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Kecskeméten vendégeskedett a közelmúltban az X-
Faktor tavalyi gyõztese, Danics Dóra és az RTL Klub
tehetségkutatójának harmadik helyezettje, Krasznai
Tünde, Tereh István menedzser társaságában. A lá-
nyok elõször vettek részt jótékonysági rendezvényen
a Wojtyla Ház népkonyháján. Mint ismeretes, tavaly

télen Geszti Péter és a 2012-es X-Faktor mentorált-
jai is találkoztak a kecskeméti rászorulókkal, így ter-
mészetes volt, hogy a következõ tehetségkutató felfe-
dezettjeit is felkérik ugyanerre. A lányok szívesen jöt-
tek: bemutatkoztak, énekeltek, vastapsot kaptak,
majd ételt osztottak.

Matkói 
keresztmentés
Az 1960-as években emeltetett
matkópusztai kereszt mára na-
gyon rossz állapotba került. A he-
lyi hívek és vállalkozók úgy dön-
töttek, hogy a kecskeméti Porta
Egyesület közremûködésével fel-
újítják. A munkálatok a napokban
megkezdõdtek: a kiskunfélegyhá-
zi Bozóki testvérek elszállították
restaurálásra ezt a szép szakrális
kegytárgyat. Az újraszentelést a
matkópusztai hívek templomuk
búcsújára, Péter és Pál napjára
tervezik.
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Állítja: Kecskemét a szíve csücs-
ke, hiszen számos emléke köti
ide. Azon túl, hogy televíziós
munkák révén sokszor megfor-
dult mifelénk, elsõ férje is kecs-
keméti. Endrei Juditról, a neves
tévés személyiségrõl van szó,
aki a napokban a – a Gong Rá-
dióban folytatott beszélgetést
követõen – Wojtyla Házban tet-
te tiszteletét. A szó szoros értel-
mében, hiszen nagyra értékelte
az ott zajló munkát, kihangsú-
lyozva, hogy mérhetetlen tiszte-
let illeti az intézmény munkatár-
sait missziójukért.

A híres vendég a sorsközös-
ség elõtt nemcsak a televíziózás

kulisszatitkairól mesélt, hanem
arról is, hogy bizony neki is van-
nak néha rossz napjai, amit de-
rûvel és az életbe vetett hitével
képes megváltoztatni. A beszél-
getésbe bekapcsolódtak a gon-
dozottak is, akiknek Judit kiosz-
totta az ebédet, végül pedig
megígérte, ha legközelebb
Kecskeméten jár, mindenkép-
pen meglátogatja õket.

Ezt követõen Endrei Juditot
Borzák Tibor faggatta a Civil
Tükör soron következõ mûsorá-
ban, a Kecskeméti Ifjúsági Ott-
hon szecessziós tükörtermében.
Történetek hangzottak el elsõ
televíziós próbálkozásairól, a

hajdani tv-bemondókról, szere-
tett televíziós mûsorairól és a
szakmával való fájdalmas szakí-
tásról. Negyvenöt évesen úgy
gondolta: nem várja meg, hogy
valakinek eszébe jut, hogy fel-
adatokat is kellene neki adni,
önként távozott az intézmény-
bõl. És nem bánta meg, mert új
utak tárultak fel elõtte. Könyve-
ket írt, életmód-vezetési elõadá-
sokat tartott, alapítványt szerve-
zett. Nincs haragban életkorá-
val, sõt újabban nadrág helyett
szoknyát hord, amivel azt akar-
ja példázni, hogy soha sincs ké-
sõ változtatni, korhatár nélkül
élni.

Egy szép nap Endrei Judittal

EEnnddrreeii  JJuuddiitt  ééss  BBoorrzzáákk  TTiibboorr  
aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  eellõõtttt

Keceli hírességek jártak a minap
a Wojtyla Házban. A borairól is
nevezetes városka plébánosa,
Burányi Roland atya gyakran fõz
a szegény családok étkeztetését
felvállaló kecskeméti intézmény-
ben: ez alkalommal is õ ragadott
fakanalat. Segítõje most
Schindler János, Kecel ex-polgár-
mestere volt, aki ugyancsak régi
támogatója a háznak, s aki váro-
sának történetérõl, folyamatos
fejlõdésérõl tartott tájékoztatást

az ebédre váró gondozottaknak.
A hangulat akkor forrósodott fel
igazán, amikor a Budapesti Ope-
rettszínház egyik legfiatalabb
szubrettje, a keceli származású
Szendy Szilvi pördült a porondra,
ismert operett slágerekkel szóra-
koztatva lelkes hallgatóságát. A
szép, fiatal mûvésznõ néhány fér-
fitól azt is megkérdezte: – Maga
nõs ember vagy boldog? – És
mindenki boldognak látszott,
nem csak a megszólítottak... 

Szendy Szilvia zenés délelõttje

FFaarrkkaass  ÁÁggóó, a Wojtyla Ház igazgatójának lá-
nya, jótékonysági aerobik órát tartott ismét a
Messzi István Sportcsarnokban „Mozdulj meg
és segíts 2!” címmel. A cél – a testmozgáson

kívül – az adománygyûjtés volt, a Wojtyla Ház
szegényeinek. 

A nagyszabású eseményre sokan eljöttek, a
helyieken kívül németek, angolok és svédek is,

akik itt élnek Kecskeméten, és a jótékonykodás
ezen formáját választották. Farkas Ágó május-
ban ismét jótékonysági tornára várja a sportos
adakozókat.

Aerobikosok jótékonysági akciója
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II. János Pál szentté avatására készülve

––  MMiikkoorr  ttaalláállkkoozzootttt  eellõõsszzöörr  IIII..  JJáánnooss
PPáállllaall??

– Megválasztásakor ismertek az
államtitkárságon, mert VI. Pál alatt
már Lázár Györgynek és Kádárnak is
én voltam a tolmácsa. Tudták, hogy
a Vatikáni Rádió magyar szekciójá-
nál van valaki, akit hívhatnak. Hív-
tak is mindig, amikor jöttek a ma-
gyar politikai vezetõk, hogy tolmá-
csoljak a pápának. Wojty³a pápa
mindig nagyon közvetlen volt. 1977
júniusában járt Kádár János VI. Pál
pápánál, õ sokkal kevésbé volt köz-
vetlen. II. János Pál keménykötésû
ember volt, bár az 1981-es merény-
let megtörte, rengeteg külföldi láto-
gatást tett, még betegen is mindig
utazott. Nagyon szeretem a 89-es
enciklikáját, a Centesimus annus-t,
ahol a kommunizmus bukása utáni
egyházi feladatokat vázolja. A talál-
kozásaink akkor lettek gyakoribbak,
amikor 1991-ben készült a magyar-
országi látogatásra.

––  SSeeggíítteetttt  nneekkii  aa  mmaaggyyaarr  sszzöövveeggeekk
kkiieejjttéésséébbeenn..  HHooggyyaann  zzaajjlloottttaakk  eezzeekk
aa  ttaalláállkkoozzáássookk??

– Amikor kiderült, hogy Magyar-
országra látogat, rendszeresen jár-
tam hozzá.  Minden szerdán talál-
koztunk, mielõtt lement volna a térre

az általános kihallgatásra. A ma-
gánlakosztályának az ajtaja egy
könyvtárteremre nyílt, ott kellett vár-
nom rá. Az elsõ alkalommal bemu-
tatkoztam, hogy magyar jezsuita va-
gyok a Vatikáni Rádiónál…  Aztán a
munkatársaimmal átírtuk a Szent-
atya számára a magyar üdvözlõ szö-
vegeket úgy, ahogy egy lengyel ejte-
né, például az 's' helyett 'sz'-t írtunk,
és fordítva. Olykor az ékezetet hang-
súlynak értette, a hosszabb szavak-
kal is küszködött, de sokat gyakorolt.
Egyszer meg is kérdezte, haladt-e

valamit. Megnyugtattam, hogy ne
aggódjon, a magyar nyelv bizony
nagyon nehéz.

