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Interjú dr. Zombor Gábor
polgármesterrel – 3. oldal

5−7. oldal

Wojtylás zászló
Különleges ajándékot kapott a
napokban a kecskeméti Wojtyla
Ház. A szegény családok étkeztetését, gondozását felvállaló intézmény évek óta visszatérõ segítõje,
Elzbieta Modzalewska Veszprémbõl – ahol rendezõként dolgozik –
jött el ismét a hírös városba, hogy
hónapokig készített ajándékát átadja a a legendás pápa nevét viselõ sorsközösségnek. A meglepetés, az öröm, a csodálkozás és
az õszinte tisztelet egyszerre ült ki
a Wojtyla-család tagjainak arcára, amikor meglátták a nekik készített csodaszép zászlót. Az egyik
oldalán a Szent II. János Pál pápa
felirat felett a szentté avatási kép
látható sárga-fehér alapon. A
másik oldalán a Wojtyla Ház neve, az intézmény logóján lévõ arcképpel, piros alapon látható. A

betûket Elzbieta saját kezûleg hímezte. Látogatásakor elmesélte
az áprilisi szentté avatási, római
szertartáson szerzett emlékeit,
majd egy közös ima után a ren-

dezõnõ segített az aznapi ebéd
kiosztásában. Felvételünkön a
szép ajándék és készítõje látható
Farkas P. Józseffel, az intézmény
igazgatójával.

Búcsú Pintér Józseftől
15. oldal
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A szentté avatás kecskeméti ünnepe
Szentté avatták a huszadik század
két legnagyobb hatású pápáját.
Az április 27-i szertartást Ferenc
pápa vezette a vatikáni Szent Péter téren, több mint félmillió zarándok elõtt. Az élõ televíziós
közvetítéseknek köszönhetõen világszerte kétmilliárd ember követ-

te nyomon az ünnepi istentiszteletet. Ott volt a Vatikánban a nyugalmazott XVI. Benedek is – aki
tavaly idõs korára és megromlott
egészségére hivatkozva lemondott az egyház irányításáról – és
kivételes pillanatoknak lehettünk
tanúi, amikor két pápa átölelhet-

Jótékonysági torna
A kecskeméti Farkas Ágó ismét
megrendezi Mozdulj meg és segíts! címû jótékonysági tornáját, melynek teljes bevételét újra a Wojtyla Ház rászorulóinak
ajánlja fel.
A korábbi sportcsarnoki tréningekkel (felvételünkön) ellentétben legközelebb a friss levegõt és a kellemes idõt is élvezhetik a sportos támogatók, hi-

szen június 2-án 18 órakor a
szabadban tartja óráját a fitneszedzõ. A vízmû domb területén, a wakebord pálya szomszédságában található focipályán várja egyórás tornára a
mozogni szeretõ és segíteni
akaró érdeklõdõket. Az ezer forintos díjért – szokás szerint – a
tornán kívül meglepetés-ajándékokat is kapnak a résztvevõk.

te egymást, majd közösen imádkozhatott.
Ferenc szentatya méltatta a két
szent pápát, XXIII. Jánost és II. János Pált, mondván: mindketten
sokat tettek a békéért és az emberek jólétéért. A római zarándokokkal együtt milliók ünnepeltek
a világ számos
pontján, különösen a lengyel pápa
szülõföldjén. Hatalmas
tömeg
gyûlt össze Krakkóban:
Karol
Wojtyla pápává
választása elõtt a
dél-lengyelországi
nagyváros bíboros
érseke volt.
A
kecskeméti
Karol Wojtyla Barátság Központ is
nagyszabású ünnepséget szervezett névadójának

szentté avatása tiszteletére. A szegény családok gondozását végzõ
intézmény elõtt – a harangszót
követõen – a helyi nemzetõrök
tisztelegtek a nagy pápa szobránál. Az ünneplõ közönséget
Mons. Menyhárt Sándor pápai
káplán-plébános, Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester és
Farkas P. József, az intézmény
alapítója köszöntötte e dicsõséges
alkalomból. A beszédek a Karol
Wojtyla iránti tiszteletrõl, nagyságáról és világi tetteirõl szóltak. Az
ünnepségen közremûködött a
Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus
– Jámbor Zsolt karvezetõ vezényletével –, illetve Gulyás Krisztián,
aki II. János Pál pápa intelmeibõl
olvasott fel részleteket.
A közös koszorúzást követõen
az ünneplõ közösség átsétált a
Barátok templomába, ahol
szentté avatási, megemlékezõ
szentmisét tartott Bárkányi Ernõ
atya.
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Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel

Hatalmas lendületeket kapott Kecskemét
A közelmúltban megválasztott
új Parlamentben a népjóléti bizottság elnöke dr. Zombor Gábor, Kecskemét jelenlegi polgármestere lett. Megnövekedett
feladatai mellett fontosnak tartja, hogy kecskeméti városvezetõként az utolsó pillanatig távlatokban gondolkodjon. Úgy
véli, bárki legyen az utódja, annak jó lesz ezt a virágzó, stabil
gazdálkodású megyeszékhelyet
vezetnie.
– Április 6-án fölényesen
nyerte a parlamenti választást,
majd ön lett az újonnan létre hozott népjóléti bizottság elnö ke. Ugyanakkor az õszi helyha tósági választásokig megyei jo gú városunk polgármesteri te endõi is önre várnak. Mennyire
megterhelõ ez így együtt?
– Az elmúlt két ciklusban a
polgármesterség mellett parlamenti képviselõként is dolgoztam, 2006-tól a szociális,
2010-tõl pedig az egészségügyi
bizottság tagja voltam. Így nem
idegen számomra az új feladat
sem, és megszoktam a szoros
idõbeosztást. Annyiban mindenképpen más a jelenlegi munka,
hogy ebben a ciklusban a bizottságok szerepe felértékelõ-

