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Európa-díjas a Csiperó atyja

FFeerreenncc  ppááppaa  kköösszzöönn--
ttõõjjéévveell  ééss  ddrr..  BBáábbeell
BBaalláázzss  éérrsseekk  vváállooggaa--
ttootttt  bbeesszzééddeeiivveell  mmeegg--
jjeelleenntt  aa  KKaallooccssaa--
KKeeccsskkeemmééttii  FFõõeeggyy--
hháázzmmeeggyyee  hhiittéélleettii
eesseemméénnyyeeiitt  bbeemmuuttaattóó
kkaalleennddáárriiuumm  22001144--eess
sszzáámmaa..  AAzz  eellmmúúlltt
éévveekk  hhaaggyyoommáánnyyiitt
kköövveettvvee,,  ee  kkiiaaddvváánnyy
bbeesszzáámmooll  aa  kküüllöönnbböö--
zzõõ  tteelleeppüülléésseekk  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattáánnaakk  ééss  aa  hhee--
llyyii  eeggyyhháázzkköözzssééggnneekk
aa  kkaappccssoollaattaaiirróóll,,  aa
kkaattoolliikkuuss  ookkttaattáássii  iinn--
ttéézzmméénnyyeekk  ssiikkeerreeiirrõõll,,
ttöörreekkvvéésseeiirrõõll,,  ééss  éérr--
ddeekkeess  íírráássookkaatt  kköözzööll
aa  kküüllöönnbböözzõõ  eeggyyhháázzii
bbeerruuhháázzáássookkrróóll,,  rree--
kkoonnssttrruukkcciióókkrróóll,,  iilllleett--
vvee  aa  BBoollddoogg  KKaarrooll

WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  mmiinnddeennnnaappjjaaiirróóll  iiss..  AA  HHiitt  ééss  éélleett  jjöövvõõ  éévvii  sszzáámmaa
mmáárr  kkaapphhaattóó  BBááccss--KKiisskkuunn  pplléébbáánniiááiinn,,  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  KKoorrddaa  KKöönnyyvveess--
bboollttjjáábbaann  ééss  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  ((KKeeccsskkeemméétt,,  WWoojjttyyllaa  ttéérr  11..))  TTeelleeffoonn::
7766//550055--004411,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@wwoojjttyyllaa..hhuu

Soha nem szabad feladni. Min-
dig segít valaki. Nem feltétlenül
kell pénz a boldogsághoz. Hu-
morral könnyebb a túlélés. –
Efféle bölcseletekkel „vigasztal-
ta” BBaaddáárr  SSáánnddoorr, a népszerû
humorista a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központ sors-

közösségét a minapi látogatása
során. A mûvész bevallotta,
hogy átérzi a perifériára került
emberek problémáit, és amikor
csak teheti, támogatja õket. A
humorista látogatásáról részle-
tes beszámoló a 9. oldalon ol-
vasható!

Badár a Wojtyla Házban
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A harmincnegyedik Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus és
Szent István király halálának 900
éves jubileuma alkalmából ren-
dezett országos megemlékezé-
sek egyik leglátványosabb, az
ország minden pontján nagy tö-

megeket megmozgató esemé-
nye, a Szent Jobb országjárása
volt. A nemzeti összetartozást és
Szent István-i eszmeiséget is jól
szimbolizáló, a Szent Jobbot
szállító, kifejezetten erre az év-
fordulóra tervezett és gyártott

Aranyvonat prog-
ramjának huszon-
hatodik állomása-
ként Kecskemét
szerepelt a menet-
rendben. 1938. jú-
nius 27-én köszön-
tötte ddrr..  SSzzaabbóó  IIvváánn
kormányfõ taná-
csos a Kecskemét
városába érkezett
nemzeti ereklyét és

a vele együtt utazó kíséretet.  
Errõl az eseményrõl emlékeztek

meg a napokban a Porta Egyesü-
let Ferences Akadémiájának ren-
dezvényén, a Kodály Intézet dísz-
termében, ahol a MNL Bács-Kis-
kun Megyei Levéltárának két ne-

ves munkatársa tartott elõadást:
SSóóbbeerr  PPéétteerr levéltáros az 1938.
évi Eucharisztikus Világkongresz-
szusról és annak kecskeméti ese-
ményeirõl tájékoztatta az érdeklõ-
dõket, míg HHaajjaaggooss  CCssaabbaa levél-
táros a Szent Jobb kecskeméti fo-
gadásáról tartott történelemidézõ
értekezést.

Az elõadásokat követõen, Egly
Tibor vasúttörténész (a Vasút és
Modell szaklap kiadó-szerkesztõ-
je) jóvoltából rendezett fotókiállí-
tást nyitotta meg Hajagos Csaba
levéltáros, a Porta Egyesület dísz-
termében (felvételünkön). A Szent
Jobbot szállító Aranyvonatot be-
mutató tárlatot december 5-ig te-
kinthetik meg az érdeklõdõk.

Ferences Akadémia

A Szent Jobb és Kecskemét

December 1-jén 19 órakor az Új
Liszt Ferenc Kamarakórus adven-
ti koncertre hívja az érdeklõdõket
a Református Újkollégiumba. A
jótékonysági hangverseny bevé-
telét a Boldog Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ megsegítésére
ajánlják fel. 

December 19-tõl 21-ig a Szent-
este Alapítvány ismét felállítja a
Barátok temploma melletti rom-
kertben az Élõ Betlehemet (alsó

fotó). A hagyományok szerint itt
elevenítik meg a bibliai történetet
korhû ruhákba öltözött szereplõk-
kel és állatokkal. A betlehemi já-
szol mellé várják az óvodás, isko-
lás csoportokat, énekkarokat és
más kulturális együtteseket, akik
ünnepi mûsorukkal szórakoztatják
a karácsonyi vásárban nézelõdõ-
ket. (Telefon: 76/505-041)  

A Wojtyla Ház az ünnepek ide-
jén is megteríti a szeretet asztalát
Kecskemét szegényeinek. Az ön-
zetlen támogatók-
nak köszönhetõ-
en, az idén de-
cember 24-tõl ja-
nuár elsejéig –
nyolc napig – a
fõtéren felállított
sátorban fogad-
ják finom ebéd-
del a rászoruló-
kat.

A korábbi évek
hagyománya i t
követve, decem-
ber 24-én fél 11-
kor karácsonyi
mûsorral várják a

nehéz sorsú családokat a Wojtyla
Házban, ahol megkapják kará-
csonyi ajándékcsomagjaikat,
amelyeket a nagylelkû támogatók
adományaiból állítottak össze az
intézmény dolgozói. A város sze-
gényeivel közösen idén is állíta-
nak közös karácsonyfát december
24-én a fõtéri sátor közelében, és
délben együtt köszöntik Jézus szü-
letését Lezsák Sándorral, a Ma-
gyar Országgyûlés alelnökével.

A Wojtyla sorsközösséghez tar-

tozó Szenteste Alapítvány munka-
társai az idén  huszonnegyedik al-
kalommal visznek névre szóló,
személyes karácsonyi ajándékot a
dunavecsei árvaházba. A kurató-
rium tagjai a várhatóan ismét jó
hangulatú mûsor után (felsõ fotó),
együtt töltik a legszebb estét a
gyerekekkel. 

Az ünnepek alatt több neves
közéleti személyiséggel, illetve
számos önzetlen támogatóval
osztják meg az ünnep örömét a
közös ebédeken a wojtylás sors-
közösség tagjai. December 31-én
11 órára a Katona József Színház
mûvészeinek hálaadó hangverse-
nyére várják a rászorulókat, a tá-
mogatókat és minden jó szándé-
kú embert a Ferences templomba.

Wojtyla Ház, Szenteste Alapítvány

Ünnepi készülődés

VVeeccsseeii  áárrvváákk  ttáánnccaa ÉÉllõõ  BBeettlleehheemm  aa  ffõõttéérreenn
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Interjú Farkas Gáborral

Európa−díjas a Csiperó atyja

––  RReennddbbeenn  lleezzaajjlloottttaakk  aa  kkeeccsskkee--
mmééttii  ffiiaattaallookk  kkiiuuttaazzáássaaii  aa  nnyyáárroonn??  

– Igen, ahogy a korábbi tizen-
egy alkalommal is. Mi a kezdetek-
tõl két dolgot kérünk az ifjúsági
találkozóra hozzánk érkezõ fiata-
loktól. Egyrészt azt, hogy nemzeti
kultúrájukból hozzanak magukkal
nyelvi akadályok nélkül átadható
ajándékokat – zenéket, táncokat
stb. – Másrészt arra kérjük õket,
hogy a következõ nyáron hívják
meg magukhoz vendégségbe
kecskeméti vendéglátóik gyerme-
két. Így a fiatalok, illetve a csalá-
dok barátságokat köthetnek, és
közben megismerhetik más nem-
zetek életét, szokásait, kulturális
kincseit. Ez remekül mûködik im-
már 23 éve. Sokan azt hiszik,
hogy a minden páros esztendõ jú-
liusában megszervezett Európa
Jövõje Nemzetközi Gyermek és If-
júsági Találkozó lényege a fõtéri
fesztivál. Amikor a számtalan or-
szágból érkezett fiatalok megtöltik
zenével, tánccal, mosollyal, zson-
gással városunk fõterét. Holott
ennél még nagyobb munkát,
odafigyelést követel egyesületünk-
tõl a kecskeméti fiatalok utaztatá-
sának megszervezése. Ami szinte
azonnal elkezdõdik, amint meg-
történt a kecskeméti fesztivál zárá-
sa, hiszen minden részlet (autó-
buszok, útvonalterv, pihenõ állo-
mások, fogadások, ajándékba vitt
produkciók és így tovább) pontos
tervezést igényel. Az idén nyáron
kétezer gyerek indulhatott útnak
24 ország 36 településére. Hála
Istennek, eddig még soha, sem-
milyen szót érdemlõ baleset nem

történt a kiutazó csoportjainkat te-
kintve, a szervezések alaposságá-
nak is köszönhetõen. 