––  MMiirrõõll  bbeesszzééllggeetteetttt  sszzíívveesseenn??
– A beszélgetések során mindig

rátért a lengyel-magyar barátságra.
Nagyon jól ismerte a történelmünk
közös elemeit, szívesen beszélt a

szentjeinkrõl, Kingáról, Jolántáról.
Mint mondtam, 1991-ben gyakran
találkoztunk, minden héten men-
tem hozzá. A Vatikáni Rádió volt
francia munkatársával elõzõ évben
összeállítottuk a Missi címû képes
francia folyóirat Magyarországról
szóló különszámát. Nagyon jó ösz-
szeállítás volt a történelmünkrõl, az
egyházi helyzetrõl, képekkel illuszt-
rálva. Odaadtam neki ezt és a ma-
gyar költészet francia antológiájá-
nak a bevezetõjét is, Cs. Szabó
László írását. Nézte a Missit, elér-

keztünk 56-hoz. Nem tudta, hogy
az 1956-os események szimpátia-
tüntetésnek indultak, a lengyelekkel
való együttérzésünk kifejezésére, a
poznani eseményekhez kapcsolód-
va. Amikor aztán 1991. augusztus
20-án a püspökökkel ebédelt, és
rögtönzött beszédet mondott ola-
szul a lengyel-magyar barátságról,
elmondta azt is, amit tõlem hallott.
Mindig nagy szeretettel beszélt a
magyarokról.

––  EEzzeekk  aa  ttaalláállkkoozzáássookk  aazz  11999955--ööss
llááttooggaattáássaa  eellõõtttt  iiss  mmeeggiissmmééttllõõddtteekk??

– Akkor ugyan már hazatelepül-
tem, de éppen Rómában tartózkod-
tam a hungarológiai kongresszu-
son. Háromszor jött értem a vatiká-
ni autó és vitt ki Castel Gandolfóba.
Emlékszem: csütörtökre meghívott
ebédre, éppen aznap jött a Vatikán-
ba Jasszer Arafat. Mondtam is a pá-
pának, hogy láttam a palesztin veze-
tõ autóját, amint a Ciampinói repülõ-
térrõl Rómába tartott. A pápa azt vá-
laszolta, hogy õt most Sodano bíbo-
ros államtitkár fogadja. Büszkén
mondogattam: II. János Pál akkor
éppen velem ebédelt –  de persze en-
nek nyilván diplomáciai oka is volt… 

––  TTaalláállkkoozzootttt  IIII..  JJáánnooss  PPáállllaall  aakkkkoorr
iiss,,  aammiikkoorr  mmáárr  bbeetteegg  vvoolltt??

– Mivel 1992-ben hazatelepül-
tem, utolsó éveit csak innen figyel-
hettem. Csodáltam nagyon a türel-
mét, ahogyan viselte a betegséget, a
szenvedõ pápa látványa megrendítõ
volt. Szerintem fõleg azért lehet esz-
ményképe a hívõknek, mert így, a
szenvedõ Krisztussal vállalta az üd-
vözítõ keresztet.

JJeelleess  üünnnneepprree  kkéésszzüüll  iiddéénn  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt,,
hhiisszzeenn  nnéévvaaddóónnkkaatt,,  aa  lleeggeennddááss  IIII..  JJáánnooss  PPáálltt  áápprriilliiss  2277--éénn  sszzeennttttéé  aavvaatt--
jjáákk..  SSzzaabbóó  FFeerreenncc  jjeezzssuuiittaa  aattyyaa  2255  éévveenn  kkeerreesszzttüüll  vvoolltt  aa  VVaattiikkáánnii  RRááddiióó
mmaaggyyaarr  aaddáássáánnaakk  vveezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõjjee..  AA  lleeggeennddááss  lleennggyyeell  ppááppáávvaall  ttööbbbb--
sszzöörr  iiss  ttaalláállkkoozzootttt::  ttoollmmááccssaa  vvoolltt  aa  VVaattiikkáánnbbaa  éérrkkeezzõõ  mmaaggyyaarr  ppoolliittiikkaaii  vvee--
zzeettõõkknneekk,,  aazz  11999911--eess  ééss  aazz  11999955--ööss  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  llááttooggaattáásstt  mmeeggeellõõ--
zzõõeenn  õõ  sseeggíítteettttee  aa  ppááppáátt  aa  mmaaggyyaarr  kkiieejjttééss  eellssaajjááttííttáássáábbaann..  AA  sszzeennttttéé  aavvaa--
ttáássááhhoozz  kköözzeelleeddvvee,,  sszzeerrkkeesszzttõõssééggüünnkkkkeell  mmeeggoosszzttoottttaa  ééllmméénnyyeeiitt..

SSzzaabbóó  FFeerreenncc  jjeezzssuuiittaa  aattyyaa

Megyeszékhelyünkön 1564-tõl
tanítanak iskolai szintéren is a re-
formátusok. Az indulás óta eltelt
450 évet most ünnepli a helyi
egyházközség.

Varga Nándor lelkész elmon-
dása szerint, a feljegyzések azt
mutatják, hogy Tolnából mene-
kült ide egy oskola a török hó-
doltság idején, amikor egy iskolát
alapítani és fenntartani ugyan-
csak nagyon komoly feladatnak
számított. Most ennek a jubileum-

nak a méltó megünneplésére ké-
szül a presbitérium. Március 22-
én lesz a jubileumi gála a helyi
Katona József Színházban, állami
vezetõk részvételével. Másnap dr.
Szabó István püspök  igeszolgála-
ta gazdagítja az ünnepi Istentisz-
teletet.

Több kísérõ rendezvényre is ké-
szül a közösség: kiállítások, kiad-
ványok, hálaadó alkalmak, szak-
mai konferenciák sora vár majd
az érdeklõdõkre.

450 éve tanítanak Kecskeméten a reformátusok
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A Kecskeméti Kulturális és Kon-
ferencia Központban rendezett
ünnepélyes megnyitón  dr.
Zombor Gábor polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. Beszé-
dében hangsúlyozta, hogy a me-
gyeszékhely gazdag kulturális
életét 1986 óta minden évben ki-
tûnõen reprezentálja a Kecske-
méti Tavaszi Fesztivál, aminek
megszervezésébe és megrende-
zésébe a város kulturális intézmé-
nyei és mûvészeti mûhelyei min-
dig aktívan bekapcsolódnak.  

Dr. Zombor Gábor méltató
szavai után ifj. Gyergyádesz Lász-
ló mûvészettörténész mutatta be
a Kecskemét arcai címû tárlatot.
A kiállított 167 alkotást egy or-
szágos képzõmûvészeti pályázat
jóvoltából tárhatták ez alkalom-
mal közszemlére. A kulturális köz-
pont és a Kecskeméti Képzõmû-
vészek Közössége immár harma-
dik alkalommal meghirdetett pá-
lyázatának kiállításán sokszínû és
hiteles képet kaphatunk szeretett
városunk múltjáról és jelenérõl.
Szintén ezen a helyszínen nyílt
meg egy másik tárlat, amelyen
Ámos Imre grafikái engednek be-
pillantást a magyar zsidóság sor-
sába.

Egyébként a Kecskeméti Tava-
szi Fesztivál idei kiállításainak
mindegyike tartogat meglepetést:
interaktív tárlatvezetés, játékos
foglalkozás, hangverseny vagy
éppen városnézõ túra kapcsoló-
dik hozzájuk. A Nemzetközi Zo-

máncmûvészeti Alkotómûhelyben
a zománc anyagának újszerû fel-
használási lehetõségei tárulnak
elénk. A Ciróka Bábszínház ud-
varán Egy égbe nyíló kiállítás ké-
pei elevenednek meg, a
Szórakaténusz tárlatán jeles fõ-
urak és városunk neves személyi-
ségeinek gyermekportréi látha-
tók, a Kápolna Galéria a Zsolnay
eozin má-
zas kerá-
m i á k a t
m u t a t j a
be, a Népi
Iparmûvé-
szeti Gyûj-
t e m é n y -
ben Kiss
A n d r e a
( 1 9 4 8 -
2 0 1 2 )
kecskemé-
ti születésû
k e r a m i -
kusmûvész
figuráiból
és edé-
nyeibõl
l á t h a -
tunk vá-
l o g a -
tást. A
Bozsó Gyûjtemény Holland koc-
kája kilenc nemzetközileg is is-
mert és elismert mûvész munkáját
tárja elénk.