dik. Hiszen a részletes szakmai
viták nem a Parlamentben, hanem a bizottságokban zajlanak
majd.
– Miben látja a legnagyobb
kihívást az egészségügy terüle tén? Min változtatna bizottsági
elnökként és milyen további lé péséket tenne,
ha ön váltaná
Szócska Mik lóst az állam titkári
szék ben?
– Eddigi pályafutásom során mindig is
kapcsolatban
voltam
az
egészségügygyel, mondhatni „testközelbõl” láttam
a pozitív és
negatív tendenciákat egyaránt. A legsúlyosabb kérdés a szociális betegellátás, amely tízmilliárdokat
emészt fel. A népjóléti bizottság
számára ennek a megoldását
gondolom a legnagyobb kihívásnak. Annak idején kórházigazgatóként is azt hangoztattam, hogy csak a szociális és

egészségügyi szféra összefogásával lehet megfelelõ válaszokat találni erre a társadalmi
problémára. Az államtitkárságról egyelõre nem tudok nyilatkozni, hiszen ilyen döntés nincs.
– Kecskemét polgármestere ként mi köti le az idejét a hátra lévõ
hónapok ban? Ki lesz az
utódja?
– Egy város
vezetése olyan
folyamatos munka, amelyben az
utolsó pillanatig
távlatokban lehet csak gondolkodni. Amikor
2006-ban
a
kecskemétiek
megtiszteltek bizalmukkal, akkor közösen indítottuk el a várost egy olyan fejlõdési pályán,
amelynek minden lépését tudatosan felépítettük, és ennek
eredményei mostanra beértek.
Kezdtük azzal, hogy stabil,
fenntartható költségvetést állítottunk össze, amely úgy képes
biztosítani a kötelezõ feladatok, valamint a nem kötelezõ,

de a város lakossága számára
fontos teendõk elvégzését,
hogy nem veszünk fel mûködési hitelt. Legalább ennyire fontos volt a lehetõ legjobban élni
az uniós források adta lehetõségekkel, amelyeknek köszönhetõen, az intézményi és gazdasági szférába összesen mintegy 100 milliárd forintnyi uniós
és hazai támogatás érkezett a
városba. Ugyancsak hatalmas
lendületet adott Kecskemét fejlõdésének a Mercedes Gyár,
melynek idetelepülése bizony
nem szerencse kérdése volt,
hanem sokan és sokat dolgoztunk azért, hogy ránk essen a
választás. Az elmúlt hónapokban komoly segítséget – ha
úgy tetszik, egy újabb nagy
lendületet – jelentett az adósságátvállalás, hiszen a Magyar
Kormány ezzel megteremtette a
lehetõséget az önkormányzatoknak arra, hogy tiszta lappal
indulhassanak. Mindent összevetve: arról még nincs döntés,
hogy ki lesz Kecskeméten a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, de az bizonyos, hogy jó lesz
majd ezt a virágzó várost vezetni az elkövetkezõ esztendõkben is.

Már a nevük is biztatás: Nem adjuk fel!
Ezt a nevet viseli az ágasegyházi
hagyományõrzõ egyesület: Nem
adjuk fel! A minap ellátogattak a
Wojtyla Házba. Nem elõször tették: a nyugdíjas csoport tavaly
egy vicces elõadással kedveskedett az intézmény gondozottjainak. Ezúttal viszont az általuk készített töltött káposztát és keltkalácsot hozták el Kecskemétre.
Vass Gabriella, az egyesület
alapítója elmondta, hogy már
három hónappal ezelõtt elkezdõdtek az elõkészületek és a szervezkedések, hogy hogyan, mivel
támogassák a szegény családok
étkeztetését, gondozását felvállaló Wojtyla sorsközösséget. A láto-

gatás napján pedig már hajnali
négykor talpon volt a lelkes társaság – mert tényleg nem adják fel!
–, hogy elkészítsék a századagos
ebédet.
Az egyesület tagjai magukkal
hozták H a r b u l a I s t v á n atyát,
Ágasegyháza plébánosát is, aki
öt éve vezeti a település katolikus közösségét. Ebéd elõtti
imát és áldást is vele együtt
mondtak a gondozottaknak,
arra buzdítva mindenkit, hogy
a nehéz pillanatokban jusson
eszükbe az ágasegyházi hagyományõrzõk neve, és nyugodtan
ismételjék el néhányszor biztatásként.
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Természetvédelem gyermekrajzokon

A Kiskunsági Nemzeti Park, a
Porta Közhasznú Egyesület, a
Corvina Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Általános Iskolája 26. alkalommal hirdette meg
a Madarak és fák napi képzõmûvészeti pályázatát. Az idén a
Herman Ottó emlékév alkalmából rendezték meg ezt a méltán
népszerû természetvédelmi meg-

mérettetést. A pályamûvek díjkiosztó ünnepségét és a beérkezett
legjobb gyermekrajzok kiállításának megnyitóját a napokban tartották az iskola aulájában. Lóczi
László igazgató üdvözlõ beszéde
után, ünnepi mûsorral köszöntötték a kiállítás egyik megteremtõjét, a 75 éves Szabó Zsuzsa nénit,
aki 50 éve pedagógus, és hosszú

évek óta a gyermekrajz kiállítás
szervezõje. Ezután Vida Antal a
Nemzeti Környezetügyi Intézet
osztályvezetõje, a Herman Ottó
emlékév koordinátora megemlékezett az utolsó magyar polihisztorról, a természettudósról, majd
megnyitotta a tárlatot. A díjkiosztás elõtt a Mátyás Király Általános Iskola tanulói kulturális mû-

sorral szórakoztatták a résztvevõket. A természetvédelmi pályázaton 32 pályázó részesült egyéni
díjazásban és öt tanuló kapott
különdíjat. A megnyitón kiemelték a pályázatban legeredményesebben közremûködõ iskolákat, és virággal köszönték meg a
felkészítõ tanárok lelkiismeretes
munkáját.
Zenés rendezvényeken
fellépést vállalok.
Kínálatomban szerepel:
mulatós és magyar nóták,
tánczene.
Tel: 0630/490-3935
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Kiadja: Farkas Galéria Bt.,
Kecskemét, Margaréta u. 13/B
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VI. Izsáki Tészta Majális

