és oktatásával
biztosít.

beruházásoknál az EU csak
sávos helyreállítást fogad el,
amennyiben ettõl eltér akár a
megrendelõ, akár a vállalkozó,
azt a beruházást ellenõrzõ felügyeleti szerv szankcionálhatja. Az
önkormányzat szakemberei - az
egyeztetési
tárgyalásokon
elhangzottak szerint - különbözõ megoldásokkal intézkednek a forrás megteremtésére, a
teljes pályás aszfaltozások
elvégzésére a csatornaépítést
követõen. Mi azonban, nem
térhetünk el az EU-megbízástól.
- Tehát lesz olyan, hogy Önök
rendbe teszik a csatornaépítés
okozta sárüléseket, majd utána
jön az önkormányzat és újra aszfaltozza az egészet?
- Ezeket a feladatokat, a munkák
szervezését, ütemezését folyamatosan egyeztetjük a koordinációs bizottságban. Közismert,
hogy a beruházás elõkészítése
során az EU a teljes pályás
helyreállításokat nem fogadta el

(csak sávosat), és a vállalkozási
szerzõdésünk is ezt tartalmazza.
Az önkormányzat által megbízott
beruházás-felügyeleti cég kontrollálja a feladatokat. Eredetileg arról volt szó, hogy a három
létesítmény - a csatornahálózat,
a szennyvíztisztító-telep rekonstrukció és a komposztáló-telep összességében, körülbelül tízmilliárd forintos nagyságrendû
beruházás lesz. A számlafõösszeg most hétmilliárd körül
áll. A maradék pénz azokat a
feladatokat szolgálhatja majd,
amelyek szükségesek ugyan, de
nem lettek eddig konkrétan
megpályáztatva. Ez lesz az úgynevezett "kis ISPA program". A
három különálló tendert ügyesen pályáztatta és a rendelkezésre álló kerettel jól
gazdálkodott a város, ezért számos új fejlesztés indulhat majd fejezte be gondolatait a
fõmérnök.

PORTA SAJTÓSZOLGÁLAT
Szolgáltatásaink
Sajtószolgáltatások
Sajtóközlemények
szerkesztése és kiadása
Sajtótájékoztatók
szervezése
Újságcikkek, riportok,
interjúk elkészítése
Reklámcikkek írása
Sajtóelemzés
Arculati tanácsadás
Esettanulmány készítése
Kiadványgondozás
(írás, fotózás, szerkesztés)
Fotószolgáltatás
Helyszíni (riport) fotók
Épület-, gép- és
eszközfotók

Csoport- és portréfotózás
Reklám, portfolió,
referencia album
Fotóarchívum
Zenei és színházi
események
Politikai események
Politikusok, írók, költõk
Színészek, tévés
személyiségek
Sportolók
Erdõk, növények, állatok...
Oldtimer motorok és
autók
Magyar városok és falvak,
templomok
Fotók öt kontinens 27

A Porta Egyesület programjai a Hírös Héten
Augusztus 29-én, szerdán 15 órakor Gutenberg-napi megemlékezés
lesz a megyei könyvtárban.
Augusztus 31-én, pénteken 10 órakor a Kodály Intézetben kezdõdik a
Ferences Akadémia egyházügyi konferencia. A rendezvényen Róna
Tamás rabbi A közös hit, gondolkodás, a monoteizmus címmel tart
elõadást.
12 órakor nyílik a Porta Egyesület dísztermében Szeverényi Ferenc Élet
az erdõn címû fotókiállítása.
Érdeklõdni: a 76/ 505-041-es telefonszámon lehet.