––  GGoonnddoolloomm,,  mmáárr  eellkkeezzddõõddtteekk
aa  jjöövvõõ  nnyyáárrii  kkeeccsskkeemmééttii  ttaalláállkkoozzóó
eellõõkkéésszzüülleetteeii..

– Eddig húsz ország 28 cso-
portja jelezte az érkezését. Sajnos
Európában, a gazdasági krízis mi-
att, több országban nagy a bi-
zonytalanság. Görög fiatalok már
legutóbb sem tudtak jönni, anya-
gi gondok miatt. A spanyolok és a
portugálok látogatása ugyancsak
kérdéses pillanatnyilag. Vannak
közös pályázataink a nehezebb
gazdasági helybe került országok
csoportjaival, s remélhetõen sike-
rül támogatást nyernünk az utaz-
tatásukra. A minap viszont beje-

lentkezett egy 16 fõs thaiföldi, il-
letve egy 36 fõs honkongi zene-
kar, s várhatóan marokkói fiatalok
is érkeznek.

––  LLaassssaann  aazz  eeuurróóppaaii  hheellyyeetttt  aa  vvii--
lláággttaalláállkkoozzóó  eellnneevveezzééss  áállll  kköözzee--
lleebbbb  aa  vvaallóóssáágghhoozz..  MMiinnddeezz  eeggyyrree
nnöövveekkvvõõ  pprreesszzttíízzsstt  sseejjtteett..  AAzz  eellvváá--
rráássookkhhoozz  sszzüükkssééggeess  aannyyaaggii  ffeeddee--
zzeett  bbiizzttoossííttootttt??

– Még sok minden bizonytalan
ebben a tekintetben. A jövõ évi ta-
lálkozó szervezési-lebonyolítási
költségeinek egy részét fedezi az
önkormányzati támogatás, a na-
gyobbik hányadát azonban még
elõ kell teremtenünk. Eddig még
nem hirdettek meg olyan közpon-
ti pályázatot, amin részt tudnánk

venni. A jövõ évi uniós pályázatok
is bizonytalanok, egyrészt azért,
mert uniós választások lesznek,
másrészt pedig mert nem sok tá-
mogatást kapunk a képviselõink-
tõl. Túlzás nélkül mondhatjuk,
hogy az ügyünkért eddig is erõ-
sebben lobbiztak az Európai Par-
lamentben a külföldi barátaink,
mint a honfitársaink. Pedig ahogy
nõ a presztízse ennek a nemzetkö-
zi találkozónak, úgy növekednek
a kiadásaink is. Ugyanakkor egy-
re több pénzt követelõ rendeletet

zúdítanak ránk. Kezdetben az or-
vosi ügyeletet, a meteorológiai
szolgáltatást, a rendõri jelenlétet,
a biztonsági szolgálatot – és még
sorolhatnám – társadalmi munká-
ban megoldották az apukák,
anyukák, barátok. Most külön ka-
tasztrófavédelmi tervet kell készít-
tetnünk horribilis összegért, vagyis
szinte mindent hivatalosan meg
kell rendelni és ki kell fizetni. A fõ-
téri rendezvényekre például nem
tehetünk ki kétszáznál több széket,
mert akkor – egy paragrafus sze-
rint – tûzoltóautót is rendelni kel-
lene, ami többszázezer forint plusz
kiadás lenne. Hiába mondjuk,
hogy harmincméternyi távolságra
van a rendezvénytõl a tûzoltó
laktanya állandó ügyelettel, az
elõírás az elõírás. És ha meg-
szegnénk bármelyiket, óriási
büntetésekre számíthatnánk. Ám
ezzel az önkéntességet, az össze-
fogást, az ügyünkkel szimpatizá-
lók önzetlen segítségét teszik le-
hetetlenné. Vagyis nem csak
anyagilag, de erkölcsileg is
elõnytelenek ezek az íróasztal
mellett kiagyalt rendeletek.

––  BBrrüüsssszzeellbbeenn  aazz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaa--
mmeenntt  eellnnöökkééttõõll  vveehheettttee  áátt  kkoonnttii--
nneennssüünnkk  eeggyyiikk  lleeggrraannggoossaabbbb  kkii--
ttüünntteettéésséétt  ookkttóóbbeerrbbeenn..  MMiitt  kkeellll
ttuuddnnii  eerrrrõõll  aa  ddííjjrróóll??

– Martin Schulz azt hangsúlyoz-
ta az átadásakor, hogy minden öt-
milliomodik európaira jut egy
ilyen kitüntetés. Majd elmondta,
hogy a 2008-ban alapított Euró-
pai Polgár-díjat olyan kivételes
teljesítményt nyújtó személyeknek,
illetve szervezeteknek ítélik oda,
akik hozzájárultak a közös megér-
tés, a polgárok és a tagállamok
közötti szorosabb együttmûködés
elõmozdításához, vagy olyan
programokat valósítanak meg,
amelyek az Európai Unió értékeit
mutatják be. Egyébként 2006-
ban – egyedüli magyar civil szer-
vezetként – a Csiperó már nyert
Európa-díjat. Reméljük, hogy az
EU-pályázataink megítélésében
kedvezõen játszanak közre ezek a
kitüntetések is a jövõben.

VViittaatthhaattaattllaann,,  hhooggyy  mmaa  mmáárr  KKeeccsskkeemméétt  eeggyyiikk  eemmbblleemmaattiikkuuss  rreennddeezzvvéé--
nnyyee  aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee  NNeemmzzeettkköözzii  GGyyeerrmmeekk  ééss  IIffjjúússáággii  TTaalláállkkoozzóó,,  vvaaggyy
aahhooggyy  ssookkaann  iissmmeerriikk::  aa  CCssiippeerróó..  CCssaakk  ttaalláállggaattnnii  lleehheett,,  hhooggyy  2233  éévveess
mmúúllttjjaa  ssoorráánn  mmiillyyeenn  iissmmeerrttssééggeett,,  mmiillyyeenn  pprreesszzttíízzsstt  sszzeerrzzeetttt  aazz  öörreegg  kkoonn--
ttiinneennsseenn  ––  ééss  sszzeerrttee  aa  vviilláággbbaann  ––  vváárroossuunnkknnaakk  eezz  aa  nnaaggyysszzaabbáássúú  rreenn--
ddeezzvvéénnyy..  AA  ppáárrooss  éévveekkbbeenn  rreennddeezzeetttt  ttaalláállkkoozzóó  ééss  aa  ppáárraattllaann  éévveekkbbeenn
sszzeerrvveezzeetttt  uuttaazzttaattáássookk  kkeezzddeemméénnyyeezzõõjjee,,  kkiiggoonnddoollóójjaa  eeggyy  mmaaggyyaarr--ttöörrttéé--
nneelleemm  sszzaakkooss  ttaannáárr,,  ttööbbbb  éévvttiizzeeddeess  nnééppmmûûvveellõõii,,  kkuullttuurráálliiss  sszzeerrvveezzõõii  ttaa--
ppaasszzttaallaattttaall..  FFaarrkkaass  GGáábboorrnnaakk  hhíívvjjáákk,,  aakkii  ––  sszzáámmttaallaann  hhaazzaaii  eelliissmmeerrééss
uuttáánn  ––  aa  nnaappookkbbaann  aazz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  eellnnöökkééttõõll,,  MMaarrttiinn  SScchhuullzzttóóll  aazz
EEuurróóppaaii  PPoollggáárr--ddííjjaatt  vveehheettttee  áátt  BBrrüüsssszzeellbbeenn..  EErrrrõõll  aa  nnaaggyyoonn  rraannggooss
nneemmzzeettkköözzii  kkiittüünntteettééssrrõõll  iiss  sszzóó  eessiikk  aazz  aalláábbbbii  iinntteerrjjúúbbaann..
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Élete maga volt a ragyogás
Marosi Izidor 1916. március 27-
én született Ókécskén, szüleinek ti-
zedik gyermekeként. A váci Piaris-
ta Gimnáziumban tanult, majd
Budapesten és Rómában hallga-
tott teológiát. Vácott 1941. június
22-én szentelték fel. 

A lelkipásztori élet minden terü-
letén dolgozott, és adott hitet az
embereknek a legnehezebb idõk-
ben is. Hitoktatóként szolgált
Lajosmizsén, Kunszentmiklóson,
kórházlelkészként Debrecenben,
majd tábori lelkészként a katonák
lelki nevelõje volt. 

1948-tól Szentlõrinckátán,
1956-tól Izsákon volt plébános,
1977-ben kecskeméti fõplébános
lett, apáti címet kapott. Késõbb
massulai címzetes püspöknek ne-
vezte ki a Szentatya. Váci segéd-
püspök lett, de magmaradt kecs-
keméti plébánosnak. 1987-ben
emelték váci megyés püspökké.
Jelmondata: „In aedificationem
Corporis Christi – Krisztus testének
építése végett.” (Ef 4,12).

Gyengülõ egészsége miatt
1992-ben nyugállományba vo-
nult, de nyugdíjas évei alatt is to-
vább szolgálta a híveket. 2003.
november 14-én, életének 88-ik,

papságának 63-dik, püspöki szol-
gálatának 24-dik évében költözött
az örökkévalóságba.

