
Fogadás
A napokban Herczegh Anita, Áder 
János köztársasági elnök felesége 
jószolgálati és civil szervezetek 
képviselőinek adott fogadást a 
budapesti Centrál Színházban. A 
rendezvényre a kecskeméti Wojtyla 
Ház munkatársait is meghívták, aki-
ket Farkas P. József alapító igazga-
tó, illetve Pásztor Jolán, Kolláth 
Andrea és Sinkó András képviselt. 
Farkas P. Józseftől megtudtuk, hogy 
hosszasan beszélgetett a fogadá-
son Herczegh Anitával. Szóba 
került többek között a kecskeméti 
Nagy templom felújításának témája 
is. A köztársasági elnök felesége 
ígéretet tett, hogy hamarosan újra 
meglátogatja a Wojtyla Házat, 
amelynek napkollektorainak építé-
sét is támogatták.

Szent György Napja

6. oldal

NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR!

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,
és 1000 Ft kedvezményt adunk lakossági vízdíjából!

Részletekért
kattintson
a bacsviz.hu-ra!
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Napkollektor a Wojtyla Házon
A napokban ünnepélyes keretek között vették birtokba a 
Karol Wojtyla Barátság Központ frissen üzembe helyezett 
napelem rendszerét a népkonyha fenntartói és gondozott-
jai. Az eseményen – más támogatók mellett – megjelent dr. 
Gróh Gáspár, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi 
Kapcsolat Igazgatóságának vezetője, aki a berendezés 
beszerzéséhez jelentősen hozzájáruló Áder János köztársa-
sági elnököt és feleségét, Herczegh Anitát képviselte.

Első lépésben dr. Gróh Gáspár 
koszorút helyezett el a szociális 
létesítmény névadójának szobrá-
nál, a ház előtti virágoskertben, 
majd a díszteremben Molnár 
Zoltán intézményvezető tartott 
képes összefoglalót az alapítás 
óta eltelt több mint egy évtized 
krónikájáról, majd a gondozottak 
jelenlétében köszönetet mondott 
az energiatermelő egység megvá-
sárlásához nyújtott segítségért a 
köztársasági elnöknek és feleségé-
nek, valamint dr. Jeney Gábor 
atyának, a Nagytemplom plébá-
nosának, továbbá Nagypál 

Sándornak, a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda ügyvezetőjének és 
Slonszky Attilának, a Plan Zrt. 
igazgatójának.

Dr. Gróh Gáspár beszédében 
kifejtette, hogy néhány nappal 
korábbi, częstochowai látogatása 
után a Karol Wojtyla Barátság 
Központ kapuját átlépve úgy érez-
te, olyan helyre érkezett, ahol 
„ismeretlenül is ismerős vagyok”. 
Szent II. János Pált ekként jelle-
mezte:

– Olyan ember volt, aki pápa-
ként nem mint Róma püspöke, 
hanem mint egy minden jóakaratú 

ember szeretetét és tiszteletét 
elnyerni képes, karizmatikus sze-
mélyiség végzett hatalmas építő 
munkát. Szeretetre mindenkinek 
szüksége van. Nem csak a szegé-
nyek, elesettek, de egy irigyelt 
milliárdos, nagyhatalmú vezető, 
vállalkozó is rászorul a szeretetre. 
Nem tudjuk, kinek a lelkében mi 
lakozik; esetleg milyen ürességet 
kell kitölteni szeretettel. És gondos-
kodásra szorul maga a természet 
is. A környezettel való felelős 
bánásmód szintén isteni parancs. 
Egy olyan hétköznapi dolog, mint 
a napelemek üzembe helyezése 
tehát, több egy hasznos beruhá-
zásnál. Ami környezetünk védel-
mét szolgálja, egyúttal embervé-
delem is: ugyanabba az irányba 
mutat, mint ennek az intézménynek 
a mindennapi munkája.

Farkas P. József, a Wojtyla Ház 
alapító igazgatója is köszönetét 
fejezte ki a támogatóknak. A továb-

bi terveket ecsetelve említette a fűtés-
rendszer felújítását, amely megol-
dásra vár. Hangsúlyozta, hogy a 
fejlesztési elképzelések nem csupán 
saját kútfőből származnak, adnak 
ötleteket az ide betérő segítők, támo-
gatók is, akik végül a megvalósítás-
ban úgyszintén közreműködnek.

– Hogy mi ennek a titka? 
Pontosan nem tudjuk, de a minden-
napi közös ima bizonyosan meg-
mozdítja a lelkeket. Én ebben 
hiszek! – fogalmazott a népkony-
ha vezetője.

Dr. Jeney Gábor atya hangoz-
tatta:

– A legcsodálatosabb rendező 
az Isten! Egy direktor pedig min-
dig meghatározza, kinek mit kell 
tennie. Ez a beruházás is a rende-
ző sugallatára, az ő utasításai 
szerint valósult meg, támogatva a 
szegényekről való gondoskodást, 
és szolgálva a teremtett világunk 
környezeti értékeinek megóvását.

Kér jük se gít sé gét:
– a pol len el le ni vé de ke zés hez, a Por ta Pol len pont üze mel te té sé hez

– kör nye zet vé dõ, mû em lék vé dõ, vá ros vé dõ ak ci ók hoz
– temp lo mok épí té sé hez, ke resz tek fel újí tá sá hoz

– kul tu rá lis prog ra mok hoz, hely tör té ne ti ki ad vány ok meg je len te té sé hez

„... 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
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Érseki vizit Matkópusztán
Helyszíni bejárásra várták a napokban Kalocsa–Kecskemét 
érsekét a frissen felújított matkópusztai kápolnában. Kiss Vilmos 
plébános és Sinkó András egyháztanácsi tag vezette végig dr. 
Bábel Balázst az épületben, aki a szemle során me  ggyőződhetett 
arról, hogy körültekintően, megfelelő gondossággal költötték 
el a több mint százéves épület teljes renoválására az egyházme-
gye által adományozott hatmillió forintot.

