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Hölgy lett Kecskemét Virágembere
4. oldal

Beszélgetés dr. Bábel Balázs
érsekkel – 3. oldal

Portások őszi portyája
Interjú dr. Zombor Gábor
polgármesterrel – 2. oldal

Élményekben gazdag út volt a
napokban a kecskeméti Porta
Egyesület õszi kirándulása. A természet- és környezetvédõk ez alkalommal a Dunántúlon, illetve a
Duna-Tisza közi löszvidéken jártak. Csak ízelítõ a gazdag programból:
A Paksi Atomerõmûben tett látogatás során a Kérdések
Fukushima után címû ankéton
vehettek részt a kecskeméti látogatók, melynek fõ témája az
atomenergetika fejlesztési lehetõségei, illetve biztonsági kérdései
voltak.
A kirándulás a továbbiakban
Makovecz Imre – a közelmúltban
elhunyt zseniális építész – alkotásainak megtekintésére koncentrálódott Pakson, Kakasdon, Szekszárdon. Kakasdon egyébként –
ahol egy faluközpont-komplexumot hozott létre az organikus építészet nagymestere – személyesen Bányai Károly polgármester
kalauzolta a Porta Egyesület lelkes aktivistáit.

A nap végén Császártöltésre
utazott a kecskeméti közösség.
A Fõkáptalan-pincesor nemrégen elkészült büszkeségét, a
Pincelakat Borturisztikai Központot tekintették meg. A meghívó Lakatos Gábor vállalkozó,
a Modus Vivendi Kft. tulajdonosa volt, aki európai uniós pályázati támogatást nyert álmának
megvalósításához. (Az épületet

Vass-Eisen Ervin kecskeméti építész tervezte.) A Porta aktivistái
ifjabb Lakatos Gábor mesterszakács gemenci marhapörköltjét kóstolhatták meg, valamint a
ház tájborait. Kitûnõ volt minden, így hálával köszönték meg
a meghívó gazdának a barátságot a portás zarándokok, és sok
sikert kívántak a további eredményekhez.

Vendégségben a Pincelakat Borturisztikai Központban
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Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel

Ökumenikus áldás az összetartozásra
A közös gondolkodás jellemzi Kecskeméten az önkormányzat és az
egyházak kapcsolatát. Az együttmûködés eddig is számos területre kiterjedt, ám a városvezetés úgy látja, hogy ez a kapcsolat a jövõben
még több tartalommal tölthetõ meg. A részletekrõl dr. Zombor Gábor
polgármesterrel beszélgettünk.
– Mely területekre terjed ki je lenleg az egyházak és a város
együttmûködése?
– Az oktatásra, a kultúrára, a
szociális jellegû feladatok ellátására egyaránt. Ez hozzátartozik Kecskemét életéhez, hiszen
itt a vallásnak és az egymás
mellett mûködõ egyházaknak
nagy hagyománya van, amely a
rendszerváltás óta folyamatosan
erõsödik. Az oktatás területén
megfigyelhetjük, hogy a gyermekek mintegy 20 százalékát
egyházi fenntartású iskolába
íratják, ezért közös érdekünk a
kölcsönösség elvén alapuló
együttmûködés. Ezen elvek
alapján adtuk át korábban a fõegyházmegye részére mûködtetésre a Szent Imre Általános Iskolát, majd a Teleki utcai óvodát. A kultúra területén szintén
jellemzõ, hogy az egyházak aktívan részt vesznek a városi rendezvényekben, és ezt a palettát
tovább színesítik a keresztény
szellemiségben mûködõ civil
szervezetek. A városi eseményeknek részévé vált az ökumenikus áldás, amely az összetartozás és a Kecskemét számára

– Mint ismeretes, idén útjára
indítottuk a Városi Támogatási
Programot, 150 millió forintos
kerettel. A forrásokat pályázat
útján nyerhették el a kedvezményezettek, két fordulóban. Ezen

Dr. Zombor Gábor polgármester (felvételünkön balról a második)
nemcsak egyik alapítója, de rendszeres támogatója is a szegény családok ingyen étkeztetését, lelki gondozását felvállaló Wojtyla Háznak
fontos tolerancia üzenetét hordozza. Szociális területen pedig
követendõ példa, hogy a katolikus egyház mûködteti a RÉV
szenvedélybeteg segítõ szolgálatot, munkájukat lehetõségünkhöz mérten anyagilag segítjük.
– Milyen egyéb formában tud ta támogatni az önkormányzat
idén az egyházakat?

belül az egyházügyi programokra 25 millió forintot állítottunk
be a költségvetésbe. A két fordulóban összesen 10 pályázatot
támogattunk az egyházügyi keretbõl.
– Kecskemét turizmusára
mostanában egyre nagyobb
hangsúly helyezõdik. Itt talál nak-e kapcsolódási pontot?

– Reményeink szerint igen.
Kecskemét most készülõ kulturális koncepciójában már megfogalmazódik a vallási turizmus
fejlesztésének igénye. Ezt segítheti az is, ha sikerül elérnünk,
hogy Kecskemét a Mária zarándokút egyik állomása legyen.
– Tavaly decemberben meg alakult az oktatási, kulturális és
egyházügyi bizottság egyház ügyi munkacsoportja, amely
igen aktív. Milyen új területeken
sikerül eredményeket felmutatni
a munkacsoportnak köszönhe tõen?
– A számos tevékenységébõl
kettõt emelnék ki. Az egyik,
hogy a munkacsoport az egyházak segítségével erõsíti a testvérvárosokkal való kapcsolat kiszélesítését a fiatalok és a nyugdíjasok körében. A másik az a
törekvés, hogy Kecskeméten
megteremthessük a Mária Rádió
hallgathatóságának technikai
feltételeit, ehhez keresünk támogatókat. Fontosnak tartom,
hogy a Mária Rádióban önkéntesek dolgoznak, a mûsorstruktúrában egyáltalán nincs reklám, sem politika, kizárólag vallással, életvezetéssel, a rászorulók problémáival foglalkoznak.
Úgy vélem, ezeknek a témáknak
helyük van Kecskeméten, e gondolatokat a kecskemétiek is magukénak érzik.

Alföldi Civil Napló
Kiadja: Farkas Galéria Bt.,
Kecskemét, Margaréta u. 13/B
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Beszélgetés dr. Bábel Balázs érsekkel

Feltárni az igazsághoz hű tényeket
„Pro regno Dei” – e jelmondattal kormányozza 1999 óta dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegyét. „Isten Országa olyan
ajándék, amelyért meg kell küzdeni.” – írja az érsek, és élete mutatja:
új és új feladatokkal kellett megküzdenie. Érseki évtizedei alatt töretlen
buzgalommal járja egyházmegyéjét. A Grõsz Emlékév alkalmából beszélgetésre kértük a fõpásztort.
– Sokféle feladatkörben dolgozott élete során: káplánként, tanárként, elöljáróként. Mi vezette,
vezérelte?
– Jártam azt az utat, amelyet az
élet kijelölt számomra. Aki bemegy a szemináriumba, az meghozza azt a döntést, hogy amelyik
sínre állítják, arra megy. Az a
nagy választás, a többi adódik.
Sokáig, negyven éves koromig
káplán voltam. Azt is elfogadtam.
Ha nem jön a rendszerváltás, talán még most is az lennék. Az állomásokat feladatként fogtam fel.
Azt kerestem, mit kell nekem az
adott helyzetben tenni. Káplánként sem voltam boldogtalanabb,
mint most érsekként. Most is
ugyanaz az örömöm és bánatom,
csak felnagyítva.
– Miben nagyon más az érseki
feladatkör?
– Egy egyházmegye vezetése
van rám bízva. Sokkal több emberért vagyok felelõs, többen fordulnak hozzám, és emberekkel foglalkozni a legnehezebb feladat. Érdekek ütköznek, érzékenység van,
valós vádak, panaszok gerjedhetnek. Nehéz az igazságosságot és
a szeretetet egyszerre gyakorolni.
Azt csak a Jóisten tudja. Itt van egy
hatalmas építkezés, ami évek óta
tart már. Nem kaptam segítséget
pályázati pénzekbõl. Sok rosszakaró és irigy is támadt.
– Megújult az érsekség épülete, és
most dolgoznak a fõszékesegyház
teljes helyreállításán. Milyen súlyt kap
mindez az érseki munkában?
– Örülök, amikor a fõszékesegyház tornyára nézek, és örömmel mutattam be a közelmúltban
a pápai látogatáson is a toronyra
felhelyezett pápai címert. Anyagi
tekintetben ezek az építkezések jelentették a legnagyobb feladatot.
Az érseknek ez fontos, de mégis