Egy kiváló ember
Szabó László, a kecskeméti Nagy-
templom mai sekrestyése még mi-
nistránsként ismerte meg Marosi
Izidort, de ma is mély tisztelettel és
megbecsüléssel eleveníti fel emlé-
két. 

– Elsõ éves ipari tanuló voltam,
amikor 1977-ben Kecskemétre

került Izidor atya. Sokat ministrál-
tam a miséin, késõbb pedig én ve-
zettem az autót, ha vidékre ment
bérmálni, és a szertartáson is se-
gédkeztem. Ez a munkakapcsolat
megmaradt közöttünk akkor is,
miután Vácra került megyés fõ-
pásztornak. Így 18 éven át volt
szerencsém segíteni õt áldozatos
munkájában. 

– Még kecskeméti plébánosként
indította el a városföldi templom
építését, de elõtte is minden vasár-
nap kijárt misézni az iskolába. Na-
gyon közvetlen ember volt, ember-

séggel és megértéssel fordult min-
denki felé, rendre, rangra való te-
kintet nélkül. Nagy megtiszteltetés-
nek tekintem, hogy õ esketett ösz-
sze bennünket a feleségemmel
1996-ban. Közös útjaink során
számos mély beszélgetéssel lettem
gazdagabb, én pedig haláláig se-
gítettem, amiben csak tudtam.
Családommal együtt azóta is
többször jártunk Vácon, hogy
nyugvóhelyén, a székesegyház

kriptájában lerójuk tiszteletünket e
kiváló ember emléke elõtt.
Emberöltőnyi szolgálat

– Amikor Izidor atya Szentlõrinc-
kátára került, az elsõ plébánosi
helyére, az én apám – aki az õ ap-
jának az édestestvére volt – azt
mondta neki: „Adok melléd egy
gyereket, aki segíteni fog neked”.
Attól kezdve én ott voltam mindig
a háta mögött, de három lépés tá-
volságban – idézi fel Marosi Her-
mina, vagy ahogy mindenki isme-
ri, Herminke azt a napot, amikor
megkezdte unokatestvére mellett a

szolgálatot. 55
évig viselte
gondját ezt kö-
vetõen Marosi
Izidornak: ve-
zette a háztar-
tást, vasalta a
miseruhát, ha
kellett templo-
mot takarított.
Sokszor imád-
kozott csönde-
sen, rettegve,
míg a szom-

széd szobában Izidor atyánál az
ávósok vendégeskedtek. És õ fog-
ta a kezét azon a tíz évvel ezelõtti
november estén is a pesti Irgalmas
Kórházban, amikor lelke visszatért
teremtõjéhez. 

– Csendes, nyugodt, egyenes
ember volt. Nem hízelkedett senki-
nek, de még az ávósokkal is olyan
szépen beszélt, hogy még azok
sem tudtak rá egy rossz szót sem
mondani. 

Herminke szerint az atya na-
gyon a szívén viselte a városföldi
templom sorsát. Mikor még csak a
telek volt meg, Isten szabad ege
alatt misézett, majd szinte minden
nap kiment az építkezéshez. 

– Öröm volt látni a városföldiek
boldogságát: jöttek az öregek, a
fiatalok segíteni. Két remek kõmû-
ves: Keserû György és Szabó Jó-
zsef vállalta Izidor atya kérésére az
építést, akik maguk is szívvel-lélek-
kel dolgoztak, és minden segíteni
akarónak találtak feladatot, a leg-
idõsebbek például a szögeket
egyenesítették.  

– Hálás vagyok, amiért a Jóisten
mellé vezérelt engem. Bármilyen
sok áldozattal és lemondással járt
is ez a szolgálat, ha újrakezdhet-
ném, ugyanígy csinálnám. Marosi
Izidor élete, munkássága maga
volt a ragyogás! 

Történetek
Marosi Izidorról

SSzzaabbóó  JJóózzsseeff::  – 1980-tól Nagy
Károly káplán atya a városföldi
Galambosi-iskola osztálytermé-
ben tartotta a szentmiséket. A
hely nem volt méltó a szent áldo-
zat bemutatására, ezért Izidor
atyához fordult a kérdéssel:

– Miért nem építtetünk templo-
mot Városföldön?

– Mibõl, Karcsi, mibõl? – kér-
dezett vissza Izidor atya.

Imádságos napok után kihe-
lyeztek egy perselyt a Nagytemp-
lom közepére, és abban gyûjtöt-
ték a városföldi templom építésé-
re a pénzt. Hogy engedélyt is
kapjanak az egyházi hatóságtól,
Szent Józsefrõl nevezték el, így
kérve azután Bánk József érsek
atya engedélyét és anyagi támo-
gatását.

Így kezdõdhetett el 1983-ban a
városföldi templom építése. 

KKeeccsskkeemmééttiinnéé  IIllddiikkóó:: – Egy bú-
csú alkalmával Izidor atya és
több plébános ebédre volt hiva-
talos családunknál. Az egyik plé-
bános bántó megjegyzés tett a
hitoktatójáról, mire Izidor atya
félbeszakította és így szólt:

– János atya, vagy jót mondj,
vagy semmit!
Ezért is szerettük Izidor atyát!

MMaarroossii  IIzziiddoorr  ééss
IIII..  JJáánnooss  PPááll  ppááppaa

MMaarroossii  IIzziiddoorr  sszzeennttmmiissééjjee  aa  vváárroossffööllddii  tteemmpplloommbbaann
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––  EEggyy  éévvee  nnyyiittoottttáákk  mmeegg  aa  LLiizzaa
AAqquuaa  &&  CCoonnffeerreennccee  HHootteelltt
LLaajjoossmmiizzssee  hhaattáárráábbaann..  MMii  aa  ttaa--
ppaasszzttaallaattuukk,,  éérrddeemmeess  ééppppeenn  iitttt,,
ééppppeenn  eezzeekkkkeell  aa  sszzoollggáállttaattáássookk--
kkaall  vváárrnnii  vveennddééggeekkeett??

– Ha elõzetesen nem vizsgáltuk
volna meg ezt a kérdést, akkor
igen felelõtlen beruházók len-
nénk. Igen, érdemes volt bele-
vágnunk ebbe a vállalkozásba,
vagyis jók az eddigi tapasztalata-
ink. Szükség volt ránk, mert a
környéken kevés a szálloda. A
magyar rendezvények résztvevõi-
nek (nem csak a saját) elszálláso-
lása mellett igen sok vendéget ad
az M5-ös autópálya is. Így a
csárdánk ugyancsak szépen telí-
tõdik, a környékbeliek közül sok
törzsvendégünk lett, de ma már
egyre többen autóznak el hoz-
zánk, akár csak egy vasárnapi
ebédre, Budapestrõl is. Rendez-
vénytermeinket (tükör-, konferen-
cia-, ceremóniaterem, borozó)
egyre több és több alkalommal
veszik igénybe, a kisebb, 8-10
fõs családi és céges rendezvény-
tõl a nagy létszámú ünnepsége-
kig, esküvõkig. Akár 250 vendé-

get is tu-
dunk fo-
gadni.

––  CCssaallááddii
vváállllaallkkoozzáá--
ssuukkaatt  iilllleettõõ--
eenn,,  ggyyaakkrraann
hhaallllaannii  kkaarrii--
ttaattíívv  tteevvéékkeennyyssééggeeiikkrrõõll  iiss..  MMiiéérrtt
ttaarrttjjáákk  ffoonnttoossnnaakk  sseeggííttõõ  kkeezzeett
nnyyúújjttaannii  aazz  eelleesseetttt,,  sszzeeggéénnyy  eemm--
bbeerreekknneekk??  SSookk  vváállllaallkkoozzóó  úúggyy
ttaarrttjjaa,,  ééppppeenn  eelléégg  aaddóótt  ffiizzeett,,  hhooggyy
aazz  iillyyeessmmiitt  áállllaammii  sszziinntteenn  rreennddeezznnii
lleehheesssseenn......  

– Mindkét szemlélet érthetõ.
Csak sajnos, az állam nem képes
minden embert személyesen
megismerni, és a tényleges rászo-
rultságot ellenõrizni, fõleg nem
sorsokat kezelni. Ne felejtsük el,
hogy a fejlettnek mondott nyuga-
ti társadalmak sem nélkülözhetik
a karitatív szervezetek munkáját.
Tény az is, hogy amíg az ember
egészséges, tud magáról gon-
doskodni. De a betegek mindig is
rá lesznek szorulva mások segít-
ségére. És ez a beteg állapot nem
csak fizikait jelent, hanem sokszor
lelki sebek miatt lesz az ember

teljesen kiszolgál-
tatott. Ilyenkor pe-
dig az életerõs, te-
võképes embertár-
saknak szinte köte-
lességük a gyen-
gék felkarolása.

––  AA  VVáállllaallkkoozzóókk
KKlluubbjjaa  EEggyyeessüülleett  aa
kköözzeellmmúúllttbbaann  rreenn--
ddeezzttee  mmeegg  aa  VVII..
MM aa gg yy aa rr -- OO rr oo ss zz
NNeemmzzeettkköözzii  GGaazz--
ddaassáággii  FFóórruummoott  ééss
ÜÜzzlleetteemmbbeerr--ttaallááll--
kkoozzóótt,,  aammiinneekk
KKeeccsskkeemméétt  vvoolltt  eezz  aallkkaalloommmmaall  aa
mmaaggyyaarr  ddíísszzvveennddééggee..  AA  hháázziiggaazz--
ddaa  eeggyyeessüülleett  eellnnöökkeekkéénntt  hhooggyyaann
öösssszzeeggeezznnéé  aa  mmoossttaannii  ffóórruumm  ttaa--
ppaasszzttaallaattaaiitt??