Gondfelejtő, családias hangulatban
Összejött egy baráti társaság majálisozni hat esztendõvel ezelõtt a Vino
étterem udvarán, s néhány bográcsban különbözõ tésztaételeket fõztek
a helyi Izsáki Házitészta Kft. termékeibõl. A jól sikerült bulinak hamar
híre ment a városban, s a következõ évben már alig fértek el az érdeklõdõk az étterem kerthelyiségében. Ekkor döntött úgy Prikkel László a
vendéglátóhely vezetõje, illetve Juhász Sándor és felesége az Izsáki
Házitészta Kft. tulajdonosa, hogy egy családcentrikus izsáki rendezvényt
csinálnak ebbõl az összejövetelbõl, tésztafõzõ versennyel, sportrendez vényekkel, kirakodó vásárral, dalos-zenés produkciókkal teremtve igazi majálisi hangulatot.
Ma már nem csak az izsákiaknak kínál élményt ez a nagyszabású rendezvény, hiszen hazánk
minden tájáról – sõt határainkon
túlról is – érkeztek látogatók az
elmúlt hétvégén lezajlott VI. Izsáki Tészta Majálisra. Mondok Jó zsef polgármester köszöntõjét
követõen Bányai Gábor országgyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke mondott elismerõ
szavakat az izsákiak hagyományossá vált tavaszi rendezvényérõl, majd meggyújtotta a vendégségbe érkezett székelyudvarhelyi Kék Iringó Néptáncegyüttes bográcsa alatti lángot,
jelezve, hogy kezdetét vette az
idei tésztafõzõ verseny.
A rendezvény hírnevét kétségtelenül a jelleget adó Izsáki
Házitészta Kft. remek száraztészta termékei alapozták meg,
amelyek két évtizede megtalálhatók az ország szinte minden
élelmiszer üzletében. Sõt, a hagyományokat követve, a nagymamáink receptjei alapján készülõ, kiváló minõségû és ízû
izsáki tésztafélék méltán egyre
népszerûbbek külföldön is.

– Majálisunk programjai is
jobbára a hagyományokat követik, a népzenét, a néptáncot, illetve a népi iparmûvészetet preferálva – mondta el lapunknak
Prikkel László . – Tavaly az tette
különlegessé ezt a rendezvényt,
hogy egybeesett a pünkösdi ünnepekkel, így egy nappal meghosszabbítottuk mi is a majálisunkat: A szombati programok
után vasárnap egy családi kerékpáros túrára invitáltuk az érdeklõdõket, a város és környékének nevezetességeit érintve.
Ám az volt a tapasztalatunk,
hogy alapos szervezõmunka nélkül egy ilyen túrát nem kísér kellõ érdeklõdés. Ezért az idén ettõl
eltekintettünk, a szombati programokra koncentrálva. Szerencsére az önkormányzat a kezdetek óta támogat bennünket, úgy
anyagilag, mint a szervezést segítve. Ebben az évben nem sikerült szereznünk központi pályázati támogatást, így még nagyobb terhek hárultak ránk, de
folyamatosan keressük a megoldási lehetõségeket, hogyan lehetne még gazdagabb programokkal még
színesebbé,
ugyanakkor
a szervezõk
által kevésbé
ráfizetéses
rendezvénynyé tenni az
Izsáki Tészta
Majálist. Persze úgy, hogy
az eredeti elképzelésünket, a csalá-

dias jelleget megõrizhessük. Mert
a legfontosabb az együttlét, a
közös fõzés, szórakozás öröme.
– Egész héten kértük a Jóistent,
nehogy tönkretegye a mai majálisunkat a viharos idõjárás. Ettõl
félve döntöttünk úgy, hogy ez al-

kalommal a diákok ne induljanak a tésztafõzõ versenyen – nyilatkozta Juhász Sándorné. – Eddig meghallgatásra leltünk az
égieknél, hiszen délelõtt kellemes
idõnk volt, így sikeresen lezajlott
a VII. Kolon Kupa országos körfutó verseny, a Vándorló Sodrófa
elnevezésû tésztagyúró bajnokság, és közben hetvenöt bográcsban elkészültek az idei fõzõverseny finomságai is.
– Most is érkeztek érdeklõdõkkel teli buszok a környezõ településekrõl, ahol ugyanúgy számon
tartják és várják már az Izsáki
Tészta Majálist, mint a helybeliek.
Több családnál direkt ilyenkor
jön látogatóba az ország más vidékein élõ rokonság. Vagyis teljesen egyet értünk Prikkel Lacival

abban is, hogy ennek a rendezvénynek meg kell õrizni a családias jellegét. Ha kitelepítenénk
ezt a majálist a városközpontból
a külváros valamelyik részére –
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
ez az ötlet is felvetõdött már –,
akkor lehet, hogy nem csak ránk
hárulna minden anyagi áldozat,
minden szervezõ munka, hanem
más vállalkozások is bekapcsolódnának. De biztos vagyok benne, hogy ez esetben el is veszítené ezt a sajátos, családias hangulatát a majálisunk. A mai idõkben sok gonddal-bajjal kell megküzdeniük az embereknek. Egy
ilyen sokszínû rendezvény legalább ideig-óráig feledteti velük
a problémáikat, miközben örülhetnek a programoknak, látnivalóknak, a finom ételeknek, italoknak és egymásnak – hangsúlyozta Juhász Sándorné.
Az égiek csak délután öt óráig
voltak kegyesek a VI. Izsáki Tészta Majálison résztvevõ sokasághoz. Ekkor ugyanis, hatalmas esõ

zúdult a városra, de valójában ez
sem tudta elvenni az emberek jókedvét.
S a szervezõk erre a lehetõség-

„SZÖVETKEZETI MINÕSÉGÛ”
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT KAMAT
fél- és egy éves, illetve 7 napos lekötésnél
3,00%
2,90%
2,80%

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 napra lekötött betét éves kamata és EBKM

talanul megtarthatták az esti
néptánc gálát és a koncerteket
is gondfelejtõ, családias hangulatban.

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

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM
Fél évre lekötött betét éves kamata és EBKM
7 napra lekötött betét éves kamata és EBKM

re is fel voltak készülve: több
nagyméretû sátor adott oltalmat
a felhõszakadás ellen a majális
résztvevõinek, így szinte zavar-

2,65%

Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM
Fél évre lekötött betét éves kamata és EBKM

2,90%
2,80%

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, 13 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.

