Kellemes karácsonyt és
boldog új évet kívánunk
olvasóinknak!

Polgármesteri ebéd a népkonyhán

Ünnepi programok
ban bonyolódhat a jószolgálati tevékenység.
A szegényekkel közösen
idén is állítanak a Wojtyla
Ház önkéntesei közös karácsonyfát december 24-én a
megújult főtéri sátor előtt. Az
ebéd előtt a sátorban tizenkét órakor Jézus születését
köszönti Pintér Gábor pápai
nuncius Lezsák Sándorral, a
Magyar Országgyűlés alelnökével és a Városi Szociális
Közalapítvány tagjainak társaságában. Az év legszebb
napjaiban több neves közéleti személyiséggel, illetve
számos önzetlen támogatóval osztják meg az ünnep
örömét a közös ebédeken,
kilenc alkalommal.
December 26-án karácsony másnapján 17.30-kor
a kecskeméti Szent Miklós
templomban rendezi meg
a hagyományos Szent János napi boráldást a Porta
Egyesület, a Mathiász János
Borrend, illetve a város és a
megye borászainak közreműködésével.
A Remete Szent Antal
tiszteletére megtartott hagyományos főtéri állatszentelést
január 21-én, szombaton
10 órakor rendezik meg a
környezet- és állatvédő szervezetek a Barátok temploma
melletti romkertben. Január
22-én, vasárnap 11 órakor
dr. Bábel Balázs érsek adja
át a Barátok templomában a
Szalézi-díjat a médiában kiemelkedő teljesítményt nyújtó katolikus újságíróknak.
Január 22-én 14 órakor
a Dimenzió Borászat szőlőültetvényén tartják a hagyományos Szent Vince napi
vesszőszentelést.

Idén is lesz élő Betlehem Kecskemét főterén

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és Gaál József alpolgármester látogatott el a
napokban a Karol Wojtyla Barátság Központba. A
népkonyha munkatársai beszámoltak a vendégeknek a szociális intézmény mindennapi életéről, elért
eredményeiről, feladatairól, gazdasági helyzetéről,
a jövő kihívásairól. A népkonyhán 130 rászorulónak
képesek ellátást biztosítani az év minden napján.
Egyebek mellett elhangzott, terjesztő előadásokat, szórakozhogy a mindennapi étkezteté- tató- és kulturális programokat,
sen kívül egyéb térítésmentes nyelvoktatást is, működtetnek
szolgáltatásokkal is segíti a nyugdíjas klubot, s az álláskeWojtyla Ház a város elesettjeit. resésben való segítségnyújtásról
Ezek közé tartozik a tartós élel- sem feledkeznek meg.
miszerek és ruhaadományok
A polgármester asszony
gyűjtése, szétosztása, orvosi, válaszában méltatta az intézéletvezetési, szociális, jogi szak- ményben elért eredményeket.
tanácsadás, de tartanak ismeret- Mint fogalmazott, a Wojtyla

népkonyha egyik kinyújtott
keze a városnak, ahol értékteremtő közösséget építenek.
Fontosnak tartotta megismerni
az itt megforduló rászorulók
igényeit, hogy ezeket figyelembe tudják venni a város
szociális programjainak kialakításánál.
Kecskemét első embere
az ebédlőben személyesen is
találkozott a népkonyha sorsközösségével. Ételosztás előtt
számosan fordultak hozzá
kéréseikkel, vagy csak azért,
hogy elmondják neki, miért szorulnak rá mások segítségére.
Szemereyné Pataki Klaudia

Évkönyv
Az irgalom megment és üdvözít – hangsúlyozza Ferenc
pápa abban a beszédében,
ami a Hit és élet című, hagyományos Bács-Kiskun megyei kalendárium 2017-es
évi, új számának első lapjain
is olvasható. Az évkönyv ez
alkalommal is válogatást ad
dr. Bábel Balázs érsek ez évi
beszédeiből, nyilatkozataiból.
A különböző fejezetek – A hit
erejével, A lélek kapaszkodói,
az Alföldi körkép, az Egyházi
oktatás – ez alkalommal is
mintegy félszáz település közés hitéletébe enged betekintést. A kötetben jeles egyházi
eseményről és közéleti személyiségről olvasható tudósítás,
interjú. A kalendárium már
kapható a plébániákon, a megyeszékhely Korda Könyvesboltjában és a Wojtyla Házban (Telefon: 76/505-041,
E-mail: info@wojtyla.hu).

köszöntötte az intézmény sorsközösségét. Hangsúlyozta: annak ellenére, hogy nincs jelen
minden nap a népkonyha életében, év közben folyamatosan figyelemmel kíséri a Wojtyla Ház sorsát. Örömét fejezte
ki, hogy a gondozottak otthonra találtak itt, és olyan gondoskodó szeretetközösséget alkotnak, amely tagjai egymást is
segítik. Mernek segítséget kérni, mert aki nem kér segítséget,
nehéz azon segíteni.
(Szemereyné Pataki Klaudia
polgármesterrel készült városfejlesztési interjúnk
a 2. oldalon olvasható!)

Kalendárium
2017
HIT ÉS ÉLET BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN – kALENDÁRIUM 2017.

Ünnepi díszbe öltöztették a
rászorulók a Wojtyla Ház
ebédlőjét és homlokzatát.
Vasárnaponként ünnepélyes
keretek között gyújtották,
gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit. December
5-én délelőtt ajándékokkal
megrakodva ellátogatott az
intézménybe a Gong Rádió mikulása. December
19-től 21-ig a Ferences
templom melletti romkertben
ismét felállítják az élő betlehemet. Itt elevenedik meg a
bibliai történet korhű ruhába öltözött szereplőkkel és
háziállatokkal. A betlehemi
jászol mellett iskolás, óvodás
csoportok és kulturális egyesületek adják elő karácsonyi
műsorukat a főtéri sokadalom szórakoztatására.
December 24-én 10
órakor az SOS Gyermekfalu
apróságai a Wojtyla Házban adják elő karácsonyi ünnepi műsorukat és a támogatók jóvoltából mindenki tartós
élelmiszerekből álló ajándékcsomagot vihet haza.
Az intézmény az ünnepek
alatt nem csak a Wojtyla
Ház gondozottjairól gondoskodik. Az önzetlen támogatóknak köszönhetően,
december 24-től január
1-ig a főtéri sátrukban várnak minden rászorulót egy
finom ebédre, a szeretet asztalához. Az idén a Szerencsejáték Service Nonprofit
Kft. segítségével megújult sátorba hívják az elesetteket a
wojtylások. Az adományozó
közhasznú szervezet ötszázezer forintos adományából
a két sátor új ponyvát kapott.
Így már az időjárás viszontagságainak ellenálló sátor-

Hit és élet
Bács-Kiskun megyében
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Mögöttünk és előttünk: Látogatás és adomány
jelentős fejlesztések
Egyre több forrás és befektetés érkezik Kecskemétre. Idén a gazdasági szereplők jelentős fejlesztései
mellett százmilliárdos lehetőségek felé nyílt meg az
út. Ezekről kérdeztük Szemereyné Pataki Klaudia
polgármestert, de mindenekelőtt arról, hogy mit
tart Kecskemét idei legnagyobb eredményének.

