Névadóját
ünnepelte
a Wojtyla Ház

Halottak napi tisztelet
A Halottak napja keresztény ünnep. A katolikusok november 2-án
tartják, mindenszentek napját követõen. Magyarországon a két
egymást követõ ünnephez kötõdõ
szokások széles körben élnek a
nem katolikusok között is.
Az ünnepet azért látták szükségesnek, mert a katolikus gondolkodás szerint a kisebb bûnökért a
lélek a purgatóriumban bûnhõdik,
és üdvözülését meggyorsíthatja,
ha az élõk könyörögnek érte.
Ugyanakkor egyfajta tisztelet
is ez a nap az elhunytak iránt.
A kecskeméti Wojtyla Ház a közelmúltban elveszítette egyik
gondozottját: Kolozsvári László t.
Elkísérve utolsó útjára, sírjánál
a sorsközösség tagjai tisztelegtek, ahol a mellékelt felvételünk
készült.

Október 22-e Boldog János
Pál pápa ünnepe, ugyanis
ezen a napon szentelték pápává. A kecskeméti Wojtyla Ház
ebbõl az alkalomból egész napos programot szervezett névadója tiszteletére. Délelõtt filmet vetítettek az életérõl, munkásságáról a sorsközösség
tagjainak, majd megkoszorúzták az intézmény elõtti szobrát.
Délben Ne féljetek! címmel,
Boldog János Pál pápa imáit,
leveleit olvasták fel, jeles közremûködõkkel. Kora este a városközponton áthaladva körmenetet indítottak a Wojtyla
Házból a Barátok templomába, ahol most többen voltak,
mint karácsonykor. A nagy érdeklõdés a nap szónokának,
B ö j t e C s a b a ferences rendi
szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának
szólt, aki remek szentmisét tartott Kecskeméten.
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A szegény ember büntetése
Régi igazság, hogy az élet a
legélénkebb emberi fantáziát is
képes felülmúlni. Ilyen eset történt Bari Vencellel, aki történetesen ahhoz az egyre gyarapodó népcsoporthoz tartozik,
amelyet szokás szegényeknek,
rászorulóknak, a társadalom
perifériájára szorultaknak nevezni, szóval: a nélkülözés, az
éhezés és ezzel együtt a szánalom, a lenézés is beköltözött az
életébe.
Nemrég azzal vádolta meg a
hatóság, hogy koldult. A részletekre és annak taglalására,
hogy a vád megalapozott volt,
vagy nem, itt nem térnénk ki, a
történet végkifejletét illetõen
úgyis lényegtelen. A szabálysértési elõadó 25 ezer forint büntetést rótt ki a szerencsétlen emberre.
Kétségtelen, hogy a szegény
ember bizonytalanul tájékozódik pénzorientált világunkban.
Viszont Bari Vencel becsületes,
aki közmunkával igyekszik leróni a társadalomnak tartozását, ebédért, együttérzésért és
jó szóért pedig a Wojtyla Ház
sorsközösségébe jár. Itt kap
segítséget akkor is, ha hivatalos ügyeket kell intéznie, mert
– akárcsak többi sorstársa –
önállóan nehezen igazodna el

a hivatalok, ügyintézõk és jogszabályok sokszor több diplomások talpraesettségét is próbára tevõ labirintusában.
Most azonban nem volt kecmec: bûnéért – mert valaki sze-

gyontalan ember a büntetést
nem fizette meg, az ügy egészen
a bíróságig jutott.
Október 18-án, csütörtökön
idézték a törvény házába Bari
Vencelt. Nem szükségeltetik túl-

Bari Vencel itt még a KTE focistáitól kapott, dedikált pólónak
örvendezett. Azóta nagyot fordult vele a világ…
rint koldulással megzavarta a
„rendes emberek” nyugalmát –
bûnhõdnie kell! Persze az eljárás során semmiféle védelem
nem jár az effélének, akirõl pedig meglehetõsen nehéz feltételezni, hogy képes megvédeni
magát egy rendõrségi irodában,
az egyenruha tekintélyétõl elnémulva. S mivel a teljesen va-

ságosan élénk képzelõerõ ahhoz, hogy elképzeljük, mit érezhetett a tárgyalóteremben ez az
ember, amikor a nagytekintélyû,
taláros bíró nekiszegezte a kérdést: Fizet vagy nem? Nem volt
itt helye mellébeszélésnek, 25
ezer forintot akkor sem tudna kifizetni, ha az élete múlna rajta.
Nem maradt más hátra, mint

ítéletet hozni. Ki is róttak rá öt
nap elzárást.
Számoljunk csak! 5 ezer forintot ér egy börtönben töltött
nap, aminek a költsége – õrzéssel, fûtéssel, koszttal és
kvártéllyal – körülbelül 10 ezer
forintjába kerül a magyar adófizetõknek. Nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy
lássuk: nem olyan jó üzlet ez a
társadalomnak. Persze megtérülõ beruházás lehetne, ha
mondjuk az öt nap után garantáltan soha többé nem követné el bûnös tettét az illetõ,
de ez esetben erre sem látni
garanciát. Arra viszont annál
inkább, hogy meggyötört, kisebbségi komplexusokkal terhelt lelkén további súlyos, gyógyíthatatlan sebek esnének az
alatt az öt nap alatt, amikor
fegyveres õrök bilincsbe verve
zárkába csukják.
Ezt már végképp nem engedhette a Wojtyla Ház sorsközössége. Úgy döntöttek, hogy kifizetik a 25 ezer forintos büntetést olyan áron is, hogy egy
napra lemondanak az ebédjükrõl.
De az az ötlet is felvetõdött,
hogy a koldulásért büntetésként kirótt összeget közös
koldulással teremtsék elõ...

Emlékezés az emlékfalnál Király József – a nap vendége
A ladánybenei Szent Mihály Emlékfal felépítésének 100. évfordulóján tartott ünnepi szentmisét
a közelmúltban Romolus Gyula
és Kiss Vilmos plébános. Beszé-

det mondott Rácz Sándor, a
Magyarországi Tanyákon Élõk
Egyesületének alelnöke, és
Kapus Krisztián országgyûlési
képviselõ.

A Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központban rendszeres vendég
Király József városatya, a Free Line
Kft. ügyvezetõ igazgatója. Ebben a
hónapban is eljött a gondozottak

közé, akik a kötetlen beszélgetésen
rögtön elmondták gondjukat-bajukat a képviselõnek, aki nagyon finom babgulyással vendégelte meg
a sorsközösség tagjait.
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Interjú dr. Bábel Balázzsal, Kalocsa−Kecskemét érsekével

A Hit Évben – a szellem erkölcsi erejével
Október 20-án, Kalocsán dr. Bábel Balázs érsek megnyitotta az egyházmegyei közösség körében a Hit Évét. Kalocsa-Kecskemét katolikusai immár hivatalosan is kapcsolódtak XVI. Benedek pápa szándékához, a Világegyház nagy vállalkozásához. Hogy látja a hit esélyeit a XXI.
században, régiónkban dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke?
Például, aki eddig azt gondolta, nincsenek angyalok, szellemi lények,
az a Hit Évének végén ebben is hinni fog? – Abból a beszélgetésbõl,
amit Farkas P. József készített a metropolitával legutóbb a Gong Rá dióban, ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk az alábbiakban.

Angyali hatás
– Mi hisszük, hogy vannak angyalok, ez kinyilatkoztatott igazság. Azonban el kell különíteni a
népies képzeletet annak teológiai
tartalmától. Az emberiség nem
akarja egyébként sem elhinni,
hogy egyedüli utasa lenne ennek
a nagy világegyetemnek. Hát a
csillagászat, a természettudomány
keresi azt, hogy vannak-e olyan
élõlények, akik jelt adnak magukról, és ez tény. A Biblia meg azt tanítja, hogy vannak olyan szellemi
lények, akik Isten követei, küldöttei, jó angyalai, akik jó hatással
vannak az emberekre, segítve
õket földi életük során.
– Radnóti Miklós arról írt egy
alkalommal, hogy sokáig azt hit te, egy angyal vigyáz rá, és megóvja, ha kell a bajban…
– Angyal lehet egy ember is. Az
Isten úgy irányít sorsokat, hogy
mintegy angyal hathassunk a
másik emberre. Mert az angyal
szó annyit jelent, hogy küldött. És
vannak szellemi lények – ezt tanítja a Biblia – akik jó hatással
lehetnek ránk. Számtalanszor
megtörténik az ember életében,
hogy csak utólag jön rá: nem
tudja, mit miért cselekedett, de
jót tett, jól végzõdött a cselekedete. Erre szokás mondani: a hetedik érzékem sugallta, hogy ezt

kell tennem. És mi van, ha éppen
egy angyal?