mellékfeladata kell, hogy legyen.
Meg kell õrizni õseink templomát,
de a legfõbb törvény a lelkek üdvössége. Akkor örülök igazán,
amikor végigtekintek a megújult

tásokon. Az egyházmegye határain túl is vannak kötelezettségeim,
például az Állandó Tanács tagjaként.
– „Mindig akkor kell az igazsághoz hû tényeket feltárni, amikor
annak ott van az ideje” – fogalmazott tavaly a 60. születésnapja alkalmából. Az egyházmegye Grõsz
Emlékéve, melyben aktívan részt
vett, fontos adalékkal gazdagítja
újkori egyháztörténelmünket.

Hamarosan megjelenik hagyományos év végi kalendáriumunk, a Hit és
élet Bács-Kiskun megyében. A 2012-es esztendõre készült kiadvány már
megrendelhetõ a Wojtyla Házban, az alábbi címen: 6000 Kecskemét,
Wojtyla tér 1. Telefon: 76/505-041, 30/978-8480, 30/926-1654
E-mail: info@wojtyla.hu
lelkipásztori állományon, vagy
amikor a hitoktatással, bérmálással foglalkozom. Egész életem az
egyházközségek rendszeres látogatásáról szól. Hétvégeken, szombaton és vasárnap általában két
helyre is elmegyek. Minden fontos
eseményt együtt ünneplek a hívekkel. Ott vagyok a búcsúkon, a
szenteléseken, megnyitókon, ava-

– Több kerek évforduló kapcsolódott össze, ami lehetõséget adott
az emlékév meghirdetésére. Mindig törekedtem elmondani az emlékév kapcsán, hogy emlékeznünk
kell a kommunizmus embert próbáló idõszakára, ez a kor a mi
aranyfedezetünk. Értékes eredményeket hozott az emlékév. Kapcsolatot építettünk ki Grõsz rokonok-

kal, az év nyitását és zárását kísérõ konferenciák számos kutatást
indítottak el. Emlékkönyvet adtunk
ki, mely a püspökkari körleveleket
tartalmazza. Fontos szerepet tulajdonítok a levéltárnak, kincstárnak, könyvtárnak. Mindegyik a
múltunkhoz tartozik, okulásul és
tanulságul szolgálhatnak a jelenkornak. Ez is lehet hitterjesztés.
– A hitoktatás nagy hangsúlyt
kap munkájában?
– Igen, az egyik legfontosabb
terület, éppen ezért, amennyire lehet, segítjük, és évente több
rekollekcióra hívjuk meg a hitoktatókat. Egyházi iskoláinkban ötezer gyerek tanul. Tizenhárom éve
minden csütörtökön van a bibliaórám. Ezt a helyi televízió felveszi,
és még két kisvárosban, Kecelen
és Kiskõrösön is leadják. Az érseki könyvtár honlapján meghallgatható a sorozat. A Civil Napló
is évek óta közli. Ebben az évben
a világvallások a téma, az októberi imatalálkozó elõtt szeretném a
világvallások és a kereszténység
kapcsolatát érthetõvé tenni a hallgatóság elõtt.
– Ismert az irodalom iránti szeretete. Ez is a megújulás egyik forrása?
– A legfontosabb számomra az
imádság. Az érsekség épületében
azért választottam ezt a kisebb szobát, mert a közvetlen szomszédságomban van a kápolna. Ha felkelek éjjel háromkor, bemegyek,
vagy az estémet ott fejezem be. Ha
idõm engedi, szívesen foglalkozom
az irodalommal, de érdekel a történelem és módjával a politika is.
Püspöki jelmondatom „Pro regno
Dei”, kifejezi azt, hogy az ember,
aki tudja, hogy Isten Országával
mindent megkap, és hogy Isten
Országa mellett már semmi több
nem kérhetõ, az meg fogja érteni,
hogy ennek az örömhírnek a következménye az életvitel gyökeres
megfordítása, a megtérés. A megtéréssel fokozatosan Isten uralma
érvényesül az ember lelkében, szeretetében megtisztul, s halad a beteljesedés felé.
(A Magyar Kurír nyomán)
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Dimenzió Borászat

Hölgy lett Kecskemét Virágembere
Novemberben újra átadták a Virágember díjat. A Fantázia Virágbolt és a Porta Egyesület által
megálmodott kitüntetést a legrangosabbak között tartják számon Kecskeméten. Ezt az elismerést annak ítéli a grémium,
aki az elõzõ esztendõben kimagaslóan sokat tett Kecskemétért,
a civil közösségért, aki munkájával dicsõséget és elismerést szerzett a hírös városnak. Az idei díjazott Kovácsné Drabant Katalin
szõlész-borász lett, a Dimenzió
Borászat alapítója és tulajdonosa. A vállalkozás egyik nedûje,
néhány évvel ezelõtt elnyerte a
Város bora címet.
Kétségtelen, hogy a kitüntetett
kimagasló munkásságával egész

Bács-Kiskun hírnevét öregbítette,
a civil kurázsinak megbecsülést
és rangot szerzett. Nagyszülei is
szõlõ- és gyümölcstermesztéssel

foglalkoztak, így már gyermekkorában megismerkedhetett ezzel a különös titkokat hordozó,
fáradságos, ugyanakkor igen
szép hivatással. 1988 és 2000
között a kecskeméti Szõlészeti és
Borászati Kutató Intézet munkatársaként dolgozott, és sokat köszönhet a szakma kiváló mestereinek, intézeti kollégáinak, akik
a mai napig a magyar borászatnak adják tudásuk legjavát. A
tudatos és elkötelezett munka
eredményezte
elhatározását,
amikor férjével megalapították a
Dimenzió Borászatot. A vállalkozás fõ célja: a hagyományos –
szinte már elfeledett – szõlõfajták termesztése, a legmodernebb és legkíméletesebb eljárá-

Újborkultusz születik
A nagysikerû soltvadkerti újbor ünnep szervezõje, a szekszárdi szárma zású Ferenc Vilmos szerint a kunsági borvidék kiemelkedõ fajtája az
Ezerjó és a Cserszegi fûszeres, amelyek könnyed stílusukkal, szép illat tal és savakkal hoznak elismerést a környék borászainak.
Három évvel ezelõtt döntötte el
Soltvadkerten a polgármester a
helyi szõlõsgazdákkal közösen,
hogy valóra váltják Ferenc Vilmos ötletét: elindítják a Duna
Borrégió Márton-napi újbor ünnepét. A kezdeményezéshez a
hajósi, a bajai, a kunsági és a
csongrádi borvidék is csatlakozott. Így idén már 15 borászat
képviseltette magát a hegyközségekbõl.
– Aki szõlõvel és borral foglalkozik, annak a génjeiben van a
hagyománytisztelet. Csak újra
kell éleszteni – vallja Ferenc Vil -

mos, és ezt számos helyszínen
meg is teszi.
A vadkerti sportcsarnokban elõször az évjáratot értékelték a jelenlévõk szõlészeti és borászati
szempontból, majd szakmai elõadásokat hallgattak meg aktuális
kérdésekben. Az ágazat gazdasági helyzetérõl elsõ kézbõl kapott
államtitkári tájékoztatást a 200
résztvevõ. Akadt, aki Mórból, Esztergomból, Szekszárdról érkezett.
– Szent Márton az újborok bírája. Valaminek a születése mindig
különleges pillanat, nincs ez másként a bornál sem. Az újbor álla-