Kecskeméten a kormányfő – a Modern Városok Program részeként –
megállapodást írt alá Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel
– Nehéz volna bármit is
kiemelni, mert „legekből”
tényleg nem volt hiány. Ha
csak a fontosabbakat említjük: Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a
Modern Városok Program
keretében Kecskemét 100
milliárd forint forráshoz jut,
amely 2020-ig jelenik meg a
különböző fejlesztésekben.
A Mercedes először a karosszéria üzem építését, nem
sokkal később a gyár duplázását is bejelentette. De számos más üzem is fejlesztett:
a Bosal, a Ritz, a Nissin, a
Freudenberg, a Graboplast,
és épül az SMR üzem is. A
mindennapjaink, az élhetőség szempontjából kiemelt
jelentőségű, hogy kormányzati támogatással számos lakossági önerős útépítés valósulhatott meg városunkban,
mellette pedig több utat fel-

újíthattunk. Az év utolsó heteiben folyamatosan jelentek
meg a támogatói döntések a
benyújtott pályázatainkkal
kapcsolatosan, eddig 29
megnyert pályázatunk van,
mintegy 10 milliárd forint
összértékben.
– A pályázatok milyen
fejlesztésekre vonatkoznak?
– Amennyiben az ágazatok szempontjából közelítjük
meg, akkor vannak a közlekedés-fejlesztésére vonatkozó pályázatok, az óvodák,
bölcsődék infrastrukturális
fejlesztésére irányuló projektek, a szociális ágazat
fejlesztései, valamint iskolák energetikai korszerűsítései. Utóbbiak esetében
ismeretes, hogy január 1-től
már ezen intézmények működtetése is a tankerületi
központhoz kerül, csak az

épületek tulajdonjoga marad a városnál. Az önkormányzat azonban továbbra
is szeretne tenni annak érdekében, hogy a kecskeméti
gyerekek az iskolákban a
lehető legjobb körülmények
között tanulhassanak. Ha
helyszín szempontjából nézzük a pályázatokat, azt látni
kell, hogy van a városnak
két fókuszban lévő területe:
a Rudolf laktanya és a Homokbánya. Előbbi esetében
három nyertes pályázatunk
van, ezeknek köszönhetően számos infrastrukturális
fejlesztés
megvalósulhat,
egyes épületeknek már a
funkciója is adott. Mi tehát
megteremtjük a hátteret,
a lehetőséget, és várjuk a
vállalkozások jelentkezését
annak érdekében, hogy a
szabadidős, rekreációs célokat tartalommal töltsék meg.
Ami a Homokbányát illeti,
az elkövetkező években ott
lényegében egy új városrész jön létre. Ott épül majd
új bölcsőde és az a centrum,
amely a fogyatékkal élők és
az autista fiatalok nappali
ellátását teszi lehetővé.
– Hány olyan pályázat
van, amelyet már benyújtott a város, de még nincs
támogatói döntés?
– Mintegy húsz, ráadásul előkészítés alatt is van
még néhány. Holott lényegében alig kezdődött el ez
az uniós költségvetési ciklus.
Ahogy hamarosan az újesztendő is elkezdődik. Ezért
hagy ragadjam meg az alkalmat, hogy békés, boldog
karácsonyt, s eredményekben gazdag, boldog újévet kívánjak az Alföldi Civil
Napló olvasóinak!

Díszüvegezésben gazdag
esztendő volt az idei
Legutóbb arról számoltunk
be lapunkban, hogy a neves
kecskeméti
díszműüveges
mester, Holtság Károly a mezőkövesdi templom nyolc új,
klasszikusan festett, szenteket
ábrázoló ólomüveg ablakának kialakítása, hőszigetelése
után elnyerte a főváros egyik
kiemelt műemlékvédelmi épü-

letének, a Ferenciek terén
található Párizsi udvarnak
a díszüvegezését. Azóta az
épület több mint másfélezer
kisebb-nagyobb díszüveges
felületrészeinek háromnegyedét remek csapatával restaurálták.
Közben a fővárosi Lendvay
utca egyik palotájának is új

A szegedi zsinagóga gyönyörű belső terének egy részlete

üvegkupolát, új ablakokat készítettek az épület eredeti falikarjainak mintázataival.
Idén ősszel újabb megbízatás érkezett a szegedi
zsinagóga háromszáz négyzetméteres teljes díszüveges
felületének felújítására.
– Hatalmas munka ez is,
hiszen az összes (egyébként
nagyon szépen festett) üveget ki kell vennünk, azután
megtisztítjuk, a tört részeket
kijavítjuk, a hiányzókat pótoljuk – mondta el lapunknak
Holtság Károly. – A korábbi munkáinkhoz hasonlóan,
ez is jeles festő és restaurátor,
illetve állványozásban, üvegezésben profi munkatársak
közreműködésével történik.
Ráadásul lendületes iramban,
mert a következő év áprilisáig
el kell készülnünk a teljes rekonstrukcióval. Mindent egybevetve elmondhatom, hogy
egy nagyon tevékeny esztendő van mögöttünk, reméljük
hasonló lesz a következő is.