Harcok és hitek
– Szent Mihályt gyakran hatal mas nagy karddal ábrázolták,
küzdõ harcosként. Mi késztette erre az ikonográfiát?
– A Jelenések Könyve. Merthogy egy küzdelem folyik, az istenellenes hatalom és az Istent
szeretõk között, és ennek élére állt
Michael.
– A harcok a hit körül örökö sek? Az iszlám világban most egy
film miatt zajlanak döbbenetes,
halálos áldozatokat kívánó tüntetések…
– A kereszténység és az iszlám
ebben a tekintetben is különbözik.

Jézus Krisztust gyalázták életében,
gyalázták a kereszten, de õ akkor
is imádkozott értük, és ennek nyomán az apostoli igehirdetés ki
merte azt mondani, hogy: „Ne
gyalázzátok ellenségeiteket!”. Tehát a keresztényekrõl elképzelhetetlen, hogy egy gúnyrajz miatt
törnénk-zúznánk, gyilkolnánk. Ha
ezt megtennénk, nem lennénk ke-

resztények. Ettõl eltekintve, nem
szabad más világnézeteket, vallásokat támadni, bárkit a vallása
miatt gyûlölni, sértegetni, kigúnyolni. De hallgatni sem szabad,
ha templomokat robbantanak föl,
mint a minap Nigériában. Az önkéntes merénylõk öt-hatszáz embert megölnek a mise alatt, és
hallgat a világ. Fel kell lépnünk a
szellem erkölcsi erejével, de ha mi
is ugyanazokat a gyilkos eszközöket választjuk, mint amivel ellenünk harcolnak, semmivel sem
vagyunk különbek.

A természet szeretete
– Szent Mihály után, Assisi Szent
Ferencet ünnepeltük. Hogyan látja az õ életmûvét?

– Roppant eredeti ember volt,
aki a középkorban legjobban hasonlított Jézus Krisztusra. Ahogy õ
az Evangéliumhoz visszanyúlt, az
tényleg példaértékû, és az akkori
nehéz helyzetben rengeteget segített az egyháznak. Igazi reformátorként is nagyon hûséges maradt
a hierarchiához. Óriási üzenete
van a mai idõkre, mert az Evangéliumhoz kötõdõen a szegénységet nem úgy élte meg, mint kényszert, hanem mint szolgálatot,
alázatot, a természet szeretetét
hangsúlyozva. Ezért lett az ökológiával foglalkozó szakemberek
védõszentje.
– A természet szeretetrõl jut
eszembe: az egyházmegye különös gonddal serkenti erre papjait.
– Évekkel ezelõtt érkezett hozzánk kérés a minisztériumból, az
õshonos növények plébániákon
való megtelepítésével kapcsolatosan, s hogy a papjaink népszerûsítsék ezt a törekvést. Követendõnek láttuk, látjuk, hogy egy plébánián õshonos gyümölcsfák teremjenek, mert ez is szép tanúságtétele annak, hogy mi a világot meg
akarjuk õrizni az utókor számára.
Nem sajnálják papjaink erre a fáradtságot, és a magam módján
én is teszek érte, mert próbálom
az érsekkertet rendben tartatni,
megbecsülni. A Kecskeméti Arborétum Mária kápolnájánál volt a
napokban egy ünnepség, ahol
említettem: Ez egy nagyon kedves
hely – én már diákkoromban is
jártam ide – a kecskemétieknek.
Mert aki panellakásokban lakik,
az is legalább egy-két cserép virágot gondoz, öntözget naponta,
hogy mindig legyen a közelében
legalább egy maréknyi a természetbõl.
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Révész István lelkipásztori mûködésének fõ terepe az Alföld volt.
Több mint 20 éves kecskeméti
plébánossága alatt igazi lelki atyja volt az egyik legnagyobb mezõvárosnak, ahol a lakosság több
mint fele tanyákon, a pusztában
élt. Õ telepítette ide az Angolkisasszonyokat, elindítva gimnáziumukat, a Jó Pásztor Nõvéreket és
a Népleányokat. Igazi úttörõ
munkássága a tanyavilághoz kötõdött, lelkészségek és katolikus
iskolák megalapításával. Sokak
szerint Gróf Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter tõle vette az indíttatást a tanyavilág fölkarolásához
és az iskolarendszer kiépítéséhez.
– Révész István igazi prófétának
bizonyult, amikor lelkipásztorként
összefogta a tanyákon élõket.
Szava nem az elhaló kecskeméti
nagyharang kongása volt, hanem
maradandó alkotás. Álljon rá a
megemlékezésünk alkalmával érte mondott imádság szava a Jelenések könyvébõl: „Boldogok a
holtak, akik az Úrban halnak
meg. Így van, mondja a Lélek: pihenjék ki fáradalmaikat, mert tet-
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Emlékezés Révész Istvánra

A puszták papja
teik
elkísérik
õket.” (Jel 14,13)
– nyilatkozta a
puszták papjáról
dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke.
Révész István
születésének 150.
évfordulójáról
emlékeznek meg
novemberben a
kecskemétiek,
egy rendezvénysorozattal, melynek fõvédnöke
egyházi részrõl:
dr. Bábel Balázs
érsek, világi részrõl pedig dr.
Zombor Gábor
polgármester, országgyûlési képviselõ.
Ez a megemlé-

kezés – a XX. század egyik jelentõs, máig példát kínáló életutat
bejárt papi személyiségérõl a Hit
évét is ünnepelve – az egész magyar katolikus közösség figyelmét
a gazdag múlt jeleseire, teljesítményeire igyekszik irányítani.
November 12-én – a születési
évfordulón – megemlékezést és
koszorúzást tartanak 10 órakor a
Szentháromság temetõben, Révész István sírjánál. 11 órakor sajtótájékoztató lesz a városházán,
ahol ismertetik a nyilvánossággal
az ünnepelt fõpap munkásságát,
kecskeméti sikereit.
November 17-én szombaton,
délután 17 órakor fõpapi megemlékezést tartanak a városháza
dísztermében, jeles helytörténészek közremûködésével. November 18-án, 10.30-kor érseki emlékmise lesz, s ez követõen leplezik le a nagy elõd emléktábláját a
plébánia falán. November 29-én
17 órakor fõpapok, rokonok, intézményvezetõk, s a dunakeszi delegáció tagjai tartanak elõadást
Révész István lelkipásztori munkásságáról.

,

Bács−Kiskun megye kitüntetettjei
A napokban ünnepélyes keretek
között adta át Bányai Gábor, a
megyei közgyûlés elnöke a BácsKiskun Megyei Önkormányzat díjait, elismeréseit a térségünkben kiemelkedõ munkát végzetteknek a
kecskeméti Granada Hotelban.
A megye legmagasabb elismerésének számító Bács-Kiskun Megyéért Díjat Balogh Levente, a
Szentkirályi Ásványvíz Kft. ügyvezetõje a kiváló minõségû termékeik
hazai piacvezetõ szerepének eléréséhez, világpiaci elismertségéhez
való hozzájárulásáért, a hazai innováció és versenyképesség elõmozdításában felvállalt tevékenységéért, valamint társadalmi kezdeményezések és projektek elkötelezett támogatásáért. (Például: a
Szent-István Bazilika felújítása, a
Lánchíd graffiti-mentesítése, sportcsarnokok, kórházak és szakközépiskolák támogatása.)
Bács-Kiskun Megyéért Díjat kapott Farkas Gábor népmûvelõ
(Csipero Egyesület) a térség elsõ
nemzetközi, kulturális fesztiválja, a
Duna-menti folklór fesztivál megszervezéséért, az Európa Jövõje
Nemzetközi Gyermektalálkozó elindításáért, világhírnevének megteremtésért, a megye és Kecskemét
nemzetközi kapcsolatainak kiterjesztésében végzett eredményes
munkájáért.
Ugyanezt a rangos elismerést
vehette át a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár kollektívája
több évtizedes, kimagasló szakmai

tevékenységéért, a megyei digitális
írni-olvasni tudás elterjesztéséért,
jelentõs országos és térségi projektek kezdeményezéséért és koordinálásáért, valamint szemléletformáló, másokat segítõ munkájáért,
amelynek köszönhetõen az ország
egyik leglátogatottabb könyvtárává vált ez az intézmény.
Bács-Kiskun Megye Mûvészeti
Díjjal kitüntetett alkotók között volt
Kõ Ferenc kecskeméti festõmûvész

megteremtéséhez való hozzájárulásáért, országosan elismert,
üzleti,
közgazdasági
valamint angol
és német két
tannyelvû képzések, érettségire
épülõ
OKJ-s felsõfo-

kú szakképzések elindításáért, gazdag és
eredményes tanári, igazgatói
életpályájáért.
Bács-Kiskun
Megye Sport Díját vehette át
Dunszt Ferenc
nyugdíjas kecskeméti testnevelõ, kiváló szak-

