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Februárban ismét állt egy sátor a
város fõtéren, ahol két hétig min-
den nap meleg étellel, forró teá-
val, zsíros kenyérrel várták a rá-

szorulókat. – A hideg idõben sze-
retnénk egy kis segítséget nyújta-
ni a bajba jutott embereken. Reg-
geltõl délig zsíros kenyérrel és te-

ával, délben egy tál meleg étellel,
majd ismét zsíros kenyérrel kínál-
juk meg a betérõket – mondta
SSzzaabbaaddsszzáálllláássii  MMiihháállyy, az egyik

fõszervezõ, aki sok
helyi céggel közö-
sen biztosította a
jótékony ételosz-
tást. BBoojjttoorr  TTiibboorr
királyi fõszakács
(felvételünkön kö-
zépen) közremû-
ködésével napi
500 adag meleg
étel került a szegé-
nyek asztalára. A
Wojtyla Barátság
Központ gondo-
zottjait is fogad-
ták, ezzel segítve
az intézmény mû-
ködését.

Főtéri segítség a szegényeknek

A Wojtyla Ház
neves vendégei

2-3. oldal
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AAzz  úújjeesszztteennddõõ  vvaallóójjáábbaann  ootttt  ffoollyyttaattóóddootttt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  BBoollddoogg  KKaarrooll
WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttbbaann,,  aahhooll  aazz  eellõõzzõõ  éévv  bbeeffeejjeezzõõddöötttt..  AA  llee--
ggeennddááss  lleennggyyeell  ppááppáárróóll  eellnneevveezzeetttt  iinnttéézzmméénnyybbeenn  vváállttoozzaattllaannuull  hhûûeenn
kköövveettiikk  nnéévvaaddóójjuukk  sszzeelllleemmiissééggéétt,,  aazz  eelleesseetttt,,  sszzeeggéénnyy  eemmbbeerreekkeett  ppáárrtt--
ffooggoollvvaa..  SSzzeerreennccsséérree  aa  tteehheettõõsseebbbb  ppoollggáárrookk,,  vváállllaallkkoozzáássookk  vváállttoozzaatt--
llaannuull  ffoonnttoossnnaakk  ttaarrttjjáákk,,  hhooggyy  sseeggííttõõ  kkeezzeett  nnyyúújjttssaannaakk  aazz  eelleesseetttteekknneekk..
NNeekkiikk  kköösszzöönnhheettõõ,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  nnaapp  mmeelleegg  éétteellhheezz  jjuutthhaattnnaakk  aa

WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  aa  nneehhéézz  ssoorrssúú  ccssaallááddookk..  SS  aa  ffiinnoomm  eebbéédd  mmeelllléé  iitttt
ttáápplláálléékkoott  kkíínnáállnnaakk  aa  lleellkküükknneekk  iiss  rreennddsszzeerreess  iimmáávvaall,,  iilllleettvvee  kköözziissmmeerrtt
kköözzéélleettii  sszzeemmééllyyiissééggeekkkkeell,,  mmûûvvéésszzeekkkkeell  vvaallóó  ttaalláállkkoozzáássookkkkaall..  AA  22001122--
eess  eesszztteennddõõbbõõll  mméégg  aalliigg  nnééhháánnyy  hhéétt  tteelltt  eell,,  ddee  mmáárr  ttööbbbb  nneevveess
vveennddééggeett  kköösszzöönntthheetteetttt  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  ssoorrsskköözzöössssééggee..  KKöözzüüllüükk
nnééhháánnyynnaakk  aa  llááttooggaattáássáátt  öörröökkíítteettttüükk  mmeegg  aazz  aalláábbbbii  öösssszzeeáállllííttáá--
ssuunnkkbbaann..

A Wojtyla Ház neves vendégei

Kedves, bensõséges ünnepség
színhelye volt Szent Balázs nap
alkalmából a kecskeméti
Wojtyla Ház. E sorsközösség
tagjai megemlékezésen és dísz-
ebéden alapítójukat, BBáábbeell  BBaa--
lláázzsst, Kalocsa-Kecskemét jeles
érsekét köszöntötték. Az ünne-
pelt köszönetképpen egy vasár-
napi menüre látta vendégül a
ház gondozottjait, maga adva
az alapanyagokat a finom la-
komához. A bensõséges han-
gulatú találkozón elhangzott
Babits Mihály Balázsolás címû
verse, Fehérné Andrea tolmá-
csolásában.

Az ünnepség az újságírók
ebédjével folytatódott az intéz-
mény Pintér-termében, amit a
Holló Lakodalmas Ház prezen-

tált. Itt szintén elhangzottak egy-
házmegyénk fõpapját köszöntõ
jókívánságok, s a Dimenzió Bo-
rászat tulajdonosai – KKoovvááccssnnéé

DDrraabbaanntt  KKaattaalliinn és férje, KKoovvááccss
AAnnddrrááss (felvételünkön jobbra) –
ötletes, szép ajándékkal lepte
meg az ünnepeltet. 

Bábel Balázstól megtudtuk,
hogy igen gazdag a nagyböjti
programja: Bugacmonostortól
Kisszállásig, Gyóntól Harka-
kötönyig naponta tanít, szervez,
segíti a plébániák munkáját.
Szerencsére Kecskemétre is el-
látogat ismét a negyven napos
felkészülési idõben: Március
10-én, szombaton 14 órakor
például a Gong Rádió élõ adá-
sában válaszol a hallgatók kér-
déseire, március 23-tól 25-ig
esténként 18 órától pedig nagy-
böjti lelkigyakorlatot vezet a fõ-
pásztor a Kecskeméti Társ Szé-
kesegyházban. A mûkertvárosi
Assisi Szent Ferenc templom
parkjában március 23-án 15
órakor felszenteli a város új ke-
resztjét, amelynek korpusza a
cigányarcú Jézust ábrázolja. Ez
lesz a szolidaritás keresztje.

Balázs napi köszöntés

BBuuddaa  ÁÁddáámm, a Tinódi Lantos
Sebestyén-díjas énekmondó és
lantmûvész reneszánsz kori
hangszerekkel érkezett a Bol-
dog Karol Wojtyla Barátság
Központba a minap. A penge-
tõsök, fúvósok és ütõsök ismer-
tetésén kívül megalakult a gon-

dozottak zenecsoportja is az
együttlét során, hogy megidéz-
zék a középkort.

A kecskeméti születésû ze-
nész vendég – Buda Ferenc köl-
tõ fia – KKoobbzzooss  KKiissss  TTaammááss se-
gítségével kezdte el kobozta-
nulmányait hajdanán, s azóta

már tekerõlanton, udon, rene-
szánsz lanton, dombrán, furu-
lyákon is játszik, illetve egyik-
másik elsajátítását tanítja a
szentendrei zeneiskolában. Ez-
zel a Wojtyla Házban is meg-
próbálkozott, a gondozottak
nem kis örömére.

A lantművész hangszerbemutatója

SScchhmmiittttnnéé  MMaakkrraayy  KKaattaalliinn adta át
januárban a 200 ezredik adag
meleg ételt a kecskeméti Wojtyla
Házban. Schmitt Pál köztársasági
elnök feleségét szinte már isme-
rõsként köszöntötték a ház gon-
dozottjai. Hiszen egy éve már járt
itt, néhány hónappal ezelõtt pedig
vendégül látta az intézmény sors-
közösségét a budapesti Sándor-
palotában.

Schmittné Makray Katalin és a
tiszteletére megjelent többi neves
vendég – közöttük dr. Zombor

Gábor országgyûlési képviselõ,
Kecskemét polgármestere, dr. Ko-
vács Miklósné dr. Molnár Ilona, a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal fõigazgatója, Csík János, a
Príma Primissima-díjas Csík Zene-
kar vezetõje – egyet értve hangoz-
tatta a társadalmi kirekesztettség
elleni küzdelem fontosságát.

– Az, hogy itt most együtt van-
nak a kormány, az egyház, a mû-

vészetek, a gazdasági élet képvi-
selõi, érzékletesen mutatja, hogy
a jóérzésû emberek, ha összefog-
nak, igenis képesek nagy dolgo-
kat véghezvinni – mondta dr.
ZZoommbboorr  GGáábboorr. – A Wojtyla Ház-
nak a fejlõdése, melynek során az
egykori népkonyhából a civil vilá-
got meghatározó szellemi közös-
ség lett, példaértékû a városban,
sõt országos viszonylatban is.

Scmittné Makray Katalin, mie-
lõtt kiosztotta a 200 ezredik adag
meleg ételt, azt kívánta: jöjjön el
az idõ, amikor mindenkinek lehe-
tõsége lesz saját magáról gon-
doskodni. Ám addig közös fele-
lõsségünk a társadalmi kirekesz-
tettség elleni küzdelem. Búcsúzóul
elárulta: ide mindig szívesen tér
vissza, mert ez a kecskeméti sors-
közösség rászolgált a figyelemre.

Katalin asszony visszatért
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LLeezzssáákk  SSáánnddoorr  tett látogatást már-
cius 1-jén, csütörtökön a Karol
Wojtyla Barátság Központban. Az
Országgyûlés alelnöke itt jelentet-
te be a sajtó képviselõinek, hogy a
népkonyha melletti parkban állít-
ják fel a Lakiteleki Népfõiskola és
Lezsák Sándor személyes felaján-
lásaként Kecskemétre kerülõ, Ka-
rol Wojtylát ábrázoló bronz mell-
szobrot. Lantos Györgyi szobrász-
mûvész alkotását a tervek szerint
május 18-án, II. János Pál pápa
születésnapján szentelik fel.

Farkas P. József, a barátság köz-
pont alapítója elmondta, hogy
Lezsák Sándor régi, rendszeres tá-
mogatója a háznak, ugyanis egy-
szerre elkötelezett a szegények sor-
sának felkarolása és II. János Pál
pápa emlékének ápolása mellett.

Az Országgyûlés alelnöke a pá-
pához fûzõdõ személyes élményeit

is megosztotta a jelenlévõkkel. El-
mondta, hogy miután II. János Pál
tudomására jutott, hogy a lakitele-
ki Szent István kápolna az elsõ
templom a volt szocialista orszá-
gok területén, ami nem egyházi,
hanem világi akaratból épült, fo-
gadta õt. Lezsák Sándor meghatá-

rozó élményként beszélt a találko-
zásról azzal az emberrel, akinek
„Ne féljetek!” biztató üzenetét az
1970-es évek végén maga is a
Szabad Európa Rádió elõtt ülve
hallgatta. II. János Pál pápa halá-
lát követõen avatták fel az elsõ
mellszobrot – Lantos Györgyi

munkáját – a Lakiteleki Népfõisko-
la Keresztény Panteonjában. Ezt
követte tavaly októberben a
Pálmonostorán elhelyezett alkotás,
most pedig Kecskeméten folytató-
dik a Lezsák Sándor által kezde-
ményezett nemes hagyomány.

A város nevében dr. Zombor
Gábor polgármester mondott kö-
szönetet a felajánlásért, és ígéretet
tett arra, hogy a szobor elhelyezé-
sérõl méltó módon gondoskodik
Kecskemét. Hangsúlyozta: a Karol
Wojtyla Barátság Központ szom-
szédságában jó helyre kerül az al-
kotás, hiszen ez a ház nem csak
népkonyha, de szellemi, lelki köz-
pont is, méltó ápolója II. János Pál
pápa örökségének. 