Eddig két alkalommal tett látogatást Áder János köztársasági
elnök felesége, Herczegh Anita a kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központban. A közelmúltban viszontlátogatásra
invitálta a szociális intézmény
vezetőit az elnöki palotába.
A megbeszélésen egyebek
mellett szó esett a népkonyha
közelmúltbeli eredményeiről,

csonyi főtéri étkeztetés bázisául
szolgáló kültéri sátrat támogatói forrásból sikerült felújítani.
Ugyanígy szereztek be hat ételhordó badellát, új székeket az
ebédlőbe, egy gázzsámolyt és
számtalan konyhai felszerelést.
A népkonyha megoldásra
váró problémái közé tartozik,
hogy az intézmény energiaköltsége rendkívül magas, amit

rendszert alakítanak ki az épületben, ezzel is csökkentve a
felmerülő költségeket.
Herczegh Anita azonnal segítőkészségét fejezte ki. Arra
kérte az igazgatót, hogy írjon
egy kérvényt férje, Áder János
köztársasági elnöknek címezve, és vesse fel problémájukat
a levélben. A beadványra a
napokban érkezett válasz a

megoldásra váró feladatairól.
Arról, miként tudták fejleszteni
szolgáltatásaik színvonalát a
rászoruló emberek felé, és mivel nem tudnak jelenleg megbirkózni.
Farkas P. József alapító igazgató elmondta, hogy a kará-

önerejükből nem tudnak kigazdálkodni. Ennek okán például
az egyes helyiségekben télen
is elég hideg van. Ezért szeretnék korszerűsíteni a szociális
intézmény energiaellátási rendszerét oly módon, hogy amint
forrást találnak rá, napelemes

Köztársasági Elnöki Hivatalból.
Áder János jóváhagyta a kérelmet: saját forrásból támogatja
a napelemes rendszer kiépítését. Egyben megígérte, átadáskor – előreláthatóan – személyesen is felkeresi a Wojtyla
Házat Kecskeméten.

Prima Primissima Díjas
A Művészetek Palotájában, a napokban megtartott
gálaesten, Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. vezetője, producer, fesztiváligazgató kapta meg az idei
Prima Primissima Díjak egyikét (magyar népművészet és közművelődés kategóriában), a vele járó 15
millió forinttal.
Ott
Csányi Sándor, a Prima Pri- működik.
missima Alapítvány kuratóriu- készült a Mamának elnöke köszöntőjében gyar népmesék,
kiemelte: azok munkáját ün- a Mondák a
neplik, akik hosszú éveken át magyar történekiemelkedően alkottak, az or- lemből, a Mesék
szág, a világ és Európa-szerte Mátyás királyról
ismert teljesítményt mutattak fel. sorozat, a VíziMindezt olyan területen, ahol pók-csodapók
nemcsak a munka, hanem az epizódjai,
vaarra való felkészülés is hos�- lamint magyar
műveiből
szú tanulást, gyakorlást és le- írók
mondást igényel. Ugyanakkor született animáhangsúlyozta: a díj kizárólag ciós filmek is. A
a teljesítményen alapul és min- stúdió alkotásai
den politikai befolyásolástól több mint 80
mentes.
nemzetközi feszMikulás Ferenc 1971-ben tiválon kaptak
lett az akkor alapított Kecske- díjat. Mikulás Feméti Rajzfilmstúdió vezetője, a renc 1995-tól a
Kecskemétfilm Kft. 1993 óta Kecskeméti Ani-

mációs Filmfesztivál igazgatója, kitüntették már a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjével és Balázs Béla-díjjal
is. Gratulálunk a kitüntetettnek!

SZENTESTE ALAPÍTVÁNY – 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/b

HIRDETMÉNY
Az alapítvány kuratóriuma a karácsonyi műsorok helyét és időpontját,
illetve a karácsonyi ajándékokból való részesedés lehetőségét
az alábbiak szerint teszik közzé:

A KARÁCSONYI MŰSOROK IDŐPONTJA KECSKEMÉTEN:
2016. december 19-21-ig a Barátok templom melletti Rom-kertben felállított betlehemi jászol
előtt 11-től 16 óráig gyerekek, kulturális csoportok adják elő ünnepi műsorukat.
2016. december 24-én 15 órakor pásztorjátékot adnak elő a gyerekek a Barátok templomában.
KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK:
Az alapítvány kuratóriuma a levélben beérkezett kérések alapján is adhat karácsonyi
ajándékokat a rászorulóknak a rendelkezésére álló keretből.

Bárkányi Ernő kuratóriumi elnök
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Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

Asztrik és Szent László éve következik
November 20-án Krisztus király ünnepén lezárult az
irgalmasság éve. Milyen hozadékkal járt a rendkívüli
szentév? Milyen eredményeket mondhat magáénak
2016 végén a Római Katolikus Egyház? Erről kérdezte
lapunk dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érsekét.
– Ősszel minden hónapban szintén az egyház szeretetszolünnepeltünk egy-egy karitatív gálatának egyfajta megnyilszentet. Szeptemberben Fe- vánulása, az irgalmasság lelki
rencről, novemberben Márton- cselekedeteinek kiterjesztése
ról és Szent Erzsébetről emlé- – Molnár Ferenc diakónus, inkeztünk meg – utóbbiról pont tézményvezető irányításával.
itt Kecskeméten, a Czollner téri Ez részben állami, részben
templomban. – December 5-én egyházi fenntartású intézmény,
Szent Miklós, Kecskemét égi úgyhogy jelentős lépés előre.
patrónusa került sorra a főtéri Idén eljött Kalocsára a KatoliBarátok templomában. Ehhez kus Karitász; ott fejeztük be a
kapcsolódik, hogy Szent Mik- szentévet egy kis ünnepséggel.
lós ereklyét hoztak ide Bariból. Megjutalmaztuk azokat, akik
Így elég gyakran járok Kecs- különösen sokat tettek az irgalkeméten, és korántsem csak a masság évében. Valahogy így
Wojtyla Központot keresem fel. lehetne mérleget vonni az év véLegutóbb például átadtuk a Rév gén. Ami persze nem azt jelenti,
Szenvedélybeteg-segítő Szol- hogy ezután már nem akarunk
gálat Fecske utcai telephelyén tenni semmit az irgalmasság
újonnan létesített Reményég Há- jegyében. Ez az év inkább felzát, ahol szakszerű lelki gondo- hívta a figyelmet a cselekvés
zást folytatnak. Ennek felállítása fontosságára.