Kõ Ferenc

is, aki elismerésre méltó szakmai
felkészültségéért, az UV-fény használatával kidolgozott, új festészeti
technika alkalmazásáért, illetve
számos nagysikerû hazai és külföldi kiállításáért érdemelte ki a rangos díjat.
Bács-Kiskun Megye Ifjúságának
Neveléséért Díjat kapott dr. Fehér
Tibor nyugalmazott iskolaigazgató, az ÁFEOSZ Kereskedelmi,
Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium szakmai hírnevének

Balogh Levente

mai felkészültségéért, több évtizedes
tanári
munkájáért, a
röplabda sportágban edzõként
elért kimagasló
eredményeiért,
illetve a felnõtt
és utánpótlás
nevelésben kifejtett tevékenységéért. Ugyan-

Dr. Fehér Tibor

ezt az elismerést kapta Losonczi
László, az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága igazgatójaként
végzett, elismerésre méltó szakmai
és vezetõi tevékenységéért, a térségünk labdarúgásának fejlõdése, illetve az edzõképzés területén elért
kiváló eredményeiért.
Bács-Kiskun megye kitüntetettjeinek teljes listája megtalálható a
www.kecskemeti-hirhatar.hu honlapon, melynek a mellékelt fotókat is
köszönhetjük!
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A legjobbak között a Kecskeméti Termostar Kft.

Az idén Kecskemétre került a Legjobb Munkahely díja. Az 50-250
fõt foglalkoztató üzemméretû cé-

gek versenyében a Termostar Kft.,
a város távhõszolgáltatója végzett
az elsõ helyen.

– Közös erõfeszítések vezettek
idáig: a vezetõktõl a karbantartókig,
a pénzügyi osztály dolgozóitól az

ügyfélszolgálatot vezetõ kollégákig
mindenki megdolgozott a sikerért –
fogalmazott a társaság ügyvezetõ
igazgatója, Horváth Attila. – Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink jó munkahelynek értékelik cégünket, mert biztosak vagyunk abban, hogy a jó munkahelyi légkör
hatással van a mindennapi teljesítményünkre is. Ez az elismerés egy
visszaigazolása annak a munkának,
amit a Termostar teljes munkatársi
gárdája az elmúlt években a vállalat
megújítása érdekében tett. Az irány
tehát jó, és mi megyünk tovább
azon az úton, amit kijelöltünk magunknak. A célunk felépíteni a vidéki Magyarország leghatékonyabb és
legjobb távhõszolgáltatóját.

Kecskeméti Likőripari Zrt.

Szavalóverseny

Visszakapott engedély

Az október 23-i megemlékezés
keretében Baján rendezte meg
a szocialisták megyei szervezete a Nagy Attila (felvételünkön)
Középiskolai Szavalóversenyt.
A felkészült versenyzõk BácsKiskun megye középiskoláiból

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Igazgatóságától a napokban visszakapta
– a korábban átmenetileg visszavont – gyártási és forgalmazási jogosultságot a saját elõállítású termékekre, köztük a Pajor prémium
kategóriás pálinkákra a Kecskeméti Likõripari Zrt. Ugyanis bebizonyosodott, hogy azok száz százalékban gyümölcsbõl, a pálinkatörvénynek maximálisan megfelelõ minõségben készültek. Így a
gyártás megkezdését követõen az
elsõ kiszállítások is megtörténtek.

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

A Kecskeméti Likõripari Zrt.
régóta meghatározó szereplõje
a magyar szeszipari termékek
piacának. Százhúszféle terméke
kapható jelenleg is a multinacionális élelmiszer áruházaknál. A
cég az idén prémium kategóriás
pálinkákkal is megjelent minden
nagyobb áruházban, de immár
a gasztró hálózatok, éttermek,
kávézók, szállodák és vinotékák
meghódítására is törekszik. Erre
jó esélye van, hiszen a 100
százalékos gyümölcspálinkái, a
Pajor pálinkák kiváló minõségûek, íz- és illatanyagban nemcsak

felveszik a versenyt az eddig
megismert nagy márkanevekkel,
hanem sokat meg is elõznek belõlük. Pajor Jenõ , a cég tulajdonosa, a prémium kategóriás pálinkák megálmodja büszke lehet
termékeire, hiszen nemes célt
fogalmazott meg magának:
Szeretne termékeivel hozzájárulni a kulturált alkoholfogyasztáshoz. Éppen ezért különleges ízeket felsorakoztató prémium kategóriás pálinka családot hozott
létre munkatársaival, amelyek
már a megjelenésük után nagy
sikert arattak.
A Kecskeméti Likõripari Zrt.ben minden a legmodernebb
technológiával készül, a lepárlás
10 hektós fõzõüstben történik,
amely folyamatos üzemben van.
A cég csakis helyi termelõktõl
vásárolt, garantáltan érett és
sértetlen gyümölcsökbõl készít
cefrét, ez a minõség alapja. A
harmonikus feldolgozás, a fõzõmester magas szintû szakmai tudása eredményezi a felhasznált
gyümölcsökre jellemzõ illatot és
a karakteres ízvilágot. Aki tehát
minõségre vágyik, az kóstolja
meg a Pajor gyümölcspálinkákat, s felejtse el a fentebb említett hivatali tévedést!

érkeztek, s igen színvonalas
produkciókat hallhattak a zsûri
tagjai és a megjelent érdeklõdõk.
A zsûri szerint az elsõ korcsoportban (12-15 évesek)
Regõs András volt a legjobb,
Kotroczó Luca második, Gu lyás Eszter és Bense Orsolya a
harmadik helyen végzett. A
második korcsoportban (1618 évesek) Vagyon József lett
az elsõ, Barna Nagy Bianka
második, Nagy Botond és Mo hai Aletta harmadik helyezést
ért el. Az elsõ helyezettek
brüsszeli utazást nyertek.
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Beszélgetés Versegi Jánossal, a VOSZ megyei elnökével

Céljuk a szolgáltató szövetség kialakítása
A válság, a növekedés hiánya és a kibontakozás keresésének heves
vitái újra pozícionálták a Vállalkozók Országos Szövetségét (VOSZ).
Nõ a taglétszámuk és a lobbierejük. Képviselõik, vezetõik nyilatko zataira, javaslataira egyre többen figyelnek. Nem kevésbé a tagtár saikat segítõ kezdeményezéseikre, differenciált szolgáltató-struktúrá jukra. Lendületben van a Bács-Kiskun megyei szervezet is. Sorra ala kulnak a városi csoportjaik, tevékenyek a felnõtt- és a szakképzés te rületén. A további tervekrõl kérdeztük Versegi Jánost, a VOSZ me gyei elnökét, aki mint cégvezetõ és mecénás is nevet szerzett magá nak az országban.
– Milyen fõ gazdasági, politi kai céljai vannak jelenleg a
VOSZ-nak? – kérdeztük Versegi
Jánost, a Vállalkozók és Mun káltatók Országos Szövetsége
Bács-Kiskun Megyei Szervezeté nek elnökét.
– A VOSZ törekvése szerint
politikamentes
szervezet.
Demján Sándor ügyvezetõ elnökkel az élén támogat minden
olyan kezdeményezést, ami a
gazdaság rendbetételét tûzi
zászlajára. A VOSZ ugyanakkor
kritikus szervezet is. Ezt látni lehetett Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi látogatásakor,
amikor a tagok meglehetõsen
kemény hangvételben kritizálták
a kormány kétéves munkáját.
Ennek kapcsán egyébként a legfájdalmasabb tapasztalat számomra az volt, hogy amikor
Demján Sándor a közös magyar
jövõ érdekében a politikai öszszefogást szorgalmazta, a miniszterelnök ezt lesöpörte,
mondván: a kétharmadnál nagyobb összefogás nem kell.
– Az utóbbi idõben érzékelhe tõen erõsödik a VOSZ jelenléte
vidéken is. Milyen törekvések
állnak ennek hátterében?
– A legutóbbi országos küldöttgyûlésen merült fel az igény,
hogy jobban meg kellene szervezni a regionális jelenlétet, és
növelni a taglétszámot. Erre
azért van szükség elsõsorban,
mert a kormányzat az alapján
választja meg tárgyalófeleit,
hogy mekkora csoportosulás áll
az adott szervezet mögött. E célkitûzés mellett egy szolgáltató
VOSZ létrehozásának szándéka
jelent meg erõteljesen. Erre volt