Alelnöki szoborajándék

A több mint hatszáz éves Habs-
burg-dinasztia a leghûségesebb
katolikus királyi családok egyike a
világon. Amikor februárban HHaabbss--
bbuurrgg  GGyyöörrggyy királyi herceg elláto-
gatott a kecskeméti Wojtyla Ház-
ba, óhatatlanul szóba került az in-
tézmény névadója. Hiszen néhai
Szentatyánk, II. János Pál pápa
avatta boldoggá 2004-ben a jeles
vendég nagyapját, Habsburg
Lotharingiai Károly magyar királyt. 

Mint ismeretes, Habsburg
György évek óta a Magyar Vö-
röskereszt elnökeként is jelentõs
karitatív tevékenységet folytat.
Nem véletlen, hogy a Wojtyla
Házban folyó munkát, a nehéz
sorsú családok rendszeres segí-
tését követendõ példának tart-
ja. És az sem véletlen, hogy
ezen a találkozón – Rigó János
városi rendõrkapitány és dr.
Jeney Gábor kecskeméti plébá-

nos kíséretében – jelen volt dr.
Zombor Gábor polgármester is,
aki szintén évek óta a Magyar
Vöröskereszt megyei elnöke. A
tanácskozáson szó volt a karita-
tív szervezetek barátságáról, jö-
võbeni együttmûködési lehetõ-
ségeirõl. A végén az is kiderült,
hogy Karol Wojtylának az édes-
apja a IV. Károly iránti tisztelet-
bõl adta a Karol nevet a fiának
hajdanán.

Múltidézés a királyi herceggel

MMssggrr..  DDrr..  PPiinnttéérr  GGáábboorr pápai
prelátus (felvételünkön közé-
pen), a Vatikán egyetlen Ma-
gyarországról származó – csé-
pai születésû – diplomatája is
látogatást tett a napokban a
Wojtyla Házban. A kecskeméti
piaristáknál érettségizett atya –
aki jelenleg kilenc nyelven be-
szél – az ebéd elõtti diskurzuson
a sorsközösség tagjainak kérdé-
seire válaszolt.

Elmondta egyebek mellett,
hogy a világ legszegényebb or-
szágaiban – Haitin és Bolíviában
– is szolgált már. Jelenleg a Fü-
löp-szigeteken képviseli XVI. Be-
nedek pápa szándékait. Éppen
hazaindulása elõtt járt egy Mani-

la melletti, hárommilliós nyo-
mornegyedben, és azt tapasztal-
ta: a szegénység, a nélkülözés
ezekben az országokban nem te-
szi az embereket boldogtalanná.
Nem töri meg õket lelkileg: sõt
talán teljesebb életet élnek.

Sokak érdeklõdésére a Fülöp-
szigeteki karácsonyról is mesélt a
Wojtyla Ház jeles vendége:

– Mivel ott nincs hó, nincs fe-
nyõfa sem. Ezért a pálmafákat
díszítik fel égõsorokkal és virág-
füzérekkel. A százmilliós ország-

ból 93 millió szigetlakó vallja
magát katolikusnak. Ez a nagy
szám nagy ünnepségeket, Isten-
tiszteleteket is jelent. Olyannyira,
hogy a plázák dolgozóinak pél-
dául külön miséket tartanak
napjában többször a bevásárló-
központokban. December 16-tól
25-ig  minden nap, hajnali 3-4
körül kezdõdnek az elõ karácso-
nyi misék, amik akár reggel 6-ig
is eltarthatnak. Az Istentisztelet
után hatalmas szeretetvendégsé-
geket rendeznek és tûzijátékkal
zárják a hajnalt. A Fülöp-szige-
teki nép mentalitását jól tükrözi
az ország mottója: Az Isten, a
természet, a nép és az ország
szeretetéért.

Diskurzus a vatikáni diplomatával
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––  HHooggyy
ééllii  áátt  eezztt  aa
vviittaatthhaattaattllaann
ssiikkeerrtt  aa  vváá--
rrooss  eellssõõ  eemm--
bbeerree?? – kér-
dezte az Al-
földi Civil
Napló munkatársa dr. Zombor Gá-
bor polgármestertõl.                      

– Egyértelmû, hogy az elsõ kecs-
keméti Mercedes születése fontos
határkõ a város életében. A nyil-
vánvaló – bízva mondhatom: világ-
ra szóló – siker egyértelmû és meg-
gyõzõ. Úgy gondolom, hogy hatá-
sában a város minden polgárának
életét érzékelhetõen és kedvezõen
befolyásolja.

––  AA  vváárroossrraa  mmiillyyeenn  ffeellaaddaattookkaatt
rróótttt  eennnneekk  aazz  úújj  lléétteessííttmméénnyynneekk  aa
mmeeggvvaallóóssuulláássaa??

–  Az elmúlt ötven évben Kecs-
keméten nem volt ekkora beruhá-
zás. Nagyon sok munkánk, álmat-
lan éjszakánk van a Mercedes

Gyár megvalósulásában. E fejlesz-
tésnek köszönhetõen egészen más
területekre kellett helyeznünk a
hangsúlyt, mint korábban. Versenyt
futottunk és futunk most is Kecske-
mét gazdasági fejlõdésével, hiszen
a Mercedes, annak beszállítói és az
egyéb vállalkozások fejlesztései kö-
vetkeztében, néhány év alatt a la-
kosságszám 10-15 százalékos
emelkedésével kell számolnunk.

––  TTaalláánn  eennnnééll  iiss  ffoonnttoossaabbbb  aazz  úújj
mmuunnkkaahheellyyeekk  sszzáámmáánnaakk  nnöövveekkee--
ddééssee..

– Egy frissen elvégzett felméré-
sünk szerint Kecskeméten az elmúlt
négy évben négyezer új munkahely
jött létre, és a gazdasági szereplõk
beruházásainak összértéke elérte a
300 milliárd forintot. Tegyük hoz-
zá, hogy ez a válság éveiben volt.
Ezen történések valójában nagyon
örömteliek, de hatalmas felelõssé-
get és számtalan kötelességet ró-
nak az önkormányzatra, hiszen egy
továbbra is élhetõ várost kell te-

remtenünk, és arról is gondoskod-
nunk, hogy ezek a cégek megfele-
lõ minõségû munkaerõhöz jussa-
nak. Mindezek miatt például bõvít-
jük az óvodai férõhelyeket, bele-
vágtunk három, összesen 135 mil-
liárd forint értékû közlekedésfej-
lesztési projektbe, de ezért akarjuk
jelentõsen növelni a minõségi bér-
lakások számát is, és ezért terem-
tettük meg Magyarországon elsõ-
ként a duális szakképzés rendszerét
öt új jármûipari szakmában. Azt

kell mondanom tehát, hogy
a Mercedes üzem átadása
igazi ünnep lesz Kecskemé-
ten. Nem akarunk azonban
nyugodtan hátradõlni, mert
az élhetõ város fenntartása
folyamatos, véget nem érõ
munka, amit a különbözõ
ágazatok szereplõit össze-
fogva nekünk kell elvégezni.

––  EEmmllííttsseenn  nnééhháánnyy  kkoonnkkrréétt
kköözzeelljjöövvõõbbeellii  vváállttoozzáásstt,,  aammiikk
sszzoorroossaann  kkööttõõddnneekk  eehhhheezz  aazz
eesseemméénnyyhheezz,,  aa  MMeerrcceeddeess
GGyyáárr  ááttaaddáássáánnaakk  nnaappjjááhhoozz!!

– Konkrét változás lesz
például az iparûzési adóból
származó bevétel jelentõs

emelkedése, ami növeli majd a vá-
rosvezetés mozgásterét, alapot ad
az újabb önkormányzati fejleszté-
seknek. Szintén konkrétum, hogy
az üzem teljes kapacitásának el-
éréséhez minden munkahelyet be-
töltenek, ami ismételten sokat len-
dít a foglalkoztatottságon. Változik
Kecskemét gazdasági jelentõsége
is, hiszen az elemzõk szerint ebben
az évben Magyarországon növeke-
dés csak a Mercedes üzem beindu-
lásától várható.

Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel
A Mercedes fontos határkő Kecskemét életében

Az intézmény menedzsmentje
minden eddiginél nagyobb ener-
giákat fordít a közösségépítésre,
a személyiségfejlesztésre, a
munka világába való visszairá-
nyításra is. Az idén számos klub,
kollégium, kör alakult a Wojtyla
Házban, lehetõségeket biztosítva
a csoportos foglalkoztatások-
nak. Ezekrõl szólunk az alábbi-
akban, dióhéjban:

A Wojtyla Klub nappali mele-

gedõként mûködik, nyitott, köny-
nyed, baráti összejövetelekre,
személyiségfejlesztõ foglalkozá-
sokra, beszélgetésekre kínálva
alkalmat minden nap 10-tõl fél
12-ig. A Szegények Akadémiája
tudományos, ismeretterjesztõ
elõadásokra, tanácsadásokra –
az ország legjelesebb tudósai-
nak, professzorainak közremû-
ködésével – várja az érdeklõdõ-
ket. A Szent Lukács Kollégium

fogja össze a mûvészetek iránt
érdeklõdõ sorsközösségi tagok
programjait. Fontosak azok a ta-
lálkozások, amelyeken az intéz-
ménybe érkezõ zene-, szín- és
képzõmûvészekkel beszélgethet-
nek a gondozottak. Ugyanakkor
fontos cél az öntevékeny alkotói
munka önzetlen elõsegítése és a
tehetséggondozás elõmozdítása,
valamint a város közmûvelõdési
intézeteinek, alkotóhelyeinek és
mûtermeinek rendszeres látoga-
tása. A kollégium keretében
munkálkodik az intézmény ének-
kara. A Szent Ferenc Környezet-
barát Kör gondozott tagjai rend-
szeresen részt vállalnak a város
köztereinek szépítésében, a par-
kok, zöld felületek megõrzésé-

ben. Az egyik csoport – virág-
kommandóként – elhanyagolt
parkokat tesz rendbe, kiszáradt
kerteket öntöz. Minden évben ki-
írják a város kertje pályázatot.
Fontos feladat a Wojtyla tér
rendben tartása, gondozása. Ez
a csoportunk a városon kívül, a
fõútvonalak mellett, a parkíro-
zókban is vállalkozik közcélú
szolgáltató munkára. Az Önkén-
tesek Cirenei Simon Társasága
tömöríti azokat, akik anyagi el-
lenszolgáltatás nélkül vesznek
részt az intézmény sokoldalú
munkájában, a beteg és sze-
génygondozásban, a ház mû-
ködtetésében, a különbözõ
programok szervezésében és ko-
ordinálásában. 

Újdonságok a Wojtyla Házban

Klubok, kollégiumok, akadémiák
AA  JJóóiisstteennnneekk  ééss  ééggii  ppáárrttffooggóójjuukknnaakk,,  BBoollddoogg  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  aattyyáánnaakk,,  vvaa--
llaammiinntt  aazz  eeggyyüütttt  éérrzzõõ  ttáámmooggaattóóiikknnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  – llááttvvaa  aa  sszzoorroonn--
ggaattóó  hhiiáánnyyookkaatt,,  aa  nnééllkküüllöözzéésstt  – jjaannuuáárrttóóll  mmeeggdduupplláázzhhaattttaa  aa  nnaappii  ééttkkee--
zzéésseekk  aallkkaallmmáátt  aa  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa  HHáázz..  MMaa  mmáárr  nneemm  ccssaakk  mmeelleegg
eebbééddddeell,,  ddee  rreeggggeelliivveell  iiss  vváárrjjáákk  aa  nneehhéézz  ssoorrssúú  ccssaallááddookkaatt,,  ééss  ööttvveenn
sszzáázzaalléékkkkaall  nnöövveellttéékk  ggoonnddoozzoottttaaiikk  llééttsszzáámmáátt..  RRááaaddáássuull  aazz  ééttkkeezztteettéésseekk
ééss  aa  ffooggllaallkkoozzáássookk  mmaa  mmáárr  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáárraa  vvoonnaattkkoozznnaakk..