– Nyitott új kapukat a
szentév?
– Több alkalmat és lehetőséget felhasználva gyakoroltuk
azt, amit eddig is tettünk. Itt első-

Régi hagyomány, hogy Szent Miklós ünnepén ajándékcsomagokkal
kedveskedik a gyerekeknek Bábel Balázs érsek.
Így történt ez a napokban is
– Ez annak beismerése lensorban a rászorulók megsegítésére gondolok. Ezzel kapcsola- ne, hogy korábban valamit
tosan új intézményt ugyan nem nem tettem helyesen. Úgy fotudtam felállítani, de a meglévők galmaznék, vadiújat nem akaközül többen kiteljesedtek, ezt rok kitalálni, inkább jobban

Jubiláló kecskeméti könyvtár
Húsz évvel ezelőtt költözött a kecskeméti Piaristák terén található épületbe a Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár. Ez idő alatt számtalan fejlesztést és
szolgáltatást valósítottak meg itt, így mára az ország
egyik leglátogatottabb könyvtárává vált. Ramháb
Mária igazgatót arra kértük, foglalja össze röviden
az elmúlt két évtizedet.
– Az elmúlt húsz év bebizo- volt országosan. Kezdetben
nyította, nagyon időszerű volt az honlapot működtettünk, ma egy
a döntés, hogy Kecskemét bel- sokoldalú szolgáltató portál áll
városában végre felépüljön egy az érdeklődők rendelkezésére,
korszerű könyvtár. Az évforduló ami naponta frissül. Csaknem
alkalmat ad arra is, hogy vis�- 11 ezer könyvtári programra
szatekintsünk, s örömmel mond- vártuk az érdeklődőket a leghatjuk, hogy úgy az épület, mint kisebbektől az időskorúakig.
a benne folyó munka, kiállta a Kecskeméten és a kistelepülési
próbát. 1996 őszétől minden szolgáltató helyeinken 2002
reggel sokan várnak a kapunyi- óta 258 tanfolyamot tartottunk
tásra, mint ahogy számosan van- mintegy háromezer résztvenak azok is, akik a zárás pillana- vőnek, akiknek 99 százaléka
tában hagyják csak el a házat. eredményes tudáspróbát tett az
Az átadás napjától több mint internet világáról. Kiszélesedtek

Sokan a könyvtár segítségével ismerhették meg az internet titkait
hét és félmillió személyes, illetve
közel négymillió virtuális látogatás történt intézményünkben. Ez
országosan is kiemelkedő eredmény. Továbbra is a nyomtatott
és hangzó dokumentumokhoz
kötődik a legnépszerűbb szolgáltatásunk, mivel hétmillió 707
ezret kölcsönöztek ezekből az
olvasók, és tízmillió 717 ezret
helyben használtak 1996 óta.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben kiemelkedő
szerepet töltünk be hosszú évek
óta. Az elmúlt évben 12 ezer
könyvet adtunk kölcsön elsősorban a Bács megyei könyvtáraknak olvasóik kérésére, ami a
legmagasabb számú teljesítés

partnerkapcsolataink,
sokféleképpen kommunikálunk az
emberekkel. Az ország vezető
könyvtárává váltunk, elsőként
vehettük át 2015-ben – a Minősített Könyvtári cím után – a
Könyvtári Minőségi Díjat.
– Melyek voltak tevékenységük főbb sarokkövei?
– A könyvtárépület átadása
egy olyan sarokkő volt, amely
megalapozta a további évtizedek fejlődését. Meghatározó
jelentőségűek voltak azok a
hazai és európai uniós sikeres
pályázataink, amelyek hozzájárultak a teljes körű gépesítésünkhöz, a kistelepülések

bátran ki merem jelenteni. Ilyen
többek között a Wojtyla Ház is.
– Az irgalmasság éve
után lesz olyan, amit másképp tesz, mint eddig?

rendszerünkbe való bekapcsolásához, korszerű szolgáltató
portál működtetéséhez. Alapvető fontosságú a Bács-Kiskun
Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kiépítése, 86
kistelepülés könyvtári szolgáltatásának korszerűsítése, folyamatos ellátása. 2000 óta részt
veszünk kontinensünk információs szolgáltatásában, ma már
az Európai Unió Europe Direct
információs hálózatába kapcsolódva. Felnőttképzési tevékenységünk kiterjed a lakosság
digitális ismereteinek, az internet használatának megalapozására, valamint a könyvtáros
szakmában a minőségirányítás
képzésére.
– Az elért sikerek mellett ütközött jelentősebb
akadályokba?
– Rengetegbe, de olyanba nem, ami arra kényszerített
volna, hogy feladjam. Ehhez
fontos, hogy az ember kellő
kitartással, egészséges kompromisszumérzékkel és világos,
megvalósítható
célkitűzéssel
rendelkezzen. Meg kell szokni,
hogy körülöttünk minden változik, de ez még nem ok arra,
hogy amiben hiszünk, ami a
hivatásunk, abban ne tudjunk
megmaradni a helyes úton.
– Miért tartják fontosnak a Wojtyla Házzal
való kapcsolatot?
– Mi széles körű együttműködésünkről is nevezetesek
vagyunk, hiszen mintegy száz
partnerünk van, akikkel igyekszünk mindent megtenni, hogy
sokak igénybe tudják venni
szolgáltatásainkat. Különösen
fontos számunkra, hogy minden
élethelyzetben lévőnek biztosítsuk azt az esélyt, ami hozzájárulhat életminősége javításához. Így biztos vagyok benne,
hogy a könyvtár a jövőben is
mindenben segíti a Wojtyla
Ház tevékenységét, amennyiben igényt tartanak erre.

szeretném tenni az eddigieket. Ilyenekre gondolok, mint
előttünk áll az Asztrik, illetve
Szent László év. Meghívjuk az
egyházi képviselőtestületeket,
vendégül látjuk őket, foglalkozunk velük. Tulajdonképpen ez
is egyfajta „irgalmasság éve”.
– A nem hívők számára
tud ajánlani valamit az
egyház?
– Ezt tesszük folyamatosan
az egyházi élet különböző
területein. Például sokan járnak hozzánk az érsekségre,
a Katolikus Karitász vezető
diakónusához. Ott mindig
megjelennek olyan emberek,
akiket a templomban sose látni. Engem meg becsaptak a
napokban. Ilyenkor szoktam
mondani, hogy „izzadjon meg
a kezedben az alamizsnám”.
A kórháznál álltam. Odajön
hozzám egy asszony és mondja, hogy nem evett hosszú ideje. Adtam neki valamennyit.