Részletes feltételeket a kirendeltségekben elhelyezett üzletszabályzat tartalmazza:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010),
Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
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Júlia Malom Kft.
Kunszállás, Malom út 1.
Tel.: 76/587-660
Fax: 76/587-659
e-mail:
juliamalom@juliamalom.hu
www.juliamalom.hu

6070 Izsák, Vadas dûlõ
Tel.: 76/569-105, fax: 76/569-104
Mobil: 30/943-2014
www.garabonciassajt.hu
alfoldi@garabonciassajt.hu

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

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.

Kóstoltak már friss kecskesajtot
jóféle vörösborral?
Ínycsiklandozó csemege higgyék el nekünk! Fedezze fel Ön
is ezt a különleges csodát! Kóstoljon meg ma is valami újat!
Termékeinket a tej minden lényeges alkotóelemét megõrzõ
alapanyagokból készítjük. Sokoldalúan felhasználható, egyedi ízvilágú termékeinkkel a magyar sajtkultúra fejlesztéséhez
és az egészséges táplálkozás népszerûsítéséhez is hozzá
kívánunk járulni. Elsõszámú nyersanyagunk, a kecsketej,
különösen nagy értékû, kiváló dietétikai hatású tápanyagforrás, amely vitamintartalma és könnyû emészthetõsége révén
elsõrendû alkotóeleme az egészséges étrendnek.

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT
Építõipari vállalkozás,
tüzelõ- és építõanyag kereskedelem
Telephely: Izsák, Sárfehér Major
Tel./fax: 76/569-119, 06-30/9381-109
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Kecskemét Város Bora

Harmadszor nyert a Dimenzió Borászat
Mostantól egy évig a Dimenzió Borászat Rajnai rizling száraz fehér nedûje viseli egy évig – Hetényi József és Keresztes József ballószögi ter melõk kadarkájával karöltve – a Kecskemét Város Bora elismerõ címet.
A nevezések magas száma is azt bizonyítja, hogy a termelõi borversenyeken történõ megmérettetés és a borbíráló bizottságok által megfo galmazott jellemzések pozitív hatással vannak a borászok munkájára,
teljesítményére – hangzott el a napokban, a Kecskemét Város és Környéke Termelõi Borverseny díjkiosztó ünnepségén. A szakemberek szerint az a tendencia is megfigyelhetõ, hogy a Kecskemét Város Bora
megtisztelõ cím viselése kiváló reklámértékkel bír: mind a címet elnyerõ borászat, mind pedig a Kunsági Borvidéken termelt, úgynevezett ho moki borok tekintetében. A Dimenzió Borászat egyébként immár har madszor viselheti ezt a rangos címet.

Az elegáns megjelenésû,
sárgászölden csillogó fehérbor
a fajta jellegét nagyon sajátosan, az alföldi vidékre jellemzõen és nemesen viseli magán.
Illata a szõlõvirágra emlékeztet, amiben megjelenik a kamillához, de fõként a citrusféle
gyümölcsökhöz
hasonló
ízvilág, s amit orientális fûszerekre emlékeztetõ aromaanyagok gazdagítanak. Hosszan
érezhetõ szép utóízei a borfogyasztóban felejthetetlenné teszik ezt a finom italt.
A Dimenzió Borászat mûködésének alapja KecskemétMiklóstelep és Kerekegyháza
határában levõ 30 hektáros
terület, melybõl jelenleg 12

hektáron folyik minõségi szõlõtermelés. Kovácsné Drabant
Katalin tulajdonos az Szõlészeti és Borászati Kutató Intézetnél
vezetõ borászként dolgozott
18 éven át, jelentõs gyakorlati
tapasztalatot szerezve a szõlõbor-készítésben és -kezelésben. Férje, Kovács András , a
Hagyó Kft. ügyvezetõje. Cége
a borászati erjesztési és automatizálási technológiában piacvezetõ, több mint 120 modern borászati üzemben technológiai beszállító. Berendezéseik és rendszereik a termelõi
szférában lévõ borászatokon
kívül megtalálhatóak a középfokú és felsõoktatási intézményekben, valamint a kutatóinté-

zetekben is. A házaspár közös
jelenléte és felügyelete, valamint a borászatban évtizedes
tapasztalattal rendelkezõ kollégák munkája garantálja a prémium kategóriás termékek létrejöttének lehetõségét.
Kecskemét környékén évszázadok óta díszlett a szõlõ, e terület fontosságát a filoxéravész
emelte ki, ugyanis itt nem pusztított a szõlõgyökértetû, mert,
ahogy eleink mondták: „kiszúrta a szömit a homok”. A hatvanas években több ezer hektár
szõlõt telepítettek, ami mára jelentõsen megcsappant, és a
nagyüzem helyett a családi vállalkozások, emberléptékû méretekkel kezdenek kialakulni.
Ezek egyike a Dimenzió Borászat, ahol különös tekintettel
próbálják a termékeik között kiemelni a
Hungarikumokat,

cég minden munkatársának a
versenyeredmények, amik jó
visszajelzések arra, hogy a méltatlanul „elhanyagolt” Alföldön
is lehet kiváló minõségi borokat
készíteni.
– Nagyon örülünk, hogy ismét elnyerhettük Kecskemét Város (Fehér)bora címet – nyilatkozta lapunknak Kovácsné
Drabant Katalin. – Kiemelt fontosságú számunkra, hogy ismét
képviselhetjük városunkat! S reméljük, sikereink tovább segítik
majd a Duna Borrégió (el)ismertségét is a jövõben, ami
számunkra kiemelt jelentõségû
cél. Pincészetünk nyitva áll az
érdeklõdõk számára, ahol mindenki személyesen megismerkedhet borainkkal, vagy a hét
minden napján honlapunkon
(www.dimenzioboraszat.hu) is
online leadhatja rendelését!

melyek a kövidinkából és kadarkából készített, a szakma és
a fogyasztók által is elismert
gyönyörû borok.
Számos nemzetközi és hazai
versenyeredménnyel büszkélkedhetnek, melyek méltóan bizonyítják a törõdést, a kemény
munkát és alázatot, amit a borászat mindennapjaiban tanúsít. Nagyon sokat jelentenek a