A Kecskeméti Kulturális Köz-
pontban a Ciróka Bábszínház és
a Kecskeméti Szimfonikus Zene-

kar már a megnyitás napján el-
kápráztatta a közönséget külön-
leges közös elõadásával, bemu-
tatva Muszorgszkij-Ravel: Egy ki-

állítás képei
címû mûvét. A
komolyzene
kedvelõinek
további cse-
mege a ma-
gyar zene
klasszikusait
b e m u t a t ó
hangverseny a
Kodály Intézet-
ben, Rohmann
Ditta gordon-
kaestje a Ko-
dály Iskolá-
ban, ugyanitt
a klarinét és
fuvola találko-
zása Dratsay
Ákos és
Maczák János
koncertjén, a
Cantus Nobilis

Mendelssohn és Liszt estje az Evan-
gélikus templomban. Ám az igazi
nagy szenzációt a világhírû Buda-
pesti Fesztiválzenekar szolgáltatja,
akik Finghin Collins ír zongoramû-
vésszel vendégszerepelnek váro-
sunkban a fesztivál zárónapján.

A Kecskemét Táncegyüttes kö-
vetve az elõzõ évek sorozatát Két
együttes egy színpadon címmel a
Kalocsai Liszt Ferenc AMI-t látja
vendégül március 22-én, bemutat-
va legújabb, Erdélyi antológia cí-
mû mûsorukat. Az estét táncházzal
zárják.

A gyermekeket és az ifjúságot
sok színes, érdekes programmal
várja a fesztivál. Folytatódik a Ka-
tona József Könyvtár irodalmi já-
téksorozata és a Kecskeméti Ifjúsá-
gi Otthon gyermekmûvészeti ren-
dezvénysorozata Kecskemét kin-
csei címmel. A Ciróka Bábszínház-
ban Vitéz László, Okker és Türkiz,
valamint Fabók Marcsi várja a leg-
kisebbeket.

A hagyományosnak mondható
Bohém Fesztivál, a Kecskemét
Fringe, a Szín-tár, a Világzenei
Együttlét minden évben megújuló
programjai évrõl évre színesítik a
tavaszi fesztivált.

A fesztivál teljes ideje alatt a fõ-
téren kézmûves, népmûvészeti és
gasztronómiai kirakodóvásár várja
az érdeklõdõket.

IInnffoorrmmáácciióó,,  jjeeggyyvváássáárrllááss:: Kecs-
keméti Kulturális és Konferencia
Központ, 6000 Kecskemét Deák
Ferenc tér 1. 76/503-880. Rész-
letes program: www.efmk.hu

A művészetek  sokszínű seregszemléje
MMeeggnnyyíílltt  aa  2299..  KKeeccsskkeemmééttii  TTaavvaasszzii  FFeesszzttiivvááll..  AAzz  iiddéénn  mmiinnddeenn  kkoorráábbbbii--
nnááll  ggaazzddaaggaabbbbnnaakk,,  sszzíínneesseebbbbnneekk  ííggéérrkkeezziikk  aa  vváárrooss  eeggyyiikk  lleeggrrééggeebbbbii
kkuullttuurráálliiss  sseerreeggsszzeemmllééjjee,,  hhiisszzeenn  1166  hheellyysszzíínneenn  kköözzeell  110000  kkuullttuurráálliiss  eessee--
mméénnyy  vváárrjjaa  aazz  éérrddeekkllõõddõõkkeett  ttiizzeennnnyyoollcc  nnaappoonn  áátt..

AAzz  oorrsszzáággooss  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  ppáállyyáázzaattoonn  mmáá--
ssooddiikk  ddííjjaatt  nnyyeerrtt  eell  AA..  VVaarrggaa  IImmrree  hhíírrööss  vváárroo--

ssii  ffeessttõõmmûûvvéésszz  ffeellvvéétteellüünnkköönn  lláátthhaattóó,,
VVíízzmmûûddoommbboonn  iinnnneenn  ééss  ttúúll  ccíímmûû  aallkkoottáássaa

Március 21-én 15 óra idõszaki
kiállítás nyílik a kecskeméti
Népi Iparmûvészeti Gyûjte-
ményben Kiss Andrea kerami-
kus figurális munkáiból és
edényeibõl.

Kiss Andrea (1948-2012) az
alföldi mûvészet központjában,
Kecskeméten született. Érettségi
után Mezõtúron, a híres alföldi

fazekas központban tanult
olyan népmûvész mesterektõl,
akik még az eredeti formákat
adták át tanítványaiknak. Edé-
nyei megmunkálásakor az õsi
tradíciókra támaszkodott, tiszta
forrásból merített. Akár a régi
mesterek, hagyományos faze-
kaskorongon és csak kézzel
dolgozott. Munkáival a gazdag

magyar népmûvészeti hagyo-
mányokat és különbözõ tájegy-
ségek mintáit, formakincsét je-
lenítette meg a mai ember szá-
mára. 

A Népmûvészet Mesterének
kiállítását Lakatos Aranka kera-
mikus nyitja meg, köszöntõt
Mák Kornél, Kecskemét alpol-
gármestere mond.

Kiss Andrea keramikus kiállítása
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Széchenyi Kártya Program

Minden eddiginél alacsonyabb kamatok

Több kormányzati intézkedés
történt az elmúlt években, amelyek
ésszerûek, hosszú távon kifizetõd-
nek, de pillanatnyi megtorpanást
okoztak a gazdaság különbözõ
szektoraiban. A devizahitelek be-
fagyasztása például elodázhatat-
lan lépés volt, viszont leállította a
lakáspiacot. Az önkormányzatok
hitelfelvételeinek korlátozása vagy
befagyasztása ugyancsak jelentõs
intézkedés volt a jövõt tekintve,
ugyanakkor lassította a település-
fejlesztéseket, beruházásokat, s ez
rövidtávon ugyancsak kihatással
van a gazdaságunkra – tudtuk
meg egyebek mellett abból az elõ-
adásból, amit Dr. Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke tartott a KAVOSZ Zrt.
országjáró sorozatának megyei
rendezvényén. – Az elmúlt évek
kormányzati intézkedéseinek kö-
szönhetõen, ma már szembetûnõ-
en csökken az eladósodás, növek-
szenek a megtakarítások és bõvül
a fogyasztás. Jelentõs szerepük
volt ebben a strukturális reformok-
nak. A munkaerõpiacon az egy-
kulcsos adó bevezetése, a nyugdíj-
rendszer átalakítása, az állami
szférában, a közigazgatásban dol-
gozók létszámának jelentõs csök-
kentése, az oktatási rendszer át-
szervezése, a versenyszabályozás
és az energiapolitika terén tett fon-
tos lépések a makrogazdaság te-
kintetében mindenképpen ered-
ményesebb jövõt ígérnek. 

Krisán László, a KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatója a rendezvényen

elmondta, hogy a Széchenyi Kár-
tya Program keretein belül kihelye-
zett hitelek összege mára megha-
ladja az 1280 milliárd forintot. A
hiteligénylések száma megközelíti
270 ezret, és eddig mintegy 200
ezer hitelügylet jött létre. Bács-Kis-
kunban a befogadott igénylések
száma 18 ezer, s a kihelyezett hite-
lek összege meghaladja a 97 mil-
liárd forintot.