A Porta Egyesület titkárnõ munkatársat keres
A sikeres pályázó az összes irodai feladatot önállóan, pontosan és
precízen elvégzi. Részt vesz a cég mindennapi teendõinek szervezésébe,
rendezvényeken. Kapcsolatot tart a beosztott munkatársakkal, információkat gyûjt, statisztikákat, elemzéseket készít.
Feltétel: kommunikációs képesség, szervezõkészség, ambíció, erõs jártasság a gépírásban, gyorsírásban, számítógép és Internet felhasználói
szintû ismerete. 4 órás, részmunkaidõs foglalkoztatás is lehetséges.
Kezdés szeptemberben. A jelentkezéseket önéletrajzzal, és a fizetési
igény megjelölésével 2007. augusztus 15-ig várjuk.A pályázatokat
bizalmasan kezeljük, minden levélre válaszolunk.
Levélcím: Porta Egyesület, 6000 Kecskemét, Végh Mihály tér 5.
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Szabadszállási Birkás Pincészet

Királyi borászok
L

evéltári
adatok
bizonyítják, hogy már
Nagy Lajos királyunk is
Szabadszállásról rendelt bort
az udvarába, a könnyedebb,
homoki nedûre szomjazván.
Nos, a Birkás Pincészet termékeit kóstolgatván, ma is
jóízûen pödörne egy nagyot a
bajszán jeles elõdünk. Hiszen
itt valóban a minõség az
elsõdleges.
- Édesapámnak négy hold
szõlõje volt Orgoványon meséli Birkás Menyhért, a
pincészet tulajdonosa. - Vagyis
a tõkék közül egyenesen
vezetett az utam a budafoki
borász iskoláig, majd a
kecskeméti
Kertészeti
Fõiskolán szereztem diplomát.

Birkás Pincészet 1994-ben alakult, Birkás Menyhért magánvállalkozásaként. Szabadszállás jelenleg Magyarország legnagyobb borvidékén, a Dunától 20 km-re fekszik. A szõlõter mesztés a régi tõzeges, mocsaras öntésterületre rakódott
homoktérszinteken történik.

Birkás Menyhért
Zoltán fiam ugyanezt az utat
járta be. Három évtizedig a
Kecskemét-Vinnél dolgoztam,
majd saját vállalkozásba
kezdtem itt Szabadszálláson. A
cégünk családi vállalkozás,
immár 13 éve, és 9 éve
minõségi borok palackozásával is foglalkozunk. Régóta
ismerem a szabadszállási
emberek életformáját, szorgalmát, barátságát, amit nagy-

ra becsülök a mai napig.
A hagyományokra alapozva
egyik célunk volt Nagy Lajos
király történelmi jelentõségét
kihangsúlyozni, természetesen
prémium kategóriás borok
készítésével. Tradíció nélkül,
nincs elegancia" -említette
Birkás Menyhért.
Vagyis a minõségi és nem a
mennyiségi mércét állították
maguk elé. És nem sikertelenül. Bebizonyították, hogy a
homoki szõlõbõl is lehet királyi
itókát készíteni, ha az akarat
megfelelõ
szakértelemmel
párosul. Persze - ez már
közhelyszerû, de szerintem
éppen ezért igaz - a minõségileg kiváló bor csak kiváló
szõlõbõl készülhet. Én ismerem
a környékbeli gazdákat, több-

ségük csak kisebb birtokon
neveli fürtös kincseit, de
garantáltan jó minõséggel.
Ebbõl a közösségi munkából
adódóan érhették el eddigi
elismertségüket.
Egyik
büszkeségük, hogy 2006-ban
egy helyi fajta az Arany Sárfehér lett Bács-Kiskun Megye
legjobb fehérbora. Ugyancsak
az elmúlt évben, a VinAgora
nemzetközi
borversenyen,
három termékkel is ezüstérmet
kaptak.
- De jöjjön, kóstolja meg ezt az
ízvilágot, melyet hajdani királyunk is kedvelt…

Õseink régente a bort igen nagy mértékben fogyasztották; a
középkori, kupák, vedrek mellett a mai boros poharaink
gyûszû számba mehetnének. Erõs borból ilyen mennyiséget
nem lehetett fogyasztani súlyos következmények nélkül, ezért
azután a könnyebb borokat keresték; ily szempontból vizsgálva a dolgot, érthetõ válik, hogy
Nagy Lajos királyunk a szabadszállási szõlõkbõl szedette a
királyi asztal számára a bort (Katona, Hist. X. 478).