Kecskemét Önkormányzata is 
hasonló összeggel támogatta a fel-
újítást, és a helyi hívek úgyszintén 
mélyen zsebbe nyúltak a rekonstruk-
ció során. Így közös összefogással 
újulhatott meg a matkópusztai kis 
templom, melyet július 1-jén szentel 
fel dr. Bábel Balázs érsek.

Az aktív segítők közreműködésé-
vel kívül-belül megújult a templom: 
a homlokzat, a tetőszerkezet, az 
esővíz csatorna, a padlózat, a 
padok, a berendezési tárgyak, a 
világítási és fűtési rendszer, az abla-
kok. A stációs ábrázolások és oltár-
képek még hiányoznak, meg a művészi kivitelezésű szobrokból 

sincs elég, de Isten segítségével 
ezek is hamarosan meglesznek. 
Még néhány simítás és birtokba 
vehetik az épületet a hívek – derült 
ki a szemlén.

– A koros épület egykor iskolaká-
polna volt, látszik is az elválasztás: 
hajdanán egyik felében tanterem, a 
másik részben templom kapott 
helyet. A ház állaga idővel annyira 
megromlott, hogy elkerülhetetlenné 
vált a teljes rekonstrukció. Ahogy 
látták a folyamatos megújulást a 
hívek, ők is szívesebben adakoztak 
e célra – közölte a plébános.

Az érsek méltatta a matkópusztai 
hívek szorgalmát, áldozatvállalá-
sát. Amint mondta, nagyobb telepü-
léseken gyakran nehezebben kivite-
lezhetőek hasonló léptékű munkála-
tok, ugyanis például a társasházi 
otthonokban élők tulajdonosi szem-
lélete sok esetben nem terjed ki a 
saját tulajdonú lakáson kívüli kör-
nyezetükre, és egyesek hajlamosak 
elhanyagolni külső közegüket. Igaz 
ez a templomokkal kapcsolatban is, 
mondván: majd valaki megcsinál-
ja… Matkópusztán láthatóan nem 
így fest a helyzet – jegyezte meg 
örömét kifejtve az érsek.

Lendületben a Porta Egyesület
Az előttünk lévő időszakban három köztéri szakrális emléket 
tervez felújítani és a főtéri Romkert rehabilitációjában is részt 
vesz a Porta Környezetvédelmi, Városvédő és Kulturális 
Közhasznú Egyesület – adta hírül a napokban Molnár Zoltán, 
a civil szervezet vezetősége nevében a Wojtyla Házban ren-
dezett megbeszélésen.

Mint kiderült: a Porta Egyesület 
Szent Ilona Keresztkörének közre-
működésével fog megújulni a kecs-
keméti repülőtér közelében, az új 
körgyűrű mellett található, csaknem 
száz esztendős fakereszt, melynek 
javítását, újrafestését a közeljövő-
ben megkezdik.

A „nagy Tesco” melletti körforga-
lom mentén, a környező tujafák 
ölelésében szintén fellelhető egy 
kőkereszt, melyet 1848. április 
27-én állítottak fel. Korához képest 
ugyan megkímélt állapotban lelték 
meg a Porta Egyesület önkéntesei, 
azonban a helyszíni szemle során 
megállapítást nyert, hogy ennek a 
Krisztus-keresztnek a rekonstrukció-
ja is elodázhatatlan. A munkálatok 

– melyhez a széchenyivárosi 
részönkormányzat is támogatását 
adja – előreláthatóan még az idén 
megkezdődhetnek.

A Ménteleki út mentén szintén 
állt egy szakrális emlék, melynek 
eredete jóformán teljesen ismeret-
len, azonban annyi mindenképpen 
bizonyos, korábbi helyére nem 
kerülhet vissza, ugyanis közműtele-
pítés zajlik az adott területen, ezért 
új lokációt kell keresni számára. A 
megközelítőleg hatvan esztendős 
fakereszt egykori megálmodója, 

létesítője a Platán Otthonban hunyt 
el, ezért a Szent Ilona Keresztkör 
tagjai úgy vélik, revitalizációját 
követően a szociális intézmény 
területén lenne legméltóbb helye a 
megújult keresztnek – tájékoztatta 
lapunkat Molnár Zoltán.

A Wojtyla Ház intézményveze-
tőjének elmondása szerint – egy 
másik tervezett nagyszabású terü-
letrendezési projekt elemeként  – 
civil szervezetek és Kecskemét 
Önkor mányzatának összefogásá-
val közvetlenül a Romkert mellett 
emléktáblát létesítenek a Barátok 
temploma falán, melyen az aláb-
bi háromnyelvű szöveg lesz olvas-
ható:

E helyen láthatóak az 1698-ban 
– részint az idők folyamán feltöltő-
dött 15. századi korábbi temetői 
csonttárolóra – épült, s 98 évvel 
később egy hatalmas szélvihar 
után lebontott Szent Mihály-
kápolna romjai.
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Kecs ke mét fõ te rén, meghitt tör
té nel mi és szak rális környe zetben, 
a ma gas mû vé szi szín vo na lon 
ki ala kí tott Szent Mi hály 
Al templom ban 1, 2, 3, 4, 5 sze
mé lyes ur na he lyek bé rel he tõk, 
15, 30 és 90 év re. Az ur na hely
bér lés nincs val lá si fe le ke zet hez 
köt ve. 

Plé bá nia tel.: 76/497-025 
Ügy fél szol gá lat: 30/976-3131

www.kecskemeturna.hu

UR NA TE ME TÕ 
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

Környezetvédők akcióban
A Föld Világnapja (április 22.) apropóján nagyszabású szemét-
szedési akciót szervezett a kecskeméti Porta Egyesület és a 
Kiskunsági Nemzeti Park. A közös erővel megvalósított prog-
rammal tevőlegesen kívántak feleletet adni a Föld napja nem-
zetközi mozgalom egyik jelmondatára: „Ki mondta, hogy nem 
tudod megváltoztatni a világot?”