Dimenzió Borászat
Cím: 6000 Kecskemét,
Szarkás dûlõ 99/A
Telefon: (76) 702-628,
(20) 310-8599,
(30) 649-0604
Fax: (76) 701-626
e-mail:
bor@dimenzioboraszat.hu
web: www.dimenzioboraszat.hu
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Kecskemét Város Bora

A Hetényi család kadarkájának titka
A napokban a városházán rendezték meg a Kecskemét Város és Környéke
Termelõi Borverseny díjkiosztó ünnepségét. Az idén kiemelkedõen sokan
versenyeztek: 36 termelõ 95 mintával nevezett. A zsûri végül 12 arany, 28
ezüst és 31 bronzéremmel minõsítette a nedûket. A Kecskemét Város Bora
címre a borverseny 18 mintáját kínálták, s az általános jó minõségnek
köszönhetõen olyan nehéz volt a döntés, hogy az idén elõször egy fehér és
egy vörös bor is elnyerhette ezt a megtisztelõ címet. Így egy évig – a Dimenzió Borászat száraz, fehér rajnai rizlingje mellett – Hetényi József és Keresztes József ballószögi termelõk kadarkája lett Kecskemét Város Bora.

A Hetényi Pincészet és Szõlõiskola egy családi tradíciókra épülõ,
több generációs gazdaság. Szõlõtermesztéssel, ezen belül is szõlõ
szaporítóanyag termeléssel, borászattal és falusi turizmussal foglalkoznak.
– Nyolchektáros, tesztelten vírusmentes törzsültetvényünk telepítését 1998-ban kezdtük meg. Ma 25
fajtából rendelkezünk saját szaporítóanyag-bázissal – mondta el lapunknak Hetényi József. – A megtermelt szõlõ egy részébõl minõségi borokat készítünk, amit ballószögi pincészetünkben értékesítünk. Egy csaknem száz éve épült,
klasszikus pincérõl van szó a település Bem utcájában. Nagyon elhanyagolt, romos állapotban volt
ez az ingatlan, amikor jó tíz éve az
öcsém megvásárolta. Olyan ütemben tettük rendbe, újítottuk fel,
ahogy az anyagi lehetõségeink en-

gedték. Ma már kínálunk itt fehér, rosé és
vörös borokat egyaránt,
a kóstolók alkalmával
pedig a pincében 40
fõig tudunk vendéget
fogadni, az erre kialakított galérián.
– Nem az elsõ alkalom, hogy a kedves barátommal, Keresztes Józseffel közösen készített termékünk elnyerte
a Kecskemét Város Bora elismerést, hiszen a kadarkánk 2011-ben
is viselhette ezt a kitüntetõ címet.

kadarka a pincészetünk zászlósbora, de ebbõl is csak 10-15 hektónyi készül. Egyébként ennek a fajtának az a tulajdonsága, hogy
úgymond évjáratfüggõ, vagyis nem
mindig lehet csúcsminõségû nedût
produkálni belõle.
– Sokan kérdezik, hogy miért
nem építünk nagy palackozót, miért nem növeljük többszörösére a
mennyiséget, kialakítva boraink
nagykereskedelmi forgalmazását.
Mindig azt válaszolom, hogy mi

Mi alapvetõen nem palackozunk,
és a rangos elismeréseket elnyert
borainkat csak igen korlátozott
mennyiségben kínáljuk. Összesen
mintegy százhektónyi különféle
bort állítunk elõ évente, közülük a

nem akarjuk kinõni jelenlegi méreteinket. Persze fejlesztéseket tervezünk, de ezek inkább a minõség
további javítását és nem a menynyiség növelését szolgálják majd. A
kutató intézetektõl származó, ala-

pos szelekciókon átesett, folyamatos ellenõrzések alatt tartott törzsszõlõkbõl telepítünk még egy-két
hektárnyit, megnövelve a jelenlegi
termõterületünket. De a vesszõhozam miatt továbbra is korlátozzuk a
terméshozamot, ami egyébként
kétségtelenül a szõlõ minõségének
javulását eredményezi. Nagyon
egyszerûen fogalmazva: nem
mindegy minõségileg, hogy egy tõke húsz vagy csak öt fürtöt nevel,
mert más a tápanyag eloszlása.
Ugyanakkor egy szõlõfeldolgozó
üzem létesítésén is gondolkodunk,
ahol lehetõvé válhatnak a korszerûbb technológiai fejlesztések –
nyilatkozta Hetényi József. – De
alapvetõen maradunk a családi
keretek között, ami a bortermelést
illeti. Nem feledve, hogy a jó bor
titka a kiváló szõlõben, illetve a
precíz, higiénikus borászati szakmunkában rejlik.
Hetényi József és családja
6041 Kerekegyháza,
Falu dûlõ 34/B
Tel.: 20/485-60-81,
20/490-60-54
Pince: Ballószög, Bem u. 13.
e-mail:
hetenyijozsef@deltanet.hu
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Három Gúnár

Borest és grillparádé a hangulatos teraszon

Az épületszárnyakkal ölelt belsõ
udvarban gondozott gyeppel és
növényekkel szegélyezett, hatalmas terasz várja mindennap azokat, akik a jó idõ beköszöntével
ellátogatnak a Hotel Három Gúnár éttermébe. Valóban egy idilli,
csendes zöldsziget ez, az autóktól
zajos kecskeméti belvárosban.
Akár száz vendéget is le tudnak
ültetni a hatalmas napernyõk alá
a szabadban, ahol lehetõséget kínálnak grill-partik, családi, egyesületi, céges összejövetelek megrendezésére is.
A kitûnõ konyhájáról közismert
étterem személyzete minden tekintetben nagy hangsúlyt fordít a
rugalmasságra és az egyéni igények maximális figyelembevételére. A nyári estéken hangulatosan megvilágított, kellemes teraszon – jó idõ esetén – élõzenével
kedveskednek a vendégeknek,
egy kiváló bárzongorista közre-