HHaammaarroossaann  lleeggöörrddüüll  aazz  eellssõõ  kkeeccsskkeemmééttii  MMeerrcceeddeess  aa  ffuuttóósszzaallaaggrróóll..
AAzz  eeggyykkoorrii  aaggrráárrvváárrooss  mmoosstt  kkiitteelljjeessüülltteenn  aa  ggéépp--,,  aazz  aauuttóó--,,  aa  jjáárrmmûûiippaarr
eeggyyiikk  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  ffõõvváárroossáávváá  vváálliikk..  NNaaggyyvváárrooss,,  aahhooll  eeggyy  oollyyaann  ccssiill--
llaagg  rraaggyyoogg,,  aammeellyyeett  aazz  eeggéésszz  bboollyyggóónn  iissmmeerrnneekk..



––  MMiillyyeenn  éévveett  hhaaggyyootttt  mmaaggaa  mmöö--
ggöötttt?? – kérdeztük Judit asszonyt. 

– A jövõvel kapcsolatos hosszas
bizonytalanságot. Úgy éreztük, hogy
ezen a pályázaton tizenöt munkás
évünk a tét. Nagyon nagy öröm és
megnyugvás, hogy a bevezetett jól
ismert frekvencián továbbra is a mi
adásunk szólhat. Hatalmas erõvel
és új lendülettel folytatjuk a munkát,
változás csupán annyi van, hogy két
stúdiót üzemeltetünk. Van ugyanis a
Gong FM, mint kecskeméti adó, va-
lamint külön térségi mûsorainkkal
hallhatók vagyunk másik hat frek-
vencián.

––  KKééttssééggtteelleenn  ttéénnyy,,  hhooggyy  KKeeccsskkee--
mméétteenn  aa  rrááddiióózzááss  TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  nnee--
vvééhheezz  kkööttõõddiikk..    AAzz  eellssõõ  tteecchhnniikkaaii,,
tteecchhnnoollóóggiiaaii  mmeeggoollddáássookkttóóll  aa  mmûû--
ssoorrssttrruukkttúúrraa  kkiiééppííttéésseenn  áátt  aa  sszzeerr--
kkeesszzttõõsséégg  kkiiaallaakkííttáássááiigg..  MMiillyyeenn  vvááll--

ttoozzáássoonn  mmeenntt  kkeerreesszzttüüll  eezz  iiddõõ  aallaatttt
aa  rrááddiióózzááss  ppoozzíícciióójjaa  aa  mmééddiiáábbaann??  

– A 21. században az elektroni-
kus média elõretörése figyelhetõ

meg, és e folyamat
során a rádiózás
népszerûsége fo-
lyamatosan nõtt.
Nagyon fontos
tisztában lenni az-
zal, hogy az egyes
napi periódusok-
ban milyen réteget
kell kiszolgálnunk.
Ezért adunk példá-
ul az est egy bizo-
nyos idõszakában
elsõsorban alter-
natív zenéket, a
reggeli ébresztõ
mûsorban renge-
teg információt a
munkába indulók-
nak, délután a sok
zene mellett pedig
bulvárosabb a
hangvétel. A visz-
szajelzések és a

felmérések alapján a Gong Rádiót
megszerették a térségben élõk, ré-
sze lett az életüknek: a mi mûsora-
ink szólnak a legtöbb üzletben, az
interaktív adásaink alatt pedig ég-
nek a vonalak. Másfél millió em-
berhez szólunk, hat-hétszázezren
hallgatnak minket rendszeresen. 

––  HHooggyyaann  lleehheett  eeggyy  bbeeáálllltt,,  bbeevváálltt
mmûûssoorrsszzeerrkkeezzeetteett  ttoovváábbbbffeejjlleesszztteennii,,
sszzíínneessíítteennii??

– Igazi maximalistaként a folya-
matos megújulás híve vagyok. Ar-
ra neveltem a gyermekemet és a
kollégáimat is, hogy mi csak a leg-
jobbal érhetjük be. Célt, fejlõdési
lehetõséget mindig lehet találni. Ez
az a felhajtó erõ, ami mindig
többre sarkall, és soha nem hagy-
ja, hogy elégedetten hátradõljünk.
Rendre új és új marketing tervet
készítünk, új és újabb akciókkal
lepjük meg hallgatóinkat. Így gon-
doskodunk arról, hogy mindig
kapjanak valami újat, frisset, meg-
lepõt azok, akik bennünket válasz-
tanak. Ott vagyunk otthon, ahol a
Gongot hallgatják.

––  TTõõzzsséérr  JJuuddiittoott  lleehheetteettlleenn  vvoollnnaa
mmeeggiissmmeerrnnii,,  bbeemmuuttaattnnii  aazz  eemmbbee--
rreekkkkeell  vvaallóó  jjóóttéékkoonnyykkooddááss  ééss  aazz
áállllaattvvééddeelleemm  ttéémmáájjáánnaakk  eemmllííttééssee
nnééllkküüll..  AAzz  áállllaattookk  jjooggaaiiéérrtt  kküüzzddõõ
hhaarrccooss  aammaazzoonnkkéénntt  oorrsszzáággooss  iiss--
mmeerrttssééggrree,,  rraannggrraa  tteetttt  sszzeerrtt..  MMiirree
aa  lleeggbbüüsszzkkéébbbb  aazz  eelléérrtt  eerreeddmméé--
nnyyeekk  kköözzüüll??

– Az állatvédelemmel összefüg-
gõ tevékenységem érzelmi síkon,

személyes indíttatásból ered,
azonban nem tudtam volna ilyen
hatékonyságra emelni, ha a Gong
Rádió nincs mögöttem. Azok a
menhelyek, amelyeket nem támo-
gat a média, sajnos nem is tudnak
ötrõl a hatra jutni. A Gong Rádió
és a partnersajtó támogatásával
tudtam az elmúlt nyolc évben or-
szágos ügyeket intézni, eljutni a
minisztériumig, a miniszterig, és

részesévé válni olyan eredmények-
nek, mint a gyepmesteri telepek
megszüntetése, a  helyi menhelyek
kialakítása, az állatok szervezett
mentése, vagy az országos ivarta-
lanítási akció megszervezése. Az
elmúlt nyolcéves munkámmal bi-
zonyítottam hitelességem és tettem
le a névjegyem az állatvédelem-
ben is. Egy budapesti kollegám-
mal együtt, kettõnket nevezett ki a
miniszter úr a civil állatvédõk kap-
csolattartójának. A napokban lá-
togatott el dr. Fazekas Sándor, vi-
dékfejlesztési miniszter  a Gong
Rádióba. Ez jó alkalom volt, hogy
átbeszéljük az állatvédelemmel
kapcsolatos további teendõket. Az
utóbbi idõben az egyesületeinknél
helyi aktualitásokkal már nem fog-
lalkozom, inkább a törvényhozási
szinteket segítve igyekszem hozzá-
járulni olyan szabályozók megszü-
letéséhez, amelyek országos szin-
ten mozdítják elõ az ügyet. Így
próbálom megszolgálni azt a sok
örömöt, amiben kutyatartóként is
részem van.
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Beszélgetés Tőzsér Judit ügyvezető igazgatóval
Ott vagyunk otthon, ahol a Gongot hallgatják

AA  MMééddiiaattaannááccss  áállttaall  aa  22001100//22001111--bbeenn  lleejjáárróó  hheellyyii  ééss  kköörrzzeettii  mmééddiiaa--
sszzoollggáállttaattáássii  lleehheettõõssééggeekk  hhaasszznnoossííttáássáárraa  kkiiíírrtt  ppáállyyáázzaattookk  kköözzüüll  ––  aammeellyy
ddöönnttééss  ttiizzeennkkéétt  éévvrree  kkíínnáálljjaa  aa  lliicceennsszzeett  ––  eellssõõkkéénntt  aa  KKeeccsskkeemméétt  9966,,55
MMHHzz--eess  ffrreekkvveenncciiáánn  hhiirrddeetteetttt  eerreeddmméénnyytt  aa  tteessttüülleett..  AA  GGoonngg  aa  nnyyeerrtteess!!  AA
hhíírrööss  vváárrooss  llookkáállppaattrriióóttááii,,  aa  rrááddiióózzááss  mmeeggsszzáálllloottttjjaaii  bbüüsszzkkéékk  lleehheettnneekk
mmiinnddaazzookkrraa,,  aakkiikk  eezztt  aazz  eerreeddmméénnyytt  mmeeggsszzeerreezzttéékk  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyynneekk,,
mmiinnddaannnnyyiiuunnkknnaakk..  AA  sszzûûkksszzaavvúú  hhíírr  mmööggöötttt  rreennggeetteegg  mmuunnkkaa,,  kküüzzddeelleemm,,
mmeeggmméérreetttteettééss,,  ééss  eeggyy  ffáárraaddhhaattaattllaann,,  nnaaggyysszzeerrûû  üüzzlleettaasssszzoonnyy  áállll..  TTõõzzsséérr
JJuuddiitt  éélleettee  hhoosssszzúú  iiddeejjee  öösssszzeeffoonnóóddiikk  aa  mmééddiiáávvaall,,  aazz  uuttóóbbbbii  1166  éévvbbeenn
ppeeddiigg  eeggyybbeeffoorrrrtt  aa  GGoonngg  RRááddiióó  ssoorrssáávvaall..  EEzzzzeell  aazz  éélleettmmûûvveell  vvééggéérrvvéé--
nnyyeesseenn  bbeeíírrttaa  nneevvéétt  aa  hheellyyii  mmééddiiaattöörrttéénneettbbee..

DDrr..  FFaazzeekkaass  SSáánnddoorr  vviiddéékkffeejjlleesszzttééssii  mmiinniisszztteerr  vvoolltt  aa  vveennddéégg  ccssüüttöörrttöökköönn  aa  GGoonngg  FFmm  TTéémmaa  ccíímmûû  mmûûssoorráábbaann..
AA  ppoolliittiikkuuss  aa  rrááddiióóiinntteerrjjúú  uuttáánn  aazz  áállllaattvvééddeelleemm  jjeelleennlleeggii  hheellyyzzeettéérrõõll,,  aa  jjöövvõõbbeennii  ffeellaaddaattookkrróóll  ffoollyyttaattootttt  mmeeggbbee--
sszzéélléésstt  kkéétt  mmiinniisszztteerrii  kkaappccssoollaattttaarrttóójjáávvaall::  TTõõzzsséérr  JJuuddiittttaall,,  aa  MMeennhheellyy  aazz  ÁÁllllaattookkéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  eellnnöökkéévveell  ééss  LLaa--
kkooss  GGyyöörrggggyyeell,,  aa  FFeelleellõõss  ÁÁllllaattttaarrttááss  NNeemmzzeettii  CCiivviill  PPrrooggrraamm  vveezzeettõõjjéévveell
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9-10-én a kecskeméti utazás kiállításon!