A határokon átívelő aktivitás célja, 
hogy látványos megmozdulásokkal 
hívják fel bolygónk lakóinak figyel-
mét a környezetvédelem fontosságá-
ra. Magyarországon 1990 óta ren-
deznek ilyen vonatkozású esemény-
sorozatot.

– A 27. Föld Világnapjának java-
solt témája a tájékozódás, tudásunk 

elmélyítése volt a környezeti és 
éghajlati kérdésekről, hogy tisztá-
ban legyünk a bolygónkat fenyege-
tő veszélyekkel. Cselekvésre ösztön-
ző tudás és tájékozottság kell ahhoz, 
hogy érdemben fellépjünk környeze-
tünk, jövőnk védelmében. 
Tájékozódj, tégy a túlfogyasztás, az 

éghajlatváltozás ellen minden héten! 
– hangoztatta Tóth Endre, a 
Kiskunsági Nemzeti Park ökoturiszti-
kai referense, miközben a Porta 
Egyesület aktivistái a Wojtyla Ház 
Szent Ferenc Környezetbarát 
Körével karöltve – összesen negy-
venhárman – 50 zsák szemetet gyűj-
töttek a Kiskunsági Nemzeti Park 

Kígyósi főcsatornája mentén.
– És mit tehetsz még? – vetette 

közbe a folytatásban Sági Tamás 
természetvédelmi őr. – Sokat! 
Zöldítsd környezetedet, ültess fát, 
termelj haszonnövényeket, komposz-
tálj, éheztesd a kukát, szigetelj, köz-
lekedj közösen, ne vásárolj csoma-

goltat, válts környezetbarát szerekre, 
félkész, kész helyett egyél friss hazait, 
fogyassz kevesebb állati eredetű élel-

miszert. Mindez 
ajándék a környe-
zetnek, egészsé-
gednek! – hangsú-
lyozta a Kis kunsági 
Nemzeti Park mun-
katársa.

– A Föld Világ-
napja mára a leg-
nagyobb ön szer-
veződő környezeti 
megmozdulássá 
vált Magyar-
országon.  

Cselekvő ünnep, 
amely mindnyá-
junk jövőjéről szól 

– tette hozzá Molnár Zoltán intéz-
ményvezető, aki a Wojtyla Ház tisz-
tasági kommandóját vezette az ese-
mény során.

A program második felében – elis-
merésük jeléül – a nemzeti park 
részéről bemutatták a természetvé-
delmi területhez tartozó szikes, tavas 

Kelemenszék növény- és madárvilá-
gát.

– Az ember addig követel, míg a 
természet végül azt mondja, nincs 
már mit adnom neked. Az élővilág-
ban nincsenek sem jutalmak, sem 
büntetések: következmények van-
nak. Ha sokáig megszeged a törvé-
nyeit, előbb-utóbb elpusztít önvéde-
lemből – szögezte le vélekedését 
Farkas P. József alapító-szerve-
ző, a Porta Egyesület vezetője, ami-
kor fogadta a „megfáradt vándoro-
kat” a fülöpszállási Biczó Csárda 
udvarán, akik alig egy órával koráb-
ban Hodován László, a közeli 
Kígyósi Csárda üzemeltetőjének 
vendégszeretetét élvezhették. Utóbb 
Farkas P. József – izsáki származású 
lévén – felidézte a környékhez fűző-
dő gyermekkori emlékeit, ahogy 
tekintetét megragadta a táj termé-
szeti szépsége, magához vonzotta 
dús növényzete, bővelkedő madárvi-
lága.

A közös program állatsimogatás-
sal ért véget a Biczó Csárda lovar-
dájában. 
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Segíteni sokféle módon lehet
A Mizsetáp Kft. több mint két évtizede Lajosmizse egyik meg-
határozó cége, jelentős foglalkoztatója. A társaság központja, 
illetve állattartó telepei a város külterületén és Csemőn találha-
tók, ahol természetszerű, egészséges élelmiszereket (baromfi-
húst és tojást) állítanak elő. Átgondolt fejlesztéseiknek, profi 
működésüknek, vállalati kultúrájuknak és környezettudatos 
munkájuknak köszönhetően ma már nagy elismertség övezi a 
céget és annak minden egyes munkatársát. A tulajdonos Kollár 
Csabával (akinek mellesleg kecskeméti cégei is vannak, és 
ötletgazdája, elindítója és egyik fő szervezője, no meg fő 
támogatója a Kecskeméten meghonosodott tojásfesztiválnak), 
most mégsem a gazdasági eredményeiről, hanem a közéleti, 
karitatív szerepvállalásairól beszélgettünk, aki már az elején 
elárulta:

– Bennem mindig volt szándék 
arra, hogy tehetségem, lehetősége-
im szerint minél többet tegyek a szű-
kebb (családi) és tágabb értelem-
ben vett közösségeimért, a környe-
zetemben élő emberekért. 
Egyszerűen fogalmazva e nélkül 
nem érezném jól magam.

– Erre általában csak akkor 
gondol az ember, amikor már 
megteremtett egy tisztes 
egzisztenciát.

– Ezt embere válogatja. Nem kell 
feltétlenül vagyonosnak lenned, 
hogy adni tudj, ha erre érzel készte-
tést. Hiszen adni sokféle módon, sok 
mindent lehet. A megértés, a figyel-
messég, a jó szó, a bátorító mosoly, 
a kedves gesztusok például senkinek 
nem kerülnek egy fillérbe sem. Én 
egyébként a 20-as éveimben megte-
remtettem egy tisztes egzisztenciát a 
családomnak, s ahogy mondani szo-
kás, nem vékonyabb és nem vasta-
gabb a kenyerem azóta. Egy szint 
után a kenyérkérdés szóba sem 
kerül, hiszen olyan tartalékokkal ren-
delkezel, amit megenned, megin-
nod, felélned képtelenség. Persze, 
akár egy-két éjszaka eljátszhatod 
kaszinóban, köthetsz halálos szerző-
déseket, vagy oktalanul el is tőzs-
dézheted az akár évtizedek kemény 
munkájával szerzett vagyonodat, de 
a felelősséggel élő halandó inkább 
a biztonságra meg arra figyel, hogy 
nagyon sok az arra érdemes vagy 
arra szoruló elesett ember, család, 
aki mindennapos kenyérgondokkal 
küzd, akiken segíteni kell, ha van rá 
mód.

