
A Szent György legenda követői
5. oldal

Megragadva a lehetőségeket
3. oldal

2. oldal

Az egyik legfélelmetesebb elemi
erõtõl, a tûztõl való rettegés
keltette életre Flóriánnak, az
„Isten tûzoltójának” alakját. Õ
az emberek számára a tûzoltó
munka lényegét testesíti meg:

az állhatatosságot, a becsüle-
tet, a rendíthetetlen segíteni
akarást. Nem csoda, hogy a
tûzoltók hagyományosan meg-
ünneplik védõszentjük, Szent
Flórián napját, május 4-én. Ez

a nap jó alkalom arra is, hogy
– visszatekintve az eltelt egy év-
re – közöljünk lánglovagjaink
helyzetérõl, nagyobb küzdelme-
irõl egy-két részletet. Lapozzon
a 7. oldalra! 

Szent Flórián példáját követve

Csík-koncert a Wojtyla HázbanCsík-koncert a Wojtyla Házban
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A Kecskeméti Városháza elõtt a
magyar drámairodalom kiemel-
kedõ alakjára emlékeztek halálá-
nak 186. évfordulóján. Komáro-
mi Attila, a Katona József Társa-
ság városi elnöke kiemelte: az
ilyen alkalmakra azért van szük-
ség, hogy ébren tartsuk azt, ami
hazafiságról ad tanúbizonyságot.

A megemlékezésen BBáánn  JJáá--
nnooss, a Kecskeméti Hírszolgáltató
Divízió ügyvezetõje mondott be-
szédet, hangsúlyozva, mennyire
precíz, megbízható és humánus
ember volt a Bánk bán szerzõje.

Becsületesség, jószívûség és
igazságszeretet jellemezte. Ka-
tona József a halálának évében

a jövõt tervezte, házat és szõlõ-
ültetvényeket vett, de nem tud-
hatjuk, hogy drámát akart-e

még papírra vetni. Nem élhette
meg, hogy nemzeti drámaíró-
nak nevezzék, és azt sem, hogy
fõ mûvét színpadon lássa. Ma
valószínûleg csodálkozna rajta,
hogy mennyi intézmény viseli
nevét, és hány film készült a
Bánk bánból.

Az ünnepséget koszorúzás
zárta. Nemzeti drámánk szerzõ-
jének emlékkövénél virágot he-
lyeztek el az önkormányzat, a
nevét viselõ intézmények és civil
szervezetek képviselõi, valamint
a helyi irodalmi élet szereplõi.

Katona Józsefre emlékeztek

Tõzsér Judit amellett, hogy nap-
jai döntõ részét az ország im-
máron harmadik legnagyobb
kereskedelmi rádiójának irá-
nyításával tölti, évtizedek óta
kiemelkedõ hangsúlyt fektet a
nehéz sorban élõk megsegíté-
sére. Errõl így nyilatkozott egy
korábbi interjúban:

– Hoztuk magunkkal az ada-
kozás szeretetét már a nagyma-
máinktól. Amikor még nem volt
a Wojtyla közösség, akkor má-
sokon igyekeztem segíteni.

A Gong Rádió, húsz eszten-
dõs mûködése alatt, minden

beérkezõ levélre, segítségké-
résre reagált – követve az ügy-
vezetõ karitatív szemléletét. 

A Wojtyla Házban nem egy-
szer megjelent a Gong Rádió
stábja, hogy kívánságmûsorral
kedveskedjen a sorsközösség
tagjainak. Akiket Tõzsér Judit
minden hónapban megvendé-
gel egy finom ebéddel. 

Elõfordult, hogy családtag-
jaival látogatta meg a gondo-
zottakat (egy ilyen alkalommal
készült a mellékelt felvétel is,
amelyen édesanyjával közö-
sen segédkeznek az ételosz-
tásnál). Mondván: – Az ada-
kozás nálunk családi hagyo-
mány.

Szerető „gongoskodás”

Muzsikánkban igyekszünk megmu-
tatni, hogy a mai gyorsan változó,

az élet szépségeit lassan felejtõ vi-
lágunkban mindannyian, akik itt

élünk, esendõ, ennek ellenére sze-
rethetõ, értékeket tisztelõ emberek

vagyunk. Hi-
szünk abban,
hogy élhetünk
hasznos, szép
életet, de ehhez
meg kell látnunk
igényes szem-
mel, lélekkel,
hogy hol, mit,
mikor, hogyan
tegyünk, visel-
jünk, együnk,
igyunk, szeres-
sünk. Még létez-
nek igazi érté-

kek – vallja a messze földön híres
kecskeméti Csík zenekar, melynek
négy tagja (Csík János, Varjassy
László, Mészáros János és Németh
Zsolt) koncertet adott a minap a
Wojtyla Ház szegényeinek.

Az ebédlõ megtelt, amikor – rö-
vid beszélgetés után – a zenészek
a húrok közé csaptak. A több mint
negyed évszázada koncertezõ,
Kossuth-díjas zenekar repertoár-
jában ez alkalommal is szerepelt
magyar, erdélyi és cigányzene.
Fergeteges hangulatban telt a
csaknem egyórás együttlét, amit
vastapssal jutalmazott az intéz-
mény sorsközössége.

Csík−koncert a Wojtyla Házban
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––  EEllééggeeddeetttt?? – kérdeztük
Szemereyné Pataki Klaudiát, Kecs-
kemét polgármesterét.

– Erre nem lehet egyszerû igen-
nel vagy nemmel válaszolni. Elége-
dett vagyok, lehetek azzal, amit az
elmúlt hónapokban elértünk, sok
város csak álmodik ilyen lehetõsé-
gekrõl. Sokat dolgoztunk mind-
ezért, és természetesen jó érzés lát-
ni, hogy a munkánknak eredmé-
nye van. De az elégedettség nem
jelentheti azt, hogy kényelmesen
hátradõlünk. Most van itt a lehetõ-
ség, most kell megragadni, és ki-
hozni belõle a legtöbbet, mert nem
lesz mindig így. 

––  MMii  aazz,,  aammii  jjeelleennlleegg  aa  lleeggllááttvváá--
nnyyoossaabbbb  aa  vváárroossbbaann??

– Az útépítések, hiszen azok több
helyszínen folyamatban vannak,
összesen 45 utcát érintenek. A de-
cemberben elnyert négymilliárd fo-
rintos állami támogatásnak kö-
szönhetõen, olyan lakossági ön-
erõs és egyéb útépítéseket tudunk
megvalósítani, amelyek régóta
esedékesek, és immár halasztha-
tatlanok voltak. Nem könnyítette
meg a helyzetünket, hogy míg más
városokban a lakossági önerõs út-
építéseknél az ott élõk általában a
költségek 50 százalékát finanszí-
rozzák, addig Kecskeméten ez az
arány a 10 százalékot sem éri el. 

––  AA  MMooddeerrnn  VVáárroossookk  PPrrooggrraamm
kkeerreettéébbeenn  110000  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  ffoorr--
rráásshhoozz  jjuutt  aa  vváárrooss,,  aazz  eerrrrõõll  sszzóóllóó
kkoorrmmáánnyyhhaattáárroozzaatt  iiss  mmeeggsszzüülleetteetttt..
MMii  mmiinnddeennrree  ffoorrddííttjjáákk  aa  ppéénnzztt??