A kiállítás ideje alatt
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A munkaerõ-
piaci helyzetrõl,
valamint a fog-
lalkoztatáspoliti-
ka aktuális kér-
déseirõl tartott
tájékoztatást a
cégek munka-
ügyi szakembere-
inek ddrr..  TTyyaavvooddaa
AAnnddrreeaa, a me-
gyei munkaügyi
központ kecske-
méti kirendeltsé-
gének és szolgál-
tató központjá-
nak vezetõje.
Egyebek mellett
elhangzott, hogy
a tavalyi év ha-
sonló idõszaká-
hoz viszonyítva
mérséklõdött ja-
nuárban a kecskeméti körzetben
nyilvántartott munkanélküliek
száma. Ám elszomorítóan magas
a munkát keresõ pályakezdõk
aránya, akik sok esetben azért
nem tudnak elhelyezkedni, mert

nyelvvizsga híján nem érvényesít-
hetõ a diplomájuk. 

A statisztikai adatok elemzése
mellett a neves szakember felhív-
ta a munkáltatók figyelmét arra
is, hogy sokan nem tesznek ele-

get bejelentési kötelezettségeik-
nek, ami az üres álláshelyeiket il-
leti. Ezzel nemcsak a munkaügyi
központ munkaközvetítõi tevé-
kenységét hátráltatják, hanem
azt is, hogy célirányosan keresse-
nek számukra hiányzó szakembe-
reket a kecskeméti kirendeltség
munkatársai.

A megyeszékhelyen és térsé-
gében jelenleg 28 ezer vállalko-
zást tartanak számon, ezek nagy
része (18 ezer) egyéni vállalko-
zás. A megszûnés, a csõd, a
szüneteltetés ez utóbbiakra volt

jellemzõ az elmúlt idõszakban,
ami az új támogatási rendsze-
rekkel, munkahelyteremtõ pá-
lyázatokkal remélhetõen megál-
lítható. Ezekrõl a mikró-, kis- és
középvállalkozások számára
meghirdetett pályázati lehetõsé-
gekrõl, a munkahelyteremtõ be-
ruházások támogatásának rész-
leteirõl tartott elõadást a fórum
résztvevõinek SSzziilláággyyiinnéé  DDéérr
NNóórraa, a munkaügyi központ
munkatársa (telefon: 76/486-
588/205-ös mellék). Egyébként
az alaptámogatás csaknem
másfélmillió forint  lehet új mun-
kahelyenként. S ezt további
százezrekkel növelhetik, ha hát-
rányos helyzetû kistérségrõl van
szó, illetve ha kiközvetített állás-
keresõt foglalkoztatnak. Erre a
célra országos szinten 10 milli-
árd forintos keretet különítettek
el, s a támogatásra március 30-
áig lehet pályázni.

A hátrányos helyzetûek foglal-
koztatásának javítását szolgáló
TÁMOP programról SSzzeeggffûû  RRiittaa
projektvezetõ, a munkaügyi
ellenõrzés idei változásairól
ddrr..  BBoorriiccss  AAttttiillaa  AAnnddrrááss adott
részletes információkat a tanács-
kozáson, míg a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara
gazdaságfejlesztõ tevékenységé-
rõl NNyyeerrggeess  TTiibboorr tájékoztatta a
sok hasznos tudnivalót kínáló fó-
rum résztvevõit.  

Munkáltatói Fórum a kamara székházában
Jelentősen támogatják a munkahelyteremtőket
AA  mmaaii  nneehhéézz  ggaazzddaassáággii  hheellyyzzeettbbeenn  kküüllöönn  öörröömm  eeggyy  oollyyaann  rreennddeezz--
vvéénnyytt  kköösszzöönntteennii,,  mmiinntt  eezz  aa  mmaaii,,  aammeellyyeenn  aa  ttiisszztteelltt  eellõõaaddóóiinnkk  aarrrróóll
bbeesszzééllnneekk,,  hhooggyy  hhooggyyaann  lleehheett  nnaappjjaaiinnkkbbaann  mmuunnkkaahheellyyeekkeett  tteerreemmtteennii
ééss  mmeeggttaarrttaannii,,  mmiillyyeenn  ttáámmooggaattáássookk  áállllnnaakk  eehhhheezz  aa  mmuunnkkáállttaattóókk  rreenn--
ddeellkkeezzéésséérree  ––  hhaannggssúúllyyoozzttaa  mmeeggnnyyiittóóbbeesszzééddéébbeenn  SSiippooss  ZZssoolltt,,  aa
BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  IIppaarrkkaammaarraa  ttiittkkáárraa  aa  nnaappookk--
bbaann,,  aa  mmeeggyyeeii  mmuunnkkaaüüggyyii  kköözzppoonnttttaall  kköözzöösseenn  rreennddeezzeetttt  MMuunnkkáállttaattóóii
FFóórruumm  rréésszzttvveevvõõiinneekk..
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––  MMii  kkéésszztteett  eeggyy  ssiikkeerreess  vváállllaall--
kkoozzóótt  aarrrraa,,  hhooggyy  eeggyy  tteelljjeesseenn  mmááss
tteerrüülleetteenn  mméérreetttteessssee  mmeegg  öönnmmaa--
ggáátt??

– Mire az ember sikerre visz egy
vállalkozást, olyan megbízható
emberekkel veszi magát körül,
akikre már bátran rá is bízhatja.
Nekem nagyon jó embereim van-
nak. Nekik köszönhetem, hogy a
cég úgymond „önjáró”. Bennem
viszont tovább ég az alkotóvágy.
Úgy éreztem, hogy szeretnék még
valami maradandót létrehozni
egy egészen más területen.

––  MMiillyyeenn  kkaappccssoollaattaa  vvoolltt  kkoorráább--
bbaann  aa  sszzõõlléésszzeetttteell,,  bboorráásszzaattttaall??

– A felmenõim elkötelezett ag-
rárgazdálkodók voltak, s gyerek-
ként sokat dolgoztam édesapám
mellett a téeszben. Parasztgyerek-
ként mindig szerettem a növények-
kel, különösképpen az évelõkkel
foglalkozni. Talán innen a kötõ-
dés. Én telepítettem a 80-as évek-
ben az utolsó fél hektár szõlõt
Kunszálláson, amit aztán – a ta-
nyával együtt – el kellett adni,
hogy bele tudjunk vágni a pékség
megépítésébe. Késõbb a lakásom
alatt alakítottam ki egy pincét, ott
borokat gyûjtöttem, majd ismét ta-
nyát vettem, amint tehettem. A bo-
rospince természetesen ott is elké-
szült. Hozzáteszem: a borászat
számomra sokkal inkább nemes
kihívás, mint élvezet, ugyanis több
mint 25 éve egyetlen korty bort
sem ittam. Olyan ez számomra,
mint a mûvészet. Bár mindig sze-
rettem volna, mindössze hat-hét
éve járok színházba, mert koráb-
ban nem tehettem meg. Ahogy el-
jött az ideje annak, hogy hódol-
hassak a mûvészeteknek, most el-
jött az ideje a borászkodásnak is. 

––  MMáásshhooll  hhoosssszzúú  éévveekkbbee  tteelliikk,,
mmíígg  aazz  eellhhaattáárroozzáássttóóll  eelljjuuttnnaakk  aa
kkéésszz  bboorriigg..  HHooggyy  ccssiinnáálljjaa  eezztt  PPoo--
llyyáákk  MMááttyyááss??

– Úgy láttam jónak, ha a szõlõ-
telepítéssel együtt megcsináljuk a
borászatot is. Most a pincében
400 hektó körüli bor van, a szõlõ

húsz százaléka Kunszálláson ter-
mett, 80 százalékát a szekszárdi
borvidékrõl vásároltam és itt dol-
goztuk fel. Néhány éven belül sze-
retném elérni, hogy a bor száz szá-
zalékban kunszállási származású

legyen. Szerencsés vagyok, mert
sok barátom van, akikkel együtt
tudtam gondolkodni, és akik hitet
adtak. Itt van például a pécsi So-
mogyi Tibor, akit nagyra becsülök,
aki beengedett a villányi pincéjé-
be, és olyan alapokra tanított
meg, amik nyilvánvalóvá tették
számomra, hogy egy ilyen vállal-
kozásra az embernek az életét kell
feltennie. – A pénz nem minden –
mondta – ide elszántság kell! Tu-
dom, õ sem hitte, hogy egy sikeres
sütõipari vállalkozó képes még er-
re egy más területen. Jólesõ elis-
merés volt, amikor az imént gratu-
lált, és azt mondta: – Látom, hogy
önben van szív. 

––  MMiitt  aakkaarr  eelléérrnnii,,  vvaaggyy  bbiizzoonnyyíí--
ttaannii??

– A bor nem is áll olyan messze
a kenyértõl: mindkettõ élelmiszer
és bizalmi termék. Erre a bizalom-
ra építve igyekszem tovább erõsí-
teni Kunszállás hírnevét. Mind-
emellett természetesen gazdasági

értelemben is szeretném sikerre
vinni a vállalkozást. A tevékenysé-
get ma még a pékség finanszíroz-
za, de terveim szerint három év
múlva képes lesz megállni a saját
lábán ez a vertikum. 

–– EEzz  lleesszz  aa  kkoorroonnaa  aazz  éélleett--
mmûûvvöönn??

– A feleségemnek megígértem,
hogy 60 éves koromig dolgo-
zom, azután körbeutazzuk a vilá-
got. De hogy tartani tudom-e
majd az ígéretemet, fogalmam
sincs. Izgatnak az új kihívások, s
bár egyedül semmit sem érek, a
remek munkatársaimmal mindig
elõre tudtam jutni, akiket ezért
nagyon tisztelek. Azt hiszem, ez a
csapat az igazi korona az élet-
mûvön.

Polyák pék pazar pincészete
MMiinntteeggyy  hhaarrmmiinncchheekkttáárrnnyyii  sszzõõllõõüülltteettvvéénnyy  ppiinnccéévveell,,  bboorrppaallaacckkoozzóóvvaall  ééss
vveennddééggffooggaaddóóvvaall..    ––  EEzz  PPoollyyáákk  MMááttyyááss,,  iissmmeerrtteebbbb  nneevvéénn  PPéékk  MMaattyyii  úújj
aallkkoottáássaa  KKuunnsszzáállllááss  hhaattáárráábbaann..  AAzz  oorrsszzáággoossaann  iissmmeerrtt  mmûûvvéésszzeettbbaarráátt
vváállllaallkkoozzóó,,  aa  ssüüttõõiippaarr  mmeelllleetttt  mmoosstt  aa  bboorráásszzaattbbaann  iiss  lleetteettttee  aa  nnéévvjjeeggyyéétt..
AAzz  úújj  lléétteessííttmméénnyyrree,,  KKuunnsszzáállllááss  úújj  bbüüsszzkkeessééggéérree  GGyyöönnggyyöössii  JJóózzsseeff  pplléé--
bbáánnooss,,  aa  tteelleeppüüllééss  lleellkkiippáásszzttoorraa  mmoonnddootttt  áállddáásstt  aa  nnaappookkbbaann..  