– Ezért támogatod évek óta 
a kecskeméti Wojtyla Házat?

– Igen. És bármerre járok az 
országban, példaként emlegetem. 

Írni kellene egy kézikönyvet a létre-
jöttéről, felépítéséről, a működéséről 
és tanítani az iskolákban. Illetve fel-
mutatni más települések, szervezetek 
vezetőinek szerte kis hazánkban, 
hogy lám: csak elhatározás, illetve 
jó szándék kérdése tenni a rászoru-
lókért. És valójában mindegy is, 
hogy ez melyik vallással párosul, 
vagy milyen ideológia égisze alatt 
születik és működik, a lényeg a 
humanizmus, a segíteni akarás.

– Nyolc-tíz éve egy pusztai 
keresztmentésed ürügyén 
ismerkedtünk meg. Utána a 
14. századi lajosmizsei rom-
templomot is próbáltad meg-
menteni, életre kelteni.

– Említettem, hogy adni, segíteni 
sokféle módon lehet. Lajosmizse kül-
területe máig sűrűn lakott. Az embe-
reknek egyfajta lelki táplálék, kis 
iránytű, ha megállhatnak egy gon-
dozott, pusztai kereszt előtt, s elme-
rengnek az élet dolgain, elmorzsol-
nak egy-egy imát, vagy csak jó 
érzéssel gondolnak őseikre, ember-
társaikra. Ezért – illetve a szülői 
intelmekre is hallgatva – végeztem a 
Besenyi-kereszt felújítását. A rom-
templomot is szerettem volna olyan 
állapotba hozni, hogy egyfajta 
turisztikai jellegzetessége lehessen 
Lajosmizsének, de a műemlékvédel-
mi hatóság olyan vaskalaposan 
kezelte ezt az elképzelésemet, hogy 
átmenetileg szünetel ez a progra-
mom. Megvárom, amíg jobb idők 
jönnek.

– Az ősök tisztelete, a törté-
nelmünk megismerésének 
nemes ügye fordított a könyv-
kiadás felé?    

– Dr. Kürti László kultur-antropoló-
gus tudós, egyetemi tanár, lajos-

mizsei lakos, akit felkért a mizsei 
önkormányzat, illetve képviseleté-
ben a helyi iskola sok évvel ezelőtt 
egy olyan helytörténeti tankönyv 
megírására, amely jól használható 
az alapfokú oktatásban. A kiadása 
viszont írott szerződési kötelem elle-
nére is elmaradt. A választott veze-
tők fiókjaiban hevert a kézirat éve-
ken át. Megelégelve a helyzetet azt 
gondoltam, hogy majd én kiadom. 

Tudtam, hogy ez az önkéntes válla-
lásom anyagilag nem lehet gyümöl-
csöző, de nem is anyagi szándékok 
vezéreltek. Tavaly megjelentettem 
ezt a könyvet és közel 300 példányt 
adományoztam belőle a helyi isko-
lának, a könyvtáraknak, s más sze-
mélyeknek, szervezeteknek. Ezzel a 
tankönyvvel mértéket is állítottunk 
egyúttal mások elé, hisz ezidáig 
ilyen nívón még helytörténeti oktató-
könyvet nem adtak ki.  A szerzővel 
együtt nagyon reméljük, hogy akár 
Kecskemét, akár más városok, fal-
vak e tekintetben követőkké válnak a 
jövőben. Egyébként Kürti professzor-
ral már a legelső beszélgetésünk 
során megállapodtunk, hogy ő meg-
írja Lajosmizse monográfiáját, én 
meg lektoráltatom és kiadom. Ez a 
hatalmas munka már évek óta tart. 
Ahogy ma látszik, egy éven belül 
ismét könyvbemutatót tartunk. Ebben 
sem az anyagik motiválnak, hanem 
ahogy mondtad: a történelmünk 
megismerésének és a közösség fel-
jebb emelésének a nemes ügye.   

    

  
 

2017. május 7. (vasárnap) 
Anyák napja az Új Tanyacsárdában  

Ne töltsék ezt a napot az Édesanyák a konyhában, várjuk  
az egész családot egy gondtalan vasárnapra az Új Tanyacsárdában! 

  

A program:    

o 10.00-tól „Sütikuckó”: mézeskalácsból készítünk ajándékot az édesanyáknak a 
gyerekekkel 

o Kocsikázás a csárda környékén és lovaglás karámban  
o Ebéd közben cigányzenekarunk muzsikál 
o Méneshajtás és lovasbemutató 

  
 

Vendégeink az étlapunkon található finomságok közül tetszés szerint választhatnak! 
 

  
 

További információ, asztalfoglalás:ássss: 
Tanyacsárda Kft. – 6050 Lajosmizse, Bene 625.   

Tel.: +36 76 356-010; tanyacsarda@tanyacsarda.hu; www.tanyacsarda.hu   
 

A csárdánkban ebédelő vendégek részére a programokon való részvétel ingyenes! 
 

Kollár Csaba
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  Kulcs má so lás: kul csok, zá rak, la ka tok, 
spe ci á lis kul csok má so lá sa.

  Pán cél szek rény-kul csok, au tó- és motor-
kulcsok min den tí pus hoz.

  Immobiliser-es (chipes) kul csok má so lá-
sa.

  Ha a chipes kul csot el ve szí tet te, ak kor is 
ké szít az au tó hoz in dí tó gát lós kul csot a 
Kulcs ki rály.

  Épü let zá rak, pos ta lá dák, ki lin csek.
  Kul csok ri asz tók hoz.

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.