– Az egyik legfontosabb, hogy
25 milliárd forintos gazdaságfej-
lesztési alapot hozunk létre. Ez
2017-tõl mûködik majd és kifeje-

zetten a kkv (kis- és középvállalko-
zások) szektornak nyújt segítséget.
A futamidõ 10-15 év is lehet, a ka-
mat pedig minimális, lényegében
csak annyi, amennyibõl az alapot
kezelõ, nonprofit gazdasági társa-
ság mûködése finanszírozható. Így
a vállalkozásoknak elegendõ ide-
jük lesz arra, hogy eredményt érje-
nek el, és a profitból fizessék vissza
a pénzügyi támogatást. A doku-
mentum másik fontos eleme, hogy
a kormány támogatja a város, illet-
ve a városi iparterületek biztonsá-
gos és folyamatos villamosener-
gia-ellátását. Megtörténik az észa-
ki elkerülõ autópályába történõ
bekötése, az Izsáki út is négysávos
lesz, egészen az autópálya nyugati
lehajtójáig. Szintén fontos fejlesz-
tés, hogy a repülõtér katonai és
polgári kettõs hasznosítású lesz. A
vasúti pályaudvarnál megvizsgál-
ják, hogy uniós pénzek bevonásá-
val hogyan lehet intermodálissá
(különbözõ közlekedési ágak raci-

onális integrálása) tenni, P+R par-
kolókat is kialakítva. A város és a
környezõ települések közötti vasúti
összeköttetés, az elõvárosi vasúti
közlekedés fejlesztési lehetõségei-

nek vizsgálatára munkacsoport lét-
rehozásáról döntött a kormány.
Ugyancsak munkacsoport alakul
annak elõsegítésére, hogy a kecs-
keméti egyetemmel együttmûköd-
ve, annak tudásbázisára és diákja-
ira alapozva a városban egyetemi
ipari kutatóközpont jöjjön létre.
Megvalósulhat továbbá egy régi
álmunk, a Kodály Intézet bõvítése,
egy világszínvonalú koncertterem
kialakítása. Az intézet ennek érde-

kében megkapja a Kada Elek
Szakközépiskola épületét, az iskola
új helye pedig a Rudolf laktanyá-
ban lesz. A Modern Városok Prog-
ramnak köszönhetõen megtörtén-
het a városháza felújítása. Az épü-
let 2017-ben lesz 120 éves.
Lechner Ödön és Pártos Gyula re-
mekmûve országos jelentõségû
épület, így indokolt, hogy teljes kö-
rû felújítását segítse az állam. Te-
hát nem a városi költségvetést ter-
heli a felújítás négymilliárd forintos
költsége. 

––  AA  MMooddeerrnn  VVáárroossookk  PPrrooggrraammoonn
ttúúll,,  mmeennnnyyii  uunniióóss  ppéénnzz  ééss  eeggyyéébb
ffoorrrrááss  vváárrhhaattóó  eebbbbeenn  aa  cciikklluussbbaann??

– A legjelentõsebb a TOP kere-
tében érkezõ 23 milliárd forint. A
2014-2020-as uniós fejlesztési
ciklusban valósul meg egyebek kö-
zött a Nyugati városkapu projekt,
amely a Rudolf laktanyát és a Ho-
mokbányát is érinti. De az uniós
forrásokon túl is jelentõs beruházá-
sok zajlanak. Épül a gazdaságtu-
dományi campus, fejleszt a Merce-
des és fejlesztenek a beszállítóik,
elkezdõdik az atlétikai stadion épí-
tése, a TAO támogatásból pedig
számos sportberuházás valósul
meg. Összességében 260 milliárd
forintról beszélünk, és ezek a beru-
házások öt esztendõn belül kézzel
fogható valósággá válnak.

Megragadva a lehetőségeket
LLaassssaann  nneemm  tteelliikk  eell  hhóónnaapp  úúggyy  KKeeccsskkeemméétteenn,,  hhooggyy  nnee  jjeelleennnnéénneekk  mmeegg
úújj,,  jjeelleennttõõss  bbeerruuhháázzáássookkrróóll  sszzóóllóó  hhíírreekk,,  aakkáárr  áállllaammii,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii,,
aakkáárr  aa  ppiiaaccii  sszzfféérraa  ffoorrrráássaaiinnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn..  EErrõõtteelljjeess  tteemmppóóbbaann  ggaazz--
ddaaggooddiikk  aa  vváárrooss,,  aa  tteerrvveezzeetttt  ffeejjlleesszzttéésseekk  öösssszzéérrttéékkee  mmáárr  226600  mmiilllliiáárrdd  ffoo--
rriinntt  ffeelleetttt  jjáárr..

ÚÚttaavvaattááss  aa  TTaallffáájjaa  kköözzbbeenn

VVáárrhhaattóóaann  ííggyy  ffeesstt  mmaajjdd  KKeeccsskkeemméétt  vvaassúúttáálllloommáássáánnááll  
aazz  úújj  iinntteerrmmooddáálliiss  ccssoommóóppoonntt
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A polgármester asszony
megemlítette a Japán napok
rendezvényt, és a Kodály Inté-
zetben tanuló japán hallgató-
kat. A kötelék fenntartásában
kezdetektõl fontos szerepet ját-
szik a Kecskemét-Aomori Bará-
ti Kör. A helyi Szent László
Lions Club kezdeményezésére
a 2011-es japán földrengés
után városunk polgárai –
együttérzésük jeléül – 35 cse-
resznyefát ültettek el a II. Rákó-
czi iskola elõtt. A japán város-
sal fenntartott kapcsolatok
ápolásán munkálkodó Király
József képviselõ javaslatára,
tavaly õsszel döntött úgy az ön-
kormányzat, hogy a cseresz-
nyefák övezte parkot Aomori
városáról nevezi el.

Szimbolikusan egy emlékkö-
vet is elhelyeztek az ünnepsé-
gen elültetett harminchatodik

fa mellé. Az Aomori park fel-
iratú szikladarab a Hakkoda-
hegyre hivatott utalni.

Király József képviselõ, a
Kecskemét-Aomori Baráti Kör

tiszteletbeli elnöke ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta: 22 évvel
ezelõtt azzal a céllal hozták létre
a baráti kört, hogy a két város
kultúráját közelebb hozzák egy-
máshoz. Ezt az elmúlt években

számos program, találkozó és ja-
pán út segítette.

Az ünnepségen részt vett
Koszuge Dzsunicsi, Japán ma-
gyarországi nagykövete, aki örö-

mét fejezte ki a park névadása
kapcsán, és köszönetet mondott
az eddigi sokszínû partnerkap-
csolatért. Véleménye szerint ezek
a programok mind-mind hozzá-
járulnak, hogy a magyar és a ja-
pán emberek szíve között lerövi-
düljön a távolság. Majd hangsú-
lyozta:

– A Kecskemét és Aomori vá-
ros közötti különösen sokrétû
kapcsolatok közül az egyik iga-
zán különleges tevékenység a Ki-
rály József ötlete alapján megva-
lósított Aomori Tabako Általános
Iskola és a kecskeméti Arany Já-
nos Általános Iskola diákjai kö-
zötti gyermekrajz csereprogram.
Tavaly februári látogatásomkor
sok kedves diák fogadtatásában
volt szerencsém megtekinteni a
japánból küldött rajzokat. Ezen
felül tavaly nyáron a Kecskemét
és Aomori, valamint Magyaror-
szág és Japán közötti baráti kap-
csolatok elõsegítésében tett ki-
magasló teljesítményéért Kishida
Fumiyo, japán külügyminiszter ki-
tüntetésben részesítette Király Jó-
zsefet, a Kecskemét-Aomori Ba-
ráti Kör tiszteletbeli elnökét.