AA  ppoollyyáákk  PPiinnccéésszzeettnnééll  GGyyöönnggyyöössii  aattyyaa  mmoonnddootttt  iimmáátt,,  ééss  SSzzeenntt  VViinnccéérree  uuttaallvvaa  hhaannggssúúllyyoozzttaa::  aazz  eemmbbeerr  
aallkkoottóókkéésszzssééggee  aazz  IIsstteennttõõll  sszzáárrmmaazzóó  aajjáánnddéékk

AA  KKeeccsskkeemmééttii  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz  mmûûvvéésszzeeiinneekk  ––  SSiirrkkóó  LLáásszzllóó  
sszzíínnmmûûvvéésszz  áállttaall  rreennddeezzeetttt  mmaaggaass  sszzíínnvvoonnaallúú  ––  mmûûssoorraa  lleellkkeessüülltt  

ppiillllaannaattookkkkaall  aajjáánnddéékkoozzttaa  mmeegg  aa  rréésszzttvveevvõõkkeett

AA  bboorrhháázz  kkááppoollnnáájjáábbaann  aa  sszzõõllõõ--
tteerrmmeellõõkk  vvééddõõsszzeennttjjéénneekk,,  aa  mmáárrttíírr
SSzzeenntt  VViinnccéénneekk  eeggéésszzaallaakkooss  sszzoobb--
rraa  ––  RRééttffaallvvii  SSáánnddoorr  KKoossssuutthh--ddííjjaass
sszzoobbrráásszzmmûûvvéésszz  aallkkoottáássaa  ––  ffooggaadd--
jjaa  aa  vveennddééggeekkeett    
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A Granada Konferencia,
Wellness és Sport Hotel vezetõi
és dolgozói ugyancsak szívügy-
üknek tekintik a nehéz körülmé-
nyek között élõ családok sorsát.
A remek konyhája által is nép-

szerû kadafalvai komplexum fi-
nom ebéddel vendégelte meg a
napokban a kecskeméti Wojtyla
Ház gondozottjait. Felvételünk az
ebédosztáskor készült (jobbra
NNaaggyy  RRóóbbeerrtt szállodavezetõ).  

Granadás ebéd

Kecskemét nyugati részén,
Kadafalva területén, a városköz-
ponttól hét kilométerre, az autó-
pálya lehajtójától két percre,
nyugodt, csendes, erdõvel hatá-
rolt, kéthektáros területen talál-
ható az impozáns, négycsillagos
szálloda. A helyi adottságokat
kihasználva a nevéhez illõen
mediterrán stílussal, sok-sok vi-
rággal, széles körû szolgáltatá-
sokkal várja vendégeit. 

Az épületben 86 darab több-
ségében erkélyes, két-, illetve
háromágyas szoba, valamint
több esztétikus, jakuzzival is
felszerelt lakosztály nyújt ké-
nyelmes pihenést egész évben.
A szobák telefonnal, mini bár-
ral, LCD televízióval, wireless
internet hozzáféréssel vannak
ellátva. 

NNaaggyy  RRóóbbeerrtt, a szálloda me-
nedzsere lapunknak elmondta,
hogy a Granada hotelben
egyebek mellett a konferencia
turizmus a meghatározó, me-
lyet 5 db különbözõ méretû
rendezvényterem szolgál ki.

Kecskemét legújabb és leg-
modernebb szál-
lodája teljes körû
éttermi szolgálta-
tást is kínál, nem
csupán az ott la-
kóknak, hanem a
bel- és kültéri

szolgáltatásokat (különleges
játékokkal, fitness eszközökkel
felszerelt játszóterüket) is igény-
be venni szándékozó környék-
belieknek, akik szívesen töltik
itt szabad hétvégeiket reggeltõl
estig.

A különféle szórakozási lehe-
tõségek mellett a
legnagyobb vonz-
erõt a háromszáz-
ötven négyzetmé-
teres wellness-
részleg jelenti,
melyben feszített

víztükrû medence, pezsgõfür-
dõ, finn- és infraszauna, szo-
lárium, gõz- és sókabin talál-
ható. A kellemes idõtöltéshez
a kétpályás bowling, asztalite-
nisz, darts, biliárd, minigolf,
három remek teniszpálya és
számtalan sporteszköz kínál
lehetõséget. Tavasztól ismét
lesz Sunday Brunch szállo-
dánk éttermében. Vasárna-
ponként szabadszedéses
ebéddel várjuk kedves vendé-
geinket, és a fenti szolgáltatá-
sok csaknem mindegyikét díj-
talanul lehet ebben az idõben
igénybe venni.

A március 15-i, húsvéti és
egyéb tavaszi ajánlataik között
válogathat, aki felkeresi a
négycsillagos hotel honlapját:
wwwwww..ggrraannaaddaahhootteell..hhuu..

„Leander völgy” ideális környezet a pihenéshez, szórakozáshoz

Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel

GGrraannaaddaa  KKoonnffeerreenncciiaa,,  WWeellllnneessss  ééss  SSppoorrtt  HHootteell
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  eeggéésszz  éévvbbeenn

CCíímm::  KKeeccsskkeemméétt,,  HHaarrmmóónniiaa  uuttccaa  1122..
TTeell..::  0066--7766//550033--113300  MMoobb..::  0066--3300//993399--22008800  FFaaxx::  0066--7766//550033--113399

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@ggrraannaaddaahhootteell..hhuu  
GGPPSS  kkoooorrddiinnááttáákk::  LLAATT::4466..8877663366  ––  LLOONN::1199..6622660055  

A kecskeméti Teknõsvár Magán-
óvoda emberpalántái szerveztek
gyûjtést a Wojtyla Ház nehéz
sorsú gyerekeinek és szüleiknek
a közelmúltban. Az összegyûjtött
adomány-csomagban volt min-
denféle: plüss állatkák, kisautók,
ceruzák, ruha és száraz élelmi-
szerek is. A gyerekek ott jártunk-

kor így jellemezték jó tettüket:
jobb adni, mint kapni. Ennél
szebb és nemesebb szavakat mi
felnõttek sem tudtunk volna
megfogalmazni. Ezúton köszöni
az intézmény sorsközössége az
adományokat a Teknõsvár Ma-
gánóvoda vezetõségének, gyer-
mekeinek és szüleiknek.

Jobb adni, mint kapni
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Nõnap alkalmából lepje meg hölgy ismerõsét
egy olyan kényeztetõ wellness kezeléssel,

mely tartalmaz egy egész testet érintõ
kecsketejes pakolást,

valamint egy 15 perces talpmasszázst.
Az ellazulást a formatervezett vízágy lebegõ érzése 

és fényterápia segíti!

A 30 perces wellness kezelést 

csak 2000 Ft-ért kínáljuk
március 8-11. között.

Érdemes hát bejelentkezni 
a 76/441-363-as telefonszámon,
vagy akár személyesen is a Tisza-parti 
Termálfürdõ Wellness- és Gyógyászati részlegén.

NÕNAPI Wellness akció
a Tisza-parti

Termálfürdõben
DDeekkoorráácciióóss  kkiivviitteelleezzõõnneekk
jjooggoossííttvváánnnnyyaall,,  sszzeerreellééssii  ggyyaakkoorrllaattttaall

mmuunnkkaattáárrssaatt  kkeerreessüünnkk..  

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

MUNKALEHETÕSÉG

Civil szférát szolgáló lapunkban
csak nagyon ritkán olvasható hír-
adás a pártokról, a politikájukról,
a belsõ dolgaikról meg pláne.
Most mégsem tudtunk elmenni az
új fejlemények mellett szó nélkül.

––  EEggyyrree  ggyyaarraappooddóó  ppoozzíícciióóiitt  ttee--
kkiinnttvvee,,  óóhhaattaattllaannuull  ffeellvveettõõddiikk  aa  kkööllttõõii
kkéérrddééss::  MMeegg  lleehheett  üüllnnii  eeggyysszzeerrrree  eenn--
nnyyii  lloovvaatt  rreennddeesseenn??

– Visszakérdeznék: Látta már vág-
tázni a bugaci pusztatízest? Nagy-
szerû produkció, ami rengeteg kö-
zös munka, törõdés, illetve az opti-
mális összhang megtalálása nélkül
megvalósíthatatlan – válaszolta KKii--
rráállyy  JJóózzsseeff. – Gondolom, arra kíván-
csi, hogy miért pályáztam meg a
megyei elnöki pozíciót. Nos, a vá-
lasztás utáni sajtótájékoztatón is el-
mondtam a napokban: Azért, mert
több tagtársam erre biztatott az el-
múlt hónapokban. Indoklásukban
szerepelt a pártvezetés megújítása

iránti igény, illetve az elmúlt másfél
évben kecskeméti pártelnökként vég-
zett munkám. Higgye el, alaposan
átgondoltam sokirányú egyéb fel-
adataimat, mielõtt elhatároztam,
hogy vállalom a megmérettetést.
Vállaltam, mert vannak határozott el-
képzeléseim a belsõ struktúra átala-
kítása, illetve a tagságunk létszámbe-
li gyarapodása és nagyobb aktivizá-
lása terén.

––  FFoorrddííttssuukk  mmeegg  aazz  eerreeddeettii  kkéérr--
ddéésstt::  AA  cciivviill  sszzfféérráábbaann  eeddddiigg  vvééggzzeetttt
ssookkiirráánnyyúú  ééss  ddiiccsséérreetteess  eemmbbeerrbbaarrááttii
mmuunnkkáájjaa  nneemm  ssíínnyyllii  mmeegg  aa  jjöövvõõbbeenn,,
hhooggyy  eerrrree  aazz  úújjaabbbb  ppoolliittiikkaaii  ppoozzíícciióó--
rraa  iiss  vváállllaallkkoozzootttt??  

– Nem. Sõt, a programomban
külön fejezetet szenteltem a balol-
dalhoz közelálló civil szervezetekkel
való együttmûködésnek. Két éve
szorgalmazom az országos vezetés-
nél, hogy az MSZP-nek legyen saját
karitatív szervezete, hiszen hazánk-

ban az egyre növekvõ szegénység
egyre szélesebb emberbaráti össze-
fogást sürget. Erre biztatom immár
megyeszerte párttársaimat, ahogy a
többi pártot is. Kecskeméti szerveze-
tünkben már elindítottunk egy olyan
programot, amelyben a pénz- és
adománygyûjtésbõl, a meleg étel
osztásából egyre többen kiveszik ré-
szüket, sok civil segítõvel együtt. Ki-
dolgozunk továbbá egy olyan ösz-
töndíj rendszert, amellyel támogatni
tudjuk majd azokat a fiatalokat,
akiknek a családja képtelen megte-
remteni a továbbtanulásuk meg-
növekedett anyagi feltételeit. 

––  MMaarraaddttaakk  mméégg  mmeeggvvaallóóssuulláássrraa
vváárróó  áállmmaaii??

– Igen. A pályázatomban is leír-
tam, hogy egy olyan országban sze-
retnék élni, ahol a politikusok nem
uralkodnak, hanem szolgálják vá-
lasztóikat. Elsõsorban arra töreked-
ve, hogy új munkahelyek teremtésé-
vel garantálják az emberek biztos,
becsületes megélhetését. És egy
olyan szocialista pártban szeretnék
tevékenykedni, amely egységes,
amelynek egyértelmû és határozott
politikai kiállása van a szociálde-
mokrácia eszméi mellett, miközben
büszkén vállalja magyarságát és
európaiságát. Közben segít a rászo-
rultakon, és bátorítja azokat, akik
még többet szeretnének elérni kö-
zösségükért.