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1290 Ft/fő

szombat, vasárnap: 1390 Ft/fő
0-3 éves korig az ételfogyasztás INGYENES
3-6 éves korig az ételfogyasztás FÉLÁRON

Asztalfoglalás esetén 1490 Ft/fő

Hírös Grill Étterem
Kecskemét, Március 15. utca 1.

Tel.: 06-30/3000-031

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

Szent György napi ünnepség

Remény Szövetsége-díj
Hagyomány már hazánkban, hogy április 24-én, Szent György 
napján a rendőröket köszöntjük. A jeles bajvívó személye, 
legendája összefonódott a jó és rossz küzdelmének mindig 
aktuális problémakörével, így nagyon is érthető, miért válasz-
totta a bűnnel naponta hadakozó rendőrségünk védőszentjé-
vé a sárkányölő lovagot.

Szent György napjának tiszteleté-
re ez alkalommal is állománygyűlést 
tartott a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság a kecskeméti Három 
Gúnár Rendezvényházban, ahol – 
mint Dávid Károly dandártábor-
nok, megyei főkapitány köszöntőjé-
ben is elhangzott – azok részesültek 
elismerő jutalomban, akik folyamato-
san a rendőrség szent patrónusához 
méltó, kiemelkedő szakmai teljesít-
ményt nyújtanak.

Az ünnepség egyik momentuma-
ként Pintér Csaba – a keceli Pintér 
Művek és a kecskeméti Wojtyla Ház 
Seniorátusának elnöke, a Porta 
Egyesület támogatója – nevében fia, 
Pintér Márk a Remény Szövetsége-
díjat megtestesítő oklevelet és jutal-
mat adott át a Kiskőrösi Rendőr-

kapitányság Keceli Rendőrőrsén szol-
gálatot teljesítő Sendula József ren-

dőr törzsőrmesternek (felvételünkön), 
valamint Soós Editnek, a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőrfőkapitányság Humán 
Igazgatási Szolgálat Személyügyi 
Alosztálya előadójának. 

Tizenegy éve már, hogy ezen a 
napon a Pintér család valamelyik 
tagja elismerés átadásával fejezi ki 

a rendőrség iránti nagyrabecsülését. 
A hagyomány apáról fiúra szállt: 
Pintér Józsefet Csaba fia, őt pedig 
az unoka követi a sorban. 

– Fontosnak tartjuk e tradíció ápo-
lását. Mindig jó érzés egy pozitív 
kezdeményezés mellé állni. 
Márpedig megbecsülni a rendőrök 
munkáját, egy évben legalább egy-
szer kifejezésre juttatni, hogy hálásak 
vagyunk azért, amit nap mint nap 
tesznek a nyugalmunkért, biztonsá-
gunkért, igazán nemes ügy – nyilat-
kozta lapunknak Pintér Márk.
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Keceli Pintér Művek

Az egyedi szaktudás igazi érték
A keceli Pintér Művek közismerten hazánk egyik legjelentő-
sebb fémipari vállalkozása. Mi történik mostanában a cég 
háza táján? Hogyan váltak hosszú távon sikeressé? Erről – és 
közéleti szerepvállalásáról – beszélgettünk Pintér Csabával, 
az üzem tulajdonosával.

– Manapság gyakori prob-
léma a képzett munkaerő 
hiánya. Mit éreznek ebből?

– A jelenlegi munkatársi körrel 
minden megrendelést teljesíteni 
tudunk – világította meg a cég hely-
zetét annak vezetője. Hozzáfűzte: 
– Menedzsment oldalról nyilvánva-
lóan nekünk is tennünk kellett azért, 
hogy megtartsuk dolgozóinkat. A 
fiatal szakemberekből álló utánpót-
lásra építünk. Minden évben foga-
dunk tanulókat a környékbeli szak-
iskolákból. Egy részük tanulmánya-
ik befejezése után is nálunk marad, 
ezért esetükben lényegesen rövi-
debb ideig tart a betanulási idő-
szak. Ők már ismerik az itteni gépe-
ket, tisztában vannak a követel-
ményrendszerrel. Emellett persze 
külső jelentkezőket is szívesen foga-
dunk. Folyamatosan keresünk pél-
dául hegesztőket és más fémipari 
szakembereket. 

– Jól prosperál tehát a 
Pintér Művek…

– Intenzíven dolgozunk, hogy a 
következő években is így marad-
jon. 

– Kapnak különleges szak-
mai kihívásokat napjainkban 
is?

– Számos esetben keresnek meg 
bennünket speciális feladatokkal,  
azonban munkatársaim kiemelkedő 
szakmai gyakorlatára és géppar-
kunkra támaszkodva sikerül teljesí-
tenünk az ilyen megrendeléseket is. 
Amik általában újabb lehetősége-
ket nyitnak meg előttünk. 

Tapasztalataink azt mutatják, az 
egyedi szaktudást értékelik igazán 
nagyra a piaci szereplők – mutatott 
rá az üzletember. 

– Milyen konkrét jelek utal-
nak erre?

– Néhány korábbi partnerünk 
„olcsóbb” beszállítóknál próbált 
szerencsét, aztán egyszer csak visz-
szajöttek hozzánk. Másutt nem tud-
ták hozni azt a minőségi szintet, 
amit nálunk megszokhattak, meg-
kaptak. Végtelen örömünkre szol-
gál, hogy ismét ügyfeleink között 
tisztelhetjük őket. Ez a mi munkánk 
igazi elismerése!

– Új fejlesztésekbe is fog-
nak?

– Amennyiben megrendeléseink 
olyan volument érnek el, ami 
részünkről indokolttá teszi a kapaci-
tásbővítést, készek vagyunk ezt 
megtenni – jelentette ki a vállalko-

zó. – Ebben a tekintetben kifejezet-
ten bizakodó vagyok. Partnereink 
mindenkori igényeihez igazodva 
folyamatosan azon munkálkodunk, 
hogy lépést tartsunk versenytársa-
inkkal. Ennek érdekében nyitottak 

vagyunk. Eddigi erőfeszítéseinket 
siker koronázta.