Aomori park emlékkővel és cseresznyefákkal

A kirándulók útja elsõként a
keceli csemetekertbe vezetett,

ahol Sulyok Ferenc, a Kiskunsági
Erdészeti és Faipari Zrt. vezér-

igazgatója fogadta a kiránduló-
kat. Elmondta a látogatóknak,
hogy Kecelen elsõsorban fekete-
és erdeifenyõket nevelnek. Ezál-
tal fedezik saját erdészeti, vala-
mint erdõtelepítési szolgáltatásuk
igényeit, továbbá jelentõs meny-
nyiséget értékesítenek. A kiter-
melt erdõk kétharmad részét
mesterséges csemeteültetéssel,
egyharmadát sarjaztatással újít-
ják fel.

Sulyok Ferenc és erdész kollé-
gái Császártöltésre is elkísérték a
kirándulókat. Felkeresték a tele-
pülés római katolikus templomát,
ahol Nagyidai Zsolt plébános ka-
lauzolta a látogatókat, akik hosz-
szan elidõztek a Szûz Máriát ábrá-
zoló, egyetlen fából faragott szo-
bor elõtt, amit 1744-ben német
betelepülõk hoztak magukkal.

A Magyar Zarándokút Bács-
Kiskun megyei szakasza érinti
Császártöltést is, ezért a Kefag
Zrt. vezetése úgy döntött,
hogy az egyedülálló erdei kör-
nyezetben kulcsosházat épít a
településre érkezõ zarándo-
koknak. A vadonatúj épületet
elsõként tekinthették meg a
kecskeméti Porta Egyesület ki-
rándulói.

Hazafelé indulva betértek
Hajósra egy vidám hangulatú
borkóstolóra, ahol Komlósi Mi-
hály, a Vitézek Pincéje és az „Itt
a világ közepe” tulajdonosa
avatta vitézzé kardjával a jó-
kedvû társaság tagjait. Jelmon-
datuk ennyi volt: nem pusztít-
hatjuk tovább a Föld szegényes
vízkészletét, ezért iszunk hajósi
bort…

Porta−túra Császártöltésen
AA  FFöölldd  nnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll,,  aa  KKeeffaagg  ZZrrtt--vveell  kkaarrööllttvvee,,  kkiirráánndduulláásstt  sszzeerrvvee--
zzeetttt  CCssáásszzáárrttööllttééssrree  ééss  kköörrnnyyéékkéérree  aa  kkeeccsskkeemmééttii  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett..  AAzz  öött--
vveennkkéétt  ffõõss  bbaarrááttii  ttáárrssaassáágg  ííggyy  kkíívváánnttaa  ffeellhhíívvnnii  aa  ffiiggyyeellmmeett  FFööllddüünnkk  tteerr--
mméésszzeettii  kköörrnnyyeezzeettéénneekk  mmeeggóóvváássáárraa,,  eeggyyúúttttaall  ffeellkkeerreessttéékk  aa  KKeeffaagg  ZZrrtt..
ccsseemmeetteekkeerrttjjéétt,,  eerrddeeiitt  ééss  kkuullccssoosshháázzáátt..  

KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  IIII..  RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  mmeelllleettttii  tteerrüülleetteett
AAoommoorrii  ppaarrkknnaakk  nneevveezzttéékk  eell,,  aammiitt  aa  nnaappookkbbaann  ttaarrttootttt  sszzéépp  üünnnneeppssééggeenn
jjeelleenntteetttteekk  bbee..  AA  rreennddeezzvvéénnyyeenn  SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa,,  KKeeccsskkeemméétt
ppoollggáárrmmeesstteerree  mmoonnddootttt  kköösszzöönnttõõtt,,  ffeelleelleevveennííttvvee  aa  jjaappáánn  vváárroossssaall  2222
éévvee  kkööttöötttt  tteessttvvéérrvváárroossii  kkaappccssoollaatt  kkuullttuurráálliiss,,  ookkttaattáássii  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  ttéérreenn
aazzóóttaa  eelléérrtt  ssiikkeerreeiitt..

AA  ppaarrkkaavvaattóó  üünnnneeppsséégg  kköözzööss  ffaaüülltteettéésssseell  zzáárruulltt    
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A MÁR MEGSZOKOTT MINÕSÉG 
JÓVAL KEDVEZÕBB ÁRON! 

Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél) 
Tel.: 76/322-902, 20/9330-887

NYITVA: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30
ebédszünet: 12.30-13.00, szombat: 7.45-11.00

D és B Kulcskirály Bt.
�� Kulcsmásolás: kulcsok, zárak, 

lakatok, speciális kulcsok másolása.
�� Páncélszekrény-kulcsok, autó- és

motorkulcsok minden típushoz. 
�� Immobiliser-es (chipes) kulcsok

másolása.
�� Ha a chipes kulcsot elveszítette,

akkor is készít az autóhoz.

indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
�� Épületzárak, postaládák, kilincsek. 
�� Kulcsok riasztókhoz. 

Molnár Trans Kft.

Kamion-
és autómentés

Telefon: +36-70/33-88-500

A sárkányölõ lovagként elhíresült
Szent György napját, április 24-ét
hagyományosan a Rendõrség
Napjaként ünnepeljük Magyaror-
szágon. Az idei ünnepi állomány-
gyûlést Kecskeméten, a Három
Gúnár Rendezvényházban tartot-
ták, ahol – mint az Dávid Károly
megyei fõkapitány köszöntõjében
is elhangzott – azok részesültek el-
ismerõ jutalomban, akik a rend-
õrség patrónusához méltó, ki-
emelkedõ szakmai teljesítményt
nyújtottak.

A megyei központi ünnepségen
jelen volt Rideg László, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke,
dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal fõigazga-
tója, dr. Nacsa Klára, a Bács-Kis-
kun Megyei Fõügyészség közjogi
fõügyész-helyettese, Szemereyné
Pataki Klaudia, Kecskemét pol-
gármestere, az együttmûködõ ál-
lami, önkormányzati, egyházi, tár-
sadalmi és gazdasági szervek, to-
vábbá a civil, érdekvédelmi és
nyugdíjas szervezetek vezetõi. 

Pintér Csaba – a keceli Pintér
Mûvek és a kecskeméti Wojtyla
Ház Seniorátusának elnöke – ne-
vében fia, Pintér Márk a Remény
Szövetsége díjat adta át a Kiskõ-
rösi Rendõrkapitányság Keceli
Rendõrörsén szolgálatot teljesítõ

Pintér József  r. fõtörzszászlósnak
(a névazonosság a véletlen mûve)
és Horvai Szabolcs Tamás r. õr-
nagynak.

– Tíz éve már, hogy ezen a na-
pon a Pintér család valamelyik

tagja elismerés átadásával fejezi
ki a rendõrség iránti nagyrabecsü-
lését. A hagyomány apáról fiúra
szállt: Pintér Józsefet Csaba fia, õt
pedig Ön, az unoka követi a sor-
ban. Miért tartják fontosnak, en-
nek a tradíciónak az ápolását?