– Ma a KKV szektor igen ne-
héz helyzetben van. A multik
szinte a teljes vertikumot lefedik
szolgáltatásaikkal, áruikkal,
nagyon nehéz megtalálni azt a
terméket, együttmûködési lehe-
tõséget, amivel ki lehet lépni a
nemzetközi piacokra. Az orosz
piac is nagyjából ugyanaz,
mint bármelyik más. Jó minõ-
ségû, mondhatni világszínvo-
nalú termék náluk bármikor el-
adható. Van egy alaphelyzet:
Míg Magyarország állandó
energia importõr lesz, addig
Oroszország, földrajzi adottsá-
gai miatt, mindig is vevõ lesz a

jó minõségû élelmiszeripari ter-
mékekre.

– A másik ok, ami miatt rend-
szeresen megszervezzük az ilyen
konferenciákat, hogy az orosz be-
fektetõket hazánkba csábítsuk.
Kecskemét és a Mercedes Gyár jó
példa arra, mit jelentenek egy vá-
rosnak a jelentõsebb beruházá-
sok. És egyesületünk is büszkén
emlegeti, hogy Magyarország al-
kalmas befektetési célra, lám
ilyen nagynevû autógyár költözött
Kecskemétre is. És a mostani fó-
rum legfõbb tapasztalata az, hogy
az orosz üzletemberek nyitottak a
magyar cégekkel való együttmû-
ködésre, szinte bármilyen innová-
ciós területen, ami túltesz a sima
export-import ügyleteken, na-
gyobb elkötelezettséget, hosszú
távú együttmûködést ígérve.

AAzz  11999900--bbeenn  aallaakkuulltt,,  ss  aazzóóttaa  nneemmzzeettkköözziilleegg  iiss  kkoommoollyy  tteekkiinnttééllyytt  sszzeerr--
zzeetttt  VVáállllaallkkoozzóókk  KKlluubbjjaa  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkeekkéénntt,,  iilllleettvvee  aa  llaajjoossmmiizzsseeii  LLiizzaa
AAqquuaa  &&  CCoonnffeerreennccee  HHootteell  ttuullaajjddoonnoossaakkéénntt  eeggyyaarráánntt  kköözziissmmeerrtt  UUjjhheellyyii
SSáánnddoorr  nneevvee  nneemm  iissmmeerreettlleenn  aa  kkaarriittaattíívv  mmuunnkkáátt  vvééggzzõõkk  kköörreeiibbeenn  sseemm..
RReennddsszzeerreess  ttáámmooggaattóójjaa  ––  eeggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  ––  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll
WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttnnaakk..  VVeellee  kkéésszzüülltt  aazz  aalláábbbbii  bbeesszzééllggeettééss..

Emlékmisét tar-
tottak a napok-
ban a kecske-
méti Nagytemp-
lomban, amit
ddrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr
plébános celeb-
rált Révész István
tábori püspök
tiszteletére, szü-
letésének évfor-
dulóján. Prédi-
kációjában a je-

les elõd munkásságát méltatta,
külön hangsúlyozva a nehéz idõk-
ben tanúsított bátorságát. Ezt kö-
vetõen a hívõ közösség megko-
szorúzta Révész István emléktáblá-
ját a plébánia falánál. Az emléke-
zés koszorúit a Kecskeméti Fõplé-
bánia, a Keresztény Értelmiségek
Szövetsége, a KDNP Kecskeméti
Szervezete, a Kecskeméti Önkor-
mányzat és a Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központ helyez-
te el az emléktáblánál.

Révész István püspökre emlékeztek

Liza Aqua & Conference Hotel

Vállalkozás és jótékonyság
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Kitüntetett
menhely−
alapító

A Gong Rádió ügyvezetõ igaz-
gatója, TTõõzzsséérr  JJuuddiitt  – aki a
kecskeméti Mentsvár az Állato-
kért Alapítvány elnökeként je-
lentõs karitatív tevékenységet
folytat – a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium kitüntetését vehette
át a napokban dr. Kardeván
Endre államtitkártól, az állat-
védelem területén végzett kivá-
ló munkájáért. 

November 9-én szentmisén áldotta meg
ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss, Kalocsa-Kecskemét érseke a
megszépült nyárlõrinci templomot. A helyi
egyházközség tavaly benyújtott pályázata ked-
vezõ elbírálásban részesült, és 11,6 millió fo-
rintot nyertek a templom felújítására. Ez év
szeptemberében kezdõdtek el a felújítási mun-
kálatok. 

A helyi plébános, ddrr..  EEssiioobbuu  AAnnaayyoo
AAuugguussttuuss (Ágoston) szervezésében, szinte pél-
dátlan összefogást tanúsítva, a helyi vállalko-
zók saját gépeikkel, a polgárok adományaik-
kal és kétkezi munkájukkal járultak hozzá a
rekonstrukció megvalósításához. Még Szent
Mihály napi jótékonysági bált is szerveztek e
nemes ügy érdekében. 

Az ünnepi szentmisével egybekötve bemu-
tatták „Készen van a tornyos templom.
Dicsértessék a Jézus!” címû kiadványukat,
ami a templom építésének történetét dolgoz-
za fel 1912-tõl 1938-ig, a 75. jubileum em-
lékére. A történeti munka szerzõje HHaajjaaggooss  CCssaabbaa levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun me-
gyei munkatársa. 

A nyárlõrinciek példaértékû összefogása és adakozókészsége eredményre vezetett, hiszen óhajtott vágyuk
1938 után 2013-ban újra megvalósult: a templom hajdani fényében pompázik.

Nyárlőrinci templomfelújítók
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A városszépítők szép ünnepe

Minden ilyen alkalom arra kész-
tet egy közösséget, hogy egyfajta
leltárt készítsen a mûködésérõl.
KKiirráállyy  JJóózzsseeff egyesületi elnök is fel-
idézte ténykedésük utóbbi idõsza-
kának néhány mozzanatát a jubi-
leumi ünnepségen:   

– „Az egyesületet az a cél vezér-
li, hogy széles városi összefogással
õrizzék meg és gyarapítsák Kecs-
kemét építészeti, természeti értéke-
it, neveljék a lakosságot a város
szeretetére.” – Elõdeinknek ez a
megfogalmazása ma is helytálló,
mondhatnám örökérvényû civil
szervezetünk számára. Ünnepsé-
günkre érkezésükkor megtekint-
hették az elõtérben kiállított fény-
képeket, melyek egyfajta emlékez-
tetõi az utóbbi öt esztendõ egyesü-
leti eseményeinek.

– Megismertük a történelmi egy-
házak városképrõl alkotott véle-
ményét, felvállaltuk a Szenthárom-
ság Temetõ Kálvária terének meg-
újítását. Pályázatot írtunk ki
Kerényi József Kossuth-díjas épí-

tész doktoran-
duszaival a város
fõterén elhelye-
zendõ ivókutakra
(sajnos a nyertes
tervek megvalósí-
tásában a város-
vezetés nem mû-
ködött együtt civil
szervezetünkkel).
Több lakossági
fórumot rendez-
tünk a Rákóczi út
revitalizációs el-
k é p z e l é s e i v e l
kapcsolatban és végül javaslatain-
kat a városvezetés figyelembe vet-
te. Márványtáblát helyeztünk el a
mai Lordok Háza falán az egykori
katolikus bérház emlékére, melyet
már több mint 15 éve gondolt el
egyesületünk. Rendezvénysoroza-
tot indítottunk a Kárpát-medence
szecessziós városközponttal bíró
településeinek bemutatására,
melyben Kecskemét mellett részt
vett Marosvásárhely, Nagyvárad,

Temesvár és Szabadka. Nagyon
szép feladatunk volt tavaly a Város
és Faluvédõk XXXI. Országos Kon-
ferenciájának megrendezése
Kecskeméten, Ráday Mihály el-
nökletével. A konferencia fõ té-

máját a Kárpát-medencei szecesz-
szió és annak megmentése adta.
Együttmûködési szerzõdést kötöt-
tünk a Kecskemét és Vidéke Álta-
lános Ipartestülettel annak érde-
kében, hogy a városi kézmûvesek
portékáikat árulhassák egyesüle-
tünk pavilonjában.

– A felsorolt projektjeink mellett
több megoldandó feladat vár
ránk az elkövetkezendõ idõszak-
ban is – hangsúlyozta Király Jó-

zsef. – Így többek között foglalko-
zunk a jövõben is a történelmi
egyházak városformáló tevékeny-
ségével, szecessziós épületeink
megújításának lehetõségével, és
folyamatosan javaslatokat teszünk

ezután is Kecskemét közlekedési
rendjének alakítására, javításá-
ra, a legjobb szakemberek bevo-
násával. Minden munkánkat an-
nak érdekében végezzük, hogy
védjük és óvjuk a körülöttünk lé-
võ természeti és épített környeze-
tet. Egyesületünk nevében ezúton
is hálásan köszönöm valamennyi
együttmûködõ partnerünk elmúlt
három évtizedes városvédõ mun-
káját!

AA  KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleett  aazz  iiddéénn  üünnnneeppllii  mmeeggaallaakkuulláássáánnaakk
3300..  éévvffoorrdduullóójjáátt..  OOkkttóóbbeerrbbeenn  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss
IIppaarrkkaammaarraa  aaddootttt  ootttthhoonntt  aazz  eeggyyeessüülleett  jjuubbiilleeuummii  rreennddeezzvvéénnyyéénneekk..  AAzz
eesseemméénnyyeenn  ttiisszztteelleettüükkeett  tteettttéékk  aa  vváárrooss  kkoorráábbbbii  ééss  jjeelleennlleeggii  vveezzeettõõii,,  jjeelleess
ééppííttéésszzeeii,,  úújjssáággíírróóii,,  kköözzéélleettii  sszzeemmééllyyiissééggeeii..  AA  ddíísszzvveennddéégg  aazz  ééppíítteetttt  öörröökk--
sséégg  kkiivváállóó  mmeeggmmeennttõõjjeekkéénntt  hhíírreesssséé  vváálltt  RRááddaayy  MMiihháállyy  vvoolltt..