a válasz a VOSZ-BESZ Zrt. létrehozása, amely egyebek mellett
az autó, az üzemanyag, a gáz,
az elektromos áram, valamint a
telefondíjak terén komoly árkedvezményt jelent az évente
legfeljebb 200-300 millió forintos árbevételt teljesítõ cégek,
vállalkozások számára.
– Hogyan láttak hozzá megyei
szinten a taglétszám fejlesztésé hez?
– A legutóbbi tisztújító köz-

Versegi János,
a VOSZ megyei elnöke
az Akker Plus Kft. ügyvezetõjében, vagy Baján Palik Verában,
a Forint Soft Kft. és a Palik
Könyvelõiroda ügyvezetõ igazgatójában. Baján már létre is
hoztunk egy VOSZ irodát, ahol
a Széchenyi kártyát és a VOSZ-

Minden évben nagy érdeklõdés kíséri a Bács-Kiskun Megyei Príma Díj
átadási ünnepségét
gyûlésen kibõvítettük az elnökség létszámát, és elkezdtünk a
megyében alapszervezeteket,
VOSZ csoportokat létrehozni.
Partnereket találtunk ehhez például Kiskunfélegyházán dr. Horváth Sándorban, az Integrál Zrt.
e l n ö k- v e z é r i g a z g a t ó j á b a n ,
Lajosmizsén Borbély Károlyban,
az Agroszer Zrt. igazgatójában,
Kiskõrösön Endrõdi Ferencben,

BESZ szolgáltatásait egyaránt
igénybe lehet venni. Együttmûködési megállapodást kötöttünk
a bajai és kecskeméti TISZK-kel
az alapképzésben és a felnõttképzésben egyaránt. Emellett az
Alföldi Regionális Ipar- és Gazdaságfejlesztési Kft. és a Vállalkozók Országos Szövetsége
Bács-Kiskun Megyei Szervezete
is megállapodott az együttmû-

ködésrõl. A szándéknyilatkozatot az AIPA Kft. részérõl
Szemereyné Pataki Klaudia ügyvezetõ igazgató írta alá. Az
együttmûködés részeként az
AIPA és a VOSZ tagok automatikusan a másik szervezetnek is
tagjai lettek. Mindezek eredményeként több mint 30 százalékkal növeltük a VOSZ tagok számát Bács-Kiskun megyében.
– Egyre erõteljesebben van
jelen a VOSZ a mezõgazdaság
terén is.
– Úgy gondoltuk, hogy az a
tapasztalat és tudás, ami felhalmozódott az érdekérvényesítés
terén a VOSZ-nál, jó hatással
lehet az agráriumban is, ezért
egy agrárszekció létrehozását
határoztuk el. Ehhez a munkához kerestünk megfelelõ embereket a megyében is, melynek
során sikerült megnyernünk
Szarka Balázs urat. Az elismert
szakember nem csak a megyei
agrárszekció, de az országos
élelmiszeripari szekció vezetõi
feladatait is ellátja.
– Hogyan készülnek az idei
Príma díjkiosztó gálára?
– November 29-én, hétfõn, a
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban rendezzük
meg az idei, immár nyolcadik
Bács-Kiskun Megyei Príma Díj
átadási ünnepségét. Ezúttal
azért választottuk a mûvelõdési
házat helyszínül, mert a díjátadás és a díjazottak bemutatása mellett a tervezett mûvészeti
produkciók jellegébõl adódóan
is színpadra lesz szükség. Úgy
látjuk, hogy ez a kezdeményezésünk egyre ismertebb és népszerûbb. Egyrészt a díjak és a
gála támogatóinak köre, a
szponzorok száma és a fölajánlott összegek volumene, másrészt a szavazók száma, a tisztes
versengés aktivizáló ereje nõ
évrõl évre. Nagyon reméljük,
hogy ez évben is a legkitûnõbb
megyebeli alkotókat tudjuk
majd elismerni a több ezer vélemény, szavazat figyelembevételével.
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A megyei építész kamara díjazottjai
léki felújítás díját dr. Farkas Gábor DLA építész és Roszik Pál
társtervezõ érdemelte ki, a Kecskeméti Törvényszék homlokzatának rekonstrukciójával. Középületek kategóriájában a Babinszky
Tünde által tervezett kerekegyházi Kerekegy Bölcsõdét találta elismerésre méltónak a háromtagú,
Bálint Imre DLA vezette zsûri (alsó

A napokban kiosztották a Kecskeméti Kulturális Központban a
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara által meghirdetett Év háza
idei pályázat gyõztes tervezõinek
járó díjakat.
A szakmai grémium három kategóriában hirdetett pályázatot
ebben az esztendõben. A mûem-

kép). A családi házak kategóriájában a kecskeméti Borz utca 2.
szám alatt épült ház gyõzött,
amelyet Vinczellér Zsolt kecskeméti építész álmodott meg.
Borbély Lajos kamarai elnök
(bal oldali kép) két különdíjat is
átadott: Farkas Gábor, Lakó
András és Bajnóczi Sándor a Tudósházért, míg Horváth Szilárd

A zsûri elnöke szerint
kitûnõ pályamunkák
érkeztek

Az Öreg Tanyacsárda
novemberi programjai
November 1-4. Vadhúsból készült ételspecialitások
Jöjjön el és kóstolja meg ízletes specialitásainkat!
Esténként a jó hangulatról cigányzenekarunk gondoskodik!
A népi hiedelem szerint „aki Márton napján libát nem eszik, egész
éven át éhezik!” Nálunk három hétvégén át a libahúsból készült
ételspecialitásoké a fõszerep!
November 9-11. Mesterszakácsaink libaétel-specialitásai
Esténként a jó hangulatról cigányzenekarunk gondoskodik!
November 16-18. Mesterszakácsaink libaétel-specialitásai
November 17-én este a villányi Ruppert Szõlõbirtok és Pincészet
boraiból ajándék borkóstolóval, cigányzenével és nótaénekessel
várjuk Vendégeinket!
November 23-25. Mesterszakácsaink libaétel-specialitásai
November 24-én este ajándék borkóstoló a villányi Vylyan Szõlõbirtok és Pincészet remekeibõl és nosztalgia zenés-táncos Katalin napi est gazdagítja a programot.
November 30-december 2. Disznótoros ételek
Tradícionálisan András napján vannak az elsõ disznóvágások a
magyar falvakban. Elevenítsük fel együtt a hagyományos ízeket!
 0676/356-010 Fax: 0676/356-576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu
ww.tanyacsarda.hu

egy ugyancsak kecskeméti családi házért kapta a rangos szakmai
elismerést. Dr. Gajdócsi István
néhai megyei tanácselnöknek –
akit a kamara elnöke az építészek
barátjának nevezett – posztumusz
Bács-Kiskun Építészetéért Díjat
ítéltek oda, amelyet özvegyének
(jobb oldali kép) nyújtottak át.
VIGYEN SZÍNT A SZÜRKE
HÉTKÖZNAPOKBA!
Õszi akciós apartman árak
a Tisza-parti Termálfürdõben,
Tiszakécskén!