Ferenc Vilmos
pot szakmai szempontból rendkívül fontos. Ezért erre egy országos
fesztivált építettünk rá, amit no-

sokkal való feldolgozása, az alföldi bor presztízsének visszaszerzése, megerõsítése.
A meghitt városházi díjátadót a
kecskeméti Aurin leánykar nyitotta meg, majd dr. Zombor Gábor
Tollasné
polgármester
és
Szemerédy Ida, a Fantázia Virágbolt tulajdonosa átadták
Kovácsné Drabant Katalinnak a
rangos elismerést. Érdekesség,
hogy a díj évtizedes múltjára
visszatekintve most lett elõször
hölgy Virágember Kecskeméten.
Az már kevésbé meglepõ, hogy
a hagyományokat megszakítva,
nem pezsgõvel koccintott az ünneplõ közönség, hanem a Dimenzió Borászat különleges, finom nedûivel.
vember 26-án és 27-én rendezünk meg Budapesten, a Magyar
Mezõgazdasági Múzeumban. Az
immár nyolcadik alkalommal
meghirdetett Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivállal a célunk
az újborkultusz hazai megteremtése – tudtuk meg Ferenc Vilmostól. – A rendezvény kiemelt programjaként idén elkészítjük „A
magyar nemzet újborát”, a kárpát-medencei pincészetek összefogásával. Ez három féle borból,
a magyarországi és határon túli
magyar bortermelõk összefogásával, újboraik házasításával készült, és karitatív céllal kóstoltatjuk. Az adományokat a dévai árva gyerekeknek ajánlottuk fel. Az
összefogás fõvédnöke Böjte Csaba ferences rendi szerzetes.
– Rendkívül büszkék vagyunk
rá, hogy a rendezvény iránt kifejezett tiszteletként, ez a hétvége a
magyar újbor és sajt ünnepe!
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Frittmann Borászat

Ahol a rozé új életre kelt
Hosszú utat járt be borvidékünk,
mire általa idáig jutottam –
mondta Frittmann János , amikor
2007-ben az év bortermelõjének
választotta a Magyar Bor Akadémia. Az elismerést nemcsak személyes, hanem az egész Kunsági
borvidéknek szóló dicsõségnek
tekintette.
A gyümölcs mára beérett. Az
elmúlt években a térségbõl új és
új feltörekvõ borászatok neveit
ismerte meg a szakma, és a borszeretõ közönség. S talán azt
sem túlzás állítani, hogy a soltvadkerti székhelyû borászat tulajdonosainak, a Frittmann testvéreknek fontos szerep jutott a
rozé borok kiteljesedésében,
gasztronómiai térhódításában.

– Az elmúlt
években alapvetõen megváltoztak az étkezési
szokásaink. A
nehéz,
zsíros
ételekkel szemben teret hódított a könnyebben emészthetõ,
kevesebb kalóriát tartalmazó étrend. Ez a borfogyasztásban is
elindított egyfajta
Borkóstoló Soltvadkerten. Felvételünkön középen átrendezõdést, és
látható a neves borász: Frittmann János
a magasabb alkoholtartalmú, testes
Frittmann János errõl szerényen hegyvidéki borok mellett egyre keresettebbek lettek a könnyû,
így beszél:

Font Sándor, a soltvadkerti Font
Pincészet tulajdonosa szerint az
elõzõ évekhez képest kifejezetten szép és jó minõségû évjárat
az idei. Ezt három újborral is
alá tudja támasztani: az Irsai
Olivér, a Kékfrankos Rozé és a
Cserszegi fûszeres egyaránt sokat ígér.
– Ezúttal még a késõbbi szüretelésû, akár nagyobb testû
borok készítésére is alkalmas
volt a termés. Az Irsai Olivér
minden évben sikertörténet,
most sem okozott csalódást.
Igazi közönség kedvenc a Cserszegi fûszeres, és fokozott érdeklõdés kíséri a pincészet
rozéit is – mondja Font Sándor.
Ez utóbbiból idén mindjárt
két fajtával elõrukkolt a pincészet: a szokásos Kékfrankos

Font Pincészet

azonban intenzív íz- és illatanyagokat tartalmazó homoki fajták.
Mi pedig abban vagyunk elismertek, amit ma szívesen fogyasztanak az emberek.
Frittmann János hangsúlyozza:
a növekvõ érdeklõdést ébren kell
tartani. Ezért is igyekeznek minél
több
szakmai
rendezvényt
Soltvadkertre hozni. Itt rendezik
meg például minden évben az
Országos Cserszegi Versenyt, és
minden második évben az Ezerjó
is megmérettetik ilyen jellegû
rendezvényen.
– Hogy milyen óriási ívû az a
fejlõdés, amin az elmúlt bõ évtizedben keresztülmentek a térség borai és borászatai, jól mutatja az a tény, hogy míg 12 évvel ezelõtt nem volt olyan vadkerti étterem, ahol tartottak volna helyi bort, ma a leghíresebb
gasztronómiai helyek borlapjain
képviseljük a vidéket – mondja
a borász.

Kitűnő évjárat az idei
mellett itt a tavaly debütált
Zweigelt is. Az október elején
szüretelt Ezerjó válogatásból
13,5 százalékos alkoholtartalmú bor készült Fontéknál. Ezzel
a 2011-es évjárat a 2006-os
és 2009-es kiemelkedõ esztendõk sorába emelkedett.
– Sok borversenyen értünk el
díjakat, és mindent megteszünk
azért, hogy az elért minõséget
tartani tudjuk. Nálunk garantáltan azt találja a fogyasztó a palackban, amit a borversenyre is
viszünk.
Anyagiakban és figyelemben
egyaránt sokat fordítanak a

Font Sándor

Díjeső a Koch Borászatra
Koch Csaba a Villányi Hegyközségben telepített szõlõjérõl származó borával 2010 év végén,
Vin Art (a Bor Mûvészete) néven
a villányi hegyközség Champion díját kapta. Ezzel az elsõ
borász volt, aki az alföldiek
szakmai hozzáértését a jó hírû
versenytársak közötti elsõségével bizonyította.

Koch Csaba borászatainak a
2011-es év szinte díjesõt hozott, hiszen nedûit Hódmezõvásárhely és Baja után Kalocsán
is a város borának választották.
Óriási elismerés, hogy a hazánk uniós elnökségére kiválasztott húsz legjobb borok között kétféle Koch-nedû is szerepelt a kínálatban. Ha nem kel-

Font Pincészetnél fejlesztésre,
ami meg is látszik a minõségen.
Szinte kizárólag saját termelésû
szõlõbõl gazdálkodnak, illetve
készítenek borokat. A 30 hektáros családi tulajdonú ültetvény
Soltvadkerten, illetve Bócsán található.
– A minõség azonban önmagában kevés – vallja a borász
–, a fogyasztót is meg kell gyõzni arról, hogy kitûnõ nedûrõl
van szó. Ez viszont nem megy
másként, mint hogy õ kóstol, a
bor pedig beszél. Ebben nagy segítségünkre vannak a nívós rendezvények és a gasztronómia.

lene a két borvidéken lévõ pincészetek borai által az Országos
Borversenyen
elnyert
aranyérmeket külön kezelni,
akkor Koch Csaba országosan
is egyedülálló négy aranyérmével 2011-ben hazánk legsikeresebb borásza lenne, hiszen enynyi díjat senkinek sem ítélt még
meg a nagytiszteletû Országos
Borverseny zsûrije.
www.kochboraszat.hu

AN1110.qxd

2011.11.21.