A hazai mikro-, kis- és közép-
vállalkozások finanszírozási lehe-
tõségeinek javítására létrehozott

program keretein belül hat külön-
bözõ hiteltermék közül választhat-
ják ki a vállalkozások a számukra
megfelelõ konstrukciót. Az igé-
nyelhetõ hitelek egymásra épül-
nek, és akár egyidejûleg, egyszer-
re is felhasználhatóak. A máig leg-
népszerûbb konstrukció, a Széche-
nyi Kártya „klasszik” szabadon fel-
használható folyószámlahitel a –
már legalább egy éve mûködõ –
vállalkozások átmeneti pénzügyi
gondjainak megoldására szolgál.

Az igénylõk három hét alatt akár
25 millió forint összegû szabadon
felhasználható hitelhez juthatnak,
gyors és egyszerûsített hitelbírála-
tot követõen, csökkentett admi-
nisztrációval. A folyószámlahitel
jelenlegi évi nettó kamata 5,7%.
Ugyanekkora a kamata a Széche-
nyi Forgóeszközhitelnek – akár 3
éves futamidõvel –, ami egymillió-
tól maximum 25 millió forint ösz-
szegû lehet.

A Kormány évi 5 százalékpont
kamattámogatást biztosít a Szé-
chenyi Beruházási Hitel, az uniós

pályázatokhoz igényelhetõ Széc-
henyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a
Széchenyi Támogatást Megelõle-
gezõ Hitel teljes összegéhez, az
adott ügylet futamidejének elsõ
három évére. A kedvezõ költsé-
geknek, valamint a rugalmasabb
feltételeknek köszönhetõen a Szé-
chenyi Beruházási Hitel az egyik
legkedvezõbb kondíciójú forrás a
piacon, ami jó alternatívát kínál a
kisebb cégek számára. Ezzel in-
gatlan megvásárlása, építése, fej-

lesztése, valamint nemcsak új, ha-
nem használt gépek beszerzése is
finanszírozható. A konstrukció 20
százalék önerõvel, 1-50 millió fo-
rint összegben, maximum 10 éves
futamidõre igényelhetõ, akár 2
éves türelmi idõvel. A Széchenyi
Beruházási és a Széchenyi Önerõ
Kiegészítõ hitelek jelenlegi évi net-
tó ügyleti kamata 2,2%, a Széche-
nyi Támogatást megelõlegezõ hi-
tel évi nettó kamata jelenleg 1,7%.

A KAVOSZ Zrt. megyei rendez-
vényén az is elhangzott, hogy még
olcsóbb lett az Agrár Széchenyi
Kártya is, amelyhez a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium 4% kamattámo-
gatást nyújt. Az agrárium igényei-
re szabott egyedülálló hitelkonst-
rukciót a mezõgazdasági termé-
kek elõállításával, feldolgozásával
és forgalmazásával, erdõ-, vad- és
halgazdálkodással foglalkozó me-
zõgazdasági õstermelõk, családi
gazdálkodók, egyéni vállalkozók,
illetve társas vállalkozásként mû-
ködõ kis- és középvállalkozások
vehetik igénybe. A konstrukció évi
nettó kamata jelenleg 2,7%. Az
egy, kettõ vagy három éves lejára-
tú folyószámlahitel keretösszege
minimum 500 ezer forint, felsõ
határa 25 millió forint.

A Széchenyi Kártya Program hi-
telei a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és
a területi kereskedelmi és iparka-
marák irodáiban igényelhetõk
országszerte, mintegy 300 he-
lyen, ahol az ügyfelek teljes körû
információt kapnak az igénylés
feltételeirõl és a benyújtandó do-
kumentumokról. 

KKééttssééggtteelleenn,,  hhooggyy  nnaappjjaaiinnkk  lleeggssiikkeerreesseebbbb  vváállllaallkkoozzóóii  ffiinnaannsszzíírroozzáássii
mmeeggoollddáássaa  aa  ((MMaaggyyaarr  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  IIppaarrkkaammaarraa,,  iilllleettvvee  aa  VVáállllaallkkoo--
zzóókk  OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettssééggee  áállttaall  llééttrreehhoozzootttt))  KKAAVVOOSSZZ  ZZrrtt..  áállttaall  iirráánnyyííttootttt,,
mmaa  mmáárr  1111  hhiitteelliinnttéézzeettnnééll  ffoorrggaallmmaazzootttt  SSzzéécchheennyyii  KKáárrttyyaa  PPrrooggrraamm..  HHii--
sszzeenn  aa  jjeeggyybbaannkkii  aallaappkkaammaatt  jjeelleennttõõss  ccssöökkkkeennééssee  ééss  aazz  áállllaamm  áállttaall  nnyyúújj--
ttootttt  ttáámmooggaattáássookk  kköövveettkkeezzttéébbeenn,,  aa  pprrooggrraamm  kkeerreetteeiinn  bbeellüüll  iiggéénnyyeellhheettõõ
hhiitteellkkoonnssttrruukkcciióókk  mmiinnddeenn  eeddddiiggiinnééll  aallaaccssoonnyyaabbbb  kkaammaattookkkkaall  éérrhheettõõkk  eell
aa  vváállllaallkkoozzáássookk  sszzáámmáárraa..  AAzz  oollccssóó  hhiitteelleekk  lleehheettõõvvéé  tteesszziikk  --  aa  nnaappii  lliikkvvii--
ddiittáássii  pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássáánn  ttúúll  --  aa  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  mmiiaatttt  eellhhaallaasszz--
ttootttt  bbeerruuhháázzáássookk  eelliinnddííttáássáátt,,  aa  ggééppeekk,,  eesszzkköözzöökk  kkoorrsszzeerrûûssííttéésséétt,,  vvaallaa--
mmiinntt  ttoovváábbbb  nnöövveelliikk  aazz  uunniióóss  ppáállyyáázzaattookkoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  eessééllyyeeiitt..  ––
EEggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  eezzeekkeett  iiss  mmeeggttuuddhhaattttáákk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk  aa  mmiinnaapp,,  aa  BBááccss--
KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  IIppaarrkkaammaarraa  sszzéékkhháázzáábbaann  rreennddeezzeetttt
sszzaakkmmaaii  ttaalláállkkoozzóónn,,  GGaaááll  JJóózzsseeff  mmeeggyyeeii  eellnnöökk  kköösszzöönnttõõ  sszzaavvaaii  uuttáánn..
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KKéérrjjüükk  sseeggííttssééggéétt::
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez

– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

„... nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
A Szenteste Alapítvány tevékenysége:

� Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös programok szervezése
� Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása
� Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.

Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány, Kecskemét, Margaréta u. 13.

Adószám: 18347982-1-03 Bankszámlaszám: 52400078-10016044

„Az idõ igaz, / S eldönti, ami nem
az” – Petõfi Sándor írta ezeket a so-
rokat 1846 tavaszán, Voltak fejedel-
mek... címû versében. Mint mindig,
ezúttal is pontosan fogalmazott. Ez az
idézet mottója is lehetne a kecskemé-
ti BBoorrzzáákk  TTiibboorr  PP..  SS..  ––  TTiittkkookk  aa  bbaarr--
gguuzziinnii  ccssoonnttvváázz körül címû könyvé-
nek, melyet az elsõ kritikák az „utób-
bi idõk legigazibb és egyben legszo-
morúbb" oknyomozó olvasmányának
neveznek. Nem véletlenül, hiszen az
egész magyarságot érintõ és érdeklõ
témáról van szó: mégpedig lánglelkû
költõnk lehetséges szibériai életérõl
és testereklyéinek felkutatásáról.