Mondtam, hogy ennyiből bőségesen tud venni étket. Gyorsan elment, szaladt a bolt felé,
és látom, hogy onnan kilépve
rágyújt egy cigarettára. Ilyen
esetek előfordulnak. Sajnos
egyesek visszaélnek az ember
jóságával.
– Milyen ünnepek lesznek mostanában az egyházban?
– Leginkább természetesen a
karácsonyra készülünk. Amint
említettem, jövőre kezdődik a
Szent Asztrik és Szent László
év. Ennek kapcsán egyházmegyénkben is lesznek programok január-február hónapban. Egy Asztrikról szóló film
megtekintésével indítunk, ami
lényegében összefoglaló lesz,
majd vasárnaponként megfelelő sorrendben fogadom az
egyházi képviselőtestületeket.
Itt szeretném megragadni az
alkalmat: Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek!

Révész István emléke

Születésének 154. évfordulóján Révész Istvánra, Kecskemét egykori plébánosára, későbbi tábori
püspökre emlékeztek a közelmúltban a Nagytemplom ta, a Karol Wojtyla Barátság Központ, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, valamint a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia rótta le
kegyeletét.

A Szerencsejáték Service
Nonprofit Kft. ajándéka
Májusban a Szerencsejáték
Service Nonprofit Kft. egymillió forintos adománnyal segítette a Wojtyla Ház idősek,
fogyatékosok ellátására irányuló tevékenységét. A közhasznú intézmény ebből az
összegből 500 ezer forintot
fordított a főtéri adventi ételosztáshoz is használt sátrak
ponyváinak elkészítésére. A
régi sátrak acél tartószerkezetét megjavították, így az idei
ételosztáson már a megújult
szabadtéri kupolában fogadják kilenc napon keresztül
Kecskemét rászorulóit.
Az elkészült sátor a városban többféle jótékonysági
eseményt is szolgál. Rendszeresen segítik a Magyar
Vöröskeresztet a véradások
alkalmával, a szabadtéri tömegrendezvényeken felállított sátorral. Felvételünkön a

műkertvárosi óvodások sportrendezvényének adott helyet
a sátor. A másik ötszázezer

forintot az intézmény energia
és karbantartási költségeinek
fedezésére használja fel.

4

www.civilnaplo.hu

2016. december

2016. december

www.civilnaplo.hu

5

www.civilnaplo.hu

6

2016. december

KIK-FOR Kft.

Minden családnak fontos, hogy a lakásában keletkező kisebb-nagyobb javítások, helyreállítani való
dolgok ellátásának ügye jártas kezekben legyen.
Nincs is rosszabb annál, ha csöpög a csap, vagy feljött a parketta, esetleg a fűtéssel van problémája,
netán új konyhabútort, járólapot szeretne, s ezekre
a feladatokra nincs megfelelő szaktudással rendelkező ismerőse.
Társaságunk, a Kecskeméti tervezése, engedélyeztetése
Ingatlankezelő és Forgalma- és kivitelezése. Szakemberzó Kft. több évtizede lakások gárdánk felöleli az összes
felújításával, helyreállításával, szakmát, ami szükséges ahkorszerűsítésével foglalkozik, hoz, hogy otthonában minden
így munkatársaink kimagasló a funkciójának megfelelően
tapasztalattal rendelkeznek, működjön, s olyan arculatot
legyen az dugulás elhárítás, kapjon, amilyet ön megálmofestés, mázolás, villanyszere- dott.
lés, burkolás, asztalos munTársaságunk 24 órás hibakák, nyílászárók helyreállítá- bejelentő vonalat tart fent,
sa vagy akár a fűtésrendszer diszpécserszolgálattal rendel-

kezünk, de e-mailen is van lehetőség megrendeléseket továbbítani felénk. Kollégáink a
helyszínen árajánlatot adnak,
amennyiben pedig a munka
azonnali beavatkozást igényel – ilyen lehet például egy
esetleges csőtörés, dugulás elhárítás, elektromos zárlat – a
helyszínen ki tudják javítani a
problémát.
A KIK-FOR Kft. munkatársai kiváló ár-érték arányban
dolgoznak és hosszú távú garanciát vállalnak munkájukra.
Ezentúl felújítási, karbantartási vagy kivitelezési problémája megoldódik egy vállalaton
belül. Így időt és energiát spórol, csupán egy telefon és a
segítség máris érkezik.
Hívjon minket bizalommal,
tapasztalja meg a minőségi
kiszolgálást!
KIK-FOR Kft.
Kecskemét,
Csányi J. krt. 14.
Éjjel-nappali
hibabejelentés:
Tel.: 06-76/487-522
Gyorsszolgálat
elérhetőség:
Mobil: 06-30/978-8639
www.kikfor.hu
ingatlankarbantartas@
kikfor.hu

Felújítana? Korszerűsítene?
Válassza az OTP Lakástakarék
Áthidaló Kölcsönt fix kamatozással!
Finanszírozza lakásfelújítását fix hitelkamat mellett
és állami támogatás igénybevételével!
THM: 7,1-7,6%, akciós THM: 5,4-6,4%.
Részletes feltételek: www.otplakastakarek.hu/athidalokolcson
vagy személyesen az Ön értékesítőjénél:
Telefon: 06 76 516 555 E-mail: kovesiane@otpbank.hu
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekről tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és
Hirdetményekből vagy személyesen az értékesítőjénél! Az OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el.
Az OTP Lakástakarék a hitelbírálat jogát fenntartja. Az ingatlan fedezetű hitelek igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges. A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM értékei 1 millió forint összegű 5 éves futamidejű Áthidaló kölcsönre a 2016. október 1-én
érvényes kondíciók alapján kerültek meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, a feltételek változása esetén mértékük módosulhat. Ahol a megtakarítási idő kevesebb 5 évnél, ott a tényleges megtakarítási idő került figyelembe vételre. A THM nem tartalmazza a vagyonbiztosítás díját, mert az a Hitelező számára nem ismert. Az akció visszavonásig, de legkésőbb 2016. december 31-ig tart.
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SZILVESZTER
az Öreg Tanyacsárdában
Ünnepeljük együtt az újévet egy fergeteges mulatsággal!
AMIT KÍNÁLUNK:

Érkezéskor vendégváró „chef” falatok és welcome drink
Mesterszakácsaink által elkészített
4 fogásos szilveszteri vacsora éjféli étkezéssel
TOMBOLA

A zenéről gondoskodik:
Csóka Gyula cigányzenekara és DJ KaTRuN retro discoval
Részvételi díj: 12.900 Ft/fő

Információ, asztalfoglalás: Tanyacsárda Kft., Lajosmizse, Bene 625.