mûködésével. Az ínyencek különbözõ meglepetésekre is számíthatnak a kerthelyiségében
egész nyáron át, a borkóstolóktól a legízletesebb
ételkülönlegességekig. Az elsõ ilyen
nagyszabású programot június 13-án,
pénteken tartják, amikor Grande Frittmann
borestre várják az érdeklõdõket. Ekkor az
egyik
legkiemelkedõbb magyar borász,
a
soltvadkerti
Frittmann János kínálja majd díjnyertes nedûit a Mercedes Hovány közremûködésével. A 19 órakor kezdõdõ borestet egy remek újdonsággal kötik
egybe a Hotel Három Gúnár éttermének teraszán: az elsõ szabadszedéses grillparádéval. A
menüajánlat: baconos harcsa

szeletek vagy rablóhús nyárson és
további ínyenc falatok.
Ki ne szeretne a naplementében
vagy akár a csillagos ég alatt, természetes és csendes környezetben
ünnepelni? A kerthelyiségben
nemcsak grill-partik, borestek várják az érdeklõdõket, hanem arra
is vállalkozik az étterem személyzete, hogy romantikus helyszínt teremtsen a szerelmes párok örök
fogadalomtételének: a boldogító
igen kimondásától, az újdonsült
házaspár és násznép fotózásán

legfontosabb, hogy minden vendég elégedett legyen a Három
Gúnár étteremben. Ezek a csomagok nem csupán az árakat
foglalják magukban, hanem a kiváló minõséget és az elsõ osztályú
kiszolgálást is garantálják.
Legyen szó grill-partiról, esküvõrõl, családi évfordulóról vagy
egy kellemes baráti beszélgetésrõl, találkozóról, a Három Gúnár
étterem mindig szeretettel és versenyképes árakkal várja vendégeit!

át, a több fogásos gasztronómiai
csodákig, itt minden egy helyen
megoldható, megtalálható a tökéletes esküvõhöz. Különbözõ,
személyre szabott menü ajánlatokat és szálláscsomagok összeállítását is lehet igényelni, hiszen a

Három Gúnár étterem
Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Asztalfoglalás, információ:
Tel.: 76/483-611
Fax: 76/481-253
E-mail: info@haromgunar.hu
www.hotelharomgunar.hu

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. augusztus 31-ig
– szállás kétágyas szobában vagy stúdió
apartmanban
– bõséges villásreggeli,
– korlátlan wellnessrészleg-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
– fejenként egy 30 perces masszázs
– ingyenes zárt parkoló
– ingyenes WI-FI használat a szobákban is
– a kozmetikai kezelésekbõl
10% kedvezményt biztosítunk

Használja fel nálunk SZÉP-kártyáját!
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Csodás természetfotók
A kecskeméti Porta Egyesület
díszterme ismét egy csodás kiállításnak ad helyet. A napokban nyílt meg ugyanis Rokolya
Imre természetfotós figyelmet
érdemlõ tárlata, a Barátok
temploma melletti helyiségben. Az alkotónak – bevallása
szerint – gyerekkora legszebb
emlékei kötõdnek azokhoz az

11

Királyi stációk

alkalmakhoz, amikor édesapjával az erdõket járták és
gombákat gyûjtöttek. A DélAlföld 37 különbözõ gombafajtáit tárja közszemlére a fotómûvész. Az érdeklõdõ közönségnek a kiállítást Gilly
Zsolt, a Kiskunsági Nemzeti
Park osztályvezetõje nyitotta
meg.

Több templom, mûemlék, szakrális kegyhely rekonstrukciójára
vállalkozott az elmúlt esztendõk
során Király József (felvételünkön középen) mûemlékvédelmi
építész, illetve az általa vezetett
kecskeméti Free Line Kft. És tegyük hozzá: a legtöbb esetben
teljesen önzetlenül, karitatív

módon. Legutóbb a mûkertvárosi kápolnánál elkészült kálvária egyik stációját finanszírozta családjával. A keresztút egy
másik állomását jelképezõ alkotás költségeit a Kecskeméti
Városszépítõ Egyesület fedezte
(amelynek évek óta Király József az elnöke).
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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
Babaúszás minden kedden
Minden kedden 9.30-tól babaúszásra várják a csemetéket a fedett
uszodában található bébi medencében.

Szerdánként Termál Szerda 50%-os kedvezménnyel
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.

Csütörtökön, szombaton és vasárnap ingyenes
Szauna Szeánszok napi kétszeri kezdéssel.
18 és 19 órai kezdésssel várjuk ezeken a napokon ingyenes
Szauna Szeánszainkra. Különleges felöntésekkel intenzívebbé teszik
a szaunázás élményét.

1 hetes nyári akciós vakáció Tiszakécskén a fürdõ kempingjében:
üdüljön családjával (2 felnõtt és 2 gyerek) egy hétig: csupán 35.370 Ft.
NAGYCSALÁDOSOKNAK ÚJABB KEDVEZMÉNYEK!

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

G

E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

,
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TeSzedd!
– akció
A kecskeméti Wojtyla Ház
önkéntes csapata is csatlakozott a TeSzedd! elnevezésû
országos akcióhoz a napokban.
Több helyszínen is tevékenykedtek a lelkes brigádok. Egyik munkaterületük a
Kurucz tér volt, ahol még tavaly az Ürgés projekt keretében elültetett facsemetéket a
Porta Egyesület. Itt most körbekapálták és kigazolták az
önkéntesek a fák környékét,
miután a szétdobált szemetet
összeszedték.
A második helyszín a
Wojtyla téri park volt, ahol
szemétszedés után gazolás,
fûnyírás várt rájuk, majd
rendbe tették a virágágyásokat is. A nap eredményes
volt: 15 zsáknyi hulladékot
gyûjtöttek össze.
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Kitüntetették Jósa tanár urat
Talán kevesen tudják, hogy valós
személy volt Jókai Mór Egy magyar
nábob címû regényének fõszereplõje. Egy tiszafüredi nemes, akit nemcsak bohémnak, hanem segítõkésznek is ismert a nép. Leszármazottja,
dr. Jósa Iván Kecskeméten él nyugdíjas tanárként. A Katona József
Gimnáziumból ment nyugdíjba,
ahol magyar és orosz nyelvet tanított. Jókai bohém hõsének leszármazottja idõs kora ellenére temperamentumos, agilis polgára Kecskemétnek, résztvevõje megannyi
karitatív megmozdulásnak, s nem
mellesleg: a város Honvéd Hagyományõrzõ Egyesületének elnöke.
Így nem meglepõ, hogy Magyarország honvédelmi minisztere jeles kitüntetésben részesítette a napokban
dr. Jósa Ivánt a nyugállományúak
szervezetei, valamint a honvédelem
ügye érdekében huzamos idõn át
végzett áldozatos munkája elismeréseként: az Aranykor Kitüntetõ Cím
arany fokozatát vehette át a Honvédelem Napja alkalmából.