Negyedszázaddal ezelõtt, 1989.
július 17-én a szibériai Barguzinban
elõkerült egy európai ember csontvá-
za, amelynek jellegzetességei hu-
szonöt ponton megegyeznek Petõfi
Sándor testi jegyeivel. Szenzációként
robbant a hír, amit érzelmektõl túlfû-
tött viták, szakmainak vélt primitív vá-
daskodások követtek. Hogyan
„csempészték ki” a csontvázat

Moszkvából, miként „varázsolták”
nõvé Amerikában, miért akarták
„megsemmisíteni” a maradványo-
kat – számos botrány övezte a Pe-
tõfi-ügyet, ami végül tudományos
és politikai csatározások áldozatá-
vá vált. Ebben a könyvben a szerzõ
– aki újságíróként maga is tagja
volt az expedíciónak – felsorakoz-
tatja a létezõ szibériai legendákat,
a hadifogolykérdés tényeit, és fel-
tárja a barguzini csontváz körüli
rejtélyeket, melyek valóságos kri-
mivé állnak össze.

Az exkluzív kivitelezésû, tipográ-
fiailag is különleges könyvet
Borzák Márton tervezte. Az 500 ol-
dalas kötethez mellékelt UV-lám-
pával a képekre világítva még több
titok válik olvashatóvá. Érdemes
felkeresni a www.petofititok.hu
honlapot is, a kiadványhoz kap-
csolódó hírek és információk pedig
a www.facebook.com/petofititok
oldalon követhetõk. (BT-Press Ki-
adó)

Petőfi nyomában – Szibériában

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL TÁJÉKOZÓDJON KIRENDELTSÉGEKNÉL.
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!

Kiemelt megtakarítási
kamatok, hozamok:

Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM  3,20%
Fél  évre lekötött betét éves kamata és EBKM 3,10%
7  napos lekötött betét éves kamata és EBKM  3,00%
Feltételek: 

Leköthetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori 
jegybanki alapkamat +0,50% ill. 0,40% ill. 0,30%.

7  napos lekötött betét éves kamata és EBKM 2,85%
Feltételek: 

Leköthetõ legkisebb összeg: 5.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori 
jegybanki alapkamat +0,15%. 

Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM 3,10%
Fél  évre lekötött betét éves kamata és EBKM 3,00%
Feltételek: 

Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori
jegybanki alapkamat +0,40% ill. 0,30 %.

Színvonalas kamatok 1,3,4,7,12 havi lekötésekre bankszámlán és
betétkönyvben.

Változatlanul alapdíj nélküli számlavezetés.
NetB@nk (internetbank) vagy Electra 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,
NHP-KKV hitelek. Teljes körû lakossági és vállalkozói finanszírozás.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
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A Kommunista Diktatúrák Áldo-
zatainak Emléknapján a kecske-
méti Porta Egyesület, a Boldog
Karol Wojtyla Barátság Központ
és a Ferences Imaközösség kö-
zös megemlékezést tartott.  Az
egykori kecskeméti ferences
rendházfõnök, vértanú, kínai
misszionárius, Páter Károlyi Ber-
nát emléke elõtt tisztelegtek, aki
a helyi zsidóságot próbálta

megmenteni az 1940-es évek-
ben. A kommunista diktatúra
embertelenségei ellen emelte fel
a szavát, ezért üldöztetésnek
volt kitéve.

Bernát atya emberfeletti tettei-
nek tiszteletére, 2011-ben meg-
kezdõdött a boldoggá avatási el-
járása hat másik társával együtt,
tavaly pedig a szentté avatási el-
járást is elindították az összegyûj-

tött dokumentumok, emlékek
alapján. Az emléknapon szent-
misét celebrált Bárkányi Ernõ
templomigazgató, majd a Bará-
tok Temploma mellett, Bernát
atya emlékkövénél és fájánál
gyûlt össze a hívõ közösség kö-
zös imádságra, tiszteletadásra. A
megemlékezés a Piarista Gimná-
zium kórusának énekével kezdõ-

dött, majd Váry Károly színmû-
vész Illyés Gyula Egy mondat a
zsarnokságról címû versét sza-
valta el. A megjelenteket dr.
Zombor Gábor polgármester,
Farkas P. József és Bárkányi Ernõ
templomigazgató köszöntötte.

A közös imádság és koszorú-
zás után az atya tiszteletére gyer-
tyát gyújtott minden megjelent.

Tisztelgés Bernát atya emlékének

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 9-tõl 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

30 éve tulajdonos a Tisza−parti
Termálfürdőben a Szabó család.
Jubileumi akciók, meglepetések

egész évben! 
KÖVESSEN BENNÜNKET WEBOLDALUNKON ÉS A FACEBOOKON,

JÁTSSZON ÉS NYERJEN! www.thermaltiszapart.hu
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Tíz hónapig Kecskeméten készült
a Loulou titka címû egész estés
rajzfilm. Az Éric Omond és
Grégoire Solotareff rendezte al-
kotást a Prima Linea Productions
párizsi stúdió gyártotta, amely a
kecskeméti rajzfilmstúdiót kérte
fel 27 percnyi tervezés, karakter-
animáció és kifestés elkészítésére.
Kecskeméten 48 szakember dol-

gozott 10 hónapon keresztül ezen
a produkción, mely a napokban,
a César-díjak átadásán a legjobb
animációs filmnek járó elismerést
kapta.

A francia stúdió elégedettségét
jelzi, hogy a Loulou titka befeje-
zése után most egy újabb egész
estés rajzjátékfilm gyártásában is
a kecskemétiek közremûködését

kérték. A produkció háromnegyed
része, mintegy 65 perc Kecskemé-
ten fog elkészülni, amit a Balázs
Béla-díjas rendezõ, Nagy Lajos
irányít, Vécsy Veronika gyártásve-
zetõ közremûködésével.

– Ez már a második együttmû-
ködésünk a stúdióval, és ami ör-
vendetes, hogy az európai stúdi-
ók viszik a jó hírünket, egymás-

nak javasolják a Kecskemétfilmet
– nyilatkozta az MNO Kultúr-
grundnak MMiikkuullááss  FFeerreenncc, a
Kecskemétfilm vezetõje.

A Loulou titka címû díjnyertes
rajzfilm egyébként egy farkas és
egy nyúl barátságáról szól, akik a
nyulak országában élnek béké-
sen. De Loulou, aki végig árvá-
nak hitte magát, egy nap meg-
tudja, hogy az anyukája él. A két
barát felkerekedik, és elindul a
farkasok országába, hogy meg-
keressék a kis farkas édesany-
ját… – A film cselekményének el-
képzelt helyszíneit a francia táj ih-
lette. A happyenddel végzõdõ
történet reményt ad arra, hogy a
mindenkori gonosz elõbb-utóbb
elnyeri méltó büntetését, és a
gyenge jók, ha összefognak ké-
pesek legyõzni az erõsebbnek tû-
nõ rosszat. 

Kecskeméten is rajzolták

César−díjas animációs alkotás

Könyvajánló
MMaaggyyaarr  zzssoollttáárrookk – Dr. Bábel Ba-
lázs, Kalocsa-Kecskemét érseké-
nek hatvanadik születésnapjára
jelent meg egy reprezentatív kötet,
ami 150 verset kínál a fõpap vá-
logatásában. Olyan alkotások
ezek, amelyek hatással voltak
gondolkodására, lelki fejlõdésé-
re. Az keménytáblás, nagyméretû
kiadványt Bodri Ferenc grafikái
gazdagítják. Ára: 3500 Ft.
KKeeccsskkeemméétt  ééss  aa  kköörrnnyyéékk  nneevveezzee--
tteessssééggeeii – A reprezentatív fotóal-
bum angol, német és magyar

nyelven, több mint száz színes fo-
tóval, amely bemutatja a hírös vá-
ros szép épületeit, rendezvényeit,
múzeális és kulturális értékeit, ter-
mészeti kincseit. Ára: 2200 Ft.
AA  kkiiaaddvváánnyyookk  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  aa
WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  ((KKeeccsskkeemméétt,,
EEggrreessssyy  uuttccaa  55..))  2200%%  kkeeddvveezz--
mméénnnnyyeell..  TTeell..::  7766//550055--004411,,  
ee--mmaaiill::  ttiittkkaarrssaagg@@cciivviillnnaapplloo..hhuu

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

A családi vállalkozásként mûködõ
lajosmizsei Liza Aqua &
Conference Hotel tulajdonosai
(Ujhelyi Sándor és felesége) azt
vallják: egyetlen társadalom sem
nélkülözheti a karitatív szervezetek
munkáját. Mert a betegek mindig

rá lesznek szorulva mások segítsé-
gére, s ilyenkor az életerõs, tevõ-
képes embertársaiknak emberi
kötelességük a gyengék felkarolá-
sa. A napokban ismét finom
ebéddel lepték meg a hotel mun-
katársai a Wojtyla Ház gondozott-
jait, ahol fenti felvételünk készült.