Duna-Völgye Borászati Kft.
6080 Szabadszállás, Bem J. u.
6.
Tel/ Fax:
76/558-152
Mobil: 20/9830-652
Weboldal:
www.duna-volgye.hu
E-mail:
dunavolgye@axelero.hu

Képek az elmúlt idõszak gazdag eseménypalettájáról

Sikeres parlagfûírtó akciókat szervez a
város és a Porta Egyesület. Az idén már
látványosabb az eredménye.

Megszépült a kunbaracsi katolikus templom kerítése,
hamarosan megkezdik a harangtorony építését is.
Nap, mint nap élettel telik meg a Napsugár Szabadidõ
Egyesület fõtéri standja és a sakk-park. Az aktivisták rendzseresen szerveznek szabadtéri tornákat is.

A Vöröskereszt és a Porta Egyesület idén ismét megszervezi a
Nagytemplom oldalában a buszos véradást augusztus 19-én és
20-án. Minden érdeklõdõt és pártolót szeretettel várnak.

A Végh Mihály téri Porta irodától indultak az angliai cserkész világtalálkozóra a
kecskeméti fiatalok

Tíz éves a Kolon-tói madárvárta. ebbõl
az alkalomból ünnepi megemlékezést
szerveztek a bikatoroki madárvártánál
júliusban
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Polgármesteri vizit az épülõ mûkertvárosi kápolnánál
Ismét meghitt ünnepség helyszíne volt július
utolsó napjaiban a jó ütemben épülõ
Kecskemét mûkertvárosi Assisi Szent Ferenc
templom. A beruházást megtekintette
dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú
Város polgármestere, akit a hívek a novem beri, úgynevezett "falemelõ" ünnepen fölk iáltással választottak meg a munkálatok
fõvédnökének.
Az érkezés hírére nagyon sok
hívõ a helyszínre érkezett, és
szeretettel köszöntötte a város
elsõ emberét. A lelkes templomépítõ közösség vezetõi ezt
az alkalmat ragadták meg,
hogy üzenetet küldjenek a
jövõnek. A torony csúcsára
kerülõ keresztben, egy kis szelencében levelet rejtettek el,
amely röviden meghatározza
az építkezés társadalmi, idõbeli, egyházi koordinátáit. (A levelet mellékelten közöljük.) A
dokumentumot dr. Zombor
Gábor után dr. Fekete László, a
templomépítõ
közhasznú
egyesület elnöke, valamint az

Cserepezés kalákában

egyesület titkára, Farkas P.
József szignálta.
Ezután megfogalmazták kéréseiket is a hívek. Mégpedig azt,
hogy az októberre felépülõ
létesítmény külsõ, parki- és
épületvilágítását készíttesse el
az önkormányzat. Megegyezés
született, hogy - ha az Úristen is
úgy akarja - a templom
fölavatására a Város Napján,
október másodikán délután
kerül sor.
Bárkányi Ernõ, érseki tanácsos,
a hívek lelki vezetõje imában
köszönte meg az elmúlt
hónapok csodálatos lelki és
anyagi ajándékait. Az ünnepélyes áldás
után
a
résztvevõk
megtekintették
kívülbelül a templomot,
megismerték
a hátra levõ
két hónap
terveit, feladatait.

Virággal köszöntötték Farkas László érseki helynököt

Befejezõ munkák elõtt
Balról Borbély Lajos tervezõ, dr. Zombor Gábor és dr. Andrássy Ákos a kivitelezõ cég vezetõje

Az építkezés befejezõ munkálatai (bruttó összeg, forintban)

A templomépítõ közösség tagjait, a
híveket
Bárkányi Ernõ
érseki tanácsos kalauzolta

Bármikor szívesen rendelkezésre áll információval,
személyes kapcsolattartással, helyszíni bejárásokkal:
Dr. Fekete László elnök, szervezõ: 06/20/542-9697
Cím: 6000 Kecskemét Mûkert 2. (Mûvésztelep)
Farkas P. József titkár, szervezõ: 06/30/9251-654