Tel.: +36-76/356-010; tanyacsarda@tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu; https://www.facebook.com/tanyacsardalajosmizse

Ünnepi menü fáradtság nélkül
Bízza ránk a munka oroszlánrészét,
segítünk az ünnepet igazi ünneppé varázsolni!
Rendelje meg tőlünk az ünnepi asztalára szánt ételeket,
és mi elkészítjük Önnek!

Ízelítő ajánlatunkból az ünnepi asztalra:
Karácsonyi ételeink: Halászlé tésztával  Mizsei raguleves
 Ropogós malacsült  Töltött bébi pulyka egészben  Toros töltött káposzta
 Karácsonyi sültestál  Mákos és diós beigli
Várjuk megrendelését december 19-én, 12.00 óráig!

Békés, áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves vendégünknek!
Kérje teljes ajánlatunkat a következő elérhetőségeken:

Tanyacsárda Kft. Tel.: +36 76/ 356-010
tanyacsarda@tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu
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Dőljön hátra, s bízza ránk
otthonának karbantartását!

www.civilnaplo.hu

Szobor és sorsközösség
A Magyar Képzőművészeti
Egyetemen Kosik Márk Titusz restaurálta a kecskeméti
Czollner téren található, az
1826-ban épített Szent Erzsébet katolikus templom bejáratával szemben lévő, két és
fél méter magas talapzaton
álló Nepomuki Szent János
szobrát. Ez volt a diplomamunkája, amit novemberben
érdeklődők népes serege előtt
szentelt fel dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke. A
köztéri alkotás felújításában
jelentős szerepet vállalt a műemlékvédő építész, Király József is, akiről közismert, hogy
a Free Line Építőipari Kft. vezetőjeként több jeles műemlék,
szakrális kegyhely rekonstruk-

Kosik Márk Titusz és Király József

ciójára vállalkozott az elmúlt
esztendők során. Nem csak
a szakrális emlékek, műemlékek megmentését, de az
elesett emberek segítését is
fontosnak érzi Király József.
A kecskeméti Wojtyla Házban
ugyancsak áldással beszélnek
róla, hiszen gyakran nyújt segítő kezet az épület renoválási
munkáiban, legutóbb pedig új
székek vásárlásában segített.
Ugyanakkor
rendszeresen
megvendégeli a neves építész
meleg ebéddel a ház gondozottjait. Sőt, amikor a hideg
napok beköszönnek, kályhákkal ajándékozza meg évről
évre a sorsközösség nehéz
sorsú tagjait – ahogy ez az
elmúlt hetekben is történt.

Hotel Hálom Gúnár

Új bár és sok lakodalom

Kecskemét népszerű belvárosi vendéglátó komplexumára, a Hotel Három Gúnárra mindig jellemző
volt a folyamatos megújulás. Az elmúlt hónapban
nyitották meg Goose Bar Club elnevezésű szórakozóhelyüket. Olyan korszerű, kellemes hangulatú,
főleg hétvégeken nyitva tartó, éjszakai zenés-táncos szórakozóhelyről van szó, amelyhez hasonló
nincs is jelenleg Kecskeméten. – A fejlesztéseken túl,
elsősorban az idei évről kérdeztük Csizmadia Lászlót, a Hotel Három Gúnár üzletvezetőjét.
vasárnapi
– Alapvetően sikeres esz- szabadszedéses
tendő áll mögöttünk. Nagyon örömebédet (sunday lunch)
sok lakodalomnak adtunk bevezettük a hét többi napján
otthont a rendezvényházunk is (szombat kivételével) a rentermeiben, az éttermünkben dezvényházunkban. Hétközés a mediterrán kerttel ölelt napokon kicsit szerényebb a
hatalmas teraszunkon. Nálunk választék, éppen ezért az ár is
egyébként az esküvői cere- kedvezményesebb. Szállodánk
móniát is meg lehet tartani, éttermében naponta várjuk
legyen az egyházi vagy polgári – tájékoztatta lapunkat
az üzletvezető. – Szilveszterre
már szinte minden jegy elkelt
rendezvényházunkban, ahol
a bálteremben a Gemini-trió,
a Picasso teremben pedig Dj.
Pénzes szolgáltatja majd a zenét. Az év elejei báli szezonra ugyancsak több megrendelésünk van már.
– Az idei év sikeréhez hozzájárult, hogy az úgynevezett

elegáns környezetben vendégeinket, kedvező áron kínálva
egyebek mellett a business menünket, hétvégeken pedig családi menüt.
– Szállodai kihasználtságunk
közepesnek mondható, annak
ellenére, hogy kiemelten magas
szintű ügyfél-elégedettséggel,
rugalmas foglalási feltételekkel,
ingyenes kiegészítő szolgáltatásokkal és megbízható árakkal
rendelkezünk. Itt ugyanis, főleg
az úgynevezett üzleti turizmus
érezhető napjainkban. Reméljük, az újesztendőben az idegenforgalomnak, illetve a hazai turizmusnak az ideinél több
szállóvendéget köszönhetünk.
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Örömvonalak

Piros Pontot kapott
A kecskeméti származású Borzák Márton tervezőgrafikus
munkája Red Dot (Piros Pont)
díjat nyert a 2016-os Red
Dot Awardon Communication
Design kategóriában, a világ
egyik legnagyobb és legismertebb design versenyén. A
26 főből álló nemzetközi zsűri
46 országból érkezett számos
nevezés közül választotta ki a
díjazottakat. A Koppenhágában élő művész egymás után
harmadik alkalommal érdemelte ki az elismerést.
A díjazott Örömvonalak
című 2,8 kg-os album nem
csak külalakjában, hanem
tartalmában is formabontó és
extravagáns a Kecskeméten
élő Farkas Gábor Ybl-díjas
építész életművét mutatja be.
Az organikus építészet sokoldalú mesterének meglepően
őszinte hangvételű önélet-

Borzák Márton
rajzi írásait jól kiegészítik a
szakmai jellegű tanulmányai,
a legfontosabb munkáihoz,
épületeihez fűzött gondolatai,
a vele készült interjúk, valamint a pályatársak emlékidézései. Mindezeket gazdag
képanyag és dokumentumok
illusztrálják.
A könyvet készítő Borzák
Márton tervezőgrafikus a
Magyar
Képzőművészeti
Egyetemen tanult, majd mes-

terdiplomáját a Royal Danish
Academy of Fine Arts, School
of Designban szerezte meg.
Szakmai tapasztalatát Budapesten, New Yorkban és Koppenhágában szerezte, ahol
több nemzetközi és hazai ügyféllel dolgozott együtt. Főleg
arculatok és nyomtatott anyagok, könyvek tervezésével foglalkozik. Egymás után háromszor érdemelte ki az elismerést:
két Red Dot (2014, 2016) és
egy Red Dot: Best of the Best
(2015) díj tulajdonosa.
Piros Pont. A Red Dot Design
Award a világ egyik legnagyobb design megmérettetése. A Red Dot (Piros Pont) a
minőség zálogaként lett nemzetközileg elismert és Product
Design, Design Concept, illetve Communication Design kategóriákban adományozzák.