– Mindig jó érzés egy jó ügy
mellé állni. Márpedig megbecsül-
ni a rendõrök munkáját, egy év-
ben legalább egyszer kifejezésre
juttatni, hogy hálásak vagyunk
azért, amit nap mint nap tesznek

a nyugalmunkért, biztonságun-
kért, igazán nemes, jó ügy – nyi-
latkozta lapunknak PPiinnttéérr  MMáárrkk.
– Megtisztelõ számunkra, hogy
ilyenkor megszoríthatjuk a kezét
közülük egynek, de a neki mon-
dott köszönet minden bajtársá-
nak szól. Az idei kitüntetettünk,
Pintér József nem csak példamu-
tatóan végzi a munkáját, de a
keresztény értékrend szerint is él,
ami nekünk nagyon fontos. Neki,
és a többi hétköznapi hõsnek is
köszönhetõ, hogy otthonuk, Ke-
cel biztonságos élettér minden
ott élõ számára. A vezetés jól
összefogja a csapatot, mindenki
készséggel teszi a dolgát, és en-
nek a hatását mi, keceli polgárok
is pozitívan éljük meg. Az ünnep-
ségen elhangzott: a Szent
György legenda azt a keresztény
meggyõzõdést fejezi ki, miszerint
a hit megszünteti a démonok
uralmát és legyõzi a gonoszt. Ezt
a nézetet szeretnénk mi is erõsí-
teni a rendelkezésünkre álló esz-
közökkel.

A Szent György legenda követői
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19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.
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A Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
da teljes körû tûzvédelmi
szolgáltatást nyújt partne-
reinek. A vállalkozás alapí-
tója BBoorrssooss  TTiibboorr tûzvédelmi
szakértõ, aki 1982 óta fog-
lalkozik tûzvédelemmel, tûz-
vizsgálati és építész tûzvédel-
mi szakértõ. BBoorrssooss  VViikkttoorr
tûzvédelmi szakmérnök, tûz-
védelmi tervezõ szakmérnök
és mérnöktanár. 

Arra, hogy az iroda milyen
szolgáltatást biztosít, Borsos Ti-
bor tûzvédelmi szakértõ ad vá-
laszt az alábbiakban.

– Szerzõdés keretében a
partnerünknél elvégezzük az
összes tûzvédelmi feladatot,
az oktatástól a szükséges do-
kumentumok elkészítéséig,
naprakészen tartásáig, és biz-
tosítjuk a tûzvédelmi eszközö-
ket. A jelentõsebb referenciá-

ink a honlapunkon megtekint-
hetõk.

– Eseti megbízással tûzvédel-
mi oktatást tartunk, tûzvédelmi
szabályzatot készítünk, és hely-
színi szemlén híjuk fel a megbí-
zó figyelmét a tûzvédelmi sza-
bálytalanságokra, azok kijaví-
tásának módjára.

– A Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
da szervezésében rendszere-
sen tartunk tûzvédelmi szak-

vizsga felkészítéseket és vizs-
gáztatásokat. 

– Építész tûzvédelmi szakértõ-
ként részt veszünk a tervezés
során a különbözõ követelmé-
nyek meghatározásában, a ter-
vet leegyeztetjük a tûzvédelmi
hatósággal. 

– Tûzvédelmi Mérnöki Iro-
dánkban, a Bocskai utca 9/B.
alatt – bejelentkezés esetén –
tudjuk fogadni partnereinket.

Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás

Tûzvédelmi 
szolgáltatásaink:

� tûzvédelmi tervezés 
� tûzvédelmi dokumentációk

készítése
� tûzvédelmi oktatás
� tûzvédelmi szakvizsgáztatás
� tûzvédelmi szakértés, 

tanácsadás

TÛZVÉDELMI
MÉRNÖKI

IRODA
Kecskemét, 

Bocskai utca 9/B
(bejárat a Frangepán

sétány vége felõl)

Irodai tel.: 
76/955-907

Honlap:
www.borsos.co.hu
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A Bács-Kiskun Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetõjétõl, dr. Farkasinszki Ló-
ránttól megtudtuk, hogy az el-
múlt esztendõben összesen
2964 riasztást kaptak, amibõl
1609 esetben tûzoltáshoz,
1355 alkalommal pedig mû-
szaki mentéshez hívták tûzoltó-
inkat. Az igen száraz, szeles
idõszakok sajnos kedveztek a
szabadtéri tüzek kialakulásá-
nak. Július negyedik hétvégéjén
például két olyan nagykiterje-
désû, hosszan tartó erdõtûz is
volt, amelyeket a katasztrófavé-
delem és más szervezetek ösz-
szehangolt munkájával, erõi-
nek és eszközeinek egyidejû,
koordinált beavatkozásával le-
hetett csak felszámolni:

A Kiskunsági Nemzeti Park
területén 140 hektárt felölelõ
területen csaptak fel a lángok,
jellemzõen borókás, fenyves és
lomberdõ égett, több ponton és
eltérõ kiterjedésben. A hõség
és az erõs szél mellett a rossz
terepviszonyok is nehezítették a
hatalmas tûz megfékezését. A
lánglovagok és az õket segítõ
civilek összehangolt, három és

fél napos megfeszített mun-
kájával sikerült elfojtani a pusz-
tító lángokat. Ugyanakkor Kis-
kunhalas külterületén csaknem
háromszázötven hektárnyi terü-
leten, tíz-ötven hektár méretû
foltokban égett a fenyõ-, illetve
lomberdõ. A lángokhoz a Bács-

Kiskun megyei tûzoltó egysége-
ken kívül Csongrád, Fejér és
Tolna megyébõl is érkeztek tûz-
oltók, mellettük két honvédségi
helikopter is részt vett az oltás-
ban. A tûzoltóegységek gyors
kiérkezésének, s a két napig
tartó kitartó küzdelemnek kö-
szönhetõen, szerencsére sike-

rült megvédeni minden közeli
lakóépületet, s az eset során
senki nem sérült meg. (Az emlí-
tett eseteknél mutatott rendkí-
vüli helytállásukért harmincné-
gyen vehettek át miniszteri, fõ-
igazgatói és megyei igazgatói
elismerést.) 

Megtudtuk továbbá, hogy a X.
Országos Tûzoltó Szakmai Ve-
télkedõn a kecskeméti lánglova-
gok ismételten a dobogón áll-
hattak, az ország elsõ három
legjobb hivatásos tûzoltóságai
között. A központi támogatások
jóvoltából, az elmúlt években a
hivatásos egységek és az önkén-
tes tûzoltó egyesületek egyaránt
megerõsödtek, technikai és vé-
dõeszköz ellátottságuk tovább
javult. Tavaly például a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság és a Magyar Tûzol-
tó Szövetség által kiírt pályáza-
tokon több mint 24,7 millió fo-
rint támogatásban részesült 27
pályázó önkéntes tûzoltó egye-
sület. Az önkormányzati tûzoltó-
parancsnokságok mûködése
stabil, az eredményes beavatko-
zásokhoz megfelelõ erõ- és esz-
közállománnyal rendelkeznek.
2015-ben 771 káreseti tevé-
kenységben vettek részt.

Bács-Kiskun megyében elsõ-
ként kapta meg az önálló be-
avatkozásra való jogosultságot
az Orgoványi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület januárban – miután a
rendszerbeállító gyakorlaton ti-
zenhét tûzoltója vizsgázott sike-
resen. Az orgoványi lánglova-
gok pedig vállalták, hogy a ri-
asztást követõen tizenöt percen
belül megkezdik a vonulást, így
az elsõdleges tûzoltói beavatko-
zás ideje lerövidül, ezzel is javít-
va településük biztonsági érze-
tét, mentõ tûzvédelmét.