DARFT-támogatás a közúthálózat fejlesztésére és akadálymentesítésre

Újabb pályázati lehetõségek a Dél-Alföldön
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye
vezetõi, élve a területfejlesztési törvény adta
lehetõségekkel, éppen tíz évvel ezelõtt,
1997-ben elhatározták, hogy létrehozzák a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsot,
melynek elsõ, és jelenlegi elnöke
dr. Balogh László.
A
Tanács
10
éves
mûködésének sikerét több tény
is bizonyítja. Sokrétû lobbytevékenység eredménye a
2004-ben
átadott
M5
autópálya, melynek megvalósulásával a Dél-alföldi Régió
betöltheti Európa déli kapujának szerepét. A Phare program
keretében 200 pályázó 40 millió euró támogatást nyert el a
régióban, a 2004-2006
közötti idõszakban meghirdetett Regionális Operatív Program keretében közel 100
projekt részesült, összesen
mintegy 20 milliárd Ft támogatásban.

Az új idõszak elsõ pályázata a kerékpárút hálózat
fejlesztését irányozta elõ. A
kiírás célja az, hogy
kerékpározásra alkalmas,
összefüggõ
hálózat
alakuljon ki a régióban. A
rendelkezésre álló forrás
több mint 3 milliárd forint.
Pályázatokat
2007.
augusztus 31-ig lehet
benyújtani.

Hazai forrásból közel 900
pályázó kapott több mint 15
milliárd Ft támogatást. Ezek a
források tették lehetõvé azt,
hogy a régió több településén
(pl. Kecelen, Orosházán,
Röszkén) megvalósult a szennyvíz-csatornázás, Bácsalmáson,
Körösladányon
egészségügyi központ létesült,
Békéscsaba, Szeged repülõtér
fejlesztése kapott támogatást,
az egész régiót érintõ ivóvíz
minõség javító program terveinek elkészítése 1,5 milliárd
Ft hazai forrással valósult meg.
A
Dél-Alföldi
Regionális
Fejlesztési Tanács döntéseinek
végrehajtása, a különféle
pályázatok kezelése, a stratégiai tervezési folyamatok
szervezése, a nemzetközi pro-

A Mûkertvárosi Templomépítõ Egyesület és a
Porta Egyesület sok száz lelkes segítõjével
egyetemben, hosszú elõkészítés után 2006
szeptemberében kezdte meg a Mûkertvárosi
Assisi Szent Ferenc Kápolna építését szegénységben és a csodában bízva. A jó Isten
segített, a szent lélek sok-sok érzékeny lelket forrósított föl, segített hozzá, hogy segíthessen.
Szent Ferenc újabb csodájának találjuk, hogy
templomunk befejezés elõtt áll, az utolsó szakasz építését kezdjük meg 2007 augusztusában.
Mivel már szinte mindenkit megszólítottunk
áldozatvállalását kérve,most csak Önhöz fordulhatunk kedves olvasó. Fogadja kérésünket
nyitott szívvel, kérjük segítsen, hogy október 2dikán a Város Napján névadónk, Assisi Szent
Ferenc jeles ünnepének elõestéjén föl tudjuk
szentelni, szenteltetni a szeretett mûvet, az új
mûkerti katolikus kápolnát.
Kérjük segítsen, és az alábbi táblázatokból,
építési terhekbõl vállaljon át valamennyit.
Legyen Szent Ferenc, Szent Erzsébet, vagyis
igazából a jó Isten földi munkatársa.
Adományait, segítségét köszönettel fogadjuk.

Dr. Balogh Lászó

jektekben való közremûködés
a Regionális Fejlesztési Ügynökség feladata.
Az elkövetkezendõ 7 évben, az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv részeként elfogadott Délalföldi Operatív Program közel
230 milliárd Ft forrást biztosít
a régió fejlesztésére. A támogatások megszerzése pályázatok formájában valósulhat
meg, melyek kiírására, az év
hátralévõ részében folyamatos
lesz.
Július 16-án dr. Balogh László
elnök
sajtótájékoztatón