Közös búcsúztatás
Elveszíteni egy hozzátartozónkat
vagy barátunkat mindig nagyon
szomorú esemény. Ám egyre
több emberrõl derül ki ebben az
érzelmileg zorduló világban,
hogy hiába élt nagyvárosban,
egyetlen hozzátartozója, barátja,
ismerõse sincs, aki elkísérné utolsó útjára. A kecskeméti Wojtyla
Ház sorsközössége évek óta
odafigyel ezekre a magányosan
elhunyt embertársaira. A napokban nyolc olyan halottnak adtak

végsõ tiszteletet, akiknek hozzátartozóit nem lehetett felkutatni.
A Kecskeméti Köztemetõben Fekete Gábor diakónus tartott szerény búcsúztató szertartást. Imáik
Simon József, Gyulai Károly,
Helmli Károly György, Mezõ
Gyuláné,
Magyar
Mihály
Sándorné, Kocsis Sándor, Kapás
Imre és Baranyi Andrea halva
született gyermekének lelki üdvéért szóltak, majd zenével, verssel
búcsúztatták el az elhunytakat.
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Boldog Karol Wojtyla Atyánk
kecskeméti háza
a szegényeket szolgálja.

2014. május

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!

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve.

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

www.kecskemeturna.hu

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
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Pintér József remek ügyek segítője volt

Eltávozott az évezred embere
Szomorú levelet postáztak a közelmúltban, ami (kicsit rövidítve) így szólt:
Kedves Barátaink, Tisztelt Partnereink! Nehéz szívvel adom tudomásotokra/tudomásukra, hogy édesapám, Pintér József, a Pintér Mûvek alapító tulajdonosa, életének 70. évében hirtelen eltávozott közülünk, ezzel
óriási veszteség érte családunkat, vállalatunkat. Ezúton szeretném tudatni, hogy folytatom a vállalat további irányítását, melyben 1986 óta tevékenyen részt veszek. Elkötelezettséget vállalok, hogy továbbviszem az
Alapító örökségként rám hagyott munkásságát. A tragikus esemény ellenére a jövõben is eleget fog tenni a vállalat minden szerzõdésben vállalt kötelezettségének. A család és a vállalat nevében: Pintér Csaba
A közismert keceli vállalkozó az elmúlt években többször is nyilatkozott lapunknak, szakmai sikereirõl
és karitatív tevékenységeirõl sokszor tudósíthattunk.
– Már nyolcéves koromban mindent ellestem apámtól, aki keveset
keresett, ezért a munkája mellett
tûzhelyeket javított. Megtanultam,
hogy kevés pénzbõl hogyan lehet
megélni, és hogy a sok pénzzel
hogyan kell jól bánni – nyilatkozta
Pintér József egy alkalommal, aki
sosem feledkezett meg arról, hogy
honnan indult, s hogy milyen torokszorító tud lenni a szegénység.
És az ifjúkorban elsajátított készségeket egész életében kiválóan kamatoztatta. Az 1980-as években õ
lett az egyik elsõ – a szocialista
rendszerben még idegenül hangzó
– magánvállalkozó. Gyára 1989ben épült fel – 40 év után ez volt az
elsõ magánvállalat, amelynek avatásán az akkori miniszterelnök
mondott méltató beszédet.
A Pintér Mûvek elsõsorban ipari
robotokat, atomerõmûvekbe való
berendezéseket, speciális célgépeket fejleszt ki és gyárt a mai napig.
Megrendeléseket kap a Paksi
Atomerõmûtõl, a NASA-tól, a Boeingtõl, sõt a NATO-tól is. A gyáregység mellett található háromhektáros területen 1997-ben létrehozta
a neves vállalkozó – a Hadtörténeti Múzeummal közösen üzemeltetett
– tízezer fegyvert bemutató haditechnikai parkját. Pintér Józsefet
1999-ben Angliában az évezred
emberének választották, 2000-ben
pedig Amerikában az Év Embere kitüntetést kapta. Az összes elismerését fel sem tudnánk sorolni.
– Ha siker van, minden van, minden mûködik és mindenki mosolyog.

Van egy nagyszerû termelõüzemem,
ahol százhatvan emberem tevékenykedik. Bedolgozóink száma ezer körüli, a Paksi Atomerõmûben pedig
negyven szakembert foglalkoztatunk.
Sok milliárdot termelünk évente. Az a
hitvallásom, hogy amit még a nyereség fölött is kitermelünk, azt visszafor-

nunkat rátettük, így megmaradt a
cég – emlékezett Pintér József. – Ez a
rendszerváltás tájékán történt, ami-

gatom olyan dolgokba, amik az országot, Kecelt, de legfõképpen a Pintér Mûvekben dolgozó emberek életét jobbá és boldogabbá teszik. Reggel hattól mûszakzárásig velük vagyok. Mosolyuk és a köszöntésük a
siker. Egyszer majdnem elárverezték
mindenünket, de összefogott az öszszes dolgozóm, minden privát vagyo-

kor az orosz piac megszûnt. Reggel
még megvolt az egymilliárdos megrendelésem, ugyanaznap délután
meg azt mondták, köszönjük, nem
kérjük. Öt év kemény munkájába került veszélybe, de összefogással túlvészeltük.
Jótékonysági célokra sok milliót áldozott élete, munkássága során Pin-