FFaarrkkaass  ÁÁggóó, a kecskeméti
Formazona edzõje elhatározta,
hogy harmincadik születésnapját
rendhagyó módon, a rászorulók
megsegítésével ünnepli barátai,

segítõi társaságában. Mozdulj
meg és segíts! – kéréssel hívta
tisztelõit, barátait egy jótékonysá-
gi tornára november 11-ére a
Messzi István Sportcsarnokba. Az

ezer forintos tiszteletdíjat a
Wojtyla Ház rászorulóinak
megsegítésére ajánlotta fel.

A jó ötlet azonban csak úgy
valósulhatott meg, hogy a külön-

leges terv mellé lelkes támogatók
is álltak. A következõ segítõk
járultak hozzá a jótékonysági
akció sikeréhez: Formazona
Sportközpont, Pálma Bisztró,
Altoterra Kft., Hírös Sport Kft.,
555 Taxi, KTE Altoterra, Dj
Garfield és a Gong Rádió.

A vidám hangulatú edzést
tortás születésnapi köszöntõ
zárta. A résztvevõk örömmel
nyugtázták, hogy jószándékú
akciójuk százezer forinttal
segítette a szegény családok gon-
dozását felvállaló Wojtyla Ház
mûködését. Akkor határozta el
Farkas Ágó, hogy  november 27-
én barátaival pörköltbõl,
tésztából és süteménybõl álló
menüvel látja vendégül a házban
étkezõ nehéz sorsú embereket. A
Mozdulj meg és segíts! akció
jövõre folytatódik!

Mozdulj meg és segíts!



Persze ebben a tekintetben is el-
sõdleges szempont a személyes
példamutatás, amibõl a jelek sze-
rint nincs hiány a tucatnyi szakem-
bert foglalkoztató, kecskeméti
Zéta-Adó Kft-nél. Hiszen a cég
ügyvezetõje, KKaalláánn  TTeerréézz évek óta
aktív segítõje a szegények étkezte-
tését, gondozását felvállaló Karol
Wojtyla Barátság Központnak, s a
civil szervezetek gyermekeknek
rendezett akcióinak.    

A közelgõ évvégi hajrára tekin-
tettel, most a vállalkozás vezetõjét
a szolgáltatásaikról faggattuk. Az
alábbiakat ajánljuk megfontolás-
ra azoknak az olvasóinknak, akik
szeretnének eligazodni az adózás
útvesztõiben, biztos kezekben tud-
va a cégük könyvelését. Hiszen a
Vágó utcai Zéta-Adó Kft. váro-

sunkban az egyik legnagyobb,
legismertebb adótanácsadó és
könyvelõ irodát mûködteti.

– Irodánk 1990 óta igyekszik
korrekt számviteli szolgáltatást
nyújtani ügyfelei részére a gazda-
sági élet bármely területén. Ezidõ
alatt nagy szakmai gyakorlatot
szereztem kollégáimmal az adó-
zás területein, és átfogó ismerete-
ket a pénzügyi, gazdasági vona-
lon – mondta el lapunknak Kalán
Teréz. – A kezdetektõl foglalko-
zunk kis- és középvállalkozások,
költségvetési intézmények könyve-
lésével, pénzügyi- és adótanács-
adással, bérszámfejtéssel, könyv-
vizsgálattal, hitelpályázatok készí-
tésével. Igazságügyi szakértõként
különbözõ eljárásokban veszünk
részt, NAV elõtti képviseletet válla-

lunk akár eseti megbízás keretén
belül is.

– Ügyfeleink köre elég széles,
tevékenységi körüket tekintve is
változatos. Mivel sok a külföldi
cégünk, az uniós felkészülésünk is
ennek megfelelõ. A Nemzeti Adó-
és Vámhivatallal rendszeres a
kapcsolatunk, az ügyfeleink jelen-
tõs száma miatt folyamatosan el-
lenõrzési kontroll alatt állunk. El-
vünk és érdekünk a hosszú távú,
eredményes együttmûködés. Leg-

fõbb partnereinkkel a kezdetektõl
dolgozunk együtt kölcsönös meg-
elégedettséggel. Mindenkinek
személyre szabott pénzügyi és
adótanácsadással állunk rendel-
kezésre.

– Törekszünk arra, hogy ügyfe-
leinknek ne csupán könyvelõi le-
gyünk, hanem képviseljük megbí-
zóink érdekeit is. Ezt a célt pontos,
felelõsségteljes munkával és sze-
mélyes jó kapcsolatok kialakításá-
val igyekszünk elérni és megtarta-
ni. És törekszünk a jövõben is ar-
ra, hogy aktív partnerei legyünk
mindazoknak, akik nemes ügye-
kért küzdenek, segítõ kezet nyújt-
va az elesett embereknek.

ZZééttaa--AAddóó  KKfftt..
KKeeccsskkeemméétt,,  VVáággóó  uu..  22--44..

TTeell..::  7766//550022--008811,,  3300//99228833--003399
FFaaxx::  7766//441188--772211

EE--mmaaiill::  kkaallaanntteerreezz@@zzeettaa--aaddoo..hhuu
WWeebb::  wwwwww..zzeettaa--aaddoo..hhuu
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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

Zéta−Adó Könyvelési és Adótanácsadó Kft.

Korrekt számviteli szolgáltatások
AA  sszzaakkeemmbbeerreekk  sszzeerriinntt  eeggyyrree  ttööbbbb  ggaazzddaassáággii,,  ppiiaaccii  sszzeerrvveezzeett  ffiiggyyeell  ffeell
aarrrraa,,  hhooggyy  hhaa  aallkkaallmmaazzoottttaaiikkaatt  kkaarriittaattíívv  mmuunnkkáárraa  öösszzttöönnzziikk,,  aakkkkoorr  aazz
eellõõsseeggííttii  aa  kkrreeaattiivviittáássuukk,,  mmuunnkkaakkeeddvvüükk  nnöövveekkeeddéésséétt..  VVaaggyyiiss  aazz  öönnkkéénn--
tteess  sseeggííttsséégg  ffeellffoogghhaattóó  aazz  aallkkaallmmaazzoottttaakk  ssookkoollddaallúúvváá  ttéétteelléénneekk  eeggyyiikk  ááll--
lloommáássaakkéénntt,,  jjaavvííttjjaa  aa  ccéégg  kköözzöössssééggeenn  bbeellüüllii  rreeppuuttáácciióójjáátt,,  nnöövveellii  aa  vvááll--
llaallaattoonn  bbeellüüllii  mmuunnkkaammoorráálltt..
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A Kecskeméti Fõiskola Tudósház TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0043
azonosítószámú „Tudó-sok(k) – a tudományos eredmények elismertetése
és népszerûsítése a Kecskeméti Fõiskolán és a Dél-alföldi Régióban" címû
fõprojektje 100%-os mértékû, 141.352.806 Ft vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert. A projekt megvalósításának kezdete 2013. január 1., míg
várható befejezése 2014. december 31.

A Kecskeméti Fõiskola a pályázat keretében „Legyél Te a Showman!” cím-
mel fizika kísérleti bemutató versenyt hirdetett a Kecskeméti Fõiskola nappa-
li tagozatos hallgatói számára.

A verseny célja a fiatalok természettudományos ismereteinek bõvítése, a
fizika megszerettetése, népszerûsítése, lehetõség biztosítása a diákok kreatív
ötleteinek megvalósítására egy show keretében. A pályázók 2013. november
28-án  közönség elõtt mutatják be saját fizikai kísérletüket a Kecskeméti Fõ-
iskola Tudósházában. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A további programok folyamatosan nyomon követhetõk a
http://tudosokk.kefo.hu weboldalon.

Kedvezményezett: Kecskeméti Fõiskola
Elérhetõsége: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Legyél Te a Showman! 
– fizika kísérleti bemutató verseny

Kecskeméti Fõiskola - Tudósház 
Cím: Kecskemét, Homokszem u. 3-5.
Tel:+36-76/514-760
E-mail: tudoshaz@kefo.hu
Web: www.tudoshaz.kefo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Karol Wojtyla Barátság Köz-
pontból sugározta mûsorát no-
vember 21-én a Gong Rádió. Az
önkéntes szakácsnõk is a térség
hangjaként emlegetett rádió kol-
lektívája által felajánlott alap-
anyagokból készítették a magya-
ros babgulyást. A délelõtt folya-
mán pedig az egyik mûsorveze-
tõ, FFaarraaggóó  MMiikkii járta körbe a há-

zat, megkérdezve a központ dol-
gozóit az adventi idõszak prog-
ramjairól, terveikrõl. Majd dél-
ben TTõõzzsséérr  JJuuddiitt, a Gong Rádió
ügyvezetõ igazgatója köszöntötte
a Wojtyla Ház sorsközösségét. A
gondozottak az ebéd közben és
után a Déli kiwi nevû kíván-
ságmûsorban kérhettek jobbnál
jobb zeneszámokat.

Gongos vendégek

Sokfelé kalandozott már a nagy-
világban, legnagyobb szegénység-
gel a fekete kontinensen találkozott,
s ahogy látta, az ottani emberek
többsége még nem vesztette el a
reményt. Japánban olyan mérték-
ben részesei a hétköznapoknak a
hajléktalanok, hogy a kívülálló ész-
re sem veszi a jelenlétüket, hiszen
intézményeket hoztak létre számuk-
ra, ahol értelmesen eltölthetik az
idejüket, kimoshatják ruháikat, me-
leg ételhez juthatnak és minden to-
vábbi nélkül látogathatják a közfür-
dõket is.