20:11

Page 6

www.civilnaplo.hu

6

2011. november

Városszépítők közgyűlése

Országos találkozóra készülnek
Ebben a hónapban tartotta meg
tisztújító közgyûlését a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület,
amelyen a következõ öt évre választottak soraikból vezetõségi
tagokat. Az elnöki tisztségre ismét Király József építészmérnöknek, mûemlékvédelmi szakmérnöknek szavaztak bizalmat. Az
egyesület titkára Kiss Attila településfejlesztõ geográfus, építészmérnök lesz a következõ esztendõkben. Az alelnöki tisztet He gyes Ferenc építészmérnök tölti
be, elnökségi tagként pedig
Puskásné dr. Csorba Éva jogász
és Balanyi Zsolt építészmérnök
segíti az egyesület munkáját.
Király József a közgyûlésen a
jövõ évi programokról is szólt. A
legnagyobb volumenû esemény
a nyár folyamán várható, amikor Kecskemét lesz a házigazdája a Város- és Faluvédõk
Szövetsége (Hungaria Nostra)

Király József és Ráday Mihály, a Hungaria Nostra elnöke már
megállapodtak: Kecskeméten rendezik meg jövõ nyáron
a Város- és Faluvédõk Szövetségének országos találkozóját
XXXI. Országos Találkozójának.
Várhatóan több száz vendég
érkezik az egész országból –
most elõször külföldi szakemberek is – erre a szakmai talál-

kozóra, akiknek szeretne az
egyesület színvonalas szakmai
elõadásokat,
programokat
szervezni. Ezzel az eseménnyel
is igyekeznek felhívni az orszá-

gos figyelmet a kecskeméti szecessziós épületek értékmentésére.
Jövõre folytatódik a Magyar
szecesszió városai címû programsorozat, Temesvár és Kecskemét szecessziós építészetének bemutatásával. A civil
egyesület megtárgyalja a Rudolf-laktanya hasznosításával
kapcsolatos elképzeléseket, figyelemmel kíséri a Rákóczi út
revitalizációját, különös tekintettel a fák ésszerû leváltását.
Az újonnan megalakult vezetõség – a tagság kérését tolmácsolva – kezdeményezni fogja dr.
Zombor Gábor polgármesternél,
hogy Lestár Péter szobra kerüljön
át méltó helyére, a városháza
elõtti körbekerített kertbe.
A tél beállta elõtt a városközpontba 10 madárodú elkészítését és kihelyezését finanszírozzák
a városvédõk.

Sikerrel zárult a HATYARIPE – Megértés program
2010 szeptemberében tizenöt hátrányos helyzetû ember – nõk és férfiak, fogyatékossággal élõk (mozgáskorlátozottak) és roma származásúak – ismét iskolapadba ült, hogy hat hónapos szerkesztõ, illetve rendezõ- és utómunka-asszisztens képzésen vegyen részt. A program sikerességét jelzi, hogy végzés után szinte valamennyi hallgató munkába állt.
A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 2010
szeptemberében – az Európai
Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával – Hatyaripe – Megértés nevû programot indított a Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP 554-es program) keretében. A szerkesztõ, illetve rendezõ- és utómunka-asszisztens képzõ OKJ-s tanfolyamon neves
szakemberek oktatták a hallgató-

kat. A hat hónap alatt tanultak
filmtörténetet, operatõri-, vágás-,
kommunikációelméletet, sajtóés mûfajismeretet, dramaturgiát,
videó- és hangtechnikát, valamint gyártásszervezést. A gyakorlati képzéseken a felvétel elõkészítésétõl a forgatáson át egészen az utómunkáig mindent végigvettek, hogy széles körû ismerettel rendelkezhessenek. A hallgatóknak két háromnapos tréninget is tartottak. Ezeken felké-

Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
1136 Budapest, Balzac u. 21.
www.humszolg.hu

szítették õket, milyen praktikák
alkalmazásával lehetnek sikeresek egy-egy állásinterjún. Elsajátították a kommunikációs alapokat és a stílusokat, sminkes, mesterfodrász és stylist segítségével
pedig megtanulták, hogy a felvételi beszélgetéseknél a megjelenésükre is odafigyeljenek. Esténként csapatépítéssel oldották az
egész napos tanulás okozta fáradtságot.
– A program sikerrel zárult, hi-

szen nemcsak minden hallgató
levizsgázott, hanem kettejük kivételével mindenki elhelyezkedett – mondja dr. Bényei
Andrásné, a Szövetség ügyvezetõje. Van, aki városi televízióknál, on-line tartalomszolgáltatónál kapott munkát, mások gazdasági szervezetekhez kerültek.
Most már csak egy a dolguk,
hogy megmutassák, a tudásukkal
képesek a nyílt munkaerõpiacon
megállni a helyüket.
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Izsák Város Díszpolgára

Akit boldoggá tett a munka
Juhász Sándorné, az Izsáki Házitészta Kft. cégvezetõje vehette át az idei
Sárfehér Napokon Mondok József polgármestertõl az Izsák Város Dísz polgári címet. A sikeres üzletasszonnyal – aki a száraztészta készítésé ben nem csak az érvényesülés lehetõségét találta meg, de az önmegvalósítást és a sikerélményt is – az Izsák nevét több mint húsz éve öregbítõ cégrõl és az idáig vezetõ útról beszélgettünk. Közben kirajzolódott
egy asszony élete, amelynek vezérfonala az a mély, elkötelezett és hûséges odaadás, amivel családját és a cég mögött álló közösséget is
összetartja.

– 1990-ben kerültem Izsákra.
Egy ideig átjártam még Kunszállásra dolgozni, de ez nagyon
megterhelõ volt, és az üzem sem
volt már a régi. Ajánlottak más
munkákat is, de én tudtam, hogy
nem akarok mást csinálni: emberekkel szeretek bánni, meg a tésztával. 1990. október 1-jén nyitot-

– Hová tartozónak érzi magát?
– Több mint két évtizede élek itt,
izsákinak érzem már magam.
Igaz, eleinte nehéz volt megszokni,
mert nagyon szeretem az én kis
hazámat, Kunszállást, illetve Kiskunfélegyházát. Tanyasi kislányként békés, nagy családban nõttem fel. Nem lehet szavakba önteni azt a szeretetet és békét, ami
körülvett bennünket. Nem ismertük a hangoskodást. Icukám,
édesanyám, édesapám, Imikém…
– így szólítottuk egymást. Szerettünk együtt élni, együtt dolgozni.
Én is részt vettem a kapálástól a
marokszedésig mindenben, amiért
nagyon hálás vagyok a sorsnak.
– Mikor tanult meg tésztát
gyúrni?
– Még nagyon fiatalon, édesanya mellett. Igazi tapasztalatot
azonban a tésztaüzemben szereztem. Édesapám – aki nagy tudású
ember volt – brigádvezetõként
dolgozott a téeszes idõkben. Mindig szerettem volna a nyomdokaiba lépni. Úgy érzem, hogy most
talán sikerült. Az õ jóvoltából 16
éves koromtól mindenféle munkát
megtanultam: elhelyezett kertészetben, erdészetben dolgozni,
mert fontosnak tartotta, hogy amit
lehet, kipróbáljak. Miután Kunszállás és Fülöpjakab között kialakítottak egy tésztaüzemet, én is
odamentem. Büszkén mondhatom, hogy a legelsõk között kerültem be a tésztás csapatba. A-tól Zig mindent meg kellett tanulni a
tésztáról, és én nagy kedvvel meg
is tanultam. Napi 16 kiló volt egy
személy normája. Ezt kigyúrtuk, kicipóztuk, és nekiláttunk nyújtani.
Nehéz volt, de nagyon boldoggá
tudott tenni ez a munka.
– Mikor emelték ki vezetõnek?