– Kecel közéletében is sze-
repet vállal…

– Igen. Tavaly novemberben társ-
védnökséget vállaltam a jubiláló 
Flora Virágkiállításnál, amit 30. 
alkalommal rendeztek meg Kecel 
Város Önkormányzata és intézmé-
nyei szervezésében. Igazi parti- 
hangulatot teremtettünk a sportcsar-
nokban, a kísérő programok szintén 
a jubileum jegyében zajlottak. A 
fazekas tárlaton pedig csaknem 30 
mester mutatta be munkáit, továbbá 
átadtuk a művelődési házban az 
állandó fazekas gyűjteményt – nyi-

latkozta lapunknak Pintér Csaba, 
aki egyebek mellett a kecskeméti 
Wojtyla Ház Seniorátusának elnö-
keként, s a Porta Egyesület támoga-
tójaként is közismert karitatív tevé-
kenységéről. 

Pintér Csaba
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Fúvós nyereményeső
Három kecskeméti zenészre is nye-
reményeső hullott a minap 
Horvátországban: A Varasdi Nem-
zetközi Fúvósversenyen Beke Márk 
harsonás (felvételünkön középen), 
a Kodály Zeneművészeti Szak-
gimnázium tizedikes növendéke  
kategória győztes és előadói külön-
díjas lett. 

Kovács Levente a versenyre írt 
harsona művére és korrepetitori tel-
jesítményére kapott elismeréseként 
egy-egy különdíjat, míg Kuna Lajost 
tanári munkájáért díjazták ezzel a 
rangos kitüntetéssel.

A világ forog, a kereszt áll
A kerekegyházi Hetényi József vállalkozó és családja hozzájá-
rulásával, a kecskeméti Porta Egyesület Szent Ilona 
Keresztkörének szervezésében megújult az ágasegyházi és a 
kerekegyházi út találkozásánál lévő Krisztus-kereszt. A koráb-
bi, több mint száz esztendős szakrális emlék hasonmását állí-
tották fel ismét. 

– Az előző faelemei szinte telje-
sen elkorhadtak, a fém részek 
viszont eredetiek, ezeket újrafestet-
ték. Ismét az úton közlekedőket 
szolgálja, rövid megállásra, elgon-
dolkodásra, csendes imára késztet-
ve őket – hangoztatta Molnár 
Zoltán, a Karol Wojtyla Barátság 
Központ intézményvezetője azon 
az ünnepségen, melyen több tucat 
érdeklődő jelenlétében dr. Bábel 
Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke 
megáldotta az újjávarázsolt szakrá-
lis emléket. 

A meghitt ünnepségen, a Hetényi 
család mellett Somogyi Lajos 
Ballószög és dr. Kelemen Márk 
Kerekegyháza polgármestere, vala-
mint Sulyok Ferenc, a Kefag Zrt. 
vezérigazgatója is részt vett. 
Hetényi József rámutatott:

– Ha elődeinknek, a környékbeli 
embereknek volt energiájuk arra, 
hogy ide keresztet állítsanak, 
nekünk kötelességünk annak meg-
őrzése, fenntartása. Az idevalósi 
családok gyakran járnak ide, gon-
dozzák ennek a megújult hagyaték-
nak a környezetét, így a jövője 
biztosított. 

Farkas P. József, a Porta Egyesület 
alapító szervezője gyermekkori 

ismerőse ennek a Krisztus-
keresztnek. Elmondta:

– Sihederkoromban, amikor erre 
jártam, engem is megszólított. 
Folyton arra emlékeztetett, hogy 
Jézus nélkül gyötrelem élni. Azután 
elszomorodva láttam e szakrális 
műtárgy megromlott állapotát, ezért 
kezdeményeztem a felújítását. 
Szerencsére hamar segítőkre talál-
tam, s mint mindig, az összefogás 
most is eredményesnek bizonyult. 
Egyébként ez a nyolcvannyolcadik 
szakrális kegyhely térségünkben, 
aminek felújításában részt vett az 
egyesületünk. 

– Mit is jelent nekünk Krisztus 
szent keresztje? – fordult a jelenlé-
vőkhöz dr. Bábel Balázs érsek. 
– Szent Márk evangéliumában 
találunk pontos választ erre: 
„Miután Pilátus katonái csúfot űztek 
Jézusból, elvezették, hogy keresztre 
feszítsék. Kényszerítettek egy arra 
menő embert, Simont, hogy vigye 
Jézus keresztjét, majd kivezették 
arra a helyre, melynek neve 
Golgota. Keresztre feszítették, azu-
tán megosztoztak ruháin, és sorshú-
zással döntöttek, kire mi jusson. 
Déltájban sötétség támadt az egész 
Földön…” 

– Ez nem csupán egy emlék, 
hanem jelzés is arra, hogy eleink, 
akik itt laktak, a keresztek állításá-
val hitükről, Jézus Krisztus iránti 
szeretetükről tettek tanúbizonysá-
got. Egy latin mondás szerint: A 
világ forog, a kereszt áll! Ebben az 
esetben is el lehet ezt mondani – 
hangsúlyozta az érsek. – 
Hajdanán, amikor elment itt egy-
egy szekér, a világ még teljesen 
más volt, de azóta jócskán megvál-
tozott. Annyi autó jár most el itt 

naponta, mint amennyi ötven éve 
Budapesten közlekedett. Változunk 
mi is, a mi életünk is, de Krisztus 
keresztjébe mindig belekapasz-
kodhatunk bajaink, szenvedéseink 
idején. A régi keresztények azt 
mondták: Üdvözlégy szent kereszt, 
egyetlen reményünk! Az imádsá-
gos odagondolás legyen meg 
azokban, akik itt elmennek, és 
mondjanak köszönetet Krisztus leg-
nagyobb szeretetéért, hogy életét 
adta érettünk!
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Szent Flórián ünnepén

Csapatmunka és hivatástudat
A tűzoltók évtizedek óta hagyományosan megünneplik védő-
szentjüket, ha elérkezik május 4-e. Az Isten tűzoltójának tartott 
Szent Flórián az emberek számára ennek a hivatásnak és csa-
patmunkának a lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, a 
becsületet, a rendíthetetlen segíteni akarást. – Ez az ünnep 
mindig jó alkalom arra is, hogy visszatekintsünk az eltelt egy 
évre, közölve lánglovagjaink helyzetéről, küzdelmeiről egy-
két részletet.    