Badár Sándor maga is került már
nehéz helyzetbe. Szentesi vasutas-
ként fedezték fel a filmesek, egyre

többet foglalkoztatták. Amikor úgy
gondolta, beindult a szekér, fel-
mondott a vasútnál. Csakhogy attól

kezdve két éven át egyetlen filmsze-
repet sem kapott. Mégsem üldögélt
letargiában odahaza, hanem ke-
reste a boldogulás útját, volt példá-
ul rovarirtó kisiparos és piaci vi-
szonteladó. Még gyerekkorában

látta odahaza, hogy
szülei milyen rajon-
gással hallgatták a
rádióban sugárzott
kabarét, õ maga
nem értette a poéno-
kat, csak az állandó
nevetés tûnt fel neki.
Óriási megtisztelte-
tésnek veszi, hogy
immáron állandó
szereplõje lett a rá-
diókabarénak és a
stand up mûfaj jeles
képviselõjeként szó-
rakoztathatja a kö-

zönséget. Nem véletlenül ítélték
oda neki nemrég a Karinthy-gyûrût.

Noha a „meggyûrûzött” nevette-

tõ a Wojtyla Házban fõként szomo-
rú történeteket mesélt, mégis mind-
egyikbe belecsempészte a humort –
hiszen az tartja meg az embert! – és
a végén mindenki nevetett egy jót,
még a saját nyomorúságán is. Most
olyan világ járja, hogy bárki bármi-
kor elvesztheti az egzisztenciáját.
Ám egy buddhista mondás szerint:
Minden felhõ széle ezüst. Átragyog
rajta a Nap, vagyis rossz után jó
következik. Abban kell hinni, hogy
a bajból ki fogunk evickélni. Nem
érdemes rágódni a problémákon,
hanem azok megoldását kell keres-
ni. – Remélhetõleg ezt a tanácsot
meg is fogadja az aznapi meleg
ebédet (rakott kelkáposztát) elfo-
gyasztó közösség, amit ezúttal
Badár Sándor nyújtott át nekik tál-
cán. A humorista kecskeméti jóté-
konysági programja során a Gong
Rádióba és a Menhely az Állatokért
Alapítvány ebrendészeti telepére is
ellátogatott.

Badár Sándor a Wojtyla Házban

Minden felhő széle ezüst
SSoohhaa  nneemm  sszzaabbaadd  ffeellaaddnnii..  MMiinnddiigg  sseeggíítt  vvaallaakkii..  NNeemm  ffeellttééttlleennüüll  kkeellll
ppéénnzz  aa  bboollddooggssáágghhoozz..  HHuummoorrrraall  kköönnnnyyeebbbb  aa  ttúúllééllééss..  ––  EEffffééllee  bbööllccssee--
lleetteekkkkeell  „„vviiggaasszzttaallttaa””  BBaaddáárr  SSáánnddoorr,,  aa  nnééppsszzeerrûû  hhuummoorriissttaa  aa  kkeeccsskkee--
mmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt  ssoorrsskköözzöössssééggéétt  aa  mmiinnaappii  llááttooggaa--
ttáássaa  ssoorráánn..  AA  mmûûvvéésszz  bbeevvaalllloottttaa,,  hhooggyy  ááttéérrzzii  aa  ppeerriifféérriiáárraa  kkeerrüülltt  eemmbbee--
rreekk  pprroobblléémmááiitt,,  ééss  aammiikkoorr  ccssaakk  tteehheettii,,  ttáámmooggaattjjaa  õõkkeett..
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Árpád-házi Szent Erzsébet ünnep-
napján a kecskeméti Ferences
templomban szentelte meg a
reggeli misén BBáárrkkáánnyyii  EErrnnõõ
atya a kenyereket, a rózsákat és
a hagyományos adománykérõ
kosárkákat. A Szenteste Alapít-
vány munkatársai egy kérõle-
vélke kíséretében, olyan jó-
szándékú vállalkozókhoz juttat-
ják el advent idején ezeket a

kosárkákat, akik adományaik-
kal gazdagíthatják a város ne-
héz sorsú családjainak karácso-
nyát.

A misét és az áldást követõen
a Wojtyla Házban felidézték a
szent asszony életét és rózsával
köszöntötték a névnapjukat ün-
neplõ Erzsébeteket. A megál-
dott kenyeret az intézmény rá-
szorultjai fogyasztották el.  

Kenyerek, rózsák, kosárkák

Négy kecskeméti orvos vehette
át a közelmúltban gyémántdip-
lomáját. Valamennyien 60 év-
vel ezelõtt tették le az orvosi es-
küt, majd egy életen át szolgál-
ták a kecskemétiek egészségét.
DDrr..  DDoommjjáánn  LLaajjooss gasztroen-
terológus, ddrr..  BBuuddaaii  SSáánnddoorr ra-
diológus és ddrr..  KKoozzáákk  EEnnddrree nõ-
gyógyász a megyei kórházban,
míg ddrr..  GGuullyyááss  LLaajjooss belgyógyász
a Kecskeméti Honvéd Kórházban
dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

Gyémántdiplomások

II. János Pál pápa nyitott lelki ve-
zetõként vonult be a történelem-
be. Ugyanúgy fogadta, kezelte a
különbözõ vallási felekezet híve-
it, mintha saját nyája lenne.
Ugyanebben a szellemiségben
mûködik a róla elnevezett kecs-
keméti barátság központ is.
Rendszeres segítõje a Wojtyla
Háznak – többek között – az Ad-
ventista és a Református Egyház,

és november 15-én az Evangéli-
kus Egyház kecskeméti gyüleke-
zete is csatlakozott a támogatók-
hoz. A sorsközösséggel tartott
közös zenés beszélgetésen KKiiss
JJáánnooss lelkész azt is elmondta,
hogy már 25 éve õrzi nyáját
Kecskeméten. Majd közös ima
után, gitárszó mellett a gyüleke-
zet tagjai segítettek felszolgálni
az ebédet.

Segítő evangélikusok

Varázslatos Szilveszter
a Hotel Három Gúnárban!

KKÖÖSSZZÖÖNNTTSSÉÉKK  VVEELLÜÜNNKK  AAZZ  ÚÚJJÉÉVVEETT!!
Elegáns környezet, kíváló konyha, remek hangulat

MMûûssoorr::  ffeerrggeetteeggeess  ttáánnccrreevvüü  aa  RReevvüüAAllllSSttaarrss  SShhooww  eellõõaaddáássáábbaann
(A különleges táncos csapat életre kelti a csillogást 

a színpadon és elkalauzolja Önöket a zene és a tánc világá-
ba! Egy idõutazáson vehetnek részt a nézõk 
a régmúlt retro zenéitõl napjaink slágereiig!) 

Értékes tombolanyeremények

HHáárroomm  GGúúnnáárr  RReennddeezzvvéénnyyhháázz
BBÁÁLLTTEERREEMM

Welcome drink, gálavacsora, éjfél utáni ínyencségek
Élõzene: Caraván együttes � Részvételi díj: 10.000 Ft.

PPiiccaassssoo  tteerreemm
Welcome drink, svédasztalos vacsora, éjfél utáni ínyencségek

Disco DJ Pénzes � Részvételi díj: 8.000 Ft.

HHÁÁRROOMM  GGÚÚNNÁÁRR  ÉÉTTTTEERREEMM
Welcome drink, gálavacsora, éjfél utáni ínyencségek
Élõzene: Glória zenekar � Részvételi díj: 10.000 Ft.

Szép kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk!

HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  ééss  RReennddeezzvvéénnyyhháázz
KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  11--77..  eemmaaiill::  iinnffoo@@hhaarroommgguunnaarr..hhuu

TTeelleeffoonn::  ((++3366))7766//448833--661111,,  ((++3366))3300//2222--9999--223311  
wwwwww..hhootteellhhaarroommgguunnaarr..hhuu
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A városrehabilitációs projekt nyitó rendezvényén résztvevõ diákokat,
önkénteseket és elsõsorban Mezei város lakóit hívta meg november 16-
ára a Wojtyla Házba Molnár Zoltán, a Porta Egyesület projektvezetõje.
A közösségépítést szolgáló találkozón agyagozás, kézmûves foglalko-
zás, beszélgetés és közös játék volt a program. 

Az invitálást harminc ürgési, mezei városi fiatal és felnõtt fogadta el,
akik Márta néninek, a Juhar utcai gyógypedagógiai intézmény szakem-
berének útmutatásai alapján, megismerkedhettek az agyagozás alapja-
ival. A foglalkozáson Mák Kornél alpolgármester is részt vett, akinek a
felnõttek elmondhatták azokat a problémáikat, amelyekhez az önkor-
mányzat segítségét kérték.

Közösségépítés

A „Mezei város és az Ürgés integrált jellegû szociális városrehabilitá-
ció” címû városrehabilitációs projekt keretében, a kecskeméti Porta
Közhasznú Egyesület nyitórendezvénye zajlott november 12-én a
Kurucz téren és a KEMU Erzsébet körúti speciális iskolájában. A
2.032.000 Ft támogatással megvalósuló Mezei város és Ürgés város-
rehabilitáiciója az összefogás jegyében címû miniprojekt   2014. már-
cius 31-én zárul.