tuk meg az elsõ üzemünket, ami
bár kicsi volt, nagyon szépen és
praktikusan rendeztük be. Az elsõ
két hónap úgy telt el, hogy a férjem
verte a tojást, én meg gyúrtam a
tésztát. Még beszélni is jólesik róla,
pedig elõtte már évekig vezetõ voltam, itt meg újra a teknõ fölött görnyedtem. Amikor már nem gyõztem
egyedül, felvettünk egy asszonyt,
majd kettõt, és így szépen gyarapodtunk. Elköltöztünk a pincébõl, és
jöttek sorban az üzemek. Ahogy
nõtt a vállalkozás, úgy lett egyre nagyobb a piac is. Néhány év múlva
az egész család – fiunk, lányunk,
vejünk és menyünk is – az üzemben
dolgozott.
– Könnyen ment a minõségi gondolkodás meghonosítása a dolgozók között?
– Én az elsõ pillanattól kezdve azt
tartottam, és ezt mondtam az asszonyoknak is, hogy olyan tésztát kell
készítenünk, amit mi is szívesen leveszünk a polcról, és beleteszünk a
levesünkbe. Ez a szemlélet tette le-

hetõvé, hogy be tudtunk kerülni a
Maggi és a Knorr levesekbe, ahol
nagyon szigorú elvárások vannak.
Szerencsém van, mert a dolgozóink
70 százaléka törzsgárda, akiket már
ebbe neveltem bele, nem is tudnak
másként gondolkodni. Azok pedig,
akik nem tudnak azonosulni ezzel a
hozzáállással, lemorzsolódnak.

Juhász Sándornénak Mondok József polgármester nyújtotta át az Izsák Város Díszpolgára címet
– 1971-ben esküdtünk a férjemmel, akkorra a szövetkezet kitaníttatott laboránsnak, meg minõségi ellenõrnek, és a kunszállási üzem vezetõje lettem. Országszerte nagyon híres volt az Alkotmány Tsz tésztája, nem volt gond
az értékesítéssel. Mintegy 15 féle
leves- és körettészta, valamint lebbencs és tarhonya tartozott a kínálatba, illetve a csigatészta, amit
akkoriban még kézzel pödörtek az
asszonyok. Ez volt a legkeményebb feladat. A napi mûszakban
80 dekánál, esetleg egy kilónál
többet nem lehetett elkészíteni, és
három hétnél tovább senki sem
bírta csinálni. Miután kapott a téesz egy nagyobb kanadai megrendelést, aminek ezzel a technológiával már nem tudtunk eleget
tenni, gépesítették ezt a mûveletet. Mellékesen jegyzem meg: ennek a megrendelõnek most én
szállítok.
– Hogy jött a saját cég gondolata?

– Mit jelent önnek a most odaítélt díszpolgári cím?
– Nagy öröm számomra azért
is, mert úgy érzem, hogy nagyon
sokat dolgoztam Izsák hírnevének
öregbítéséért. Az eredmény azonban, amely megalapozta ezt az
elismerést, nem egyedül az én érdemem. A férjemé, Juhász Sándoré, akinek a kitartását és bizalmát ezúton is köszönöm. Illetve a
gyerekeimé, a családomé, és nem
utolsó sorban a dolgozóimé. Abban, hogy az Izsáki Házitészta ma
úgy Magyarországon, mint külföldön ismert és elismert termék,
sok-sok ember közös munkája
benne van, beleértve Izsák polgármesterét, az önkormányzatot
és az izsáki lakosokat is. Segítségükkel szerveztük meg idén májusban a tésztafesztivált. Óriási sikere volt ennek a rendezvénynek,
és büszkén mondhatom, hogy
egész Izsák mögé állt. Ezt köszönöm. Jó egy ilyen közösség díszpolgárának lenni.
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Gondozottak vendégségben

A szegény családok étkeztetését
felvállaló Boldog Karol Wojtyla

Barátság Központ gondozottjait
hívta meg november elején a

kecskeméti Muszály Vendéglõ.
Csáki Imre tulajdonos és lánya,

Szûcsné Csáki Orsolya fogadta a
Wojtyla családot egy három fogásos menüvel: szárazbab levest,
krumplifõzeléket fasírttal és süteményt tálaltak fel. Szavakkal kifejezni nehéz lenne, mekkora örömet okoztak figyelmességükkel
azoknak a szegény embereknek,
akik szinte a napi betevõjükrõl
sem tudnak gondoskodni. Ebéd
után mosoly és elégedettség volt
az arcokon, és minden megvendégelt ezúton szeretne köszönet
mondani a Muszály Vendéglõnek
a szívbõl jövõ adományért.
A tulajdonosok december 23-án
– vállalkozói barátaikkal karöltve –
ismét vendégül látják a Wojtyla
Ház gondozottjait, ajándékcsomagokkal is kedveskedve nekik.

Az Elektro Center ebédje

A Három Gúnár Étterem finom ebédjével lepte meg a napokban a
Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ rászorulóit Németh László, az
Elektro Center tulajdonosa. Rendhagyó módon, egy kicsit késett ez az
ebéd – mert a kecskeméti Cigány Kisebbségi Önkormányzat a házban tartotta ülését – de így még jobban ízlett mindenkinek a zúzapörkölt és a lekváros bukta. A nap szponzora részt vett a szokásos étkezés elõtti imában, beszélgetésen, és a kiosztásban is segített.

URNATEMETÕ
a Barátok templomában

Élő Betlehem
A Szenteste Alapítvány az idén is
megszervezi Kecskemét fõterén, a
Barátok temploma melletti romkertben az Élõ Betlehemet. A Wojtyla
Ház gondozottjai és mások közremûködésével, vállalkozók segítségével létrejött születés barlangját élõ állatok és korhû jelmezbe öltözött sze-

replõk népesítik be december 19-tõl
21-ig. A város óvodás és iskolás
csoportjai szórakoztatják az érdeklõdõket. Mindenki sütemények és forró tea kóstolása mellett simogathatja az állatokat és gyönyörködhetnek
a gyerek és felnõtt elõadásokban. A
betlehem mellett egész nap zsíros
kenyérrel és meleg teával várják a
rászorulókat és az adományozókat.

Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek 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
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Liszt−ünnepség
„Hírhedett zenésze a világnak, / Bárhová juss, mindig hû rokon! / Van-e

hangod e beteg hazának / A velõket
rázó húrokon?” – szavalta Vörösmarty Mihály
szép sorait a
minap Kovács
Gyula, a Katona József Színház kitûnõ színmûvésze,
a
kecskeméti
Wojtyla Házban, ahol Liszt
Ferencre születésének 200.
évfordulójára
emlékeztek. A
zseniális magyar zeneköltõ
tiszteletére rendezett családias ünnepséget
követõen a Himalája Étterem vendégelte meg kínai
chilis csirkével
a ház gondozottjait.

Megnyitott
a Hírös Lovas
Csárda!
2011. november 26-án 18 órától

Erzsébet és Katalin-napi bál
Pezsgõs koccintással várjuk
a névnapos hölgyeket!
2011. december 31-én 19 órától

Szilveszteri Gálavacsora
Stand up comedy mûsor,
hangulatfokozó koktélok és élõzene
várja a kedves vendégeket!
Asztalfoglalás: 76/323-639
www.hiroslovascsarda.hu
Kecskemét, Kiskõrösi út 384.
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Hóman Bálintra emlékeztek