Foglalja le szállását 4*-os apartmanjaink egyikében
vasárnaptól csütörtökig bármely éjszakára,
és töltõdjön fel nálunk hihetetlenül kedvezõ áron!
Az akció idõtartama:
2012. október 1-jétõl 2012. december 23-áig
Az akció legalább 3 éjszaka foglalása esetén érvényes!
Akciós ajánlatunk hétköznapokra (vasárnap éjszakától csütörtök éjszakáig):
1-2 fõ esetén: 13.000 Ft/apartman/éj helyett 8.000 Ft/apartman/éj
3-4 fõ esetén: 18.000 Ft/apartman/éj helyett 14.000 Ft/apartman/éj
5 fõ esetén: 20.500 Ft/apartman/éj helyett 16.500 Ft/apartman/éj
6 fõ esetén: 23.000 Ft/apartman/éj helyett 19.000 Ft/apartman/éj

Az apartman árak tartalmazzák a fürdõbelépõt
az érkezés napjától az elutazás napjáig!
6 éves kor alatt nem számolunk fel szállásdíjat!
Amennyiben két éjszakát szeretne eltölteni nálunk,
válassza kedvezményes õszi csomagajánlatunkat!
Tartalma:
Szállás 2 fõ részére 2 éjszakára 4*-os apartmanban G Kibõvített kontinentális
reggeli G Fürdõbelépõ G Személyenként 1 db egész napos Szaunavilág belépõ
Ingyenes parkolás az apartman mellett
A csomag ára: 28.000 HUF
Foglaljon mihamarabb, le ne maradjon az akcióról!
Amennyiben úgy érzi, hogy barátaira is ráférne egy kis kikapcsolódás,
küldje tovább levelünket!
A termálfürdõben megújult beltérrel, kibõvített szolgáltatásokkal, új wellness- és
gyógyszolgáltatásokkal, szaunavilággal várjuk vendégeinket! Nyitva 9-22-ig.
6060 Tiszakécske, Tisza-part, Tel.: +36-76/441-363 Fax: +36-76/540-363
Web: www.thermaltiszapart.hu G E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu
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Vinczellér Zsolt, a kitüntetett építész

Az év lakóháza – a saját otthona
A kecskeméti születésû Vinczellér Zsolt, az Iparmûvészeti Egyetem építész szakának elvégzését követõen, neves fõvárosi cégeknél kezdte pályafutását. A gyakorlati tapasztalatszerzés évei voltak ezek, miközben
megismerhette a mai magyar építészet napos- és árnyoldalait, s olyan
kiváló szakemberek mellett gyarapíthatta tudását, mint Ferencz István,
Rex-Kiss Béla vagy ifjú Benczúr László. Családjával nyolc éve döntöttek
úgy, Kecskeméten telepednek le.
– A kkor még nem látszottak az
építõipart mára igencsak meg rendítõ gazdasági válság jelei.
– Így igaz, és nem is volt hiány
belsõépítészeti megbízásokból –
mondta el lapunknak Vinczellér
Zsolt. – Részese lehettem egyebek mellett az egykori SZMT
Székház belsõépítészeti kialakításának, családi házak, ipari és
szolgáltató létesítmények tervezésébõl sem volt hiány. Legutóbb a
Népi Iparmûvészeti Múzeum és a
Bozsó Gyûjtemény átalakításának terveit készítettem el, bár ez
utóbbit illetõen kevés valósulhatott meg – pénzhiány miatt – az
elképzeléseimbõl. Ami sajnálatos, mert nem szétválasztható a
belsõépítészet az építészettõl –
együtt kerek egész a mi munkánk. Ugyanakkor üzletek, családi házak enteriõrjének a kialakítására is több igény mutatkozott,
mint manapság. Napjainkra bedõltek a beruházások hitelfeltételei, rengeteg a bizonytalanság,
s ezért egyre kevesebben mernek
építkezésekbe belevágni. Ezzel
magyarázható, hogy a mi szakmánk is a túlélésért küzd.

gáns és határozott stílust. Komplex
megoldásokat nyújt a cégem az ingatlan kiválasztásától a kulcsrakész
átadásig. Terveinket igény szerint
3D látványtervek formájában is elkészítjük. Meggyõzõdésem, hogy
az építészet és belsõépítészet elválaszthatatlan. Egy épület küllemét a

Vinczellér Zsolt a díjnyertes, Borz utcai ház elõtt
– Ettõl függetlenül, bizakodó nak tûnik, hiszen nemrég új céget
alapított, VJD Stúdió Kft. néven.
– Örök igazság, hogy minden
hullámvölgyet hullámhegy követ.
Csak az idõ bizonytalan, mi sem
tudjuk megjósolni, hány év kell az
újbóli felemelkedéshez. De az élet
a nehézségek ellenére sem állhat
meg. Egyre jobban úgy gondolom,
lehet újat mutatni az embereknek a
terveken keresztül is – hisz ezért jöttem vissza a szülõvárosomba.
Örömmel teszek eleget mindazoknak, akik személyre szabott építészeti-belsõépítészeti szolgáltatásra
vágynak, szeretik az egyedi, ele-

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
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

környezettõl a funkcióig, a megrendelõi igényektõl a takarékos
fenntartásig, számtalan szempont
meghatározza. Ugyanígy az enteriõr kialakításánál sem mindegy az
anyagok megválasztása, hiszen a
minõség, az ízlésesség, az egységesítés, a tartósság, a takarékosság egyaránt fontos szerepet játszanak a tervek megvalósításában,
kivitelezésében.
– A napokban egy rangos kitüntetést vehetett át: A Bács-Kiskun
Megyei Építész Kamara Az év lakóháza elismerésben részesítette Borz
utcai otthonát, ahol mûterme is található.

– Azt talán mondanom sem
kell, mennyire örültem ennek a
szakmai díjnak, amit egy húsz
éve üresen álló ház bõvítéséért,
átalakításáért vehettem át. Igyekeztem úgy gondolkozni, hogy
funkciójában, anyagában, szerkezeti megoldásaiban, és nem
utolsó sorban, a költségeiben
arányosságot tartva, küllemében
illeszkedjen a városrész jellegéhez és mai legyen. A meglévõ ingatlan három szintjét – pince,
földszint, tetõtér – megtartva, kívül és belül teljesen felújítottuk, a
rendezési tervnek és igényeinknek megfelelõen bõvítettük. Elsõsorban a családomnak terveztem, de van benne egy kisebb
mûhely, egy garázs és egy iroda
is, amelyet három építész-kollégámmal közösen használunk.
Fontos szempont volt a flexibilitás, hogy késõbb is alakítható legyen. Ezzel a házzal egy kicsit
üzenni is szerettem volna, megmutatva mindenkinek, hogy lehet
a mai, korszerû anyagokat, technológiákat használva racionálisan, sallangmentesen tervezni és
építkezni úgy, hogy közben a hagyományokat sem sértjük.
Vinczellér Zsolt
VJD Stúdió Kft.
Mûterem: Kecskemét, Borz u. 2.
Telefon: +36-30/9835-255
Honlap: www.vinczeller.hu
E-mail: vinczeller.zs@gmail.com

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

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.
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Senator – a belváros szívében
A Lestár tér 2. szám alatt található egy esztétikus ajándék üzlet,
ahol a jellegzetes édességek és
italok mellett sokféle népmûvészeti ajándéktárgyat, kézimunkát,
porcelánt kínálnak a hazai és külföldi vendégeknek. Itt minden
korosztály megtalálja – ballagásokra, esküvõkre, névnapokra,
születésnapokra,
Mikulásra,
karácsonyra, baráti összejövetelekre – azt a kecskeméti jellegû ízléses ajándékot, emléktárgyat,
amivel szeretteit meglepheti.
Kedves vásárlóikat az alábbi idõpontokban várják a Senatorban:
Hétfõtõl péntekig 10-tõl 18 óráig,
szombaton 10-tõl 13 óráig.

Kiadó lakás
Hosszútávra kiadó Kecskeméten,
a Széchenyi körúton
egy 30 nm-es, világos, újszerû,
földszinti, egyszobás,

összkomfortos lakás,
bútorozva.
Tel.: 06/20-3267405

Környezet−
szennyezés
diákszemmel
„Szemét a természetben”
címmel
a Porta Közhasznú Egyesület a
Vidékfejlesztési Minisztérium
támogatásával

környezetvédelmi
fotópályázatot hirdet
Ha elmúltál már tíz, de még nem vagy húsz, akkor szeretnénk, ha
körülnéznél Kecskeméten és vonzáskörzetében, és lefotóznál
olyan természeti környezetet, ahol felháborító környezetszennyezést tapasztalsz. A fotót küldd el a következõ e-mail címre:
info@portaegyesulet.hu
A jól sikerült fotókat a www.portaegyesulet.hu
internetes portálon nézheted meg.
A legszebb fotókat az év végén értékeljük,
januárban kiállítjuk a Porta Egyesület dísztermében
és jutalmazzuk a kiállítás-megnyitón.
A fotóval együtt küldd el
neved, címed, iskolád, osztályod nevét,
a kép címét, készítésének helyét!