Köztünk élnek Petőfi rokonai
Hosszú évek kutatómunkájának
gyümölcse érett be: Borzák Tibor
kecskeméti újságíró az 1980-as
évek elejétől foglalkozik Petőfi
Sándor oldalági rokonságának
felkutatásával és tudósítóként
jelen volt az 1989-es barguzini ásatáson. A Rokonom, Petőfi
című új könyvében érdekes családtörténet kerekedik ki. A különleges kötetben mintegy száz
fotó és tizenhárom családfarajz
található.
Rokonom Petőfi? Hogyan
lehetséges ez? Hiszen Petőfi
Sándornak nincs egyenes ági
leszármazottja! Édesanyja, Hrúz
Mária, és édesapja, Petrovics
István testvéreinek utódai viszont
mindmáig köztünk élnek. Közéjük tartozik például Andrásfalvy
Bertalan néprajztudós, illetve
Hankiss Elemér szociológus is rokonnak tudhatta magát. Nos, a
költő oldalági leszármazottai valóban elmondhatják: „Rokonom,

rokonságáról sok olyan részlet
megelevenedik, melyekről a köztünk élő oldalági leszármazottaknak sem volt tudomása.
Mindezeken túl Borzák Tibor
közreadja a Hrúzok és a Petrovicsok családfáját, melyet a rendelkezésére álló adatok alapján
készített el. A könyvben mintegy
száz fotográfia is szerepel az irodalomtörténetbe bevonult família
tagjairól. A kötetet Borzák Márton háromszoros Red Dot-díjas
grafikus tervezte.
Petőfi!” Hihetetlenül érdekes élettörténeteket tárnak fel a hajdani
anyakönyvek, a levéltári dokumentumok, a családi fényképek,
melyeket Borzák Tibor hosszú
éveken át tartó búvárkodással és
nyomozással kutatott fel. Ebben
a családtörténeti összefoglalóban – vagy ahogyan a szerző
nevezi: dokumentumokra alapozó riportkönyv vagy ismeretterjesztő tényirodalom – Petőfi
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Békés, meghitt Karácsonyt
kíván minden kedves
állatszerető családnak a

Menhely az Állatokért
Alapítvány!
www.menhely.eu
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Új tagokkal bővült a Fókusz Takarék

A kistelepülésekre is
elviszik a modern pénzügyi szolgáltatásokat
Újabb tagokkal bővült és tovább növelte fiókjainak számát Bács-Kiskun megyében a Fókusz Takarék, miután a pénzintézet november 30-án egyesült
a Tompa és Vidéke, a Nemesnádudvar és Vidéke,
valamint a Lakiteleki Takarékszövetkezettel. Az
új, egyesült Takarék várható mérlegfőösszege 57
milliárd forint lesz, míg saját tőkéje várhatóan eléri
a 3,9 milliárd forintot. Az egyesülés okáról, a Takarék helyi szerepéről és terveiről Józsa Zsigmondot,
a Fókusz Takarék ügyvezetőjét kérdeztük.
– Az elmúlt években
több helyi takarék is
egyesült a Fókusszal,
amely eddig is a térség
legnagyobb takarékja
volt. Most mi motiválta
az egyesülést?
– Több és jobb szolgáltatást szeretnénk nyújtani ügyfeleinknek, ezért döntöttünk
erőink egyesítése, azaz a
takarékok egyesülése mellett. A fúzióval nagyobb lett
a közös tőkénk, több fiókunk
és bankautomatánk lett, ami
az ügyfeleknek nagyobb
biztonságot, könnyebben
elérhető és magasabb színvonalú banki szolgáltatást
jelent. A jogutód Fókusz Takarék a Duna-Tisza közén,
Bajától Budapestig immár
62 fiókban állhat az ügyfelek rendelkezésére. Az
új egyesült takarék várható
mérlegfőösszege 57 milliárd forint lesz, míg saját tőkéje várhatóan eléri a 3,9
milliárd forintot.
– Mire számíthatnak
az ügyfelek az egyesüléssel, vannak-e konkrét teendőik?
– Az egyesülés miatt
az ügyfeleknek nincsenek
konkrét teendőik, viszont a
jövőben új szolgáltatásokkal találkozhatnak. Így a
beolvadó takarékok ügyfelei számára a Takarékok
egyesülése nem pusztán
a pénzintézetük nevének
a megváltozását jelenti,
hanem több lehetőséget,
újabb előnyöket is. Az eddigi egyesüléseink során is
mindig a fejlesztésekre koncentráltunk, például korábban Dunapataj térségében
olyan településekre helyeztünk ki bankautomatákat,
ahol egyáltalán nem voltak,
jelentősen
megkönnyítve
ezzel a helyi lakosok készpénzfelvételi lehetőségeit.
Célunk, hogy a városokban már maguktól értetődő
modern pénzügyi szolgál-

tatásokat elvigyük a kisebb
településekre is, illetve a vállalkozóknak is tudjunk újat,
többet nyújtani.
– A vállalkozói rétegnek milyen többletszolgáltatásokat kínálnak?
– Az elmúlt időszakban
a vállalati szegmensben
voltunk aktívabbak, számos
új ügyféllel, dinamikusan növekedett ez az üzletágunk,
elsősorban a magas színvonalú, például privátbanki
szolgáltatásainknak és MFB
Pontjainknak köszönhetően.
Sikerünk abban is áll,
hogy ismerjük a vállalkozások, gazdák igényeit,
szükségleteit, képzett szakembereink velük együtt
gondolkodva keresik meg
a számukra legkedvezőbb,
terveik eléréséhez szükséges
pénzügyi megoldásokat. A
speciális
szegmensekben
működő vállalatok számára
pedig egyedi termékeket,
megoldásokat
kínálunk.
Ezeket az előnyöket azok a
vállalkozások is élvezhetik
decembertől, amelyek most,
az egyesüléssel válnak a Fókusz ügyfeleivé.
– Miért érdemes a
Fókuszt
választani,
miben különböznek a
többi pénzintézettől?
– Nagyon komoly előnyünk, hogy helyi bankként,
a városokban és a kisebb