Az iskola tornatermében tartott megnyitón Molnár Zoltán, a program
felelõse elmondta, hogy a Porta Egyesület környezetállapot javítására
szervez akciókat a helyi közösségek erõsítése jegyében. Nagypál Sándor
alpolgármester ismertette a program fõ célkitûzéseit és a legfontosabb
munkálatokat. Reményét fejezte ki, hogy Kecskemét legelmaradottabb
városrésze a projekt megvalósításával ismét biztonságos, tiszta és virá-
gos lesz, s kérte a jelenlévõket, hogy vigyázzanak a megvalósult fejlesz-
tésekre. 

Az ünnepség után a jelenlévõk kivonultak a Kurucz térre, ahol 28
facsemetét ültettek el, majd évelõ bokrokat telepítettek a kereszt mel-

lé kihelyezett virágládákba. Azután az önkéntesek összegyûjtötték a
szemetet a környezõ utcákban és a felüljáró elõtti körforgalmi cso-
mópont szomszédságában.

A munka végeztével a Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapít-
vány díszcserjével ajándékozta meg a lelkes önkénteseket. A Porta
Egyesület pedig, a téren felállított sátraiban szendviccsel és üdítõvel
vendégelte meg a környezetszépítõ résztvevõket. 

Mezei város és Ürgés városrehabilitációja

A kecskeméti Porta Egyesület a környezetállapot javítására szervezett
második mezei városi programját – a gépi hulladékmentesítést –
november 13-án rendezte. Elõször a Kinizsi utca és a Belsõ Szegedi út

keresztezõdésénél található illegáli-
san lerakott szemétkupacokat teher-
autóra pakolták, majd aktivisták ge-
reblyével megtisztították a lerakatok

helyét. Három – évelõ növényekkel teleültetett – virágládát helyeznek
ide is. A kereszt szomszédságában található az a lezárt vasútállomás,
melynek felújítását és ismételt megnyitását tervezik a következõ évti-
zedben.

Ezután a szemétgyûjtõ kommandó teherautója a Kórház utca
Praktiker Áruház felõli részéhez indult. A nap végéig innen is több te-
herautónyi szemetet szállítottak el a Kecskeméti Regionális Hulladékle-
rakóba. Összesen majdnem 14 tonna kommunális szeméttõl szabadult
meg az Ürgés és a Mezei város.

Sajnos a Praktiker Áruház elõtti területen még rengeteg hulladék ma-
radt, melyet a rehabilitáció során eldózerolnak és termõtalajjal boríta-
nak be. A rendbetett terültre több ezer gyorsan növekvõ fát ültetnek.
Remélhetõen néhány évtized múlva szép, ligetes erdõsáv díszíti majd a
város Kórház utca mögötti elhanyagolt szégyenfoltját.  

Hulladékmentesítõ kommandó

PPoorrttaa  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett
Kecskemét, Kossuth tér 5.
Tel.: 76/505-041, fax: 505-042
www.portaegyesulet.hu
info@portaegyesulet.hu
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,

BBaabbaaúússzzááss  mmiinnddeenn  kkeeddddeenn
Minden kedden 9.30-tól babaúszásra várják a csemetéket a fedett

uszodában található bébi medencében.

SSzzeerrddáánnkkéénntt  TTeerrmmááll  SSzzeerrddaa  5500%%--ooss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell
Szerdán a napi belépõ ára csak 800 Ft. Ha e napon nálunk étkezik és

készpénzben fizet, az ételek árából a belépõ felmutatásával 
50% kedvezményt adunk.

CCssüüttöörrttöökköönn,,  sszzoommbbaattoonn  ééss  vvaassáárrnnaapp  iinnggyyeenneess  
SSzzaauunnaa  SSzzeeáánnsszzookk  nnaappii  kkééttsszzeerrii  kkeezzddéésssseell..

18 és 19 órai kezdésssel várjuk ezeken a napokon ingyenes 
Szauna Szeánszainkra. Különleges felöntésekkel intenzívebbé teszik 

a szaunázás élményét. 

Foglaljon apartmant akár 5500%%--ooss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell a Tisza-parti Termálfürdõ
minden kényelemmel felszerelt apartmanjaiban!

ÉÉjjsszzaakkáánnkkéénntt,, ha most foglal, 88000000  ffoorriinnttéérrtt adjuk a szállást 2 fõre 
luxus apartmanjainkban. Parkolás az apartman és a fürdõ között. 

A fürdõ naponta 22 óráig tart nyitva. 

6060 Tiszakécske, Tisza-part
Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363

Web: www.thermaltiszapart.hu �� E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu
Termálfürdõnk október 11-tõl ismét hosszabbított nyitva tartással

várja vendégeit, mindennap 9-22 óráig.

Programajánló 
a Tisza-parti

Termálfürdõben 
az õszi, téli hetekre:
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A Free Line Sportegyesület no-
vember 23-án rendezte meg az
idei Kecskeméti Harcmûvészeti
Bemutatót a Messzi István Sport-
csarnokban. 

A nagyközönség ízelítõt kapha-
tott a Nanbudo, a Systema –
orosz harcmûvészeti rendszer –, a
Capoeira, az Aikido, a Ju Jitsu, a
Judo, a Kiskun Vitézlõ Iskola és a
Bujutsu-kai Kenshin-ryu mûvésze-
tébõl. A nyolc sportág rendkívül
színvonalas és élvezetes progra-
mot mutatott be, alapos betekin-
tést nyújtva a harcmûvészetek rej-
telmeibe. Az immáron 13-ik alka-

lommal megrendezett Budo Gála
sikere bizonyítja: az érdeklõdõk
örömmel veszik annak lehetõségét,
hogy egy rendezvény keretében
számos harcmûvészeti ággal is-
merkedhetnek meg, és esetleg
csatlakozhatnak azokhoz a késõb-
biekben. Király Józseftõl, a házi-
gazda intézmény vezetõjétõl – a
Nanbudo Világszövetség elnökétõl
– megtudtuk, hogy a hagyományt
folytatva az egyesület jövõre is ter-
vezi a bemutató megszervezését.

Látványos harcművészeti gála

Fantáziát színesítő virágok

Kecskeméten, az Izsáki úton
több mint húsz éven át szolgálta
ki csodaszép csokrokkal vásárló-
it a Fantázia Virágbolt. Sõt, az
üzlet vezetõje, SSzzeemmeerrééddii  IIddaa az
Auchan és a Spar hírös városi
áruházaiban is mûködtetett vi-
rágboltot. Most csak egy helyen
várják minõségi csokraikkal a
vásárlókat: a kecskeméti nagy
Tesco-ban.

– A vásárlási szokások valóban
változtak az utóbbi években, s
ezért rizikós egyszerre több üzletet
olyan nagy választékkal fenntarta-
ni, amekkora a Fantázia Virág-
boltjainkat mindig is jellemezte –
mondja a remek virágkötõ szak-
ember. – Persze nem csupán gaz-
dasági megfontolások, hanem
egyéb technikai és családi okok is
közrejátszottak abban, hogy ma
már csak itt kínáljuk csokrainkat,
koszorúinkat, asztaldíszeinket.
Néhány hete béreljük ezt az üzlet-
helyiséget, s túlzás nélkül mond-
hatom, hogy igen kedvezõek az
eddigi tapasztalataink. Nem csak
a régi törzsvásárlóink találtak ránk

itt ismét, de sok új vevõ is, akik az
igényes, egyedi – ugyanakkor
megfizethetõ áron kínált – virág-
kompozíciók iránt érdeklõdnek.   

– Többségében magyar virág-
termelõktõl vásárolunk, ugyanak-
kor a világ más részeirõl is hoza-
tunk csokorba való, választékbõ-
vítõ ritkaságokat. Gyakori a meg-
rendelés esküvõkre, ünnepekre,
különbözõ eseményekre, rendez-

vényekre. Hiszen mindenki az
egyedit keresi – és nálunk ezt kap-
ja! – a virágkompozíciók tekinte-
tében is. Most a karácsonyra, az
év végi ünnepekre koncentrálunk,
s az igényességre, a méltányos
árakra törekedve reméljük, hogy
adventi asztaldíszekre, ünnepi
csokrokra az idén is lesznek szép
számmal megrendeléseink. Tud-

va, hogy ma egyre többen maguk
készítik el ezeket a díszeket, mi
ebben is szívesen segítünk, külön-
bözõ kellékekkel, szakmai taná-
csokkal, ötletekkel szolgálva. Az
ünnep jellegébõl adódóan a
klasszikus formák és színek min-
dig divatosak.

– Mekkora a konkurencia Kecs-
keméten a virágkereskedelmet ille-
tõen? Elég nagy volt eddig, de

szemmel láthatóan kezdenek ismét
letisztulni a dolgok ebben a tekin-
tetben is. Sokan azt gondolták, ez a
szakma csak a virágkínálatról és az
eladásról szól. De ahogy egy finom
ételhez is kevés csak megvásárolni
a minõségi alapanyagot, az elké-
szítés tudománya itt is mindig külön
hangsúlyt, alapvetõ fõszerepet kap
– vallja Szemerédi Ida. 