Szent Flórián példáját követve

Lánglovagjaink kitartó küzdelmei

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

AAzz  eeggyyiikk  lleeggfféélleellmmeetteesseebbbb  eelleemmii  eerrõõttõõll,,  aa  ttûûzzttõõll  vvaallóó  rreetttteeggééss  kkeelltteettttee
éélleettrree  FFllóórriiáánnnnaakk,,  aazz  „„IIsstteenn  ttûûzzoollttóójjáánnaakk””  aallaakkjjáátt..  ÕÕ  aazz  eemmbbeerreekk  sszzáámmáá--
rraa  aa  ttûûzzoollttóó  mmuunnkkaa  lléénnyyeeggéétt  tteesstteessííttii  mmeegg::  aazz  áállllhhaattaattoossssáággoott,,  aa  bbeeccssüü--
lleetteett,,  aa  rreennddíítthheetteettlleenn  sseeggíítteennii  aakkaarráásstt..  NNeemm  ccssooddaa,,  hhooggyy  aa  ttûûzzoollttóókk  hhaa--
ggyyoommáánnyyoossaann  mmeeggüünnnneepplliikk  vvééddõõsszzeennttjjüükk,,  SSzzeenntt  FFllóórriiáánn  nnaappjjáátt,,  mmáájjuuss
44--éénn..  EEzz  aa  nnaapp  jjóó  aallkkaalloomm  aarrrraa  iiss,,  hhooggyy  ––  vviisssszzaatteekkiinnttvvee  aazz  eelltteelltt  eeggyy  éévv--
rree  ––  kköözzöölljjüünnkk  lláánngglloovvaaggjjaaiinnkk  hheellyyzzeettéérrõõll,,  nnaaggyyoobbbb  kküüzzddeellmmeeiirrõõll  eeggyy--
kkéétt  rréésszzlleetteett..    
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Spanyol nyelven is napvilágot lá-
tott Bán Mór történelmi regénye,
Az isten katonái – 1456, amely a
nándorfehérvári diadal esemé-
nyeit idézi fel. A kecskeméti szer-
zõnek ez a mûve mostantól elér-
hetõ spanyolul könyv és e-book
formában egyaránt, Soldados de
Dios címen. A szerzõtõl megtud-
tuk, hogy Spanyolországon kívül
Dél-Amerika spanyolajkú orszá-
gaiban és az Egyesült Államokban

vált így elérhetõvé a madridi Ver-
bum Kiadó gondozásában meg-
jelent regény, és Ferenc pápa ve-
hette át elsõként a kötet spanyol
nyelvû változatát. (Ahogy ez a
mellékelt fotón is látható!)

Az isten katonái címû regény
Kapisztrán János ferences szerzetes
szentté avatási perén keresztül idézi
fel a magyar, valamint az egész eu-
rópai történelem számára sorsfor-
dítónak bizonyuló 1456-os nán-

dorfehérvári ostromot, Hunyadi Já-
nos és a várvédõ sereg világraszó-
ló hõstettét. A magyarul 2014-ben
megjelent könyvet a Budapesten
élõ, kubai származású Josefina
Careaga Plá fordította le kasztíliai
spanyolra. A fordítás egy Szolnok
megyei vállalkozó önzetlen felaján-
lásának köszönhetõ. Csajbók Zsolt
azért támogatta a kötet megjelené-
sét, mert szerinte a nyugat-európa-
iak nem értik a magyar történelem
alakulását, és nincs tudomásuk
Magyarország iszlám hódítás ellen
folytatott küzdelemérõl.

A szerzõt a történelmi regények és
tudományos fantasztikus mûvek

kedvelõi Bán Mór néven ismerhe-
tik. Eredeti neve Bán János, aki a
Kecskeméti Televízió Hírszolgáltató
Divíziójának cégvezetõje, a Kecske-
méti Lapok és a Hírös.hu fõszer-
kesztõje. Bán Mór regényei idehaza
is roppant népszerûek. A Hunyadi
címû történelmi regénysorozata,
melynek nemsokára már a 8. köte-
te kerül a boltokba, több mint 150
ezer eladott példánnyal büszkél-
kedhet. A filmjogokat egy magyar
származású kanadai producer vá-
sárolta meg. Nemrégiben megkez-
dõdtek Az Isten katonái címû re-
gény színpadi változatának tárgya-
lásai is.

Kecskeméti író műve spanyolul

Ferenc pápa vehette át elsőként

FFeellvvéétteellüünnkk  aa  kköönnyyvv  sszzeerrzzõõjjéérrõõll  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  kkéésszzüülltt,,  
aa  nnaaggyyccssüüttöörrttöökkii  ssoonnkkaasszzeenntteelléésseenn,,  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  

KKaallooccssaa--kkeeccsskkeemmééttii  éérrsseekk  ttáárrssaassáággáábbaann

A Édosz-Kinizsi Természetbarát
Sportegyesület tagjai és vendégeik
(köztük a Wojtyla Ház képviselõi),
Egyesületi Emléknapi túrára indultak
a közelmúltban, végigjárva Kecske-
mét peremén egy 11 kilométeres
távot. Az Arborétum Mária kápolna

felõli oldalától indultak, s a hetényi
Móricz-fa emlékhely érintésével ér-
keztek meg a Nyíri erdõben találha-
tó Szent Hubertus-kápolnához. Itt az
elhunyt sportegyesületi tagokra em-
lékeztek, majd megkoszorúzták az
egyesületi kopjafát.

Kápolnától kápolnáigSzéles választékban, 
kedvezõ áron kínálunk,

igény esetén házhoz szállítva:

Ha növénytermesztés,
akkor Hírös Agrária Kft.

Kecskemét, Halasi út 9/A
Leviczky Attila – Tel.:06-30/299-1611

Kotvics Zoltán – Tel.: 06-30/553-9805

Baja, Nagy István u. 35.
Schwicker Imre – Tel.: 06-30/974-5224

�� SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY NITROGÉN 
�� KOMPLEX(NPK), STARTER 

MÛTRÁGYÁKAT
�� LUCERNA, TAVASZI GABONA
�� KUKORICA, NAPRAFORGÓ

VETÕMAGOKAT
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– Az elmúlt több évtized tapasz-
talatait beépítettük a szolgáltatá-
sainkba, és ahogyan minden elõ-
re mutató folyamatban, az ügyfél-
kiszolgálás tekintetében is igyek-
szünk élen járni. Sokféle élethely-
zet van, és mindegyikre személyre
szabott megoldást kell találnunk.
Mi támogató pénzügyi partner-
ként álltunk és állunk az ügyfele-
ink mellett. Itt a partnerségen van
a hangsúly, ez az a plusz, amit
nyújtani tudunk ügyfeleinknek. Ez
jelent számunkra odafigyelést,
kölcsönösséget, megbízhatósá-
got. Fontos, hogy ezt ügyfeleink
érezzék és bizalommal fordulja-
nak hozzánk, osszák meg velünk
közép és hosszú távú céljaikat,
terveiket. Az elmúlt idõszakban azt
tapasztaljuk, hogy ügyfeleink
pénzügyileg egyre tudatosabbak,
élethelyzetükhöz igazítva választa-
nak megoldásokat komplex pénz-
ügyi palettánkról. Egyre inkább
jellemzõ, hogy felismerik, mekko-
ra jelentõsége van annak, hogy
pénzügyi kérdésekben is beszél-
gessünk egymással. Célunk, hogy
minél többekkel konzultálhassunk
ennek szellemében, hiszen a
megoldások is széles körû lehetõ-
ségeket tartogatnak, amikkel so-
kan talán nincsenek is tisztában,
de mi segítünk ebben eligazodni.

––  TTéérrssééggüünnkkbbeenn  hháánnyy  bbaannkkffii--
óókkbbaann  áállllnnaakk  üüggyyffeelleeiikk  rreennddeellkkee--

zzéésséérree??  TTeerrvveezziikk  úújjaabbbbaakk  mmeegg--
nnyyiittáássáátt??