Beküldési határidő:
2012. december 31.

Fotóitokkal küzdjetek a környezetszennyezés ellen!

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán
legalább 500.000 Ft elhelyezésével

– csúcskamatozás –
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 (adómentes) betéti kamatok éves
Összeghatár felett további kamatprémium

7-7,3%

A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses (lakosságnak nem adómentes) számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat + 0,75% éves kamat együttese, jelenleg
7,25%
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat együttese, jelenleg éves
7,75%
Egy éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,75% kamat együttese, jelenleg éves
8,25%
Összeghatár felett további 0,25% kamatprémium érhetõ el.
Szinvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 13 havi lekötésekre bankszámlán és
betétkönyvben. Változatlanul alapdíj nélküli számlavezetés.
Netb@nk vagy Elektra internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya szolgáltatás.
Valuta és deviza szolgáltatások.
Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.
Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak és további preferált kisvállalkozói hitelek.
Lakáscélú hitelek. Akciós évzáró ünnepi kölcsönök.
Teljes körû lakossági és vállalkozói finanszírozás.
Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:
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!
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25 éves a kecskeméti zöld csoda
Remek kora õszi idõben emlékeztek meg a Kecskeméti Arborétum
alapításának 25. évfordulójáról.
Az ünnepségen többen mondtak
köszönetet ezért a zöld csodaként
emlegetett ajándékért az Úrnak és
dr. Gõbölös Antal alapító-erdõmérnöknek. Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke Assisi
Szent Ferenc Naphimnuszával
mondott hálát minden szépség teremtõjének, és a Mária kápolnát is
körülölelõ arborétum létrehozóinak, gondozóinak, a Kefag Zrt.
dolgozóinak.
– Kevés olyan ember van magyar földön, aki többet tett volna a
természet megóvásáért, mint jeles
elõdöm, Hajnal Lajos kalocsai érsek, akinek azt is köszönhetjük,

hogy Gemenc ma természetvédelmi terület – hangsúlyozta beszédében a metropolita. – Paraszti szár-

mazású lévén, gyermekkoromtól él
bennem a természet szeretete.
Ugyanakkor a teológia az utóbbi

Erdő heti kirándulás

Varázslatos Kiskunság címmel a
kecskeméti Porta Egyesület dísztermében már megtekinthettek az érdeklõdõk a Múzeumok éjszakáján
egy reprezentatív válogatást a
Kefag Zrt. bugaci alkotótáborában
készült produkciókból (felvételünkön). Október 26-án 17 órakor a
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ emeleti kiállítótermében ismét tárlat nyílik a Bugacon
született festményekbõl. A kiállítás
naponta 10 és 18 óra között, a
hónap végéig látogatható. Október 30-án 17 órakor aukciót tartanak. A kiállított és kalapács alá kerülõ alkotások katalógusa megtekinthetõ a www.kefag.hu oldalon.

fél évszázadban, az idõk jeleire figyelve, külön diszciplinát szentelt a
természetvédelemnek. Ezért tudom,
jó úton járok, ha támogatom továbbra is az arborétumok gondozását, építését.
Assisi Szent Ferencet, aki ámuldozott az Isten teremtette világon,
II. János Pál pápa az ökológusok
mennyei pártfogójának nevezte ki.
Ebben benne vannak az erdészek,
kertészek, arborétum gondozók és
mindazok, akik valamit tesznek ennek a világnak a megõrzéséért,
megmentéséért. Itt a Mária kápolna elõtt, az õ jól ismert, szép imádságával köszöntöm magát a szentet, mondok hálát és dicséretet az
Istennek és serkentem az itt lévõket
ugyanerre a hálás lelkületre.
Assisi Szent Ferenc ünnepére készülve, a kecskeméti Porta Egyesület természetjáró csoportja és a
Wojtyla Sorsközösség Cirenei Simon Önkéntes Köre a XVI. Erdõk
Hete rendezvénysorozat keretében,
zöld zarándoklatot szervezett a Duna-Tisza közi erdõkben (Császártöltésen, Kiskõrösön). A Jóisten bearanyozta ezt a szép ajándék napot. Köszönet és hála mindezért
neki és földi segítõinek: Sulyok Ferenc vezérigazgatónak (Kefag),
Kara Miklós erdészeti igazgatónak,
Magyar János fõszakácsnak,
Frittmann Istvánnak és családjának, Agócs Péternek (KNP), valamint Hári Ernõnek (Kunság Volán).

Tárlat és aukció
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Főtéri Bábel torony
Nagy érdeklõdés kísérte Kecskemét polgárai körében a Bábel projekt – összmûvészeti
alagút a város szívében címmel megrendezett ifjúsági
programot.
Október 13-án körülbelül
340-en járták végig az állomásokat, és üzentek a torony
építõelemein. A téma – felhívni a figyelmet az egymással való kommunikáció és megértés
fontosságára – úgy tûnik nagyon is idõszerû. A torony felépült, hirdetve a résztvevõk
gondolatait, és azt, hogy mégiscsak egy nyelvet beszélünk. A
program a Kecskeméti Ifjúsági
Otthon és a Kecskeméti Színjátszó Mûhely közös szervezésében, a Nyitott kapuk – Ifjúságfejlesztés Kecskeméten c.

2012. október

„Kamatszüret”
A K C I Ó!
ITT VAN AZ ÕSZ – IDEJE GYÛJTÖGETNI!

Ezt a RÓNASÁGI Takarékszövetkezetnél megteheti!

A Takarékossági Világnap alkalmából!

uniós projekt keretében valósult meg. Közremûködtek: a
város alkotó fiataljai, mûvészeti mûhelyei és intézményei.

Kiemelkedõ kamatozású megtakarítási lehetõségeket kínálunk
2012. október 16-tól 2012. november 30-ig!
Változó kamatozású
Jegybanki alapkamathoz (JB) kötött
1. Betétkönyves betétlekötési lehetõség! Közkívánatra!
Éves kamat(%)
EBKM
1 hóra lekötött
JB
6,5
6,59
3 hóra lekötött
JB + 0,25%
6,75
6,84
2. 7 hónapos lejáratú egyszeri Számlalekötési lehetõség
Éves kamat(%)
EBKM
10.000 Ft – 9.999.999 Ft JB+1%
7,5
7,60
10.000.000 Ft felett
JB+1,5 %
8
8,11
A Rónasági Helyben, a Helyiekkel, a Helyiekért munkálkodik.
IGAZGATÓSÁG
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A test és a lélek harmóniája
A szakemberek szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét
állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. Mindenki – ha csak titkon is – egészségre és hosszú életre vágyik. Azonban
csak kevesen tudják, hogy mi fán terem ez az egészséges életmód.
Ahogy azzal sem sokan vannak tisztában, hogy a gyógyításban, az
egészségmegõrzésben milyen jelentõs szerepe lehet az úgynevezett al ternatív gyógyászatnak – a konvencionális európai kórházi kezelés és
gyógyszerezés helyett alkalmazott technikákat nevezik így.
Bizonyos tekintetben a masszírozás is az alternatív gyógyászathoz
sorolható, de mint kiegészítõ
gyógymód is általánosan elismert, amit a hagyományos terápiával együtt alkalmaznak, hogy
javítsák annak hatását. A technikájuktól függõen, számtalan
masszázs létezik a világon – tai,
shiatsu, svéd, cellulit, ceragem
stb. –, de a betegnek végsõ soron
teljesen mindegy, hogy milyen elnevezés égisze alatt kezelik, ha
egyszer a terápia eredményes,
vagyis gyógyulást hoz számára.
A szabadszállási születésû közismert masszõr, Vörös Sándor
sokféle technikát elsajátított az
elmúlt 25 évben, miközben a természetgyógyászat területén is jelentõs ismeretekre tett szert.
– Meggyõzõdésem, hogy a
masszázs a szervezet egyensúlyba hozásának, a stressz csökkentésének egyik legjobb módja –
vallja a Kecskeméten is praktizáló mester, a fõtéri szépségszalon
részlegében. – Amellett, hogy le-