Fantázia. – Ha belegondolunk,
valójában ezzel az egyetlen szóval
is meghatározható a virág nimbu-
szának több évezredes tündöklése.
S az ilyen néven, Kecskeméten két
évtizede ismert – bár helyszíneit
többször megváltoztató – üzlet vi-
rágkötõinek szemléletét is tükrözi:
A virág épp olyan múlékony, mint
az élet. Addig azonban rengeteg
szépséget és örömöt adhat…

ÉÉrrddeekkeess,,  hhooggyy  aazz  eemmbbeerrii  llééttffeennnnttaarrttáásstt,,  aa  mmiinnddeennnnaappii  ééttkkeezzéésseeiinnkkeett
mmeegghhaattáárroozzóó  nnöövvéénnyyeekkeett  nneemm  iilllleettttee  ssoohhaa  aakkkkoorraa  kkööllttõõii,,  ddaallíírróóii  hheevvüü--
lleett,,  mmiinntt  aa  sszzééppssééggüükkéérrtt  sszzeerreetteetttt  vviirráággookkaatt..  VVaallóósszzíínnûûlleegg  aazzéérrtt,,  mmeerrtt  IIss--
tteenn  eezzeenn  tteerreemmttmméénnyyeeii,,  aa  sszziimmbbóólluummookk  eezzeerrnnyyii  aarrccáátt--sszzíínnéétt  mmuuttaattvvaa  –– aa
vváággyy,,  aa  sszzeerreetteett,,  aa  ttiisszztteelleett  vvaaggyy  aa  ffáájjóó  bbúúccssúú  mmeeggtteesstteessííttõõjjeekkéénntt  –– aazz
eemmbbeerrii  lléélleekk  ttáápplláállóóii  lleetttteekk  aazz  éévveezzrreeddeekk  ssoorráánn..  MMáárr  aazz  ÓÓmmaaggyyaarr  MMáá--
rriiaa--ssiirraalloomm  iiss  ííggyy  kkeezzddõõddöötttt::  „„VViilláággnnaakk  vviilláággaa,,  vviirráággnnaakk  vviirráággaa……””  MMeerrtt
aa  vviirráággnnaakk  sszziinnttee  mmiinnddeennkkii,,  mmiinnddeennhhooll  öörrüüll,,  sszzeerrttee  aa  vviilláággbbaann..  MMááss  ––
ééss  ssaajjnnooss  aakkttuuáálliiss  –– kkéérrddééss  vviisszzoonntt,,  hhooggyy  aa  vviilláággggaazzddaassáággii  kkrríízziiss  mmeennyy--
nnyyiirree  éérreezztteettii  hhaattáássáátt  nnaappjjaaiinnkkbbaann  aa  vviirráággkkeerreesskkeeddeelleemm  tteerréénn  iiss..
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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

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

Hírös
holokauszt

A kecske-
méti Ben-
czúr Csa-
ba ötödik
regénye, a
H í r ö s
holokauszt
Kecskemét
históriájá-
nak legsö-
tétebb fe-
jezetérõl, a
zsidók gettóba küldésérõl és de-
portálásáról szól. Kegyetlen eset
a hírös város hat és fél évszáza-
dos történelmében a szûk hónap
alatt lejátszódó rablás, össze-
gyûjtés, szenvtelen kínzás.

A központi hatalom által vezérelt
hajdani városvezetés a magyar
csendõrséggel, a rendõri erõkkel
karöltve szabadult meg a gazdasá-
gi-kulturális élet hasznos szereplõi-
tõl, elindítván a zsidók Golgotájá-
ba, Auschwitzba vezetõ vasúton. Az
író finom lélekkel mutatja be az
eseményeket az izraeliták, a csend-
õrök és a hivatalnokok nézõpontjá-
ból, egy viszonzatlan szerelmen
keresztül. A dokumentum-regény-
ben feltárul az 1940-es évekbeli
Kecskemét, ismereteket kapunk
Izsák követõinek vallásából, szo-
kásaiból.

A Hírös holokauszt címû kötet
méltó fõhajtás a jó magyarok és
magyar zsidók elõtt. Hiánypótló
mû, amely a magyarországi
holokauszt 70. évfordulója elõtt je-
lenik meg Borzák Tibor szerkeszté-
sében. A könyv kapható az Ale-
xandra, a Libri, a Líra boltjaiban és
a Bookline honlapján, vagy meg-
rendelhetõ a bboorrzzaakk..ttiibboorr@@
ggmmaaiill..ccoomm  e-mail címen.

A kecskeméti Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központ és a
Porta Egyesület aktivistái a Ha-
lottak napján ismét megemléke-
zést tartottak a Memento ke-
resztnél. Azokért az elhunyt test-

véreinkért gyújtottak gyertyát,
vittek virágot, akiket halálukkor
nem kísért el senki utolsó útjuk-
ra. Akiknek nincs gyermekük,
házastársuk, barátjuk, aki sírjuk-
ra tenne ilyenkor egy szál virá-

got, mécsest gyújtva a lelki üd-
vükért.

A megemlékezésen NNéémmeetthh
EEmmeessee fuvolajátéka és ÖÖmmbbööllii
MMaaggddoollnnaa szavalta után BBáárrkkáánnyyii
EErrnnõõ, a Barátok templomának
igazgatója beszélt az elmúlásról,
a gyászról, a Mindenszentek és a
Halottak napja fontosságáról. Az
ilyenkor oly sokszor olvasott Kosz-
tolányi Dezsõ Halotti beszédét
Molnár Zoltántól hallhatták a
résztvevõk. A közös gyertyagyújtás
és ima után a megemlékezõ kö-
zönség átsétált a szociálisan elte-
metettek sírjaihoz, ahol mécsest
és virágot raktak a kriptákra.

Kecskemét, Árpád körúti társas-
házban 38 négyzetméteres össz-
komfor tos, felújított, egyszobás
távfûtéses, földszinti lakás üresen
kiadó. Nemdohányzó elõnyben. Ér-
deklõdni: a 20/9626-279-es telefo-
non lehet.

Garázs hosszú távra kiadó
Kecskemét belvárosában.
Érdeklõdni: 20/9626-279

Elfeledett embertársaink
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A tervezési, építési, kivite-
lezési szerzõdésekkel kap-
csolatos vitás ügyek megol-
dását segítõ Teljesítésigazo-
lási Szakértõi Szerv (TSZSZ)
2013 augusztusában kezd-

te meg mûködését – a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) mellett.

Az építésügy területén ki-
alakult lánctartozások csök-
kentése érdekében létreho-
zott TSZSZ független szerve-
zetként mûködik, vezetõit és
a meghirdetett pályázat
alapján kiválasztott igazság-
ügyi szakértõ tagjait Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter nevezte ki.

A TSZSZ eljárása a vitás
építkezés helyszíne szerint il-
letékes területi kereskedelmi
és iparkamaránál, vagy az
MKIK-nál kezdeményezhetõ.

A 2013. évi XXXIV. törvény
alapján a TSZSZ a megren-
delõ, a tervezõ, a kivitelezõ
vagy az alvállalkozó kérel-
me alapján ad szakvéle-
ményt a teljesítésigazolás

kiadhatóságával összefüg-
gõ vitás ügyekben. A teljesí-
tésigazolás kiadásának
gyakori, sokszor indokolat-
lan késleltetése, megtaga-
dása a lánctartozások ki-
alakulásának egyik oka.

A jogalkotó célja, hogy
az ilyen ügyek nagy része
lehetõleg a bíróság  elkerü-
lésével, a TSZSZ által ki-
adott szakvéleményben fog-
laltaknak megfelelõen meg-
oldódjon. Ha ez mégsem
így történik, a vállalkozó – a
számára kedvezõ szakvéle-
mény birtokában – a neki
járó pénz kifizetését a bíró-

ságon nagyobb eséllyel ér-
vényesítheti.

A bíróság a felperes vál-
lalkozó kérelmére már a
per kezdetén elrendelheti a
vitatott összeg kifizetését.
Az is kedvezõ fejlemény an-
nak, aki a pénzére vár,
hogy a bírósági ítélet elõ-
zetesen végrehajtható, és
az ilyen perek a kiemelt pe-
rekre vonatkozó gyorsító
szabályoknak megfelelõen
zajlanak, így elõrelátható-

an befejezésük nem tart
majd évekig.

A TSZSZ eljárását a vita-
tott összeg egy százaléká-

nak megfelelõ eljárási díj,
maximum 450 ezer forint
megfizetésével, valamint az
eljárás iránti kérelem-
nyomtatvány kitöltésével le-
het kezdeményezni a terü-
leti kamaránál vagy a Telje-
sítésigazolási Szakértõi
Szervnél.

Az adott ügyben a TSZSZ
vezetõje által kijelölt három
igazságügyi szakértõ jár el.
A szakvéleményt 30, bo-
nyolultabb ügyben 60 na-
pon belül, helyszíni szemle
lefolytatása után adja ki a
szervezet.

További információ a
7766//550011--553355-ös telefonszá-
mon Nyerges Tibortól, a
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara
munkatársától kérhetõ,
vagy a wwwwww..mmkkiikk..hhuu olda-
lon olvasható.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Cél: a lánctartozások megállítása
AA  bbeerruuhháázzáássookk  lleeáálllláássáánn  ééss  aa  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  rroommlláássáánn
kkeerreesszzttüüll  aa  mmiikkrroo--,,  kkiiss--  ééss  kköözzééppvváállllaallkkoozzáássookk  llééttéétt,,  vvaallaammiinntt
mmaakkrroosszziinntteenn  aa  ffooggllaallkkoozzttaattáássii  mmuuttaattóókkaatt  ffeennyyeeggeettiikk  aazz  ééppíí--
ttõõiippaarrii  sszzeekkttoorrbbaann  kkiiaallaakkuulltt  lláánnccttaarrttoozzáássookk..  AA  ffoollyyaammaatt  mmeegg--
áállllííttáássaa,,  iilllleettvvee  jjöövvõõbbeellii  úújjrraatteerrmmeellõõddéésséénneekk  mmeeggaakkaaddáállyyoo--
zzáássaa  nnaappjjaaiinnkkbbaann  mmáárr  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  nneemmzzeettggaazzddaassáággii  kkéérr--
ddééssnneekk  tteekkiinntteennddõõ..

(A mellékelt felvételek csak illusztrációk!)
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