Király lett a megyei elnök
AA  FFrreeee  LLiinnee  ÉÉppííttõõiippaarrii  KKfftt..  ttuullaajjddoonnoossaa,,  KKiirráállyy  JJóózzsseeff  nneemm  iissmmeerreettlleenn  llaa--
ppuunnkk  oollvvaassóóii  eellõõtttt,,  hhiisszzeenn  ssookksszzoorr  íírrttuunnkk  ssookkoollddaallúú  kkaarriittaattíívv  tteevvéékkeennyysséé--
ggéérrõõll  ––  sszzaakkrráálliiss  eemmlléékkhheellyyeekk  ffeellúújjííttáássaa,,  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  ggoonnddoozzoottttjjaaiinnaakk
ttáámmooggaattáássaa  ssttbb..  ––  EEllnnöökkee  aa  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõkk  EEggyyeessüülleettéénneekk,,
aa  nnaannbbuuddoossookk  hhaazzaaii  ééss  vviilláággsszzöövveettssééggéénneekk,,  uuggyyaannaakkkkoorr  BBMMXX--ppáállyyáátt,,
hhaarrccmmûûvvéésszzeettii  kköözzppoonnttoott,,  MMûûvvéésszz  KKáávvéézzóótt  mmûûkkööddtteett  kköözzéérrddeekkbbõõll,,
sszzáámmttaallaann  mmóóddoonn  ééss  ffoorrmmáábbaann  sszzoollggáállvvaa  sszzüüllõõvváárroossáátt,,  KKeeccsskkeemméétteett..
EEmmeelllleetttt  aa  sszzoocciiaalliissttáákk  vváárroossii  sszzeerrvveezzeettéénneekk  eellnnöökkee,,  ééss  aa  hheellyyii  kkééppvviissee--
llõõ--tteessttüülleett  ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee..  SS  aa  nnaappookkbbaann  kkaappttuukk  aa  hhíírrtt::  mmeeggvváállaasszzttoott--
ttáákk  aazz  MMSSZZPP  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  TTeerrüülleettii  SSzzöövveettssééggéénneekk  eellnnöökkéévvéé  iiss..

KKiirráállyy  JJóózzsseeff  ((bbaallrraa))  rreennddsszzeerreess  sszzeerrvveezzõõjjee  ééss  ttáámmooggaattóójjaa  aa  nneehhéézz--
ssoorrssúú  eemmbbeerreekk  ééttkkeezztteettéésséénneekk
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Nemcsak Ballószögön, de Kecs-
kemét tágabb környékén is – vá-
rosban és falun –  százak döb-
bentek meg azon a  fagyos  feb-
ruári hétvégén, amikor a futótûz-
ként terjedõ gyászhírt hallották.
Hihetetlen, de igaz: végleg el-
ment a Halász Gabi! 

A jeles és sikeres vállalatveze-
tõvel, a forrószívû családapával,
a sziklakemény, erõs hitû robo-
tossal pillanatok alatt végzett  az
infarktus.

Fél évszázadot élt – csak. A
halál sosem jön jókor és mindig
igazságtalan. Halász Gábornak
– Ballószög érdemes díszpolgá-
rának  – azonban tényleg még
élnie kellett volna! Földi mérté-
kek szerint most ért volna be a
mûve, a vállalása. Szinte a sem-
mibõl – akaratból, szorgalom-
ból, tudásból –, emberfeletti
energiákkal munkálkodva, ha-

talmas mûvet hozott létre. Sok
ember munkahelyét, sok-sok jó
partner megélhetését teremtette
meg, és nemes áruval szolgált
ezreket.

Nagyon élt, na-
gyon küzdött – mert
szerette volna bizo-
nyítani, és példájával
bizonyította is: az
ember nagyra érde-
mes, sokra képes. A
„gondolj merészet,
nagyot és tedd rá
életed” idea minta-
példája volt. A gon-
dolat, a hit és az ambíció indítot-
ta útra nap mint nap korán reg-
gel, hogy intézze vállalkozásá-
nak – igazából az embereinek –
az ügyeit. Példája sokakat raga-
dott meg.   

Megrendült emberek sokasá-
ga állt könnyezve Halász Gábor

ravatalánál. Mindenki, aki is-
merte, tudta: egy kicsikét most
mindenki magát is temeti. A ko-
rán ketté- tört élet fájdalom, de
az, aki ismerte ezt az égõ szívû

embert, az tudhatja:
nem volt értelmetlen
és nem volt kudar-
cos a léte. Mert ma-
radnak itt sokan,
akik ebbõl a példá-
ból merítenek any-
nyit, hogy gyõze-
lemre vigyék saját
csatájukat, kiteljesít-
sék alkotó pályáju-

kat. Halász Gábor velünk ma-
rad, reánk száll minden erõ, ami
testébõl kiszállt – ha fölidézzük
pályáját a kezdetektõl, a sze-
génységtõl, a hentessegéd robo-
tos világától a cégalapító, gyár-
építõ szerepig. Élete hit volt és
remény.

Halász Gábortól, barátunktól és
támogatónktól búcsúzik a Wojtyla
Ház sorsközössége is. Jól tudjuk:
néha keményen fogalmazott. A
szegénységet gyakran azonosította
az önsors-romboló tehetetlenség-
gel, az emberi gyengeséggel.
Nem ismerte, milyen lehet munka
nélkül, száraz kenyérért, lehullott
csikkért, rongyokért tengõdni a vi-
lágban. Jó szíve, mély embersége,
szolidaritása azonban le tudta
gyõzni kérlelhetetlen racionalitá-
sát. Valami lényegeset megérzett
abból a bibliai tanításból, amely
minden okoskodást legyõz, és
amelyre Krisztus tanított. A lázárok-
nak  mégiscsak  van valamilyen
méltánylandó, titkos igazságuk…
Ezekre a nemes vállalásokra és az
elhunytért elmondott imáinkra em-
lékezzék az Úr, amikor Halász Ga-
bi a ítélõ trónja elé kerül!

Nyugodj békében Testvérünk!

Búcsú egy alkotó embertől, egy segítő jó baráttól

Kecskemét polgármestere, ddrr..
ZZoommbboorr  GGáábboorr tett látogatást a
napokban a Bács-Kiskun Me-
gyei Építész Kamaránál. BBoorr--
bbééllyy  LLaajjooss elnök a kamara éle-
térõl, valamint az aktuális szak-

mai kérdésekrõl tájékoztatta a
vendéget, kiemelve egy megyei
örökségvédelmi szervezet és
egy megyei állami fõépítészi
státusz létrehozásának szüksé-
gességét.

A gyakorlott csapat az új he-
lyen is hasonló sikereket szeretne
elérni. Egyelõre ugyan csak töre-
dékét használják a konyha teljes
kapacitásának, de folyamatosan
nõ az étterem látogatottsága: a
fõiskola hallgatóin és dolgozóin
kívül külsõsök is növekvõ szám-
ban térnek be ebédelni.  

A többféle leves, fõétel és
desszert mellett vegán és vegetá-
riánus menüt is kínálnak helyben
fogyasztva, valamint házhoz szál-
lítva. Hétfõtõl péntekig 11 és 14
óra között lehet ebédelni, a büfé-
szolgáltatásokkal pedig egész
nap várják a betérõket. A menü
helyben fogyasztva 750, kiszállí-
tással 780 forint. A napi étlapról
levesek 150-tõl 420, fõételek
390-tõl 790 forintig válaszhatók.
Érdemes rájuk gondolni rendez-
vények lebonyolításakor, hideg-

tálak rendelésekor és kitelepülé-
sek alkalmával is.  

Egyéb részleteket és a napi
menüt megtalálják az érdeklõ-
dõk a Facebook-on a Kertészeti
Fõiskola konyhája név alatt és a
jjaannttoovviiccsskkfftt..hhuu oldalon.  

Akár vegánoknak és vegáknak is

Napi menü a kertészetiről
NNééhháánnyy  hheettee  aa  nnaaggyy  ttaappaasszzttaallaattttaall  rreennddeellkkeezzõõ  JJaannttoovviiccss  KKfftt..  vveezzeettii  aa
KKeeccsskkeemmééttii  FFõõiisskkoollaa  KKeerrttéésszzeettii  FFõõiisskkoollaaii  KKaarráánnaakk  kkoonnyyhháájjáátt..  AA  vváállllaall--
kkoozzááss  kkoorráábbbbaann  aa  KKooccssiiss  PPááll  MMeezzõõggaazzddaassáággii  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa  kkoonnyy--
hháájjáánn  ffõõzzöötttt  nnaappoonnttaa  770000--880000  aaddaagg  eebbééddeett,,  eemmeelllleetttt  aazz  ÉÉZZII  bbüüffééjjéé--
nneekk  üüzzeemmeelltteettéésséévveell  ééss  sszzáámmooss  nnaaggyyssiikkeerrûû  rreennddeezzvvéénnyy,,  üünnnneeppsséégg
vveennddééggllááttáássáávvaall  sszzeerrzzeetttt  mmaaggáánnaakk  eelliissmmeerréésstt..  

OOllááhh  IIbboollyyaa, a népszerû énekes-
nõ is ebédet osztott februárban a

kecskeméti Boldog
Karol Wojtyla Barát-
ság Központban. Az
étkezés elõtt egy rög-
tönzött koncerttel
ajándékozta meg lel-
kes hallgatóságát,
majd õszintén beszélt
a nehéz sorsú embe-

reknek saját életérõl, gyermekko-
ráról, nélkülözéseirõl is. 

Koncert és vallomás

Vendég az építészeknél
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– Családunkban a legna-
gyobb hangsúly a tradíciókon
van. Apai nagyapánkról, Bir-
kás Menyhértrõl maradt fenn
az a legenda, hogy az õsi
orgoványi birtokán mindig
mindennek megvolt a helye,
katonás rendben sorakoztak a
szõlõmûvelési eszközök. Elõ-
ször apám, majd én is felborí-
tottam ezt a rendszert, hogy
megújítva, hatékonyabbá te-
gyük a munkákat – mondta el
a kecskeméti látogatóknak a
neves borász, BBiirrkkááss  ZZoollttáánn tu-
lajdonos. – Ám a végén mégis
újra és újra be kellett látnunk,
hogy az eredetei rendszer volt
a legtökéletesebb. Mindazt,
ami fontos, tõle tanultuk: a
szakma szeretetét, tiszteletét. A
természet az igazi nyugalmat
és egyensúlyt sugározza felénk,
ezeket az értékeket szeretnénk
megjeleníteni a borainkban is.
Jelenleg nyolc hektáron gaz-
dálkodunk és további hat hek-
tár területünk új telepítés. A
fajtaválasztékunkban a hang-
súly a hungarikumnak számító
szõlõkön van, mint az eredet-
védett izsáki Arany Sárfehér, az
Alföldnek oly kedves Cserszegi
Fûszeres, vagy éppen a bíbor-
színû, zamatos Kadarka. Nem
feledkezünk el ugyanakkor a

Kékfrankosról sem, melybõl
egyaránt készül ropogós rozé
és komoly vörösbor. Nyitottak
vagyunk ugyanakkor a nemzet-
közi fajtákra és pincészetünk
választékában is megjelent a
chardonnay, az ottonel musko-
tály és a rajnai rizling, mely kü-
lönleges évjáratokban betöp-
ped. Ilyenkor kései szüretelés-
sel desszert bort, vagy ha lehe-
tõségünk engedi, jégbort is ké-

szítünk belõle. Szeretünk kísér-
letezni, hogy a lehetõ leghûbb
képet tudjuk adni az izsáki bor-
kultúráról, elképzeléseinkrõl,
tradícióinkról.

– Sokáig komoly gondot
okozott, hogy nem volt egy
egységes birtokközpontunk,
ahol megfelelõ környezetben
tudtuk volna fogadni a vendé-
geinket. Erre a problémára lett
gyógyír az új borházunk, mely
a lehetõ legmagasabb színvo-
nalon fogadja vendégeit Izsák–
Kurjantópusztán. A rendez-
vényházunkban a környék
gasztronómiáját és kulturális

értékeit szeretnénk megjelení-
teni, képviselni, állandó és fo-
lyamatosan változó program-
jaink révén. A Birkás Bor- és
Pálinkaház kitûnõen alkalmas
céges és családi rendezvények
lebonyolítására: 52 fõs kósto-
lóteremmel várjuk a csoportok
jelentkezését. 