településeken is jelen vagyunk. Így ügyfeleinknek
nem kell a nagyobb városokba, régióközpontokba
utazniuk, ha banki ügyeiket
szeretnék intézni, hitelt vennének fel, vagy befektetési
ügyeiket intéznék. Az ügymenet is egyszerűbb, mint a
fővárosi központú kereskedelmi bankokban. A Takarék
számos módon vesz részt a
térség fejlesztésében: az elhelyezett megtakarításokat
a helyben kamatoztatja,
kedvező hitelekkel segíti a
helyi beruházásokat, és a
lakosok otthonteremtését. A
Fókusz Takarék emellett egy
nagy, országos pénzügyi
csoport, a takarékszövetkezeti integráció tagjai is, ami
komoly szervezeti hátteret,
plusz biztonságot is nyújt a
Takarék számára, az ügyfelek számára pedig további
előnyöket. Például azonos
feltételekkel használhatják
országszerte 1000 Takarék
bankautomatánál a kártyájukat, és több mint ezer
Takarék fiókban intézhetik
befektetési ügyeiket. Betéteik
pedig a takarékok Garancia
közösségének köszönhetően
kettős biztonságban vannak:
azokat az Országos Betétbiztosítási Alap védelmén
felül, azt kiegészítve a takarékok saját Tőkefedezeti
Alapja is biztosítja.
– Az egyesülő takarékok és dolgozóik
számára milyen előnyökkel jár a fúzió?
Az egyesült Takarék nagyobb mérete lehetővé teszi
a költségek csökkentését,
a jövedelmezőbb, eredményesebb működést, a megnövekedett tőkeerő pedig
még nagyobb biztonságot
garantál. A nagyobb, több
megyén átnyúló szervezet a
dolgozóknak is komolyabb
perspektívát, szakmai fejlődési lehetőséget, világos
karrierpályát jelent, többek
közt azért is, mert a Fókusz
több üzleti területen – értékesítés, kontrolling – a térség többi takarékszövetkezetének tevékenységét is
összefogja és koordinálja.
Az egyesülés tehát a fejlődés garanciája, mind a
Takarékok dolgozói, mind
jelenlegi és újonnan csatlakozó ügyfeleink számára is.
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Vitray Tamás látogatása
A magyar televíziózás
ikonikus alakja, Vitray
Tamás
Kossuth-díjas
újságíró, szerkesztő-riporter látogatott el a
közelmúltban a kecskeméti Wojtyla Ház sorsközösségéhez. A jeles
vendéggel Borzák Tibor
újságíró beszélgetett a
zsúfolásig megtelt népkonyha ebédlőjében.
Vitray Tamás felidézte gyermekkorát, fiatal felnőtt éveit.
Nagyapja nappal könyvkötőként dolgozott, este színházban vállalt munkát. Nagyanyja nevelte, aki szintén bejárt a
színházba. A Színművészeti
Főiskola rendező szakára jelentkezett, de első próbálkozásakor Major Tamás közölte
vele, most nem fér bele a keretbe. Egy évig helyezkedjen
el valamelyik teátrumban, utána ismét jelentkezzen. Díszletmunkás lett a Vígszínházban,
majd a média felé fordult.
1960-ban közvetített először olimpiáról. Hazatérve
közönségtalálkozókra hívták
országszerte, hogy a sportesemény kulisszatitkairól meséljen. Egy alkalommal így
szólította meg valaki: látom,

hogy kicsi maga, de nem tudom eltalálni, hogy fér bele
abba a tévének nevezett pici
dobozba – mesélte az újságíró legenda.
Szóba hozta Siker című
műsorát, melyet 1980 és 81
között sugárzott a Magyar Televízió. Akkoriban elég nehéz
gazdasági helyzet uralkodott
az országban. Kérte az illetékeseket, hogy műsorkészítés
miatt hozzák tudomására azokat a jelentősebb gazdasági,
technológiai,
tudományos
eredményeket,
amelyeket
aztán a műsorban konkrétan
megnevezhet. Nem tették,
ezért maga járt utána, ám hamar kiderült: ahonnan jelentős
sikerekről számolhatna be, ott
odafentről gyakorta akadá-

lyozzák a munkát. Konkrétan
a Celladam-ügyet, továbbá
egy úttörő szemészeti és vese
transzplantációs eljárást hozott fel példának. – Így lett a
sikerekből egy furcsa fordulattal olyasmi, hogy odafenn
akadályoznak
olyanokat,
amikből siker lehetne. És mindez publikussá vált, mert kiderültek a disznóságok.
Végül a Wojtyla Ház egyik
gondozottja mesélte el személyes élményét, melynek még a
90-es évek elején volt részese
Vitray Tamással való személyes találkozásakor egy osztrák étteremben.
A humort sem nélkülöző
kötetlen beszélgetést követő
ebédosztásban Vitray Tamás
is részt vett.

Autista diákok rajzoltak
Kihelyezett foglalkozást
rendeztek a közelmúltban a Wojtyla Házban
tizenkét (9-18 éves korosztályba tartozó) autista
tanulónak, négy gyógypedagógus közreműködésével.
– Intézményeink kapcsolata nem teljesen újkeletű. A Wojtyla Házról
úgy szereztünk tudomást,
hogy tavaly a közreműködésükkel kaptak gyermekkerékpárokat az Autizmus
Centrum kisdiákjai – mondta
el lapunknak Furdan-Badonszky Csilla gyógypedagógus. – Farkas P. József
igazgató és Rigó Ilona, intézményünk vezetője megállapodtak abban, hogy közös programokat szerveznek a jövőben,
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és lehetőség szerint együtt készülnek fel az ünnepekre. Ezért
vagyunk most itt, és tartunk
rajzfoglalkozást tanulóinknak.
Ők úgymond „jobb képességűek”, vagyis jól beszélnek, szívesen vesznek részt különféle
foglalkozásokon, és képesek

elviselni ennyi környezetváltozást. Itt, ezen a kézműves foglalkozáson gyakorolhatják a
társas kapcsolatok kialakítását,
mivel találkoznak a népkonyha
munkatársaival és gondozottaival is, mindemellett fejleszthetik
rajzkészségüket.