A legújabb pályázatokról bõvebben az "Önkormányzati
és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati
külterületi közutak fejlesztése" esetén a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökségen (www.del-alfold.hu),
az "Akadálymentesítés" esetén a VÁTI Kht.-nél
(www.vati.hu) lehet érdeklõdni. Mindkét kiírásra 2007.
augusztus 16. - november 16. között lehet benyújtani a
pályázatokat.

ismertette a két legújabb
pályázati kiírást. Az egyik a
régió kistérségei és települései
közúthálózatának
korszerûsítését, fejlesztését támogatja. A konstrukció fõ célja a külés belterületen megfelelõ
sûrûségû, kiépítettségû és jó
minõségû alsóbbrendû és helyi
közúthálózat biztosításával a
kistérségek összefogásának
erõsítése, a kistérségi központok, települések népességmegtartó képességének javítása. A
célok megvalósítására az
elkövetkezendõ két évben 4,7
milliárd forint áll rendelkezésre. Erre önkormányzatok, önkormányzati társulások
és
költségvetési
szervek
nyújthatják be pályázatukat.
A másik kiírással a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû
hozzáférést, vagyis az akadálymentesítést kívánják támogatni. A két évre rendelkezésre
álló 1 milliárd forintra, az
önkormányzatok
mellett
egyesületek,
egyházak,
alapítványok és non-profit
szervezetek is pályázhatnak. Az
év végéig folyamatosan jelennek meg a régió gazdasági, a
turisztikai, a közlekedés- és
humán-infrastrukturális, illetve
térségfejlesztési pályázatai. Az
újabb pályázati lehetõségekrõl
a régió elnöke idõben tájékoztatást fog adni.

Ingyenes pályázati tanácsadás a
Porta Egyesületnél
A Porta Egyesület ügyfélszolgálati irodájában (Kecskemét,
Végh Mihály tér 5. ) minden csütörtökön 12-16 óráig ingyenes
pályázati tanácsadással várja az érdeklõdõ civil szervezeteket
és magánszemélyeket.
Érdeklõdni: a 76/ 505-041-es telefonszámon lehet.

Alföldi Napló – Civil mozgalmak lapja
Kiadja a Farkas Galéria Bt.
Fõszerkesztõ: Farkas P. József
Szerkesztõség: 6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505042
Nyomtatás: Magyar Hivatalos

Közlönykiadó Lajosmizsei
Nyomdája
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
Terjeszti a Royal Média Kft. 30
000 példányban
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Czestochowai beszélgetés Marián atyával a lengyel-magyar lelki rokonságról

Pálosszentkút - ahol kiárad az éltetõ lélek
A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye fõ búcsújáró helyére, Pálosszentkútra
tízezrek zarándokolnak el évrõl-évre. Mi a titka, a missziós üzenete ennek a
karizmatikus lelki forrásnak? Mit képviselnek a szenthely spirituális gondozói, a
pálosok? Kérdéseinkre a pálos rend központjában, a lengyelországi Czesto chowában kerestünk választ, amikor találkozhattunk a magyarországi viszonyokat is jól ismerõ Marián atyával, a rendi központ szerzetesével.

A Fekete Madonna õrei
- A magyar-lengyel barátság lelki
alapjait valahol itt kell keresni
Czestochowában. Ön szerint
mirõl
beszél
a
közös
történelmünk?
- Valóban elsõsorban történelmi
dolgokról kell beszélni. 1382ben 16 pálos szerzetes indult el
Márianosztráról Lengyelországba, hogy itt átvegyék az Opuliai
László herceg által alapított kegyhely gondozását. Vigyázzák a ma
már világszerte ismert "Fekete
Madonna" csodatévõ képet.
1786-tól sorra zárták be a pálos
kolostorokat osztrák, porosz és
orosz rendelkezések nyomán.
Végül az egész pálos rend már
csak két lengyel kolostorból állt.
1903-ra újra megerõsödtek a
pálosok. A megmaradt két
lengyel kolostorból terjedt el újra
a szerzet. 1934-ben innen
érkezett 16 pálos atya Magyarországra, és ezért is van ma a
rendi központ Lengyelországban,
Czestochowában. A kommunista
idõk után ismét lengyel földrõl
indult, született újjá társaságunk
Magyarországon.