– Egyre több takarékszövetkezet
gondolta úgy a jövõjét, hogy a
Fókusszal egyesülve folytatja az
útját, ami fontos a fejlõdésünk te-
kintetében. Az utóbbi idõben je-
lentõs változásokon mentünk ke-
resztül ezen a téren. Beolvadással
történõ fúzióval 2015-ben csatla-
kozott a Dunapataj és Vidéke-,
valamint a Solt és Vidéke Takarék-
szövetkezet a Fókusz Takarékhoz
11 kirendeltséggel. Orgoványon,
Jakabszálláson is megnyitottuk fi-
ókunkat, november 30-án a Kis-
kun Takarék és Harta Takarék
csatlakozott hozzánk. A fúziókkal
és új fióknyitásokkal napjainkban
már 48 kirendeltségünk várja kor-
szerû pénzügyi szolgáltatásokkal
ügyfeleinket. Bajától Csepelig
nyúlik a fiókhálózatunk, hiszen
nem feltétlenül a földrajzi közel-
ség határozza meg elérhetõsé-
günket. Internetes szolgáltatása-
ink és mobil bankáraink segítsé-

gével országszerte elérhetõek va-
gyunk.

A jövõben még továbbra is vár-
ható a térségben hasonló egyesü-
lés, tehát a Fókusz Takarék egyre
több településen válik ezáltal elér-
hetõvé.

––  MMiillyyeenn  úújjddoonnssáággookkrraa  sszzáámmíítt--
hhaattnnaakk  üüggyyffeelleeiikk  aa  kköözzeelljjöövvõõbbeenn??

– A takarékszövetkezetek életé-
ben most egy erõteljes, komplex
hatásokkal bíró átalakulási idõ-
szak van. Fontos látnunk azt, hogy
ez egy természetes folyamat, mint
ahogy mûködésünk elmúlt közel
60 évében is mindig az aktuális
jogszabályi és piaci környezethez

alkalmazkodva tettük a dolgun-
kat. Most is ez történik. Alkalmaz-
kodunk a keretekhez és a tõlünk
megszokott rugalmassággal rea-
gálunk a változásokra az igények
tekintetében is. Szolgáltatási pa-
lettánk bõvülése folyamatos és
ügyfeleinkre szabott. A közeljövõ-
ben továbbra is kiemelt témának
érezzük a családok sorsát, az ott-
honteremtési kedvezményt, az ag-
rárszektor kiszolgálását, az átme-
neti pénzügyi nehézségekre adha-
tó megoldásokat, vagy akár a je-
lenlegi alacsony kamatkörnyezet-
ben a megtakarítások megválto-
zott helyzetére nyújtott megoldá-
sainkat.

––  AA  ccssaakknneemm  6600  éévveess  ttöörrttéénneettüükk
ssoorráánn  mmiirree  aa  lleeggbbüüsszzkkéébbbb??

– A Jászszentlászlói Takarékszö-
vetkezet az 1956 utáni idõben új-
raindult takarékszövetkezeti szer-
vezõdés egyik elsõ szereplõje volt,
melybõl a késõbbiekben nõtte ki
magát a Fókusz Takarék. A jövõ
biztosítékát én egyértelmûen a fo-
lyamatos fejlõdésben és innováci-
óban látom. A Fókusz dinamiku-
san fejlõdik, melyre nagyon büsz-
kék vagyunk. Mindent elkövetünk
annak érdekében, hogy ügyfele-
ink érezzék, tudják, velünk nincse-
nek egyedül. A pénzügyek tekinte-
tében mi partnerek, társak va-
gyunk családok, egyének és vál-
lalkozások számára egyaránt!
Tudjuk, hogy vannak örök érvényû
dolgok. Ilyen az a bizalom, ami az
ügyfeleink és a Fókusz között kö-
zel hatvan éve kialakult és él. 

––  MMiillyyeenn  iinnttéézzkkeeddéésseekkeett  hhoozzttaakk
aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  üüggyyffeelleeiikk
bbiizzttoonnssáággbbaann  éérreezzhheesssséékk  bbaannkkbbee--
ttéétteeiikkeett??  

– Számunkra az ügyfeleink
pénzügyi biztonsága és a Fókusz
Takarék mûködésének stabilitása
az elsõ. Ennek érdekében nap
mint nap sokat teszünk. Kiemelt
jelentõségû, hogy a Fókusz kettõs
biztonságot tud garantálni ügyfe-
leinek. Ez annak eredménye, hogy
a takarékszövetkezeti szektor
megújításában résztvevõ irányító
szervek mindenre kiterjedõ vizsgá-
lata, a Fókusz Takarék mûködését
biztonságosnak és stabilnak érté-
kelte. Így 2014. augusztus 30-i
hatállyal felvette a pénzintézetet a
garanciaközösség teljes jogú tag-
jai sorába. A Fókusz ügyfeleinek
betéteit tehát két szervezet, az
OBA és a Garanciaközösség is
védi.

A jelentős változásokra fókuszálva
AA  FFóókkuusszz  TTaakkaarréékk,,  mmiinntt  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyee  mmeegghhaattáárroozzóó  TTaakkaarréékkjjaa  kköö--
zzeell  6600  éévvee  bbiizzttoonnssáággoossaann  ééss  ppaarrttnneerrii  mmeeggkköözzeellííttéésseenn  aallaappuullóó  üüggyyffééllkkii--
sszzoollggáálláássssaall  mmûûkkööddõõ  ppéénnzziinnttéézzeett  aa  ttéérrssééggbbeenn..  SSzzoollggáállttaattáássookk  tteerréénn  mmii
kküüllöönnbböözztteettii  mmeegg  aa  FFóókkuusszz  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeetteett  aa  ttööbbbbii  hhaassoonnllóó  ppéénnzz--
iinnttéézzeettttõõll??  MMii  aazz  aa  pplluusszz,,  aammiitt  nnyyúújjttaannii  ttuuddnnaakk??  ––  MMiinnddeenneekkeellõõtttt  eezzeekkrree
aa  kkéérrddéésseekkrree  kkéérrttüünnkk  vváállaasszzookkaatt  JJóózzssaa  ZZssiiggmmoonnddttóóll,,  aa  FFóókkuusszz  TTaakkaarréékk
üüggyyvveezzeettõõjjééttõõll..
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– Korábban vendéglõ mûkö-
dött a Szentlélek római katolikus
templom helyén. 1999. kilence-
dik hónap kilencedikén, kilenc
órakor szentelte fel Márfi Gyula
érsek – mondja KKiissss  LLáásszzllóó espe-

res-plébános az éppen Hévízen
tartózkodó Farkas P. Józsefnek –
utalva a csupa-csupa kilencesre
– a kecskeméti Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ alapító igazgató-
jának, aki hívõ katolikus lévén,
szabadsága idején betért az útjá-
ba esõ templomba. Hamar kide-
rült, hogy sok közös dolguk van
egymással.

– 2011 óta vagyok a Keszthely-
Zalaszentgróti összevont kerület
esperese. Hévízen kívül még két
település tartozik hozzám: Rezi és
Karmacs – kezdte bemutatkozá-
sát Kiss László a hírös városból
érkezett vendégnek. – Kerületi es-
peresként évekkel ezelõtt én is
alapítottam egy népkonyhát
Keszthelyen. Tudtam, hogy Kecs-

keméten is létezik egy hasonló in-
tézmény, ami teljes egészében
magánadományokból tartja fenn
magát, és szolgáltatások egész
sorát nyújtja az étkeztetéstõl, kul-
turális programoktól, a lelki gon-
dozáson át az orvosi-, jogi ta-
nácsadásig, szociális foglalkozta-
tásig, álláskeresésig. Ráadásul
sok közismert ember elsõ útja
oda vezet, ha Kecskeméten jár.