Főhajtás Tasson
A jeles kultúrpolitikusra, miniszterre, történészre, a Tasson eltemetett
Hóman Bálintra emlékeztek a közelmúltban sírjánál, aki a váci fegyház ban halt meg 1951-ben, de végsõ nyughelyet e Duna-parti településen
talált. A mementón jelen volt dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét ér seke, akinek beszédébõl idézünk az alábbiakban:
– Egyházmegyénkben, ebben az
esztendõben két történészre emlékezünk. Az egyik Katona István, aki
200 évvel ezelõtt halt meg, és bátran mondhatjuk, hogy a magyar
történetírás atyja. S Hóman Bálintra,
aki 60 évvel ezelõtt hunyt el a váci
fegyházban. Katona Istvánnak a sorsa sem volt nagyon kényelmes, hiszen feloszlatták a Jezsuita rendet,
számûzött lett az egyetemrõl, itt kapott az érsekségen kanonoki állást, s
meghálálva megírta két kötetben az
addigi Kalocsai Egyházmegye törté-

esetében is. Van egy számkivetett
magyar, Dobó István, akit miután
megvédte Eger várát, perbe fogták,
börtönbe csukták, majd megvakult,
megrokkant emberként temették el.
Sírjára akkor Jób könyvébõl vett idézetet írtak: „tudom, hogy él az én Istenem és igazságot szolgáltat nekem”.
– Így állunk most itt, Hóman Bálint sírjánál is. Tudjuk, hogy él Isten
és igazságot szolgáltat neki, hogy ha
más tudományos és földi hatalmak
egyelõre még nem is akarnak errõl

netét. Hóman Bálint pedig megírta
Szegfû Gyulával a magyar történetet, majd az egyetemes történetet és
számtalan remek tanulmányt.
– Hóman Bálint egy alkalommal,
1925-ben a Katolikus Nagygyûlésen elõadásában elmondta: nekünk
igaz történelem kell. Mert az igaz
történelem mind a magyarságot,
mind a Katolikus Egyházat igazolja.
És úgy vagyunk vele most is, hogy az
igazság gyõzedelmeskedni fog az õ

hallani. Az igazság elõbb-utóbb
úgyis diadalmaskodik. Hiszen az
igazság egy, forrása Isten, s megvalósítója Jézus Krisztus, aki elmondta:
„Én vagyok az út, az igazság és az
élet.” Itt vagyunk a sírjánál, imádkozzunk érte! Mert az imádság jele
annak, hogy szeretetünk a síron is
túlmutat, s abba az Istenbe kapaszkodik, aki nem az ember halálát
akarja, hanem azt, hogy éljen. S erre a föltámadt Krisztus a bizonyíték.

Állatvédők akciói
Szorosabb együttmûködésrõl állapodott meg a napokban a BácsKiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Menhely az Állatokért Alapítvány. A két szervezet
képviselõi az egyre brutálisabb állatkínzások miatt úgy döntött,
hogy ezentúl havi rendszeresség-

gel szerveznek közös akciókat a
felelõtlen állattartók kiszûrésére. A
szakemberek ezzel azt szeretnék
elérni, hogy megszûnjenek az
olyan esetek, amelyekben az állatok szenvednek a gazdáik hanyagsága vagy nemtörõdömsége
miatt.
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A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ decemberi MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
1. csütörtök
2. péntek

16. péntek

15.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
11.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
17.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
14.30 ó

17. szombat
18. vasárnap
26. hétfõ
27. kedd
28. szerda
29. csütörtök
30. péntek
31. szombat

19.00 ó
19.00 ó
15.00 ó
15.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
19.00 ó
20.00 ó

3. szombat
4. vasárnap
5. hétfõ
9. péntek
10. szombat
11. vasárnap
12. hétfõ
13. kedd
14. szerda
15. csütörtök

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ

WINNETOU
Mikszáth K. b.
WINNETOU
bérletszünet
AZ EGÉRFOGÓ
Bessenyei Gy. b.
AZ EGÉRFOGÓ
Csortos Gy. b.
WINNETOU
bérletszünet
A VÍG ÖZVEGY
zártkörû elõadás
ÁTVÁLTOZÁSOK
Katona J. b. - bemutató
ÁTVÁLTOZÁSOK
Honthy H. b.
ÁTVÁLTOZÁSOK
Radó V. b.
A VÍG ÖZVEGY Jászai M. b.
Gyermekek a gyermekekért - jótékonysági gálaest
WINNETOU
Bartók B. b.
ÁTVÁLTOZÁSOK
Gózon Gy. b.
WINNETOU
Illyés Gy. b.
WINNETOU
Szabó L. b.
AZ EGÉRFOGÓ
Nagy L. b.
WINNETOU - az OTP Bank ajándéka általános iskolás
gyermekek részére
AZ EGÉRFOGÓ
Ódry Á. b.
A VÍG ÖZVEGY
Berky L. b.
ÁTVÁLTOZÁSOK
Vízvári M. b.
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet
A NYOMORULTAK
bérletszünet

Kecskemét, Katona József tér 5.



Tel.: 501−170



1. csütörtök

19.00 ó BOLDOGTALANOK

3. szombat

19.00 ó BOLDOGTALANOK

4. vasárnap

19.00 ó BOLDOGTALANOK

6. kedd

19.00 ó A RÉGI HÁZ

7. szerda

19.00 ó A RÉGI HÁZ

9. péntek

19.00 ó A RÉGI HÁZ

11. vasárnap

15.00 ó A RÉGI HÁZ

13. kedd

19.00 ó A RÉGI HÁZ

14. szerda

19.00 ó A RÉGI HÁZ

27. kedd

19.00 ó A RÉGI HÁZ

28. szerda

19.00 ó A RÉGI HÁZ

29. csütörtök

17.00 ó BOLDOGTALANOK

30. péntek

17.00 ó BOLDOGTALANOK

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
6. kedd

19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN

8. csütörtök

19.00 ó VACSORA NÉGYESBEN

17. szombat

19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN - a Thália Színházban

18. vasárnap

19.30 ó VACSORA NÉGYESBEN - a Thália Színházban

20. kedd

19.00 ó BÁNK BÁN

21. szerda

16.00 ó BÁNK BÁN

22. csütörtök

19.00 ó BÁNK BÁN
A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.

e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu



www.kecskemetikatona.hu
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Önkéntesek éve – Vállaljon hasznos, segítõ munkát!
Az Európai Unió 2011-et az „Önkéntesek évének” nyilvánította. Ennek jegyében Magyarországon rendezvények sora népszerûsíti az
állampolgárok társadalmi felelõsség vállalásának egyik megnyilvánulási lehetõségét, az önkéntességet. Az önkéntesség elterjesztésének, az önkéntesek toborzásának, az önkéntes munka lehetõségeinek, az egyének és szervezetek, intézmények egymásra
találásának elõsegítésére jöttek létre a Megyei Önkéntes Centrumok.
A TÁMOP 5.5.2-10/4-2010-0008 pályázat nyerteseként Bács-Kiskun Megyében az Önkéntes Centrum mûködtetésére az Európa Jövõje Egyesület kapott megbízást.
Az Önkéntes Centrum program projekt menedzsere: Hortobágyi
Tibor (hortobagyi@bacsonkentes.hu), szakmai vezetõje: Farkas
Gábor (farkasg@bacsonkentes.hu). Személyesen kedden, csütörtökön, pénteken 10 órától 12 óráig, illetve 14 órától 15 óráig Kecskeméten, a Kápolna utca 24-ben lehet az önkéntességgel kapcsolatban érdeklõdni.
A Gong Rádió Önkéntes Híradója ugyancsak rendszeres tájékozta-

tást ad. A megyei Önkéntes Centrum mellett Baján, Kiskunhalason
Önkéntes Pont mûködik, illetve kezdi el mûködését.
Szeptembertõl a megye 21 városában tartunk roadshowt, Önkéntes Nap keretében ismertetõ, népszerûsítõ rendezvényt. A program
végéig 2012. július 31-ig 600 regisztrált önkéntes fog tevékenykedni Bács-Kiskun megyében.
A Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum létrehozta önálló internetes oldalát, bacsonkentes.hu címen.
Érdeklõdjön, informálódjon és vállaljon önkéntes tevékenységet!
Mindenki végezhet hasznos, segítõ munkát!

