
közgyűlés Nem kívánt je-
lenségre hívta fel a figyel-
met a legutóbbi közgyűlé-
sen Zombor Gábor, misze-
rint az ipari területen lévő,
szinte száz százalékban
magántulajdonban lévő in-
gatlanok tulajdonosai kö-
zött akadnak, akik irreáli-
san magas árat próbálnak
kérni a befektetőktől.

– Tudvalévő, hogy az ön-
kormányzat mennyiért vá-
sárolt ipari területet a
Mercedes részére, és azt
mennyiért értékesítette.
Az ettől akár öt-tízszeres
szorzóval eltérő árak azt
eredményezhetik, hogy
nem tudnak letelepedni
további befektetők – hívta
fel a figyelmet a polgár-

mester, kérve a tulajdono-
sokat, hogy vegyék figye-
lembe a realitásokat és a
város érdekeit.

– Akik ingatlanspekulá-
cióval akadályozzák a város
fejlődését, azoknak az ön-
kormányzat nem a segítő
arcát fogja mutatni a hiva-
tali eljárások során – mond-
ta Zombor Gábor. metropol

Magas árakkal riasztják el a befektetőket

tűzoltóság Csökkent a tűz-
esetek száma és növeke-
dett a műszaki mentések-
kel kapcsolatos beavatko-
zások aránya a kecskeméti
tűzoltóság múlt évi tevé-
kenységében – derül ki ab-
ból a beszámolóból, ame-
lyet múlt csütörtökön vita-
tott meg, és fogadott el a
közgyűlés.

A mezőgAzdAsági területen
tavaly a kora tavaszi és a
rendkívül száraz nyári idő-

szakban volt kiemelkedő a
riasztások száma, de sze-
rencsére hosszan tartó tűz-
eset nem volt. Tovább emel-
kedett azonban a beavatko-
zások száma a viharkárok
felszámolása és a közúti
balesetek élet- és műszaki
mentései kapcsán.

Az elmúlt esztendő során
összesen 1019 alkalommal
hagyta el riasztás alkalmá-
val a laktanyát Kecskemét
Megyei Jogú Város Hivatá-
sos Önkormányzati Tűz-

oltósága. A működési terü-
letén 234 tűzeset, 517 mű-
szaki mentés, 121 téves jel-
zés, 59 vaklárma és 22
egyéb eset történt. Az ille-
tékességi területen a tűz-

esetek száma 262-vel csök-
kent az egy évvel korábbi
adatokhoz képest, míg a
műszaki mentések száma
266 esettel nőtt. Ebből is
látszik, hogy tovább folyta-

tódik az a sokéves tenden-
cia, miszerint a műszaki
mentések száma merede-
kebben emelkedik, mint a
tűzeseteké.

tAvAly egy alkalommal érte
el a térséget heves esőzés
és vihar, aminek következ-
tében 155 esethez riasztot-
ták a tűzoltókat. Egy alka-
lommal Matkópuszta térsé-
gében tombolt tornádó jel-
legű szélvihar, ami 11 be-
avatkozást igényelt. ii. oldAl
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2008-ban 1019 alkalommal
hagyták el riasztás alkalmával

a laktanyát a kecskeméti tűzoltók.
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Adóügyek  Az APEH Dél-
alföldi Regionális
Igazgatósága a Bács-
Kiskun Megyei Agrárka-
marával, illetve a Bács-
Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkama-
rával együtt adóklubot
rendez április 7-én, ked-
den 8-tól 11 óráig, az

APEH Dél-alföldi Regio-
nális Igazgatósága ebéd-
lőjében. 

Az előadás témaköre az
őstermelők adózása. A
részvételi szándék jelzé-
sét a 76/512-632-es tele-
fonszámon, vagy a
76/481–085-ös faxszámon
várják. metropol

Adóklub a jövő héten

A
apró gyermek-
ujjak és férfi-
as tenyerek
munkálkod-
tak heteken

át, hogy létrehozzák
azokat a bumfordi-mí-
ves csodákat, amelyeket
mától a McDonald’sben
is megtekinthet a nagy-
érdemű közönség. Igen,
ez itt a reklám helye: az
Autizmus Világnapjáé. 

Talán ezzel az akció-
zással az idén is gyara-
podik néhánnyal azok-
nak a helybélieknek a
száma, akikhez köze-
lebb kerülhetnek e kü-
lönös mássággal élők.
Az a csaknem félszáz
kecskeméti autista gye-
rek, akik közül többen
már csak azért kapnak
egyik vagy másik köz-
oktatási intézménytől
oltalmat – lévén 18
éven felüliek –, mert az
iskolavezetők és -fenn-
tartók minden tőlük tel-
hetőt megtesznek azért,
hogy a „túlkorosakat”
ne kelljen kilökniük. 
A semmibe. Momentán
ugyanis nincs kitalálva:
mi legyen a fiatal
felnőtt autistákkal. 

Az Esőember című
film – mely után „eső-
emberkéknek” szokás
minálunk nevezni az
autista gyerekeket –,
sajnos erre nem kínál
megoldást. A kiállítási
tárgyak – fonott kulcs-
tartók, gyöngyökből fű-
zött karkötők – mutat-
ják: ők is képesek érté-
ket teremteni. 

Amíg vezetik a kezü-
ket. Erre kellene rácso-
dálkozni, s megérteni
őket. 

Holnap is. 

A készenléti szolgálatot 
ellátók átlagéletkora
mindössze 31,5 év, ami 
erős fiatalodást jelent. 

Tűzoltók: tavaly 
55 életmentés