tér József. Az elmúlt esztendõkben
leginkább olyan kezdeményezéseket,
szervezeteket támogatott, amelyekkel
kapcsolatban biztos volt abban,
hogy a pénz valóban oda jut, ahová
kell. Ilyen többek között a kecskeméti Wojtyla Ház. A II. János Pál pápa
életmûvét hordozó kecskeméti intézmény gondozottjai és aktivistái egyszerre voltak boldogok és nagyon
szomorúak április végén. Ekkor avatták szentté Rómában névadójukat,
de örömüket beárnyékolta a gyász,
hiszen napokkal késõbb végsõ búcsút kellett venniük neves támogatójuktól, Pintér Józseftõl, aki alapításától intenzív kapcsolatot ápolt ezzel a
nemzetközi intézményhálózatba kapcsolódó létesítménnyel. Már a
Wojtyla Ház felújításánál is segítõ
kezet nyújtott, s örömmel nyugtázta,
hogy a magánszemélyek, illetve a
külföldi és hazai vállalkozások – köztük a Pintér Mûvek támogatásáéval
– e nyolc éve mûködõ intézményben
naponta 130 gondozott kap meleg
ételt és szociális gondoskodást.
Gyakran ellátogatott ide, ahol olyan
személyiségekkel találkozhatott, akik
régóta ápolják a II. János Pállal való kapcsolatot és személyes példájukkal segítik a rászorulók felemelkedését. Többek között Ewa Filipiak,
Wadowice polgármester asszonya
és Herczegh Anita, a magyar köztársasági elnök felesége is nagy szomorúsággal vette tudomásul, hogy
Pintér József már nem lehet ott a júniusi találkozón a Wojtyla Házban.
Ahol mindig hálás szívvel fognak emlékezni rá.
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Portás programok
a Barátok templomának udvarán
A nyár egyik legnagyobb kulturális rendezvénye
ma már a Múzeumok Éjszakája néven közismert
országos programsorozat. Vidéki városainkban –
tehát Kecskeméten is – kilencedik alkalommal lá togathatjuk az éjszaka leple alatt azokat az intéz ményeket, melyek régmú l t k o r o k h a n g u l a t á t a d ják vissza, vagy a mûvészet szépségével varázsol nak el bennünket. A Szent Iván napjához igazodó
Mi más is lehetne kellemesebb
egy forró nyári nap éjszakáján,
mint hódolni a történelem, a mûvészetek és a velük összekapcsolható értékek nyújtotta látványosságoknak? Fedezzék fel otthonuk
környékén azokat a gyûjteményeket, melyek eddig még ismeretlenek voltak, vagy válasszanak a
színes programkínálatból érdeklõdési körüknek megfelelõen!
Az elmúlt évek során kapcsolódtak e sikeres kezdeményezéshez a
kecskeméti oktatási és közmûvelõdési intézmények, mûvészeti
mûhelyek, civil szervezetek, sõt
különbözõ cégek is. A hírös város
Barátok templomának fõtéri udvarán a Porta Egyesület rendezvényei nagy sikert aratnak évrõl
évre. Ugyanezt a helyszínt választja az idén, június 21-én
megtartandó kecskeméti rendezvénysorozaton is a neves civil
szervezet. Találkozás a barátoknál: a város legrégebbi közösségi pontján!
19 órakor:
Ferences Akadémia:
Asztrik nyomában
Elõadó: Dr. Bábel Balázs érsek
19. 30 órakor:
A kecskeméti ferencesek élete:
barangolás az egykori
rendházban
Egykori ferences miseruhák
bemutatása

eseményen azonban, nem csak múzeumjainkat
kereshetjük fel a szokatlan idõpontban, hanem
állatkertek, vadasparkok, fürdõk, arborétumok,
kulturális központok is helyet kínálnak a prog ramsorozatban, így mindenki ízlésének és érdek lõdési körének megfelelõen választhatja ki azt a
h e l y s z í n t , a h o l j ó l é r z i m a g á t a Múzeumok Éjsza káján.

20 órakor:
Érseki könyvpremier
Ismét megjelenik egy új kötet a
kecskeméti Wojtyla Ház Karitász
Könyvek sorozatában. Az exkluzív
kiadvány dr. Bábel Balázsnak, Kalocsa-Kecskemét érsekének az elmúlt hónapokban elhangzott emlékezetes beszédeibõl, elõadásaiból, prédikációiból ad gondosan
szerkesztett válogatást.
A fotókkal gazdagon illusztrál kiadvány – az elmúlt esztendõben
megjelentetett, A hit erejével címû
könyvhöz hasonlóan – fõegyházmegyénk ünnepi eseményeirõl, az
érsekséget leginkább foglalkoztató, hittel, hitéletünkkel kapcsolatos
problémákról ad sokszínû keresztmetszetet. A beszédek egy része
civil rendezvényeken hangzott el,
vagyis nemcsak az egyházközség
tagjait, hanem mindenkit igyekszik
megszólítani. Az Istenbe vetett hit
emberi tartásunkat erõsítõ fontossága változatlanul visszatérõ kérdéskör a metropolita beszédeiben,
s ezek kiterjednek mindennapi
gondjainkra, az egyházi és a közéleti változásokra is.
A hit kegyelmét kérve címmel megjelenõ új érseki kötet az idei ünnepi könyvhét egyik kiemelt figyelmet
érdemlõ kötetének ígérkezik, dedikálással egybekötött díszbemutatóját – az elmúlt évhez hasonlóan
(felvételünkön) – a Barátok templomának udvarán, a Múzeumok
Éjszakáján rendezi meg a kiadó.

20.30 órakor:
Guzsalyas mulatság. Csángó
táncház kicsiknek és nagyoknak
Közremûködik: Jászok Együttes
21.30 órakor:
Kiállítás megnyitó a Kefag Zrt.
alkotótáborának festményeibõl
A Kiskunság, ecsetvonásokkal
címmel
22 órakor:
A nagy Gatsby világa – Ismert
dalok gengszter köntösben
Közremûködik: Horváth Antónia
és Nagysolymosi Gábor
23 órakor:
Egy késõ esti óra
a Barátok Együttessel
Egész este Barátok Bisztró:
barátfüle, bor- és pálinkakóstoló
Szervezõk: Porta Egyesület,
Szent Miklós templom, Wojtyla
Ház, Alföldi Civil Napló
Porta Egyesület 18-tól 24 óráig
Barátok templomának udvara
Kecskemét, Kossuth tér 5.
Tel.: 76-505-041
titkarsag@civilnaplo.hu
www.portaegyesulet.hu
www.wojtyla.hu
www.civilnaplo.hu
Sz.: 46°90657°É
H.: 19°69259°K
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