– Igen, kiváló példa volt a
Wojtyla Ház számunkra – mondta
az esperes, a kissé meglepõdött
kecskeméti vendégnek. És azt is
elárulta, honnan volt ilyen gaz-
dag ismeretanyaga a hírös város-
beli katolikus népkonyháról: –
Korábban olvastam az intézmény
idõszakos kiadványát, abból sok
ötletet merítettünk munkatársaim-
mal együtt. Nagyon tetszett.
Önök nagyszerû munkát végez-
nek. Isten kiváló
szolgái, akik erejü-
ket, tehetségüket a
Szentlélek vezetésé-
nek rendelik alá,
úgy végzik karitatív
tevékenységüket. Az
Úr áldása van min-
den lépésükön. Ezt
tudom és érzem,
még ha nem is járok
túl gyakran Kecske-
méten.

Beszélgetésük so-
rán úgy összebarát-
koztak, hogy megál-

lapodtak: késõbb keresik egymás
társaságát. Idén júniusban Kiss
László útra kel a keszthelyi nép-
konyha munkatársaival, és meg
sem állnak Kecskemétig, ahol a
Wojtyla Házban nyugat-dunántúli
napot rendeznek. Akkor lehetõsé-
gük nyílik közelebbrõl is megis-
merni egymás gondjait, nehézsé-
geit, örömeit, bánatát.  

Kiss László azt is vállalta, hogy
érkezésük napján õk állják a
kecskeméti népkonyha gondo-
zottainak étkeztetési költségét.
Viszonzásul Farkas P. József, aki
a Porta Egyesületnek is alapító
szervezõje, a civil szervezet Szent
Ilona Keresztkörének nevében
felajánlotta, hogy renoválják
Hévízen a Honvéd utcai Krisztus-
keresztet, melyet idõközben a
helyszínen is megtekintettek, fel-
mértek. 

Hévízi találkozás, barátkozás

Követendő példa a Wojtyla Ház
HHéévvíízzrrõõll  aalliigghhaanneemm  mmiinnddeennkkiinneekk  aa  ggyyóóggyyffüürrddõõ  jjuutt  eesszzéébbee,,  nnoo  mmeegg  aa
nnéémmeett  ––  mmoossttaannáábbaann  mmiinnddiinnkkáábbbb  aazz  oorroosszz,,  uukkrráánn  ––  ttuurriissttáákk,,  vveennddééggeekk..
AA  hhaattaallmmaass  sszzáállllooddáákk  kköözzöötttt  ppöörrggõõss  aazz  éélleett,,  aazzoonnbbaann  aa  ddoommbboonn  fföönntt  ––
mmiinntthhaa  ccssaakk  aa  nnyyuuggaalloomm  sszziiggeettee  lleennnnee  ––  kkiieemmeellkkeeddiikk  eeggyy  kkaattoolliikkuuss
tteemmpplloomm,,  mmeellyyeett  aa  nnééppnnyyeellvv,,  aa  sszzíínnee  uuttáánn,,  eeggyysszzeerrûûeenn  kkéékk  tteemmpplloommnnaakk
nneevveezz..

FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  
ééss  KKiissss  LLáásszzllóó
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Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882

Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

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

– 1998 óta foglalkozom termé-
szetes kõburkolatokkal. Szakkeres-
kedésemet kft. formájában 2000-
ben hoztam létre. Mindennapi
munkám ellátásához családom
kezdetektõl fogva kiváló hátteret
biztosított – beszél az indulásról iro-
dájában GGáássppáárr  IIllllééss ügyvezetõ,
majd hozzáteszi: jelenlegi célja az
országos lefedettség elérése.

Termékkínálatukról szólva el-
mondja, hogy jelenleg mintegy
3000 terméket forgalmaznak, de
kínálatukat folyamatosan bõvítik.
Telephelyükön és bemutatótermük-
ben 4500 négyzetméteren várják az
érdeklõdõket. Rajta kívül kilenc
szakértõ munkatársa áll a hozzájuk
betérõk rendelkezésére. 

Szakmai kérdésekrõl kifejti, hogy
nyolc érv szól különösképpen a kõ
mellett: örök értéket képvisel, idõt-
álló, sokoldalúan felhasználható,
jól kombinálható más anyagokkal,
kiváló hõtároló és hõszigetelõ,
megõrzi színét, tisztítása egyszerû,
karbantartási igénye csekély, és vé-
gül, de nem utolsó sorban: külsõre
nézve tetszetõs, szép.

Vállalkozása fõ erõsségének a
szakmai felkészültséget és az ember-
központúságot, kitartást tekinti.
Mint mondja: „Vallom, hogy ha ide
bejön valaki vásárolni, akkor az õ

érdekeinek maradéktalan figye-
lembe vételével kell szaktanácsot
adnom, legjobb tudásom szerint
kiszolgálnom õt. Mert ha így te-
szek, máskor is betér hozzám, sõt
hoz magával még egy vásárlót. A
siker nem cél, hanem eredmény.
Munkámat nem csupán elvégzen-
dõ feladatnak, hanem szolgálat-
nak is tekintem. Hiszem, ha kellõ

alázattal, jó lelkiismerettel teljesí-
tem ezt a szolgálatot, annak ered-
ménye lesz. Amennyiben mégsem,
akkor az adott kihívással kapcso-
latban nincs további teendõm.”

Gáspár Illés szívesen beszélget
vásárlóival – akár hosszasan is.
Tetszik neki, hogy munkája közben
széles látókörû, nagy tudású, ér-
dekes, értékes emberekkel kerül
kapcsolatba, így újabb és újabb
ismeretekre tesz szert, miközben
szakmai javaslatokkal szolgál má-
soknak – közös megelégedésükre.

Az adakozás sem áll messze tõ-
le, több iskola mellett a Karol
Wojtyla Barátság Központ nép-
konyhai ételosztó misszióját is tá-
mogatja, mert erkölcsi alapvetés
számára: „Ha az ember kap, ad-
jon vissza belõle.”, mondhatni:
„Kérjetek, és adatik nektek…”
(Máté Evangéliuma 7. fejezet 7.
vers).

Gemino Kft. 
– a kőspecialista

AA  kkeeccsskkeemmééttii  GGeemmiinnoo  KKõõbbuurrkkoollaattookk  KKfftt..  tteerrmméésszzeetteess  kköövveekk,,  bbuurrkkoollóó
ttéégglláákk  ééss  eeggyyéébb  bbuurrkkoollóóaannyyaaggookk,,  kkeerrttii  kkiieeggéésszzííttõõkk,,  ddíísszzííttõõeelleemmeekk,,  hhii--
ddeeggbbuurrkkoolláássii  sseeggééddaannyyaaggookk  kkiiss--  ééss  nnaaggyykkeerreesskkeeddeellmméévveell,,  kküüllssõõ--bbeellssõõ
kkõõ--  ééss  ttééggllaabbuurrkkoolláássii  mmuunnkkáákk  kkiivviitteelleezzéésséévveell,,  vvaallaammiinntt  sszzaakkttaannááccssaaddááss--
ssaall  ffooggllaallkkoozziikk..  KKöönnyyöökkllõõkkeett,,  mméésszzkkõõllaappookkaatt  eeggyyeeddii  mméérreettrree  ggyyáárrttaannaakk..
HHeellyysszzíínnii  ffeellmméérrééss  aallaappjjáánn  tteessttrreesszzaabbootttt  áárraajjáánnllaattoott  iiss  aaddnnaakk..  AA  vváállllaall--
kkoozzááss  bbeemmuuttaattóótteerrmmee  aazz  ÉÉsszzaakkii  kköörrúútt  mmeennttéénn  ttaalláállhhaattóó,,  aa  ssuuttuussffaalluuii
kköörrffoorrggaalloommttóóll  aalliigg  550000  mméétteerrrree..
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Amint korábban hírül adtuk, a
Wojtyla Ház munkatársai és gon-
dozottai elhatározták, nem nézik
tétlenül, hogy elhanyagolt álla-
potban maradjon népkonyhájuk
szûkebb és tágabb környezete. Az
elmúlt hetekben intenzív kertgon-
dozási munkálatokba kezdtek.
Elõször saját portájukat és annak
környékét tették rendbe. Vették a
kapát, a gereblyét, a metszõollót