Ugyanakkor egy másik lajosmizsei
támogató, a kiváló minõségû
„Emese” és Zafír ásványvizeirõl
közismert Magyarvíz Kft. ügyve-
zetõ igazgatója, Gulyás Miklós
is megajándékozta termékeikkel
a Wojtyla Házhoz kötõdõ sze-

gény családokat. Nem sokkal
késõbb érkezett egy harmadik
vállalkozó, a Mizsetáp Kft. – és
a Hírös Baromfi Kft. – tulajdo-
nosa, Kollár Csaba, akit ugyan-
csak régi, segítõ barátként kö-
szönt mindig az intézmény sors-
közössége.   

Mizsei támogatók

KIADÓ szépen felújított,
FÖLDSZINTI, EGYSZOBÁS
ÖSSZKOMFORTOS LAKÁS
Kecskeméten, az Árpád kör-
úton, hosszabb távra. Érdek-
lõdni: 0620/9626-279
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A kecskeméti Free Line Kft.  tulaj-
donosáról, a Podmaniczky-díjas
mûemlékvédelmi szakmérnökrõl,
Király Józsefrõl köztudott, hogy
több civil megmozdulás aktív köz-
remûködõje. Többek között a
Kecskeméti Városszépítõ Egyesü-
let elnöke. Ugyanakkor városi
képviselõként, a szocialisták me-
gyei és kecskeméti elnökeként,
mûvészetpártolóként, sporttámo-
gatóként is közismert.  

Király József gyakori látogatója
a szegény családok étkeztetését
felvállaló kecskeméti Wojtyla
Háznak, ahol rendszeresen meg-

vendégeli a gondozottakat meleg
ebéddel.

– Megdöbbentõ, hogy milyen
méreteket ölt a szegénység – nyi-
latkozta lapunknak, s az elõzõ
évekhez hasonlóan, most is me-
legétel-osztást szervezett a
széchenyivárosi kispiacon, a
Rávágy téren és a Mûkertváros-
ban a januári, illetve a februári
hétvégéken. Egy ilyen alkalommal
készült a mellékelt felvételünk.

Hideg napok – meleg ételek

Karitatív körökben gyakran
emlegetik Kecskeméten RReehháákk
RRóóbbeerrtt nevét az utóbbi években,
hiszen régóta szívesen áldoz a
szegények megsegítésére. Volt,
amikor a karácsonyi ünnepkör
idején, a fõtéri szeretet sátor-
ban másfél hónapon át támo-
gatta az ingyen ebéd osztását,
hogy naponta háromszázan jól-
lakhassanak. De szoros kap-
csolat fûzi Rehák Róbertet a ne-
héz sorsú családok étkeztetését
felvállaló Wojtyla Házhoz is,
ahol minden hónapban vendé-
gül látja a gondozottakat.

A kecskeméti születésû – és
városunkhoz máig ezer szállal
kötõdõ –, Budapesten dolgozó,
innovációval foglalkozó szak-
ember lapunknak elmondta,
hogy a szegények segítése szá-
mára lelkiismereti kérdés, és
nem kampányszerû megmozdu-
lás. Mert az emberek nem csak

ünnepnapokon éhesek. A
Wojtyla Házat remek intézmény-
nek tartja, ahol a legtöbb eset-
ben közvetlen élmény lehet a se-
gítség. Hiszen aki alapanyago-
kat (húst, tésztát, zöldségeket,

gyümölcsöket stb.) ajándékoz,
az a helyszínen – vagy valame-
lyik étteremben – meg is fõzheti-
fõzetheti belõlük az ebédet, il-
letve részt vehet annak kiosztá-
sában. Vagyis itt szemmel követ-

hetõ, hogy a támogatást való-
ban arra a célra fordítják, amire
kapják.

Rehák Róberttõl azt is meg-
tudtuk, hogy gyermekkorában a
családja nem tartozott a módo-
sabbak közé, mégis felejthetet-
lenek számára azok az évek.
Örül, hogy segíthet, s reméli,
mind többen követik példáját,
szívügyüknek tekintve elesett
embertársaink sorsát, akik sok
esetben önhibájukon kívül ke-
rültek nagyon sanyarú helyzet-
be. Különösen fontosnak tartja,
hogy a Wojtyla Házban megfe-
lelõ lelki támogatást is kapnak
a gondozottak. Mert a feléjük
nyújtott segítõ kezek, illetve a
folyamatos, személyes kapcso-
lattartásban és példamutatás-
ban rejlõ lehetõségek azok,
amik visszaadhatják az elesett
emberek önbecsülését, reményt
mutatva a holnapok felé.

Segítő kezek az elesetteknek

EEbbééddoosszzttááss  RReehháákk  RRóóbbeerrtttteell  aa  ffõõttéérrii  sszzeerreetteettssááttoorrbbaann  

A Gong Rádió ügyvezetõ igazga-
tója, TTõõzzsséérr  JJuuddiitt és kollégái látták
vendégül ismét a közelmúltban a
Wojtyla Ház gondozottjait. 

Ezen a napon az intézmény
vendége volt még ddrr..  ZZoommbboorr
GGáábboorr, Kecskemét polgármestere
is, aki mint alapító jött el érdek-
lõdni, mi is újság a wojtylás sors-
közösséggel. 

A közös ima után Tõzsér Judit
és dr. Zombor Gábor segédkezett
kiosztani az ebédet az gondozot-
taknak. 

Közösen a nemes ügyért



2014. március1100 www.civilnaplo.hu

Boldog Karol Wojtyla Atyánk 
kecskeméti háza 

a szegényeket szolgálja.

Kecskemét, Wojtyla tér 1. 
Bankszámlaszám: 
52400078-17039273

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Kérjük, juttassanak a Karol Wojtyla Barátság Központ szegényeinek, gondozottainak 

tartós élelmiszert, konzervet, tésztát, süteményt, gyümölcsöt, vitaminokat, ruhanemût! 
Az adományokat a Wojtyla Háznál (Wojtyla tér 1.) 

lehet leadni, nyitva tartás szerint 8-tól 16 óráig.
Érdeklõdni a 06-76/505-041-es telefonszámon lehet.
Az önzés megöli az életet, az áldozat gazdaggá teszi!

Csodás erdei környezetben ren-
dezte meg idei március 15-i ün-
nepségét is a Kiskunsági Erdé-
szeti és Faipari Zrt., a  Szabad-
ságharc 1848-1849 Alapítvány-

nyal karöltve. A KEFAG hagyo-
mányos Nyíri erdei megemléke-
zésén SSuullyyookk  FFeerreenncc vezérigazga-
tó (jobb oldali kép) köszöntötte a
Hetényegyházán összesereglett

érdeklõdõk sokadalmát. Az ünne-
pi beszédek és a diákok színes
mûsora után ismét nagyszabású
kosztümös bemutatókat láthattak
a résztvevõk: A Bács Megyei Hu-
szár Bandérium és Tüzérség, illet-
ve a Kiskun Huszár és Honvéd
Hagyományõrzõ Egyesület puska-
ropogástól, ágyúdörgéstõl han-
gos, látványos csatajeleneteinek
tapsolhatott ez alkalommal is a
nagyérdemû.    

Az ingyenes rendezvényen a
Tûzön-Vízen Át Egyesület néptán-
cosai is kitettek magukért, kedvet
teremtve a közönségnek az ün-
nepséget záró táncházi mulat-
sághoz. 