Beszélgetés Marián atyával
- Szent István Szûz Mária gondjaira bízta országunkat. Kicsit
késõbb hasonló fölajánlás
történt Lengyelországban. Vane különbség a két nép Máriatiszteletében?
- A különbségekrõl nagyon
nehéz beszélni. A szakrális
néprajz és az egyháztörténet is
ismer sajátos jellemzõket.
Történelmi tény, hogy a magyaroknál sokkal korábban kifejlõdött a "nemzet Szûz Márié" kultusz, mint nálunk. Nálunk a
Szûzanya
iránti
tisztelet
összekapcsolódik a czestochowai kegyhellyel. Aki ide
zarándokol az tudja, nem csak a
kegyelmekben részesülhet, de ha

elmélyül
a
kolostorunk
történetében, a
n é p ü n k
története, lelkisége, hite is
érthetõbbé válik
a számára. A
lengyel nemzet
különösen megtapasztalta
a
Szûzanya segítségét. Szerintem
ezekbõl a történelmi élményekbõl alakult ki a titkos - sok más
nép elõtt talán érthetetlenül erõs
- Mária szeretet, ami az országunkban olyan elevenen él még
ma is. Megható tény, hogy
évente 4 millió ember zarándokol ide, Czestochowába. Ez
egy nemzeti Mária kegyhely.
Most már van hasonló Magyarországon is: Mátraverebély és
Máriapócs; és ilyen hely Csíksomlyó is. Csakhogy Lengyelországban ez nem a püspöki kar
döntése nyomán születik, hanem
a történelmi viharok, a
kegyelmek megtapasztalása, a
néplélek erõsödése nyomán,
spontán módon. Ezért van óriási

ereje. Itt van az országuknak a
szíve, ez a lelki fõvárosunk. Szinte
mindenki idejön imádkozni,
fõleg fontosabb idõszakokban,
szenvedésekben, betegségekben, problémák idején, és itt
megkapják a segítséget.

Töltekezni, kitárulkozni,
megerõsödni
- Nagyon sok magyarral is
találkozunk itt…
- Érdekes dolog ez. Ide jönnek
messze földrõl, és itt keresik a
segítséget az élet elviseléséhez.
Ahhoz, hogy ki-ki tovább tudja
vinni a maga keresztjét. Híres, a
világban rangosan jegyzett kegyhely ez. Mert különösen is erõsen
mûködik a Szûzanya közbenjárása. Vannak, akik csak
épületeket, kerteket, emlékeket,
történelmet keresnek itt. Persze
ezek is megtalálhatók itt, büszkék
is lehetnénk rájuk, de ez számunkra valójában lényegtelen.
Ha mûvészetet keres valaki,
menjen inkább Krakkóba.
Czestochowába imádkozni jön a
lélek. Töltekezni, kitárulkozni,
fölajánlani. Majdnem egész nap
tele van a kegykápolna
emberekkel. Reggel 6-kor
kezdõdik az elsõ mise, de addigra már tele van a kápolna, és
ez így történik minden áldott nap,
este 9 óráig. Ez számunkra,
pálosok számára is csodálatos.

A Fekete Madonnához évente négy millióan zarándokolnak

hí
Ezt nem lehet közömbösen
fogadni, nem lehet megszokni.
És megérteni sem.
- A Szûzanyának is köszönhetõ,
hogy a rendszerváltoztatás után,
immár másodszor is visszakapta
Magyarország a pálosait…
- A rendi központ évszázadokkal
ezelõtt alakult ki, erõsödött meg
Czestochowában, és ma is itt
mûködik. Ezen ma már nem
vitatkozik senki sem. Persze azon
sem, hogy az õsiségünk bölcsõje, a társaság szülõhelye, a misszió elsõ otthona Magyarország.