Bács-Kiskunban a mezőgazda-
ság továbbra is fejlett és meghatáro-
zó, azonban iparosodottság olyan 
mértékű intenzív fejlődést mutat, 
amely nemzetgazdasági szempont-
ból is meghatározó. A megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 
szakembereinek köszönhetően, az 
új beruházások a kor színvonalának 
megfelelő tűzvédelmi biztonsággal 
valósultak meg az elmúlt esztendő-
ben is. 

A 22 nagyváros mellett kevés, de 
nagy lélekszámú és kiterjedésű köz-
ség, sok falu és számtalan tanya 
jellemzi Bács-Kiskunt, nagyok a tele-
pülésközti távolságok, telepü-
lés-szerkezete alföldi jellegű. A köz-
lekedés valamennyi ágazata megta-
lálható itt, számos országos és euró-
pai jelentőségű útvonallal (közúti, 
vasúti, vízi, légi) rendelkezik. A ter-
mészeti környezetből eredő tűzvé-
delmi veszélyeztetettség szempont-
jából továbbra is meghatározó az 
erdőtüzek veszélye. A klímaváltozás 
hatásai pedig, mind a természeti, 
mind az épített környezetet veszé-
lyeztetik. A szárazság megnövelte 
az erdő– és vegetációtüzek kocká-
zatát, gyakoribbá váltak a nagy 
kiterjedésű, csak magas riasztási 
fokozatban kezelhető erdőtüzek. 

Emelkedett a szélsőséges időjárási 
események száma, különösen a 
viharok, lokálisan és nagyobb terü-
letre kiterjedően, korábban nem jel-
lemző évszakokban is. – A megye 
tűzoltó egységeit tavaly összesen 
2334 káresetnél kellett bevetni. 
Ebből 839 tűzeset volt, 1495 pedig 
műszaki mentés. 

Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó 

ezredes, a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője a legutóbbi állománygyű-
lésen részletes tájékoztatást adott 
az elvégzett feladatokról. Nem csak 
a 2016-os évet értékelte, kitekintett 
az eltelt öt évre is, ami meghatározó 
időszak a megújult katasztrófavé-

delmi szervezetrendszer munkájá-
ban és működésében. Beszédében 
kiemelte, hogy a káresemények 
bekövetkezésének megelőzése volt 

az elsődleges feladat 2016-ban is. 
Ennek érdekében az igazgatóság a 
határozott és következetesen integ-
rált hatósági munkára, a tudatos 
lakosságtájékoztatásra és a bizton-
ság megteremtéséért felelősök cél-
irányos felkészítésére törekedett. 
Továbbá szólt arról, hogy a kataszt-

rófavédelem állami feladat, nemzeti 
ügy, közösen – hivatásos, önkor-
mányzati és önkéntes tűzoltók, álla-
mi szervek, mentő, civil és karitatív 
szervezetek – érték el azokat az 
eredményeket, amelyek az állam-
polgárok élet- és vagyonbiztonsá-
gát szolgálják. Az állomány felké-
szültségét, elhivatottságát és szak-
maszeretetét jól tükrözi, hogy 2016-
ban öt alkalommal is első helyezést 
értek el csapataik a megyei, illetve 
az országos szakmai versenyeken. 

Kétségtelen, hogy a legjobb 
védekezés a megelőzés, és ezen a 
területen is nagy volt az előrelépés 
Bács-Kiskunban. Ezen kívül – a 
2017-es évre vonatkozó célkitűzé-
seket tekintve –, a tűzoltó ezredes 
elsősorban az öngondoskodási 
képesség erősítését, a tudatos 
veszélyhelyzet-kezelést, az önkéntes 
tűzoltói mozgalom erősítését, vala-
mint az önkéntes mentőszervezetek 
továbbfejlesztését tartja kiemelt fon-
tosságúnak. Ami ugyancsak csapat-
munkát és hivatástudatot igényel. 

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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Újságíróból lett önkéntes fodrász
Julius Athina igazán sokoldalú egyéniség. Újságíró tanodát 
működtet, önkormányzati lapok kiadásával foglalkozik, és 
amit talán mindennél szívesebben tesz: önkéntes munkát 
végez. Háromhavonta – főként kiemelt ünnepek előtt – útra 
kel, rója a kilométereket, mindenfelé felajánlja, hogy ingyene-
sen levágja azok haját, akiknek nem telik fodrászra, és 
elmegy oda, ahol szolgálatára igényt tartanak.

Amikor korábban Kecskeméten 
járt az örkényi hölgy, a Wojtyla Ház 
kapuján is kopogtatott, ahol örömmel 
fogadták felajánlását. A népkonyha 
gondozottai közül tizenhatan jelent-
keztek hajvágására. Athina a napok-
ban is ellátogatott a népkonyhára, 
ahol már tömött sorokban várták őt a 
sorsközösség tagjai. Hajvágás köz-
ben így vallott önmagáról:

– Katona vagyok a közömbösség 
háborújában. Még évekkel ezelőtt 
keltette fel a figyelmemet Pál apostol 
2. korinthusi levelének az a monda-
ta, ami az adakozásról szól: 
Mindenki elhatározásának megfele-
lően adjon, ne kelletlenül vagy kény-
szerűségből, mert Isten a vidám ada-
kozókat szereti. 

