ABA – DÉL KAPUJA

MEGHÍVÓ
„IDEJE VAN A SZÜLETÉSNEK…”
Amikor elültettük a jövõnek szánt TERVET, az ÉLET a „Mag törvénye” szerint szólt: „Ma
ültetsz, és késõbb aratsz.” A várakozás, a türelem, a ráfordított energia és nem utolsó sorban
ISTEN áldása a jó gondolatot eredménnyé érlelte.
„Ideje van a születésnek” – mi mindannyian, a Dél Kapuja õrzõi jól tudjuk ezt. Szemünk elõtt ott
a magasztos cél, szívünkben a bátorság, a teremtõ erõ, és ott van az õszinte imádság is, melyet
befogad a Magasságos Ég.
Az elmúlt években, mi Abaiak átéltük, megtapasztaltuk, hogy közösen elért eredményeinket
megtartani, Aba jövõjét továbbvinni valamennyiünk számára embert próbáló feladat. Hitem van
abban, hogy e próbatételek során sokan rátaláltunk és egymást erõsítve belsõ világunk értékeit
is építettük. Aba sorsát és további fejlõdését, fiaink, lányaink, unokáink jövõjét e lelki
felemelkedésünk és a „jó úton járó gondolataink” viszik most tovább.

Képviselõ-testületünk megbízásából a közelmúltban elkészült az abai
GYÓGYÍTÓ KÖZPONT koncepciója, valamint az ABAI TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI
PARK fejlesztési tervezete.
A Tiger Consulting Kft. által összeállított szakmai anyag tanúsága: a Gyógyító Központ
létrehozása. A SAMBHALA egy olyan multifunkcionális közösségi tér, amelyben egymást
kiegészítve jelenik meg a professzionális orvosi és természetgyógyászati tevékenység mellett az
abaiak aktív részvétele, öröksége és kultúrája. A Gyógyító Központot a természeti
adottságokkal összhangban egy park köti össze Aba belvárosával, melynek kialakításában,
növény- és fûszerkertek, gyümölcsösök fenntartásában a helyi közösségnek is fontos szerep
jut. Az így létrejövõ közösségi tér egyaránt szolgálja településünk gyarapodását és az
idelátogató emberek testi-lelki-szellemi töltõdését, megújulását.

Az Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület fejlesztési
koncepciója alapján az ATTP stratégiája az egészség, a környezetvédelem és klímatudatosság
jegyében került megtervezésre és szorosan összefonódik a Gyógyító Központ létrehozásának
koncepciójával. Magyarországon 2018. év végéig 20 Tudományos és Technológiai Park fog
létrejönni, amelyek a 2020 utáni idõszakban a magyar gazdaság bástyáiként szolgálnak. A
Tudományos és Technológiai Park címének elnyerésével Aba ebbe a rendszerbe kapcsolódik be.

Mi, a tervezõ- és szellemi alkotó munkában résztvevõk egyöntetûen valljuk, hogy a Dél Kapuja
megteremtésével hozzájárulunk annak a Magyarországnak a helyreállításához, amelyet a Teremtõ
adott birtokunkba. „Oly munkát végzünk, mely maradandó emléket hagy maga után, amely
állandó és semmiféle más által el nem homályosítható különálló egyéni dolog és különálló
csillagként ragyog majd az égen – a magyarok egén…” Isten áldása legyen rajta!
Bodrogi Lajos - Csuka Miklós - Dr. Dávid Roland - Fehér Botond - Dr. Fehér Pálma Virág Hargitai-Kiss Balázs - Incze Zsolt - Kossa Lajos - Nagy Tibor - Sebestyén Csaba Mag. Thomas Radil - Vincze Tamás


Szeretettel várunk mindenkit a múltat, jelent és jövõt alapvetõen meghatározó

fejlesztési koncepció ünnepélyes bemutatójára.
Idõpont: 2017. december 21. (csütörtök) 17:00 óra
Helyszín: Kultúr Közösségi Ház

Lelki várakozással Karácsonyra hangolódva közremûködnek:
– Bognár Károly Atya – ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
– Csuka Miklós – LÉLEKKAPUNYITÁS (grafikai munkák kiállítása)
– Ormándi Márta csuhészobrász –„AZ IGAZSÁG SZÜLETÉSE” (Mátyás Király égi küldetése)
– Fehér Csaba ötvösmûvész – A TÛZ MAGJA
(A kiállítások 16:00 órától megtekinthetõk.)
– Bartina Zenekar - Gula Miklós (hegedû) - Fehér Ambrus (brácsa) - Kossa Benedek és
Kossa Boldizsár (hegedû) - Pukli Ádám (nagybõgõ) - Szecsõdi Rita (ének)
- Kossa Enikõ (ének) - Napvirág Dalkör (ének), Kossa Bertalan
– Tûzzsonglõrök, Hargitai Lajos (dob), Valach Gábor (dob), Bácsi Zsolt (hangtál)
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Tisztelettel:
Kossa Lajos
polgármester