és nekiláttak, hogy rendbe tegyék
a kertek fáit, cserjéit, egyéb dísz-
növényeit. Másnap füvet nyírtak,
szemetet szedtek, öntöztek. Har-
madnapon metszettek, össze-
szedték a levágott gallyakat, sep-
regettek. Negyednapon virágcse-
metéket ültettek az Egressy és Ho-
rog utcában, még a Horváth Dö-
me körútra is jutott belõlük. Való-
sággal újjávarázsolták az Egressy

utca és környékének köztéri kert-
jeit. Utána egyre csak tágult a
kör, végül még a fõtérre is eljutot-
tak, ahol a történelmi Romkertet
tisztították meg az eldobált üve-
gektõl, sörösdobozoktól, csoma-
golóanyagoktól, emberi és állati
ürüléktõl. 

A Mezei utcai és Kurucz téri
szakrális emlékek környezetét

már korábban rendbe tették a
Wojtyla Ház sorsközösségének
tagjai, azonban hûek maradtak
ígéretükhöz: folyamatosan ön-
töznek és virágokat is ültetnek a
Krisztus-keresztek melletti ágyá-
sokba. Ma virágos, szép kör-
nyezetben hirdetheti mindkét
Krisztus-kereszt a Megváltó di-
csõségét.

Kertgondozó sorsközösség
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Kecskemét neves díszmû-üveges
mestere, Holtság Károly, az eltelt
évtizedekben számtalan kiemel-
kedõ munkájával lett ismert ha-
tárainkon innen és túl. Legutóbb
arról számoltunk be lapunkban,
hogy egy hat és fél méter magas

– és csaknem ugyanilyen széles
–, pünkösdi jeleneteket megele-
venítõ, gyönyörû ablakot készí-
tett a 120 éves, neogótikus stí-
lusban épült karcagi katolikus
templomnak. Ezt követte Kiskun-
halason a felsõvárosi Jézus Szíve
templom díszüvegezése. Jelen-
leg a mezõkövesdi templom
nyolc új, klasszikusan festett,
szenteket ábrázoló ólomüveg
ablakának kialakításán, hõszige-
telésén fáradozik.

A napokban tudtuk meg, hogy
Holtság Károly elnyerte a fõvá-
ros egyik kiemelt mûemlékvédel-
mi épületének, a Ferenciek terén
található Párizsi udvarnak a
díszüvegezését. Az épület több
mint félezer kisebb-nagyobb
díszüveges felületrészeinek fel-
újítására vállalkozott a kecske-
méti mester, az üvegkupolás
mennyezettõl a lépcsõházakig.  

(Az Index információi szerint:
„Az épületbõl ötcsillagos szálloda
lesz, az épület tulajdonosa, a

Mello Mood csoport, a vételárral
együtt 12 milliárd forintot költ a
felújításra... Az épületben a szál-
loda mellett lesznek éttermek, ká-
vézók, üzletek, továbbá konferen-
ciaterem és fitnesz részleg is.”)

Ahogy azt a mellékelt fotók is

sejtetik, óriási munka vár Holt-
ság Károlyra és csapatára, ami-
nek befejezésére mindössze egy
esztendõt kaptak. Sok sikert kí-
vánunk a neves díszmû-üveges
mesternek, ehhez az erõpróbá-
hoz is! 

Komoly díszmű−üveges kihívás 

HHoollttssáágg  KKáárroollyy AA  PPáárriizzssii  uuddvvaarr  bbeellüüllrrõõll

Egyedi
gyógycipők

A közgyógyellátás keretében,
ortopéd cipõt készít a Príma-
Protetika Kft. a Wojtyla Ház
gondozottjai közül mindazok-
nak, akik ilyen jellegû beteg-
ségben szenvednek. Ezért a
szakorvosi vizsgálatot követõen,
cipõméretet vettek a napokban
a lábukat fájlaló rászorulókról.
Az érintettek modellt és színt is
választhattak, s remélhetõen
hamarosan lábukra kerülhetnek
az egyedi méretû ortopéd
lábbelik.

– Együtt kezdtük Lajossal, most
már több mint tíz éve. Akkor,
amikor a Wojtyla Ház alakult.
Elõször hét napra terveztek ve-
lünk, megtetszettünk, maradha-
tunk. Azóta együtt vagyunk – me-
sélte Bozsó Péter. Majd elárulta,
hogy körülbelül egy hónappal
elõre vannak a forgatásokkal
mindig, az adásba kerülõ epizó-
dokhoz viszonyítva.

– Egy másfél perces jelenet
felvétele általában 25 percet
vesz igénybe. – árulta el Posta
Lajos.  – Persze olyan eset is volt,
amikor tizenötször vettek fel egy-
egy snittet, mert egyszerûen nem
sikerült. A szöveget egy héttel
elõtte kapjuk meg, azután a for-
gatási napokon reggel nyolctól
sokszor este tízig dolgozunk.

– A Katona József Gimnázi-
umban tanultam, ott találkoztam
az egyik régi szereplõvel, Ripka
Kálmánnal – mesélte a kecske-
méti Nagy Rebeka. – Õ vitt fel a
stúdióba, és bekerültem a soro-
zat adatbázisába. Tavaly január-

ban hívtak, hogy lenne egy sze-
rep. Casting, majd próbafelvéte-
lek következtek és májusban kö-
zölték, hogy enyém a szerep. Az-
óta nagyon megváltozott az éle-
tem, felköltöztem Pestre, s a
munka mellett a színiakadémián
tanulok.

A sztárok olyan jól érezték ma-
gukat a Wojtya Ház szegényei
között, hogy meghívták az egész
közösséget egy forgatási napra a
budapesti filmstúdióba.

Jóban Rosszban – a Wojtylában
AA  TTVV22  kköözzkkeeddvveelltt  sszzaappppaannooppeerráájjáánnaakk,,  aa  JJóóbbaann  RRoosssszzbbaann  ssoorroozzaatt  hháá--
rroomm  ––  kköözzttüükk  eeggyy  kkeeccsskkeemmééttii  ––  sszzeerreeppllõõjjee  llááttooggaattootttt  eell  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz
ssoorrsskköözzöössssééggééhheezz  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann..  BBoozzssóó  PPéétteerr  ((ssoorroozzaattbbeellii  nneevvéénn
SSzzlláávviikk  JJeennõõ)),,  PPoossttaa  LLaajjooss  ((MMüülllleerr  OOttttóó))  ééss  NNaaggyy  RReebbeekkaa  ((HHaallmmooss  AAddééll))
BBoorrzzáákk  TTiibboorr  úújjssáággíírróóvvaall  bbeesszzééllggeetttteekk  aa  nnééppkkoonnyyhhaa  ppóóddiiuummáánn..  
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