Számtalan országos elis-
merést nyertek az elmúlt évek
során a Birkás Pincészet kitûnõ
borai. Csak az elmúlt esztendõ-
re visszatekintve is elmondhat-
juk, hogy sikerekbõl nem volt
hiány: Cserszegi Fûszeresük a
megye legjobb fehér bora lett.
Emellett jól szerepeltek a Kék-
frankosból készült rozéjukkal és
a Kadarkájuk is szép elismeré-
seket hozott a borversenyeken,
nem beszélve az Arany Sárfe-
hérrõl. Mivel mennyiségi és mi-
nõségi szempontból egyaránt
jó szõlõtermést hozott az el-
múlt év, a most megszentelt új
boraik ugyancsak szép sikerek-
re számíthatnak az idei szak-
mai megmérettetéseken –
mondták el a méltán bizakodó
tulajdonosok a kecskeméti lá-
togatóknak.

Hagyománytisztelet és borturizmus
AAzz  iiddeeii  ttééll  eeggyyiikk  lleegghhaavvaassaabbbb  nnaappjjáánn  iinndduulltt  úúttnnaakk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa
HHáázz  ééss  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  bbaarrááttii  kköörree  IIzzssáákk  ffeelléé,,  hhooggyy  aazz  5522--eess  ffõõúútt
mmeennttéénn  mmeeggtteekkiinnttssee  aa  jjóó  hhíírrûû  ppiinnccéésszzeett  eeuurróóppaaii  uunniióóss  ttáámmooggaattáássssaall
ééppüülltt  úújj  lléétteessííttmméénnyyéétt,,  aa  BBiirrkkááss  BBoorr--  ééss  PPáálliinnkkaahháázzaatt..  EEzztt  aa  ttuurriisszzttiikkaaii
sszzeemmppoonnttbbóóll  iiss  kkiieemmeellkkeeddõõ  bbeerruuhháázzáásstt  nneemm  llééggbbõõll  kkaappootttt  ööttlleett  sszzüüllttee,,
hhiisszzeenn  eennnneekk  aa  ttrraaddiicciioonnáálliiss  ppiinnccéésszzeettnneekk  ––  aa  mmiinnõõssééggii  bboorrookk  mmeelllleetttt  ––
kkeezzddeetteekkttõõll  nnaaggyy  eerrõõssssééggee  aa  bboorrttuurriizzmmuuss,,  aa  bboorrffoorrggaallmmaazzááss..  RReennddsszzee--
rreesseenn  sszzeerrvveezznneekk  IIzzssáákkoonn  ééss  SSzzaabbaaddsszzáálllláássoonn  ––  aa  bboorráásszzaatt  kkéétt  kköözzppoonntt--
jjáábbaann  ––  ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  íínnyyeennccssééggeekkkkeell  ééss  nnéépphhaaggyyoommáánnyyookkaatt  ffeelleelleevvee--
nnííttõõ  pprrooggrraammookkkkaall  sszzíínneessíítteetttt  bboorrkkóóssttoollóókkaatt..  
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19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Alföldi Civil Napló 

Kiadja: Farkas Galéria Bt., Kecskemét, Margaréta u. 13/B

Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek 

Tel.: 76/505-041 Fax: 76/505-042 

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse

Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt ügyvezetõ igazgató 

ISSN: 1789-1892

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Pénzügyi szolgáltatásainkról tájékozódjon a kirendeltségeinken.
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), 

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

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT! 

Takarékoskodjon a takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán

legalább 500.000 Ft elhelyezésével!

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

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

Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, jelenleg 7,5%

Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat együttese, jelenleg éves 8,25%

Egyéves lekötésû betétek 
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, jelenleg éves 8,75%

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

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

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

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
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Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

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

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

A leggyorsabb, legolcsóbb és
leginkább környezetbarát közle-
kedést választók figyelmébe
ajánljuk a Bringa Centrum né-
ven ismert, kecskeméti Trombita
utcai kerékpárüzletet. Itt egy he-
lyen minden megtalálható.
Electra, Capriolo, Gepida,
Neuzer, Kelly's Koliken, Kross,
Mali, Mongoosse, Monocikli,
Schwinn-Csepel – ezernyi remek
kerékpártípust rejtenek ezek a
márkanevek. De ebbõl a szak-
üzletbõl az sem távozhat üres
kézzel, aki valamilyen kiegészí-
tõt, tartozékot vagy alkatrészt
keres kétkerekûjéhez.

– Valóban tavasszal kezdõdik
a jelentõsebb érdeklõdés a ke-
rékpárok és az alkatrészek, ki-
egészítõk iránt, ami kitart a me-
legebb hónapokban – tájékoz-
tatta lapunkat BBaannóó  JJóózzsseeff  üzlet-
vezetõ. – Változatlan a strapabí-
ró, megbízható Schwinn-Csepel
bicikli népszerûsége, hiszen ki-
váló az ár-érték aránya. A legol-
csóbb 27 ezer forintos kerékpár-
tól a 750 ezer forintosig, jelen-
tõs nálunk az árak skálája, de
ez azt is jelzi, hogy milyen széles
körû a kínálatunk. Ahogy más

árucikkeknél, a bicikliknél is sok
minden múlik a márkán, illetve
a felszereltségen. Mert az egyi-
ken például kontrafék van, a
másikon meg olajos tárcsafék.

Az Electra például olyan, mint
autók között a Jaguár. Hangoz-
tatjuk is, hogy gyerekektõl az
idõsekig, kezdõktõl a profikig, itt
mindenki megtalálja a számára
megfelelõ kétkerekût.

– Most indulok a fõvárosba, a
hétvégi Bringaexpora, ahol
6500 négyzetméteren, mintegy
60 gyártó mutatja be új termé-
keit a Hungexpo B pavilonjá-
ban. Szaküzletünk tavaszi árait
ez a seregszemle is befolyásolja,
hiszen itt kiderül, hogy mennyi-

ért tudjuk beszerezni az új típu-
sokat, új márkákat. Tehát érde-
mes betérnie hozzánk mihama-
rabb annak, akit az újdonságok
érdekelnek.  

– Akcióink közül évek óta a
legnépszerûbb, amikor új ke-
rékpár vásárlása esetén a hasz-
nált bringát beszámítjuk. Rend-
szeres az is, hogy a külsõ és
belsõ bicikligumik árából 25
százalék engedményt adunk. Új
kétkerekû vásárlása esetén
ajándékot adunk, ha a vevõ

felkeres bennünket a
Facebook-on. 

– Az elmúlt hetekben bõvült
szaküzletünk alapterülete. Az át-
alakításoknak köszönhetõen
még nagyobb árukészletet tu-
dunk raktározni, és a mûhelyünk
is tágasabb lett, ahol a használt
bringák szervizelése, felújítása
történik. Ez az egyik legkereset-
tebb szolgáltatásunk, amit igyek-
szünk mindig rövid határidõn
belül elvégezni. A kerékpárok
egyedi, igény szerinti összeszere-

lésére is vállalkozunk, szakta-
nácsért pedig bárki, bármikor,
bátran fordulhat hozzánk.

BBRRIINNGGAA  CCEENNTTRRUUMM
KKeeccsskkeemméétt,,  

TTrroommbbiittaa  uu..  22
TTeelleeffoonn//ffaaxx::  7766//332222--552266

ee--mmaaiill::  
bbrriinnggaacceenntt@@ggmmaaiill..ccoomm

wwwwww..kkeeccsskkeemmeettiibbrriinnggaa..hhuu
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::

HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg  99--ttõõll  1188  óórrááiigg
SSzzoommbbaattoonn  99--ttõõll  1122  óórrááiigg  

Kecskeméti Bringa Centrum
Két keréken gyorsabb, olcsóbb, egészségesebb

AA  bbeettooppppaannóó  ttaavvaasszz  eeggyyrree  ttööbbbb  kkeerréékkppáárroozzóótt  ccssaall  aa  sszzaabbaaddbbaa  KKeeccsskkee--
mméétteenn  iiss..  AA  kkeelllleemmeess  iiddõõ  ééss  aa  kkeelllleemmeettlleenn  bbeennzziinnáárraakk  ssookkaakkaatt  rrááéébbrreesszz--
tteenneekk  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  bbiicciikklliizzééss  vvaallóójjáábbaann  eeggéésszzsséégg--  ééss  ppéénnzzttáárrccaakkíímmééllõõ,,
rreemmeekk  mmóóddjjaa  aa  kköözzlleekkeeddééssnneekk..  HHáárroomm--nnééggyy  ttaannkkoollááss  áárráábbóóll  mmáárr  eeggyy
kkiivváállóó  kkeerréékkppáárrtt  vváássáárroollhhaattuunnkk,,  aammiivveell  ggyyoorrssaabbbbaann  ccééllbbaa  jjuutthhaattuunnkk
KKeeccsskkeemméétteenn,,  mmiinntt  aauuttóóvvaall..  GGoonnddoolljjuunnkk  zzssúúffoolltt  kköözzúúttjjaaiinnkkrraa,,  aazz  úúttffeell--
bboonnttáássookk  ééss  kköözzlleekkeeddééssii  lláámmppáákk  ssookkaassáággaa  áállttaall  llaassssííttootttt  tteemmppóórraa,,  aammii--
kkoorr  aa  vvoolláánntt  sszzoorroonnggaattvvaa  sszziittkkoozzóódduunnkk!!  
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Az évek óta hagyományosan megrendezésre 
kerülõ SOBRI HALNAPOK keretében
az Öreg Tanyacsárda ismét tárt kapukkal várja 
minden kedves vendégét!

Étlapunkról szemezgetve:
� Ízelítõ füstölt halakból
�  Ropogós haltepertõ makói lilahagyma gyûrûvel, csípõs paprika-

krémmel
�  SOBRI halászlé tésztával
�  Filézett vegyes halászlé (harcsa, ponty és belsõség) házi gyufatész-

tával 
�  Tilápiafilé gombás, fehérboros rákraguval, medvehagymás

szélesmetélttel
�  Pisztrángfilé mandulás bundában Gribiche mártással
�  Tejfölös szürke harcsafilé szalonnás burgonyával, sült paprikával,

paradicsommal
�  Vajhalfilé paradicsomos fokhagymás ruccolával, karottás pudinggal 
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Telefon: 06-83/340-450 Fax: 06-83/343-218
e-mail: agneshotel.heviz@gmail.com; web: www.agneshotel.hu

Kedvezményes pihenés
a hévízi***Ágnes Hotelben

bõséges reggelivel, fürdõ-
házunk komplett wellnes-
részlegének korlátlan
használatával (feszített víz-
tükrû fedett medence, sza-
una, pezsgõfürdõ, sókam-
ra), ingyenes Wi-Fi hozzá-
féréssel, ingyenes, zárt
parkoló használatával

25.900 Ft 
(+ IFA 420 Ft/fõ/éj) 

3 nap/2 éjszaka/2 fõ részére:

2012. április 30-ig (kivéve 2011. december 22.–2012. január 2. idõszak)
érvényes akciónk keretében kínáljuk üdülési csomagunkat.