lazítjuk az izomzatot, nagyon
fontos a test és
a lélek harmóniájának megteremtése. Ha
belegondolunk,
a betegségek
többsége valójában pszichés
eredetû. S ha a
betegséget kiváltó lelki problémákat megtaláljuk és sikerül
megszüntetnünk, akkor valójában a szervezet öngyógyító folyamatai
elõtt nyitunk teret. A talpmaszszázs például
hatásos eljárás
lehet a legtöbb panasz kezelésénél épp úgy, mint az egészség
megõrzésében. Ugyanis a reflexológia már régen bizonyította,

hogy kapcsolat van a szerveink
és bizonyos bõrfelületeink között,
ami a talpon lévõ reflexzónákon
a legkifejezettebb. Mivel ez a
kapcsolat kétirányú, a szerv
rendellenességei túlérzékennyé,
nyomásra akár fájdalmassá teszik a talp neki megfelelõ reflexpontjait. Viszont ezeknek a zó-

náknak a masszírozása, a kétirányú kapcsolat jóvoltából visszahat a beteg szervre, mûködésre
serkentve annak öngyógyító fo-

lyamatait. Ugyanakkor a lappangó rendetlenségek a felszínre kerülnek, a meglevõk pedig gyorsabb lefolyásúak lesznek. A talpmasszázs mellett a frissítõ testmasszázst és az energiaközpontjaink egyensúlyba hozását tartom
nagyon fontosnak, hiszen az
egyikkel lazítjuk a vázrendszert, a
másikkal pedig a pszichés terheltséget is, az energia központok kiegyenlítésével. Ennek a
komplex, hármas egységnek az
alkalmazását javaslom minden
korosztálynak, a gyermekektõl a
szépkorúakig.
– Egy hónapja járok Vörös
Sándorhoz reflexológiára, és
meggyõzõdésem, hogy a talpam
masszírozásával csodákat mûvel
– mondja az egyik páciens,
Szabóné Marika. – Igyekszem a
hasznos tanácsait megfogadni és
együttmûködni, mert bízom a
szakértelmében. Az általános
közérzetem azóta sokat javult, a
fáradékonyságom csökkent, a vitalitásom nõtt. Azt, hogy végre
harmóniában vagyok magammal, neki köszönhetem.
Vörös Sándor masszõr
Kecskemét, Kossuth tér 5.
(Bûbáj Szépségszalon)
Telefon: 70/776-8737
E-mail:
voros.sandor@citromail.hu

DON PULI

Kedvezményes üdülési utalvány ÚJRA HÉVÍZEN

Pizza szolgálat

Fax: 06−83/343−218 e−mail: agneshotel.heviz@gmail.com

G
G
G
G
G

Pizzák
Spagettik
Frissensültek
Bab ételek
Gyros tál
görög salátával

76/717−075
Nyitva: mindennap
11−23 óráig

***ÁGNES HOTEL – Tel.: 06−83/540−290, 06−83/540−139
A kedvezményes szállásdíj reggelivel:
3 nap/2 éj/2 fõ részére hétköznapra 26.700 Ft,
péntek-vasárnap 29.700 Ft.
A részvételi díjelõleg a választott turnustól
függõen
6.700 Ft vagy 9.700 Ft.
Minden egyéb más a helyszínen fizetendõ.
Gyermekek szállásdíja:
4 éves korig 2.500 Ft/fõ/éj, 4-14 éves korig
reggelivel 5.100 Ft/fõ/éj,
14 éves kor feletti gyermek részére reggelivel
7.000 Ft/fõ/éj
Idegenforgalmi adó: 420 Ft/fõ/éj
A részvételi díjelõleget befizetheti,
elutalhatja, vagy rózsaszín csekken postára
adhatja cégünk bankszámlájára:
MKB Bank ZRt 10300002-26004073-00003285
ÁGNES PANZIÓ KFT 8380 Hévíz, Honvéd u.7.
Kérjük tüntesse fel a közleményben
az alábbiakat:
ÚJRA HÉVÍZEN – utalványon feltüntetett befizetõ
neve és címe.

A kedvezményes szállásdíj úgy vehetõ igénybe,
hogy elõzetes telefonos idõpont egyeztetés
után a kitöltött jelentkezési
lapot eljuttatja a 06-83/343-218-as faxra,
vagy az agneshotel.heviz@gmail.com e-mail
címre.Az üdülési elõleget az idõpont megbeszélése után 3 napon belül átutalja.
Az üdülés dátuma az elõleg megérkezésével
válik biztossá
– errõl telefonon visszaigazolást adunk.
Az akciós áron történõ szállás igénybevétel
csak abban az esetben érvényes, amennyiben a vendég a szolgáltatások igénybevételét közvetlenül a szálloda recepciójánál
intézi. Közvetett ügyintézés (közvetítõ vagy
utazási iroda) esetén az akciós kedvezmény nem érvényes!
AZ UTALVÁNY ÁTRUHÁZHATÓ!
Az üdülés helyszíne: 8380 Hévíz, Honvéd u.7.
KELLEMES PIHENÉST KÍVÁNUNK!
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A Wojtyla Ház remek szakácsai

Szeretetből főzött finomságok
A kecskeméti Wojtyla Barátság Központ mindennapi mûködése új tartalommal tölti meg az önkéntesség fogalmát. A kívülálló számára átláthatatlan az a bonyolult rendszer, aminek az eredményeként a hét hat
napján – legyen az hétköznap vagy ünnep – meleg étel kerül a rászo rultak tányérjába. Felajánlásként érkezik az alapanyag egy része, ami bõl hetente több alkalommal önkéntesek készítik el az ebédet. Legtöbben civil életük idõréseiben állnak a bogrács mellé. Közös bennük,
hogy többnyire hobbiként és nem hivatásszerûen fõznek, és önzetlenül
segítenek. Mégis egyöntetûen állítják: gazdagabb, tartalmasabb lett az
életük azzal, hogy saját kezûleg tesznek valami hasznosat nehézsorsú
embertársaikért. Így lesz az asztalra kerülõ étel sokkal több, mint testi
táplálék: áldás azon, aki adja, és azon is, aki elfogyasztja.
Orosz Józsefet a szakma az ország egyik legismertebb birkafõzõjeként tartja számon. Nem kevesebb, mint 45 éve nyûgözi le
fõztjével azokat a szerencséseket,
akiknek a tányérjába a jól bevált
recept szerint készült bográcsos
ételei kerülnek. Olyan hírességeknek volt ebben részük, mint például Bessenyei Ferenc, vagy Juhász Jácint. Hogy pontosan hány
alkalommal gyújtott tüzet a bogrács alá különbözõ alkalmakkor,
már megszámolni sem tudja. A
hagyományos Orosz-féle birkapörkölt mellett, a nagy tapasztalatú mester legnépszerûbb receptjei
közé tartozik az úgynevezett olasz
bárány.
A kecskeméti Széchenyi István
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola diákjait viszi
magával a Wojtyla Házba minden
alkalommal Ács Imre. A szakácstanulók tanára büszke arra, hogy
még a vakáció ideje alatt is szívesen vállalták az önkéntes munkát
a fiatalok. Ács Imre a klasszikus
pedagógiai értékek híve. Vallja,
hogy a diákokat érdemes motiválni, lelkesíteni, mert a középiskoláBerki Károly

ban szerzett élmények egész életükre, szakmai teljesítményükre kihatnak.
Minden hónapban egyszer
Molnár Zoltán és segítõi fõznek a
kecskeméti Wojtyla Ház gondozottainak. Mozgalom az átalakuló
Kecskemétért feliratú zászló alatt
az önkéntesek hisznek egy élhetõbb, környezet- és közösségbarát
megyeszékhelyben, és igyekeznek
hitükért tenni is. Például azzal,
hogy segítenek a rászorulókon.
Általában vegetáriánus ételt készítenek. Ahogy Molnár Zoltán fogalmaz: ebben hiszünk, magunk
is így étkezünk, és ezúton is igyekOrosz József és Zombor Gábor

szünk népszerûsíteni a húsnélküli
táplálkozást.
Míg a bográcsban rotyog a
zöldséges gombaleves, az alkalmi
szakácsot – aki civilben ökológiai
mezõgazdasággal foglalkozik –
arról kérdeztük, hogy miért éppen
itt, és miért éppen ezt a formáját
választotta az önkéntes munkának. A válasz lényegre törõ: itt a
segítség bizonyosan azokat szolgálja, akiknek szánják. Az ebédosztásnál is látható, hogy a gon-

dozottak jelentõs része többszörösen hátrányos helyzetû, sokan élnek mélyszegénységben.
Nagy Ervin negyven éve fõz
rendszeresen barátoknak, ismerõsöknek. Bevallása szerint sikerélmény ez számára. És sokan tudjuk: öröm mindazoknak, akik
megkóstolják a nagymamától tanult receptek alapján fõzött finomságait.
– Elsõsorban bográcsos ételeket szoktam készíteni, általában
egy-két alkalommal jövök havonta a Wojtyla Házba. Igyekszem