Magyar pálosok
és remete élet
- Önökhöz évente négymillió
zarándok érkezik. Szentkútra
csak a töredéke. Hogy tekint
innen, a rend szívének nevezett
kolostorból a szentkúti atyák szolgálatára?
A búcsú a szentlélek
kiáradásának ünnepe. Biztos,
hogy ez évben is több ezer hívõ
vett és vesz részt az alföldi lelki

találkozókon, jó reménnyel! Sok
kegyelmet
kínál
a
lelki
megújulásnál a pálos kolostor
imádságos lelkülete, az élõ
Mária-tisztelet, az elnyerhetõ
karizmák pazar gazdagsága.
Isten áldja meg az oda
érkezetteket, kedves testvéreimet.
A magyar pálosok mindig különlegesen is vonzódtak a remeteségi élethez. Jól kifejezõdik ebben
az, hogy mi egyedül az Istennek
akarunk szolgálni. Ez - vagyis Õ
- az életünk. Sajnos nincs annyi
hivatás arrafelé, mint nálunk,
Lengyelországban. Ezért az
atyáknak a világi papi munkát is
el kell vállalni. Ezeket a szolgálatokat azonban csak úgy
végezhetjük, ha tudjuk, mi mindenek elõtt szerzetesek vagyunk.
Másféle programunk, küldetésünk is van. A szentkúti
testvéreket különösen is a
szívembe zártam a pusztájukért,
a csendjükért, és innét a Fekete
Máriától
küldöm
testvéri
jókívánságaimat, áldásomat
rájuk és az oda zarándokló

Szent Erzsébet tábor a solti Teleki kastélyban Érsekek látogatták meg a
A FÉSZEK Alapítvány, a Porta Egyesület és a
SZENTESTE Alapítvány a solti Kali-majori Teleki
Kastélyban rendezte meg idén elsõ alkalommal
a közös Szent Erzsébet táborát. A fiatalok nyári
programjához,vidám, játékos szórakozásához,
lelki épüléséhez, a tábor megrendezéséhez a
befogadó üdülõ felajánlásával nagy segítséget
nyújtott Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés elnöke.

Saját készítésû ajándék az érsek
Gyönyörû
kastély,
tiszta
szobák, öreg fák árnyékolta
hatalmas
füves
park,
focipálya, játszótér fürdõmedence állt az idelátogató
gyerekek rendelkezésére. Az
épülettõl nem messzire folyik
a Duna, partján burjánzó vízinövények,
fák.
Pompás
körülmények fogadták a tiszakécskei Fészek Egyesület
nevelõszülõinél élõ állami
gondozott gyermekek közül
azt a közel harmincat, akik
egy hétre lehettek vendégei a
Solt melletti Teleki kastélynak.
Az egy hetes együttlét minden
pillanata tele volt élménnyel.
A táborozás fontos napja volt

a
szerda,
amikor
a
gyerekek
a
dunapataji
Szelidi-tónál
vendégeskedtek, a hartai
önkormányzat,
illetve András
István
polgármester
atyának
jóvoltából.
Felejthetetlen, élménydús nap
volt,
sok
strandolással,
játékkal, kirándulásokkal.

Hajókirándulás a Dunán

De mindent fölülmúlt a
csütörtök. Délután dr. Bábel
Balázs, Kalocsa-kecskeméti
fõegyházmegye érseke - a
tábor egyik fõ védnöke - jött
el, hogy egy közös lelki
délutánon együtt imádkozzon,

gyerekek saját készítésû, igen
szép
alkotásaikkal
ajándékozták meg a metropolitát. Míg az érsek úr szentképekkel és más, gyermekeknek kedves finomságokkal
lepte
meg

mûkerti templomépítést
Az építkezés mindig nagy,
embert, közösséget próbáló
vállalkozás. Kis emberek, tõke
nélkül - de Isten bízó lélekkel
kezdtek a Kecskemét, mûkertvárosi
templom
megépítéséhez.
Csodák
történtek az alapkõ letétele
óta, és bizony az isteni
kegyelem jele, hogy a templom emelkedik, szépül, a
munkálatok lassan a finisnél
tartanak.
Nemrégiben - történelmi pil-