Büféasztal Disco DJ Somával
Mûsor: Girly's Tánc show
Tombola, fõdíj: kétszemélyes egzotikus utazás
MENÜ: Hideg ételek: Konyakos libamájpástétom  Borjúsült carpaccio
 Jércegalantin aszalt sárgabarackkal  Saláták: Pikáns tonhalsaláta  Cézár saláta
 Fitness saláta háromféle öntettel
Meleg ételek: Sertésszûz Stroganoff módra burgonyafánkkal  Pulykamell roston
grillezett juhsajttal, paradicsommal, rozmaringos burgonyával  Halnyárs fehérboros
rozmaringos mártással, citromos rizzsel  Ropogós malacsült párolt káposztával és
törtburgonyával  Vargányás borjúpaprikás vajas galuskával  Vegetáriánus ételek
 Sajttal töltött gombafejek rántva  Szezámmagos cukkíni tallérok
 Desszertek: Házi somlói galuska
 Toscanella kehely
Éjfél után Újévi büféasztal: vegyes sajtparádé, korhelyleves, lencseleves,
fõtt és sült debreceni, virsli, frankfurti saláta
Ár: 8.000 Ft/ fõ
ÜDÜLÉSI CSEKKEL, ÉTKEZÉSI UTALVÁNNYAL IS.
Jegyek kaphatók:
Három Gúnár Étterem (Kecskemét, Batthyány u. 1-7.)
Telefon: 06-76/483-611, 06-30/229-9231, E-mail: info@haromgunar.hu
www.hotelharomgunar.hu

Élõzene: Caravan együttes Mûsor: Girly’s Tánc show
Menü „A”
Champagner koktél  Köntösben gõzölt libamáj terrine édes kõmenyes
körtesalátával, pikáns Aszú redukcióval  Ropogósra sütött sörös malacpecsenye
káposztás rétessel és zöldséges rösztivel  Áfonya-mascarpone parfé
Menü „B”
Champagner koktél  Füstölt pisztráng salátaágyon almás tormahabbal
 Tésztában sült olasz sonkával és mozzarella sajttal töltött pulykatekercs,
padlizsán-rizottóval, vajas brokkolival és pirított mandulával
 Gesztenyés-csokoládés-meggyes meglepetés
Éjfél után Újévi büféasztal: vegyes sajtparádé, korhelyleves, lencseleves,
fõtt és sült debreceni, virsli, frankfurti saláta
Ár: 10.000 Ft/ fõ
ÜDÜLÉSI CSEKKEL, ÉTKEZÉSI UTALVÁNNYAL IS.
Jegyek kaphatók:
Három Gúnár Étterem (Kecskemét, Batthyány u. 1-7.)
Telefon: 06-76/483-611, 06-30/229-9231, E-mail: info@haromgunar.hu
www.hotelharomgunar.hu
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Minden, ami takarítás

Gyorsan, pontosan, környezetünket kímélve
Modern technológiai eszközökkel, minõségi és környezetbarát tisztító szerekkel, felkészült szakembereinek lelkiismeretes munkájával vált az
elmúlt évek során piacvezetõ céggé Kecskeméten a Clean-Fix Hunga ry Kft. A piaci elvárásokat követõ, céltudatos cégvezetés a széles körû
minõségi követelmények mellett folyamatosan koncentrál a partnere ikkel való zökkenõmentes együttmûködésre, illetve a vállalt feladatok
pontos teljesítésére. Büszkék arra, hogy megrendelõik elégedettségé nek köszönhetõen, ma már a legjobb magyar szolgáltatók közé sorolják õket.
– Minden, ami takarítás –
foglalja össze tevékenységi körüket M á r h o f f e r M á r t o n , a
Clean-Fix Hungary Kft. szolgáltatási vezetõje. – Közterületek
és közintézmények, társasházak, uszodák, élményfürdõk,
gyárak, üzemek, építõ- és élelmiszeripari létesítmények, szállodák, irodaházak, autószalonok, bevásárlóközpontok és
minden egyéb ingatlan szakszerû takarítására felkérhetnek
bennünket. Komplett higiéniai
szolgáltatást is vállalunk, a
HACCP
minõségbiztosítási
rendszer követelményeinek, illetve az adott terület specifikumainak megfelelõen.
– Gépparkunkban a súroló
és önjáró automaták, a különbözõ porszívók, magasnyomású készülékek, speciális rágógumi eltávolítók kielégítik a
legmagasabb technológiai elvárásokat is. A tetõk, falak, ab-

gek kialakítását is elvégezzük.
Referenciáink közé sorolhatjuk
Kecskemét fõterének – ahol
több százezer ember fordul
meg nyaranta a fesztiváli rendezvényeken, borutcai vigasságokon – megtisztítását. A fõtéren is a magasnyomásos, vegyszer nélküli technológiát alkal-

Clean Fix Hungary Kft. dolgozói gyakran vállalkoznak karitatív
munkára is. Felvételünkön a kecskeméti Wojtyla Ház belsõ udva rának térburkolatát tisztítják meg a szennyezõdésektõl
lakok takarításához a magasban alpin és emelõkosaras
technológiát
alkalmazunk.
Kültéren járólap, térkõ, beton,
márvány felületeket feljavítunk,
polírozunk, sõt víztaszító réte-

maztuk, így az eltaposott rágógumiból – becsléseink, számításaink szerint – több mint 140
ezret távolítottunk el a kövezetrõl, ami végül olyan lett, mint
újkorában.

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. április 30-ig (kivéve 2011. december 22.–2012. január 2. idõszak)
érvényes akciónk keretében kínáljuk üdülési csomagunkat.
3 nap/2 éjszaka/2 fõ részére:
bõséges reggelivel, fürdõházunk komplett wellnesrészlegének
korlátlan
használatával (feszített víztükrû fedett medence, szauna, pezsgõfürdõ, sókamra), ingyenes Wi-Fi hozzáféréssel, ingyenes, zárt
parkoló használatával

25.900 Ft
(+ IFA 420 Ft/fõ/éj)

– Nagy hangsúlyt fektetünk
dolgozóink folyamatos továbbképzésére – hangsúlyozza
Márhoffer Márton. – Felkészítjük õket új gépeink, berendezéseink használatára épp úgy,
mint az új vegyszerek, ipari tisztítási technológiák szakszerû
alkalmazására. Szolgáltatásaink fontos eleme a 24 órás,
úgynevezett
SOS-takarítási
ügyeletünk, aminek jóvoltából
a tûzesetek, viharok, beázások,
csõtörések vagy egyéb balesetek utáni takarítást azonnal el
tudjuk kezdeni, a megrendelõ
kívánsága szerint. A gyors, precíz, környezetkímélõ, ugyanakkor megbízható és diszkrét
munkát pedig mi alapkövetelményként garantáljuk. Ráadásul: Nálunk a takarítás kész
megtakarítás!
Clean Fix Hungary Kft.
Kecskemét, Szolnoki út 20.
Tel.: 06-76/320-722
Bogdán András cégvezetõ
bogdan.andras@cfh.hu
Páskuly Emese
értékesítési igazgató
paskuly.emese@cfh.hu
Márhoffer Márton
termelési és szolgáltatási vezetõ
marhoffer.marton@cfh.hu
Honlap: http://www.cfh.hu

AN1110.qxd

2011.11.21.

2011. november

20:11

Page 13

www.civilnaplo.hu

13

AN1110.qxd

2011.11.21.