Ünnepeltünk, emlékeztünk, szórakoztunk
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ÁGNES HOTEL, HÉVÍZ
Telefon: 06-83/340-450 Fax: 06-83/343-218

agneshotel.heviz@gmail.com; www.agneshotel.hu

Akciós napok 2 fõ, 3 nap, 2 éjszaka 35.600 Ft.
(+ IFA 450 Ft/fõ/éj)

Érvényes: 2014. április 30.-ig (kivéve húsvét)

– szállás kétágyas szobában vagy stúdió
apartmanban

– bõséges villásreggeli,
– korlátlan wellness részleg használat,

fürdõköpeny használat
– ingyenes zárt parkoló,
– ingyenes Wi-Fi használattal

(az étteremben)
– Aquafitness hétfõn és csütörtökön 

18:00-18:55-ig
– Kozmetikai és wellness kezelésekbõl 10%

kedvezményt biztosítunk

Húsvét – 3 éjszaka szállás kétágyas
szobában vagy stúdió apartmanban

39.900 Ft/fõ + IFA 450 Ft/fõ/éj 
– kétágyas elhelyezésnél

55.800 Ft/fõ + IFA 450 Ft./fõ/éj 
– egyágyas elhelyezésnél

– bõséges villásreggeli
– menüsoros vacsora egy közeli étteremben

(2 fogásos, ital nélkül )
– korlátlan wellness részleg használat,

fürdõköpeny használat
– fejenként egy 30 perces masszázs
– ingyenes zárt parkoló
– ingyenes WI-FI használat a szobákban is
– a kozmetikai kezelésekbõl 

10% kedvezményt biztosítunk

A nanbudo harcmûvészet alapí-
tómestere, Doshu-Soke Yoshinao
Nanbu vezetésével rendezte meg
a közelmúltban a Free Line SE és
a Magyar Nanbudo Szövetség az
idei nemzetközi edzõtáborát

Kec s kemé -
ten. A ren-
dezvényre a
hazai nanbu-
dokák mellett
H o r v á t o r -
s z á g b ó l ,
Szlovéniából,
Bosznia-Her-
cegovinából,
v a l a m i n t
Norvégiából
is érkeztek
h a r c m û v é -
szek. Az ala-
pítómester a
sikerrel zárult
szeminárium
végén több
magyar ver-
senyzõt is
elõléptetet t

magas szintû technikai tudásuk
és a nanbudo melletti elkötele-
zettségük alapján. Felvételünkön
a házigazda egyesület és a
Nanbudo Világszövetség elnöke,
Király József látható.

Nanbudós tábor

Steimetz Györgyné, a Mátyás Ki-
rály Gyógyszertár vezetõje (felvé-
telünkön balról a második), alapí-
tása óta rendszeres adományozó-
ja a Wojtyla Háznak. Legutóbb
névnapja alkalmából látogatott el
a szegény családok segítését fel-

vállaló intézménybe, ahol a támo-
gatásával megvásárolt nyers-
anyagokból Bojtor Tibor kiskun-
félegyházi királyi fõszakács fõzött
fejedelmi ebédet. Ildikó aszszony
a közös ima után ételt osztott a
wojtylás sorsközösségnek.

A sorsközösség 
régi támogatója
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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

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
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Hotel Három Gúnár

A sokszínű vendéglátás fellegvára

A kényelem és a kényeztetés is kö-
zéppontba került: az épület alag-
sorában kialakított wellness-
szigeten jaccuzzi, gyerekpancsoló,
finn- és infraszauna, gõzkabin
várja a vendégeket. Ennek kö-
szönhetõen, immár egy épületen
belül nyílik lehetõség továbbkép-
zések, tréningek megrendezésére
– kikapcsolódási lehetõségekkel.
Színes programajánlat várja a
családi és vállalati rendezvények
lebonyolítóit is.

A gasztronómia terén ugyan-
csak komoly elõrelépések történ-
tek. A korábbi étterem helyén egy
új, modern vendéglátóegység
épült hangulatos bárhelyiséggel,
tágas nyári terasszal, ahol a szál-
lóvendégek mellett családok, ba-
ráti társaságok, üzletemberek
meghitt hangulatban élvezhetik a
kiváló ízeket.

A Club Bellagio már nem csak
a fiatalok kedvelt sörözõje – bili-
árddal, darts-gépekkel és csocsó-
val várja vendégeit –, hanem min-
den korosztályé, hiszen igen ked-

vezõ áron, gazdag választékkal
kínálnak itt remek menüket: há-
romféle levesbõl és hatféle fõétel-
bõl lehet választani ebédet mun-
kanapokon a Club Bellagioban,
mindössze 990 forintért. Az ebé-
dek (11.30-tól 13.30-ig) népsze-
rûsége adta az ötletet, hogy napi

vacsora menüt is kínáljanak 18 és
22 óra között ezentúl, amikor há-
romféle elõételbõl, öt-hatféle fõ-
ételbõl és kétféle desszertbõl is le-
het választani (1290 forintért). –

Errõl az újdonságról a napokban
VVaarrggaa  IIlloonnaa, a Hotel Három Gú-
nár nemrég kinevezett értékesítési
igazgatója tájékoztatta lapunkat
(akirõl egyébként azt is megtud-
tuk, hogy nagyszerû kihívásnak
tartja új munkakörét).

– Négyféle szobát kínálunk
szállóvendégeinknek, és többfé-
le hasznos idõtöltést. Ez utóbbit
illetõen városunk nevezetessé-
geire koncentrálunk, együttmû-
ködve több helyi intézménnyel
az élményfürdõtõl a vadas-
parkig, a múzeumoktól a szállo-
dánkkal szomszédos színházig.
Nem beszélve Kecskemét ha-
gyományos, nagyszabású ren-
dezvényeirõl, amilyen például a
most zajló Tavaszi Fesztivál –
nyilatkozta az új értékesítési
igazgató. – A szálloda életében
a rendezvényturizmus eddig is
meghatározó volt a 400 fõs
Rendezvényházunknak köszön-
hetõen, ahol egyre gyakrabban
kínálunk saját szervezésû prog-
ramokat. Itt legközelebb, a le-
gendás Old Boys zenekar ad ta-
vaszköszöntõ koncertet, március
22-én, szombaton 19 órától. 

IIssmmeerreetteess,,  hhooggyy  KKeeccsskkeemméétt  mmeesssszzee  ffööllddöönn  hhíírreess  vveennddééggllááttóó  kkoommpplleexxuu--
mmaa,,  aa  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  ééss  RReennddeezzvvéénnyyhháázz  nnééhháánnyy  éévvee  jjeelleennttõõss  áátt--
aallaakkííttáássoonn,,  bbõõvvííttéésseenn  mmeenntt  kkeerreesszzttüüll  eeggyy  ffiiaattaalloossaabbbb,,  lleennddüülleetteesseebbbb
iirráánnyyvvoonnaall  mmeennttéénn..  AAzz  iimmmmáárr  nnééggyyccssiillllaaggooss,,  5577  sszzoobbááss  sszzáállllooddaa  kkíívvüüll--
bbeellüüll  mmeeggúújjuulltt,,  kkoorrsszzeerrûûssööddöötttt,,  sszzoollggáállttaattáássaaii  ggyyaarraappooddttaakk,,  ííggyy  nneemm
ccssooddaa,,  hhooggyy  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  sszzáállllooddááii  kköözzöötttt  eellssõõkkéénntt  kkaappootttt
HHootteellssttaarrss  UUnniioonn  mmiinnõõssííttéésstt..