FFaannttáázziiáávvaall  mmiinnddeenn  mmeeggoollddhhaattóó!!
––  EEggyyeettlleenn  mmoonnddaattbbaann  ííggyy  ffooggaall--
mmaazzzzaa  mmeegg  TToollllaassnnéé  SSzzeemmeerrééddii
IIddaa  aazztt  aa  ffiilloozzóóffiiáátt,,  aammiitt  vviirráágg  ééss
aajjáánnddéékküüzzlleetteeiivveell  kkééppvviisseell::  KKiiss
ppéénnzz,,  nnaaggyy  mmuuttaattvváánnyy..  AA  kkrreeaattiivvii--
ttáásstt,,  eeggyyeeddiissééggeett  ééss  eerreeddeettiissééggeett
kkeeddvveellõõ  vveennddééggeekk  kköörréébbeenn  jjóóll  iiss--
mmeerrtteekk  aazz  IIzzssáákkii  úútt  5566..  sszzáámm  aallaatttt,,
aa  PPááppiiccss  HHaalláásszzccssáárrddaa  sszzoommsszzéédd--
ssáággáábbaann  ééss  aazz  AAuucchhaann  ÁÁrruuhháázzbbaann
hhoosssszzúú  iiddeejjee  mmûûkkööddõõ  üüzzlleetteekk..  EEzz
uuttóóbbbbii  aazzoonnbbaann  nneemmrrééggiibbeenn  úújj
hheellyysszzíínnrree  kkööllttöözzöötttt,,  ííggyy  aazz  üünnnnee--
ppeekk  aallaatttt  mmáárr  aa  MMáárrcciiuuss  1155--ii  uuttccaaii
SSppaarr  ÁÁrruuhháázzbbaann  vváárrjjaa  aa  rrééggii  ééss  úújj
vváássáárrllóókkaatt..  

––  VVáállttoozziikk--ee  aa  mmeeggjjeelleennééss,,  aazz
üüzzlleettii  ffeellffooggááss??

– Hûek maradtunk a régi, be-
vált stílushoz és ugyanabban a
szellemiségben visszük tovább az
üzletet, amit megszokhattak tõ-
lünk vevõink az elmúlt húsz év-
ben. Az új városrészben egyrészt
közelebb jöttünk azokhoz a régi
vásárlóinkhoz, akik a Vacsi-köz,
Széchenyiváros térségébõl kijár-
tak hozzánk, másrészt pedig sze-

retnénk új partne-
reket, üzletfeleket
is megnyerni. Vár-
juk mindazokat,
akikhez közel áll az
egyedi, a különle-
ges iránti igény.
Valljuk, hogy ez
nem pénztárca
függõ! 

– AA  kkeeccsskkeemmééttii
BBoollddoogg  KKaarrooll
WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg
KKöözzppoonntt  áállllaannddóó  ttáá--
mmooggaattóójjaakkéénntt  rreenndd--
sszzeerreesseenn  sszzáállllííttaannaakk
vviirráággookkaatt  aa  sszzeeggéénnyy
ssoorrssúú  eemmbbeerreekkeett  ffeellkkaarroollóó  iinnttéézz--
mméénnyybbee..  MMiiéérrtt  ttaarrttjjáákk  eezztt  ffoonnttooss--
nnaakk??  

– A virág épp olyan múlékony,
mint az élet. Addig azonban ren-
geteg szépséget és örömöt tarto-
gat. Ezek az emberek nem tudná-

nak ilyesmire költeni, de így az õ
életükbõl sem marad ki ez az
örömforrás. 

––  AA  VViirráággeemmbbeerr--ddííjjnnaakk  aallaappííttáá--
ssááttóóll  ttáámmooggaattóóii..  SSzzéépp  ppééllddáájjaa  eezz
aa  kköözzéélleettii  sszzeerreeppvváállllaalláássnnaakk..

– Örömmel veszünk részt eb-

ben a munkában, és igazi bol-
dogság, hogy ilyen komoly rangot
vívott ki magának ez az elismerés.
Büszkék vagyunk arra a kilenc Vi-
rágemberre, akik életútjukkal,
emberi és szakmai példamutatá-
sukkal kiérdemelték a díjat.

Fantázia Virágbolt

Egyediség és eredetiség
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„Hideg sültek vegyesen, szárnyas
májjal töltött tojás franciasalátá-
val, házi pástétom zellersalátával,
húsleves májgaluskával, bogrács-
gulyás csipetkével, tintahal kari-
kák orly módra, sonkás-gombás
gnocci, penne carbonara, rántott
gomba, csülkös-pacalpörkölt,
harcsapaprikás galuskával, erdé-
lyi rakott káposzta, kunsági puly-
kapecsenye, rablóhús nyárson,
házi disznótoros, pangasius szele-
tek dubarry módra, rántott sertés-
szelet, csirkemell szûcsmester ked-
vére, rántott csirkemáj, csirkemell
csíkok párizsiasan, házi somlói
galuska, Gundel-palacsinta…” –
Gondolná valaki, hogy fentebb
most nem egy népszerû szakács-
könyv tartalomjegyzékét soroltuk
fel, hanem a Kecskeméti Három
Gúnár Rendezvényház legutóbbi,
vasárnapi Sunday Lunch étlapjá-
ból idéztünk néhány részletet?

A világszerte kedvelt, angol

nyelvterületrõl származó szabad-
szedéses vendéglátóforma, a va-
sárnapi örömebéd intézményesí-
tésével már évek óta töretlen si-
kert arat rendezvényházában a
Három Gúnár. Ami nem csoda,
hiszen vonzó ebben a kínálatban,
hogy mérsékelt áron 25-30 étel
közül válogathat a kedves ven-
dég. A káprázatos bõség és a
csodálatos ízvilág pedig vissza-

csalogat mindenkit, aki egyszer
ide betért. 

Kecskemét belvárosában ennek
a terülj-terülj asztalkám rendszer-
nek a meghonosítása remek ötlet
volt, bár nem lehet könnyû feladat
éveken át megtartani ezt a színvo-
nalat. Mondhatni: ez igazi ven-
déglátói kihívás, és méltán dicséri
a Három Gúnár szakácsainak
mesteri felkészültségét.

A Sunday Lunch a jövõben is
biztos menedéke marad az éhes
családoknak, az ínyenc vendé-
geknek. A házigazdáktól tudjuk,
hogy minden vasárnap szeretettel
várják rendezvényházukba (Kecs-
kemét, Festõ út 8.) az érdeklõdõ-
ket, ahol 12-tõl 15 óráig korlát-
lan mennyiségben válogathatnak
a gazdag kínálatból. A szabad-
szedéses ebéd ára 2.200 Ft/fõ,
gyermekeknek hatéves korig nem
kell fizetni, 6-12 éves korig 1.300
Ft/fõ. Üdülési csekket, Szép Kár-
tyát (OTP, MKB, K&H), étkezési
kártyát és utalványt elfogadnak
(Ticket Restaurant/Edenred,
SodexoPass, Cheque Dejeuner,
Posta Paletta, Erzsébet utalvány).
Elõzetes asztalrendelés ajánlott.

KKaappccssoollaatt::  
KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  11--77..

TTeell..::  7766//448833--661111
FFaaxx::  7766//448811--225533

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@hhaarroommgguunnaarr..hhuu

NAGYSZÍNHÁZ
1. csütörtök 19.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Apáczai Cs. J. b.
2. péntek 19.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Bessenyei Gy. b.  
3. szombat 19.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Berky L. b. 
7. szerda 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Kodály Z. b. – bemutató
8. csütörtök 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Tersánszky J. J. b.  
9. péntek 19.00 ÁTVÁLTOZÁSOK  Németh L. b.  
10. szombat 19.00 A három testõr és a Jeti – a L'art pour l'art Társulat elõadása
11. vasárnap 11.00, 14.00 POPEYE – Budapest, RaM Colosseum

19.00 Boldogság – ExperiDance produkció
12. hétfõ 19.00  A Máltai Szeretetszolgálat Jótékonysági Koncertje
13. kedd 17.00 WINNETOU Latinovits Z. b.  
14. szerda 17.00 WINNETOU Bajor G. b.
16. péntek 19.30 PILLANTÁS A HÍDRÓL – zártkörû elõadás  
17. szombat 15.00 A RÉGI HÁZ
18. vasárnap 15.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Gombaszögi E. b.
20. kedd 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Benedek E. b.

19.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Gózon Gy. b.
21. szerda 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Jókai M. b. 

19.30 BÁNK BÁN 
22. csütörtök 17.00 WINNETOU Petõfi S. b.
23. péntek 19.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Blaha L. b.
24. szombat 19.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Csortos Gy. b. 
25. vasárnap 19.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Jászai M. b.  
27. kedd 19.00 MASZK GÁLA 
28. szerda 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ LaFontaine b.
29. csütörtök 15.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ Móra F. b. 

19.30 BÁNK BÁN
30. péntek 19.00 A RÉGI HÁZ
31. szombat 15.00 AZ ELTÖRT KORSÓ Honthy H. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
2. péntek 19.00 AMAZONOK
3. szombat 19.00 AMAZONOK 

4. vasárnap 19.00 BOLDOGTALANOK
6. kedd 19.00 BOLDOGTALANOK 
8. csütörtök 19.00 BOLDOGTALANOK 
9. péntek 19.00 A RÉGI HÁZ
10. szombat 19.00 A RÉGI HÁZ 
12. hétfõ 19.00 A RÉGI HÁZ – Budapest, Klebelsberg Kuno Mûvelõdési

Központ   
13. kedd 19.00 A RÉGI HÁZ 
14. szerda 19.00 A RÉGI HÁZ 
16. péntek 19.00 „ODESSZA A ZSIDÓK PARADICSOMA” 
17. szombat 19.00 AMAZONOK
24. szombat 15.00 PILLANTÁS A HÍDRÓL
25. vasárnap 15.00 AMAZONOK
27. kedd 3. SZÍNTÁR (színmûvészeti egyetemek találkozója)
28. szerda 3. SZÍNTÁR
29. csütörtök 3. SZÍNTÁR
30. péntek 3. SZÍNTÁR
31. szombat 3. SZÍNTÁR

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
1. csütörtök 19.00 KARAMAZOV TESTVÉREK
2. péntek 19.00 KARAMAZOV TESTVÉREK 
3. szombat 19.00 KARAMAZOV TESTVÉREK 
7. szerda 19.00 KARAMAZOV TESTVÉREK 
9. péntek 19.00 VACSORA NÉGYESBEN
10. szombat 19.00 VACSORA NÉGYESBEN
14. szerda 19.00 VACSORA NÉGYESBEN
15. csütörtök 19.00 KARAMAZOV TESTVÉREK
17. szombat 15.00 KARAMAZOV TESTVÉREK
18. vasárnap 19.00 KARAMAZOV TESTVÉREK
20. kedd 19.00 KARAMAZOV TESTVÉREK
24. szombat 19.30 VACSORA NÉGYESBEN – Budapest, Thália Színház
25. vasárnap 19.30 VACSORA NÉGYESBEN – Budapest, Thália Színház

A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ márciusi MÛSORA

Kecskemét, Katona József tér 5. � Tel.: 501−170 � e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu � www.kecskemetikatona.hu

Sunday Lunch a Három Gúnárban

Családok vasárnapi örömebédje

AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  aa  nneevveess  kkeeccsskkeemmééttii  AAuurriinn  ÉÉnneekkkkaarr  aaddootttt  mmûûssoorrtt  aa  HHáá--
rroomm  GGúúnnáárr  RReennddeezzvvéénnyyhháázzáánnaakk  vvaassáárrnnaappii  sszzaabbaaddsszzeeddéésseess  eebbééddjjéénn