Haincz József

abból az alapanyagból kihozni a
legjobbat, ami éppen rendelkezésre áll. Legutóbb például pulyka-szárnytõbõl készítettem pörköltet tésztával. Én is egyszerû családból származom, de a szüleimtõl azt tanultam, hogy egy szerény
étel is lehet ízletes, mert nem csak
az alapanyagon, de a szakács
hozzáállásán is múlik az ennivaló
minõsége. Téved, aki azt gondolja, hogy mindezért nem kapunk
viszonzást! Felmérhetetlen az a
szeretet és õszinte hála, amit ezek
a sokat megélt emberek tiszta
szívvel adnak.
Haincz József és felesége, dr.
Zimay Zsuzsanna évtizedek óta
kapcsolatban áll azokkal a civil
mozgalmakkal, amelyeknek a
Wojtyla Ház mûködtetésében is
meghatározó szerep jut. Lehetõségeikhez mérten adományokkal, támogatással segítették a legkülönbözõbb kezdeményezések sikerét.
Haincz József „civilben” mûszaki
vezetõ egy szakképzéssel foglalko-

Ács Imre és tanítványai
zó iskolában, a fõzést hobbiként
mûveli több mint 40 éve. Mint
mondja, számára nemcsak a bográcsos ételek elkészítése jelent örömöt, hanem a hétköznapi fõzésbõl
is szívesen veszi ki otthon a részét.
– Örömmel hódolok a gasztronómiának minden módon: az
alapanyagok elõkészítésétõl a fõzésen és tálaláson át az elfogyasztásig. Azzal pedig, hogy általa jó
ügyet szolgálhatok, még gazdagabb örömforrássá válik ez az
egész fakanalas kaland. Ilyenkor
mindig hálás vagyok, mert adhatok, és nem a sor végén várom az
adományt. A legnagyobb elismerés, hogy mindig minden étel elfogy, és nem azért, mert keveset
fõzünk… Amikor pedig ebéd után
azt látom, hogy aznap miattam
került mosoly ezeknek az elesett
embereknek az arcára, minden
fáradozás értelmet nyer.
Berki Károly harminc éve örvendezteti fõztjével a kisebb-nagyobb társaságokat. Az anyagbeszerzõkén dolgozó férfi mindig
„kapható volt” az önzetlenségbõl
és segíteni akarásból születõ
ügyek szolgálatára, de miután
egy súlyos betegséggel õt is megérintette az elmúlás szele, még inkább elkötelezte magát a szolgálat mellett.
– Ha az idõm engedi, és igény
is van rá, a jövõben is szeretnék
legalább kéthetente a bogrács
mellé állni a Wojtyla Ház udvarán. Amikor valamit tiszta szívbõl
másokért teszel, akkor érted meg,
hogy az önzetlen szeretet az emberi létezés igazi értelme.

www.civilnaplo.hu
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Három Gúnár Étterem

A Három Gúnár hangulatos terasza – a hûvös õszi esték miatt –
bezárt, de a kellemes légkörû belvárosi éttermük változatlanul jó
konyhával, hagyományos magyar
ízekkel várja vendégeit.
A konyhafõnök új ajánlatai: libaételek, õszi ízek (pulykamell
szeletek diókéregben, Calvadosmártással és burgonya ropogóssal, mandarinos kacsacombok,
tanyasi sertéscsülök rozscipóban),
mákos guba vaníliamártással.
Õszi rendezvényeik közül kiemeljük a whisky-kóstolóval egybekötött vacsoraestet. Ezen a november 16-ára meghirdetett
gasztronómiai eseményen az ötfogásos menü mellé ötféle whisky-t
kortyolhatnak a vendégek.
Jegyek az étteremben kaphatók, 8000 forintos áron. Asztalfoglalás: 76/483-611. Menüajánlat és további információ:
www.hotelharomgunar.hu

HÉTVÉGI CSALÁDI EBÉD

Minden munkanap
12-tõl 15 óráig

Szombat, vasárnap, ünnepnapokon 12-tõl 15 óráig családi
kedvezménnyel ebédelhetnek
a városközpontban!

Háromféle levesbõl, ötféle fõétel
közül választhatnak a vendégeink,
napi desszerttel. A menü kávét vagy
egy italt tartalmaz.
Ára: 1800 Ft/fõ

Ajánlatunk: választható leves,
vegyes sültes tál, desszert.
Ára felnõtteknek: 2500 Ft/fõ.
Gyermekeknek
(6-tól 12 éves korig): 1500 Ft/fõ.

Fizetési lehetõségek:
G
G

G

Asztalfoglalás: 76/483-611

NAGYSZÍNHÁZ

21. szerda
22. csütörtök

Kecskemét, Batthyány u. 1-7.

BUSINESS EBÉD

2012. novemberi mûsorunk

2. péntek
3. szombat
4. vasárnap
6. kedd
7. szerda
8. csütörtök
9. péntek
10. szombat
11. vasárnap
16. péntek
17. szombat
18. vasárnap
20. kedd

2012. október

19.00
15.00
19.00
17.00
17.00
15.00
19.00
19.00

ÚJVILÁG PASSIÓ – Bessenyei Gy. b.
ÚJVILÁG PASSIÓ – Honthy H. b.
ÚJVILÁG PASSIÓ – Jászai M. b.
ÚJVILÁG PASSIÓ – Latinovits Z. b.
ÚJVILÁG PASSIÓ – Bajor G. b.
BORS NÉNI – Tersánszky J. J. b.
LESZ VIGASZ? – bérletszünet
ÚJVILÁG PASSIÓ – Arany J. bérlet

19.00
19.00
15.00
15.00
19.00
15.00
15.00

DOCTOR HERZ – bemutató – Katona J. b.
DOCTOR HERZ – Berky L. b.
DOCTOR HERZ – Vízváry M.b.
BORS NÉNI – Andersen b.
DOCTOR HERZ – Páger A. b.
BORS NÉNI – Grimm b.
BORS NÉNI – Szabó L. b.

15.00
19.00
11.00
19.00

BORS NÉNI – bérletszünet
LESZ VIGASZ? – bérletszünet
BORS NÉNI – Családi b.
ÚJVILÁG PASSIÓ – Radó V. b.

Üdülési csekk elfogadóhely
SZÉP KÁRTYA (OTP, MKB, K&H)
elfogadóhely
Étkezési kártyát/utalványt elfogadunk: Ticket Restaurant/Edenred,
SodexoPass, Cheque Dejeuner,
Posta Paletta, Erzsébet utalvány
Menüajánlat és további információ:

Kecskemét, Katona József tér 5.
Tel.: 76/501−170
e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu
www.kecskemetikatona.hu
STÚDIÓ SZÍNHÁZ
19.00 HANGYABOLY
19.00 HANGYABOLY
19.00 HANGYABOLY

19.00 HANGYABOLY

15.00 VACSORA NÉGYESBEN
15.00 BÁNK BÁN
19.00 BÁNK BÁN

19.00 VACSORA NÉGYESBEN
19.00 VACSORA NÉGYESBEN

23. péntek
24. szombat
25. vasárnap
26. hétfõ
27. kedd
28. szerda
29. csütörtök

19.00 HANGYABOLY
19.00 VACSORA NÉGYESBEN
19.00 VACSORA NÉGYESBEN
15.00
19.00
15.00
19.00
15.00
19.00

BORS NÉNI – Gárdonyi G. b.
DOCTOR HERZ – Gózon Gy. b.
BORS NÉNI – Jókai M. b.
DOCTOR HERZ – Törzs J. b.
BORS NÉNI – Weöres S. b.
DOCTOR HERZ – Nagy L. b.

www.hotelharomgunar.hu