Együtt a táborozók a kastélyparkban
énekeljen,
játsszon
és
emlékezzen a diákokkal.
Meghatóak voltak a kölcsönös ajándékozás pillanatai.
Elõször a nevelõszülõknél élõ

vendéglátóit. Dr. Bábel Balázs
atya visszaidézte gyermekkorának emlékezetes, izgalmas
eseményeit, amikor például
életveszélyben volt, halálos
veszedelemben.
A délután az Alsó-Dunavölgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság
jóvoltából
hajókirándulással zárult. A
szervezõk és a gyerekek hálával gondolnak a vizitáló
fõpásztorra, valamint András
István polgármester úrra, és
Rab Ferenc megbízott igazgató úrra (ADUKÖVIZIG), és
ugyancsak megköszönték a
dunai
hajózás
csodás
élményét a IV. kitûzõ hajó
legénységének.
Szemle az építkezésen

lanat - érseki vizit volt az
Assisi Szent Ferencrõl elnevezett, épülõ kápolnánál.
Ráadásul két érsek jött egyszerre:
dr.
Márfi
Gyula
Veszprémbõl, a királynék
városából és dr. Bábel Balázs
metropolita
Kalocsáról.
Megáldották a munkások
szorgalmát és reményüket
fejezték
ki:
októberben
következhet a fölszentelés.
Excellenciás dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek és dr. Bábel
Balázs, Kalocsa-kecskeméti
metropolita látogatott el a
kitûnõ ütemben épülõ mûkertvárosi Assisi Szent Ferenc
templomhoz. A vendégeket
dr. Fekete László, a templomépítõ közösség elnöke
kalauzolta a területen, társaságukban volt a templomi
imaközösség számos hívõ
tagja is. A fõpapok mindenek
elõtt a tetõn dolgozó izsáki
munkásokat köszöntötték ezt
követõen alaposan szemügyre
vették
az
építkezést.
Láthatóan tetszett mind két
püspöknek az épület. Az építtetõk részletes tájékoztatást
adtak a munkálatok állásáról.
Reményüket fejezték ki, hogy
a létesítményt 2007. október
2-dikán, a Város Napján föl
lehet szentelni. A elöljárói vizit
déli 12 órakor zárult, a Szûz
Máriához elmondott fohászokkal, és az érseki áldással.
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu
Kukac növényvédõ
szer, vetõmag és
állateledel bolt

ujkep
Ajánlatunk:
Parlagfûirtáshoz
Glialka 480 plussz.

HIMALÁJA VENDÉGLÕ
Legyek ellen távol tartó és irtó
szerek, különbözõ csapdák
Mûtrágyák, tápoldatok és locsoláshoz toldók, csatlakozók,
tömlõk, szórófejek stb.
Hobbiállat tartáshoz kellékek,
különféle állateledelek.
Kecskemét, Erdõs Imre u. 6.
Tel.: 76/477-351

és

KÍNAI GORSBÜFÉ
Batthyányi u. 2
Minden héten újdonsággal
várjuk
kedves vendégeinket!
Ingyenes házhoz szállítás!

76/322-054
30/812-8722

KORDA – KÖNYV – KEGYTÁRGY
Papír-írószer üzlet
6000 Kecskemét, Lestár tér 2. Tel./fax: 76/328-977

Nagy választékkal várja Kedves Vásárlóit!
Speciális programunkkal
két hét alatt beleformáljuk fürdõruhájába!
Látványos centiméterekkel
lehet karcsúbb és jelentõsen javul a
narancsbõr állapota,
bõre kisimul, feszesebbé válik!
Kezdje el még a héten, és két hét múlva
egy számmal
kisebb fürdõruhát viselhet!
A szolgáltatás az egészségpénztárakban
elszámolható.

Katolikus kiadóktól imakönyvek, imafüzetek, hittankönyvek, Szentírás, lelkiségi irodalom, ifjúsági regények, kötelezõ olvasmányok kaphatók.
Szentképek, ikonok, képeslapok, gyertyák, rózsafüzérek, CD-k, videókazetták,
esküvõi és más célú feszületek, szobrok, stb.
Iskolai, irodai papíráruk, felszerelések.

Postai szállítást utánvéttel vállalunk!
Saját kiadványaink árából viszonteladóknak 30 százalékos
kedvezményt adunk készpénz fizetés esetén.