20:11

Page 14

www.civilnaplo.hu

14

2011. november

A Soltszentimrei Egészségház kialakítása
A Dél-alföldi Operatív Program keretein belül meghirdetett „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-járóbeteg szakellátás korszerûsítése” címû pályázati felhívás keretében Soltszentimre Község Önkormányzata vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
A projekt közvetlen célja a Soltszentimrei Egészségház kialakítása, és
ezáltal a település lakosság közeli, magas színvonalú egészségügyi
szolgáltatásának biztosítása. A projekt célja továbbá, hogy a település
központjában egy helyen kaphassanak helyet az ellátott körzet egészségügyi alapszolgáltatásai és a kiegészítõ, kapcsolódó szolgáltatások
(például: gyógyszertár, egészségfejlesztési központ, diszpécserszolgálat). Az egészségügyi szolgáltatások egy központba integrálásának
eredményeként csökken az ellátás ideje és a betegutak hossza (például: orvos-gyógyszertár viszonyban), ugyanis egy helyszínen, az egészségügyi szolgáltatók együttmûködése révén valósul meg a szolgáltatás.
A fejlesztés eredményeként javulhat Soltszentimre népességmegtartó
képessége és az ellátott körzet életszínvonala, életminõsége.
Projekt adatok:
Projekt idõtartama: 2011. 04. 01. – 2011. 12. 31.
A projekt elszámolható költsége: 46.000.657.-Ft
Az elnyert támogatás összege: 41.400.590.-Ft
Támogatás intenzitása: 89,999997%
Projektazonosító: DAOP- 4.1.1/A-09-2010-0007
Közremûködõ szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
(VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Békéscsabai Területi Iroda, 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)

Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
19
19 ll ballonos,
ballonos,
5
5 ll palackos
palackos csendes
csendes ivóvíz,
ivóvíz,
1,7
1,7 ll szikvíz
szikvíz és
és hideg-meleg,
hideg-meleg,
szénsavas
szénsavas

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését

vízadagoló
automaták

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

forgalmazása, telepítése.
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Támogatásból újult meg a településközpont
Orgovány Község Önkormányzata a 135/2008 (X.18.) FVM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtott be a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatás megszerzésére.
A támogatási kérelem 2009. január 12-én került beadásra. A
támogató határozat e kérelem alapján 2009. július 31-én született meg.
A projekt a község több területét érinti. Elsõdlegesen elérendõ
cél volt a beruházás által a helyi szolgáltatásnyújtás feltételeinek
javítása, akadálymentesítés, a zöldfelület fejlesztéssel pedig közvetlen környezetünk esztétikai megújítása.
 A Polgármesteri Hivatal épületének külsõ szigetelése és fedélszerkezetének megújítása.
 A Polgármesteri Hivatal udvarának megújítási munkálatai során térburkolat kialakítás, valamint zöldfelületének megújítása.
 A település központjában lévõ buszmegálló homlokzatának
megújítása és térburkolás.
 A közpark megújítása során a régi korhadt fák kitermelését
és területrendezést követõen új növények telepítése, használati
térelemek elhelyezése (kerti padok), új járdaburkolat kialakítása
történt meg.
 A község a határozat szerint nettó 43.422.752 Ft támogatásban részesült.
A törvényi elõírásoknak megfelelõen a projektgazda közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként kötött szerzõdést a nyertes kivitelezõvel.
Kivitelezõ: Akker-Plus Kft. (6221 Akasztó, Fõ u. 189.)
Mûszaki ellenõr: Tiszavölgyi Gábor
Projektvezetõ: Magistratum-S Kft. (6000 Kecskemét, Lestár tér 1.)
A megvalósult beruházás hivatalos átadó ünnepségére
2011. november 27-én kerül sor.
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Köszönjük, Andor!

2011. november

A Katolikus Karitász felhívása

A tél veszélyei
A hideg hónapok beköszönte sok embertársunk számára komoly veszélyt jelent. A kemény fagyokkal szemben nemcsak a hajléktalanok
védtelenek. Az elmúlt évek keserû tapasztalata az, hogy sok esetben a
kihûléses halálesettel végzõdõ tragédiák megelõzhetõek lettek volna
egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, segítséggel.

Vannak emberek, akik nehéz
sorsuk ellenére fontosnak tartják
a rendszeres és becsületes munkát, akiket szinte az a tudat éltet,
hogy másoknak szükségük van
rá, illetve arra, amit csinál. Minden bizonnyal közéjük tartozik
Domján Andor is, akit évtizedek
óta ismernek lapunk szerkesztõi,
hiszen legjobb terjesztõink egyike. Az Alföldi Civil Napló 30 ezres példányszámából egy szerény százaléknyit – csakis karita-

tív céllal – eladásra kínálunk, s
Andor rendszeresen árulja színes, képes magazinunkat a
kecskeméti
piaccsarnokban,
ahogy egyéb kiadványainkat is.
A piacra járók többsége már ismerõsként, barátként köszönti a
kedves, tájékozott, mozgássérült
férfit. Szorgalma, lenyûgözõ tettrekészsége példaértékû, amire
az elismerõ bólintás mellett ez a
két szó illik leginkább: Köszönjük, Andor!

SSzilveszter
zilveszter
aaz
z Ö
r e g TTanyacsárdában
anyacsárdában
Öreg
119
9 óórától
rától
AHOL MINDEN EGYÜTT VAN, FINOM ÉTELEK,
ZENE, TÁNC, JÓ HANGULAT!
Ahol minden korosztály megtalálja kedvelt zenéjét!
* Érkezéskor egy Welcome drink és Üdvözlõ „chef- falatok”
* A mesterszakácsaink által elkészített négyfogásos szilveszteri vacsora
* Éjféli étkezés * Cigányzenés mulatság és nosztalgia buli
az Öreg Csárda termeiben * Tombola
A menü ára: 9.500 Ft/fõ
Amennyiben a részvételi díj 2011. december 16-ig befizetésre kerül,
9.500 Ft/fõ helyett 9.000 Ft/fõ áron
biztosítjuk az Ön számára a részvételt.
A jó hangulatról gondoskodik:
Csóka Gyula és zenekara virtuóz cigányzenével
és DJ Gazso (Galgóczy Zsolt) retro szilveszteri bulival,
ahol a remek hangulatot videoklipekkel is fûszerezzük.
Információ, asztalfoglalás:

Tanyacsárda Kft. Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 0676/ 356-010; Fax: 0676/ 356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu;
www.tanyacsarda.hu

A szociális- és a hajléktalan-ellátórendszer szakemberei, falu- és tanyagondnokok, polgárõrök, rendõrök, a
katasztrófavédelem és a települési önkormányzatok munkatársai ilyenkor
fokozottan figyelnek a segítségre szo-

egyúttal kérünk mindenkit, hogy figyeljen a környezetében élõ segítségre
szorulóra. Ha olyan emberrõl tudunk,
akit bármilyen okból kihûlés fenyeget,
kérjünk segítséget az ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es telefon-

ruló emberekre, de nem állhatnak
mindenki mellett. Szükség van mindannyiunk nagyobb felelõsségvállalására, odafigyelésére. Minden aprónak
tûnõ figyelmesség – egy csésze tea,
egy tál meleg étel, egy takaró – óriási
segítség lehet. Életet menthetünk, ha
megkérdezzük, segíthetünk-e valamiben, amikor az idõs szomszéd kéménye nem füstöl, vagy az egyébként tevékeny embert nem láttuk egész nap
az udvaron, ha segítséget hívunk,
amikor az utcán fekvõ embert látunk.
A Katolikus Karitász lehetõségeihez
mérten mindent megtesz a kihûléses
halálesetek megelõzése érdekében,

számon, vagy az alább felsorolt, a
hajléktalanellátó szervezetek által mûködtetett regionális diszpécserszolgálatok telefonszámain, vagy a polgárõrségen.
Kecskeméten (illetve Bács-Kiskunban) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Regionális Diszpécserszolgálatának telefonszáma:
76/485-582.
A diszpécserszolgálatok és a hajléktalanellátók mûködésével kapcsolatos
információk
megtalálhatók
a
www.diszpecserportal.hu oldalon, valamint a www.hajlektalan.info
weblapon.

Vérnyomás
Hála a Teremtõnek, karitatív módon egyre több szakorvos tart felvilágosító elõadásokat a kecskeméti Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ gondozottjainak.
Legutóbb dr. Virágh Andorral találkozhattak a nehézsorsú családok tagjai, akivel a vérnyomási
problémákról és a cukorbetegségrõl beszélgettek. Akik igényelték, azok vérnyomásmérésen is
részt vehettek, helyben meggyõ-

zõdve arról, fenyegeti-e õket ez
az alattomos betegség.