VVaarrggaa  IIlloonnaa,,  aa  HHootteell  HHáárroomm  GGúúnnáárr  éérrttéékkeessííttééssii  iiggaazzggaattóójjaa

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
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Kecskemét főterén a Szent István szobornál

április 18−19., április 26−27., május 3−4. 
(szombat 8−16 óráig, vasárnap 8−12 óráig)

A tavaszi virágbemutató és vásár termékkínálata:

Egynyári növények, balkonnövények, leánderek, évelők, virágföldek, virágvázák, cserepek, tápanyagok, szakta−

nácsadás, faiskolai növények.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hírös Kertészek Egyesülete versenyt hirdet az alábbi kategó−

riákban:

1. Virágos balkon, erkély és ablak

2. Közterületről látható kert, előkert

3. Intézmények ablakai, balkonjai, előkertjei

A pályázatokat beadni 2014. július 15−ig lehet levélben vagy elektronikus úton az alábbi címre:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály (Kecskemét, 

Kossuth tér 1. félemelet 48.) vagy varosuzemeltetes@kecskemet.hu címre.

A pályázatokhoz mellékelni kell a kívánt területről készített 3 db fotót (10x15 cm). A borítékra rá kell írni:

„Virágos Kecskemétért”. Az eredmény kiértékelésére bizottság alakul, a bírálat alapja a helyszíni szemle.

A díjak mindhárom kategóriában az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra:

I. díj: 10.000 Ft értékű virágvásárlásra szóló utalvány

II. díj: 6.000 Ft értékű virágvásárlásra szóló utalvány

III. díj: 4.000 Ft értékű virágvásárlásra szóló utalvány

Különdíj: a Hetényegyházi Városszépítő Egyesület 10.000 Ft értékű felajánlása.

A díjak a Hírös Hét Fesztivál ideje alatt kerülnek átadásra.

2014



2014. március 1155www.civilnaplo.hu

Február 22-én 9 órára
Molnár Zoltán projektveze-
tõ a Wojtyla Házba hívta a
hátrányos helyzetû város-
rész ifjúságát egy farsangi
népszokásokat felelevenítõ
álarckészítõ foglalkozásra.
A rendezvényt megtisztelte
Libor Zoltán ifjúsági refe-
rens is. Hájas Rék a foglal-
kozásvezetõ közremûködé-
sével sokféle díszítési tech-
nikával készítették el a
gyerekek az állatokat min-
tázó álarcokat. A farsangi
lakmározás sem maradha-
tott el. A foglalkozás végén
pedig, Farkas Ágó minden
gyereket játékkal ajándé-
kozott meg.

A jó hangulatú közös-
ségépítõ foglalkozás feb-
ruár 25-én farsangi mulat-
sággal folytatódott. A ren-
dezvény kezdetén
Popovics Zsuzsa újságíró
kézügyességével kápráz-
tatta el a jelenlévõket: haj-
togatott lufi állatokat, vi-
rágokat, fegyvereket aján-
dékozott a gyerekeknek, a

vállalkozókat pedig szé-
pen kifestette. Nagy sikert
aratott a jelmezesek vi-
dám, zenés bevonulása,
majd ezt követõen Váry
Károly színmûvész vicces
színházi bakikkal szóra-
koztatta Mezei város ap-
raját-nagyját, a projekt-
vezetõ pedig, tréfás
ügyességi csapatjátékra
hívta a mulatság résztve-
võit.

A fergeteges tánc után
következett az eredmény-
hirdetés és a tombolahú-
zás rengeteg ajándékkal.
Köszöntötték a februári
születésnaposokat is. A
mulatság végén minden-
ki kedvére lakmározha-
tott a finom szendvicsek-
bõl, süteményekbõl és
farsangi fánkból. A jó
hangulatú rendezvényen
a résztvevõk kicsit meg-
feledkezhettek a minden-
napok nehézségeirõl,
gondtalan, boldog órákat
töltve egy befogadó kö-
zösségben.  

Közösségfejlesztõ farsangozás
A „Mezei város és Ürgés integrált jellegû szociális  városrehabilitáció” címû DAOP-5,1,2/C-09-2f-2012-0001 azonosítójú  projekt keretében
a kecskeméti Porta Közhasznú Egyesület  2.032.000 forint támogatással mini projektet valósít meg Mezei város és Ürgés város rehabilitáci-
ója az összefogás jegyében címmel.

PPoorrttaa  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett
Kecskemét, Kossuth tér 5.
Tel.: 76/505-041, fax: 505-042
www.portaegyesulet.hu
info@portaegyesulet.hu
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Átérezve a magyar egészségügy
problémáit, a kecskeméti
Wojtyla Házban minden évben
többször szerveznek véradást a
Magyar Vöröskereszt közremû-
ködésével. 

Az idén elsõ alkalommal a na-
pokban hívta az intézmény ön-
kéntes segítségnyújtásra a

Wojtyla család népes csapatát,
az aktivistákat és a környék lakó-
it. Szerencsére szép számmal
vállalkoztak ezúttal is egy kis kel-
lemetlenségre, amit a véradás
okozhat. 

Nekik köszönhetõen harminc-
hat életet menthetnek meg az or-
vosok a közeljövõben.

Wojtylás véradás

A kecskeméti nanbudósok
Hakkoda Dojo elnevezésû, Burga
utcai edzõterme az átadása után
egy ideig üresen, kihasználatlanul
állt délelõttönként. Ekkor az egye-
sület vezetõje felajánlotta Probo-
jáczné Túri Éva nyugalmazott test-
nevelõnek, hogy ha mutatkozik rá
igény, akkor az idõskorúak test-
edzésére ingyen átadja az intéz-
ményt délelõttönként.

– Ez több mint három esztende-

je történt – emlékezik vissza a köz-
ismert testnevelõ tanárnõ. – Felve-
tettem a lehetõséget a nyugdíjas
szövetségben, s az elsõ alkalomra
18-an gyûltünk össze az edzõte-
remben, ahol heti két alkalommal
tartottam foglalkozást. De csak rö-
vid ideig, mert a hír futótûzként

terjedt, különösen az idõsödõ höl-
gyek körében. Ma már a hét négy
napján, nyolc alkalommal telik
meg nyugdíjas korú mozogni vá-
gyókkal délelõttönként az edzõte-
rem, s két testnevelõ kollégám is
segít a 30-35 fõs csoportok fog-
lalkozásainak levezetésében.

Ha belegondolunk, ezeknek a
hasznos és éveken át méltán egy-
re népszerûbb közösségi együttlé-
teknek nem is olyan bonyolult a

receptjük. „Csak” kell egy jó ötlet,
egy nemes gesztus, ami ha kiváló
szakemberek kitartó szervezõ-
munkájával párosul, hetente
mintegy háromszáz idõskorú
kecskeméti ember egészségi és
kedélyállapotán lehet rendszere-
sen javítani.  

Idősek testedzése
a Hakkoda Dojoban

Ha Önnel vagy ismerõsével,
hozzátartozójával pszichiátriai
kezelése során visszaélést követ-
tek el, illetve ha tudomása van
ilyen esetrõl (jogtalan beszállí-
tás, szexuális zaklatás, bántal-
mazás, gyógyszer-túladagolás
stb.), írja meg panaszát címünk-
re, vagy hívjon bennünket telefo-
non!

Ha gyermeke „tanulási prob-
léma” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai sze-
reket szed, és úgy érzi, hogy az
állapota semmit sem változott –

vagy rosszabbodott emiatt –,
ugyancsak keressen bennünket!
Alapítványunktól ingyenes tájé-
koztató kiadvány is kérhetõ a
hiperaktivitás témájában.

ÁÁllllaammppoollggáárrii  BBiizzoottttssáágg
aazz  EEmmbbeerrii  JJooggookkéérrtt  AAllaappííttvváánnyy

11446611  BBuuddaappeesstt,,  PPff..::  118822
TTeelleeffoonn::  0066  ((11))  334422--6633--5555,,  

0066--7700//333300--55338844
EE--mmaaiill::  iinnffoo@@cccchhrr..hhuu

WWeebboollddaall::  wwwwww..eemmbbeerriijjooggookk..hhuu
MINDEN INFORMÁCIÓT 
BIZALMASAN KEZELÜNK!

Közhasznú felhívás
Sérelmek a pszichiátrián
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