– Bevallom, először nem szen-
teltem különösebb figyelmet ennek 

a mondatnak, de mégis eltettem. 
Aztán úgy alakult az életem, hogy 
döntenem kellett: újságírás vagy 
egy másik szakma. Utóbbit válasz-
tottam, de közben nem adtam fel 
az újságírást sem. Hajnalban egy 
televízióban vezettem műsort, 

majd a fodrász iskolába rohan-
tam. Aztán túl sok lett a kettő 

együtt és megint döntés előtt áll-
tam: teljes gőzzel belevetettem 
magam az eredeti szakmámba. 
Sokáig dühös voltam, hogy egy 
szerelem kedvéért csak úgy tettem, 
mintha újságíró lennék. Aztán 
ahogy teltek az évek, egyre töb-
ben tudták meg rólam, konyítok az 
ollóhoz is.

– Hajléktalanszállókban, mele-
gedőkben, szociális szolgálatok-
nál végzem a karitatív hajvágást. 
A csúcs: négy óra alatt 32 frizura 
a miskolci Vöröskereszt szállóján. 
Most már egészen biztos: a kanyar 
az útban nem volt véletlen. 
Felismerhettem, hogy a kényszer 
nélkül végzett önkéntes munka 
valóban vidámságot hoz a lélek-
nek. Úgy is mondhatnám, ettől bil-
len helyre a lélek egyensúlya. 
Megszűnik a valamihez való gör-
csös ragaszkodás és a dolgok 
maguktól fordulnak a javunkra.

Julius Athina üzeni: Segíts te is, 
adj reményt, hitet másoknak, hogy 
hitükből újból reményt nyerj.
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Csak az kap, aki adni is tud
A napokban folytatta hagyományos bibliaismereti sorozatát 
Szabó Antal a Wojtyla Házban. A bócsai Poli-Farbe Vegyipari 
Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója Krisz tusban a jóra való 
szövetségről fejtette ki nézeteit a Szentírás tükrében. Előadását 
követően a vállalkozó részt vett az ételosztásban is, melyet 
maga finanszírozott a szociális intézmény gondozottai számá-
ra. Utána válaszolt lapunk kérdéseire.

– Mi készteti egy piacveze-
tő cég tulajdonosát, hogy 
rendszeresen a Wojtyla Ház 
szegényei közé jöjjön bib-
liaórát tartani?

– Minden embernek, aki Jézus 
Krisztus második eljövetelét várja, a 
legfőbb megkülönböztetési jegye, 
hogy táplálékot ad szolgatársainak 
a maga idejében. Az éhezők szá-
mára legfőbb élelem értelemszerű-
en fizikai természetű, meggyőződé-
sem szerint azonban a világban 
többen éheznek lelki táplálék hiá-
nya miatt, mint élelemnélküliség 
okán. Ebből következőleg ez a leg-
főbb késztető erő az Ige hirdetésé-
re, mert látom, hányan éhezik és 
szomjúhozzák Isten igazságát.

– Figyeli a hallgatóság 
reakcióját?

– A Wojtyla sorsközösség hall-
gatósága – talán kicsit helyzetük-
ből adódóan is – valósággal éhe-
zik az igazságra. Éppen ezért 
rendkívül fogékonyak arra, amit 
mondok.

– Munkatársai mit szólnak 
ahhoz, hogy útja minden 
hónap utolsó péntekén rend-
szerint a kecskeméti Wojtyla 
Házba vezet? 

– Sokuknak tudomásuk van 
erről a missziómról, ha nem is 
mindenkinek. Nem érdeklődtem 
tőlük ezzel kapcsolatban. Min-
denesetre, akikkel e munkában 
együtt dolgozom, ők támogatnak, 

együtt éreznek, megértik, és sze-
rintem meg is tapasztalják annak 
gyümölcsét, amit az ember ebben 
a vállalásban elnyerhet. Krisztus 
csodálatos mondása szerint: csak 
az kap, aki adni is tud. Úgy érzé-
kelem, erősödik bennük a gondo-
lat, miszerint miért csak egyszer 
jövök havonta.

– Mit jelent önnek Jézus?
– Tömören: mindent. Ő a teljes-

ség, a tökéletesség és a remény 
megtestesítője. Utóbbi oly tekintet-
ben, amit bebizonyított: emberi test 
hasonlatosságában lehet hibátlan 
életet élni. Nem csupán azt láthat-
juk, hogy ő hibátlanul élt, hanem 
hitünket kifejezve iránta, elnyerhet-
jük az áldást, egyben lehetőséget, 
hogy mi is – hozzá hasonlóan – 
bűntelen életet élhetünk. Ámde sze-
mélyes valóságunkban megannyi-
szor pont az ellenkezőjéről teszünk 
tanúbizonyságot, melyek legtöbb-
ször arról árulkodnak, hogy 
Krisztusba vetett hitünk még nem 
elég erős. Hála az Úrnak, sok olyan 
emberrel találkozom, akik Jézushoz 
való viszonyuk következtében töké-
letes életet élhetnek. Kívánom min-
denkinek és önmagam számára is: 
Krisztussal való bensőséges kapcso-
latunk olyan szintű legyen, minek 
által elnyerhessük a tökéletesség 
azon fokát, amit példaként nekünk 
mutatott. 
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A cso mag tar tal ma:
  szállás kétágyas szobában 2 fő részére 2 éjszakára hétköznapokon és hétvé-

gén is felár ellenében
  bőséges villásreggeli naponta 7:30-9:30 között
  Pi víz kúra a szállodában tartózkodás alatt korlátlanul
  korlátlan wellness használat (nyitvatartási idő alatt) 
  (úszómedence 26-28 C°, pezsgőfürdő 33-36C°, sókamra, szauna 15-20 óra 

között),
  napozóterasz napozóágyakkal, napernyővel
  szállodai törölközőt, fürdőköpenyt kizárólag a saját wellness részlegünkön 

lehet használni.
  50%-os masszázs utalvány felnőttenként
  ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén
  szobaszéf egyénileg állítható biztonsági kóddal
  hajszárító a szobákban
  éjjel-nappali portaszolgálat
  mosási, vasalási lehetőség
  grillezési lehetőség
  a tófürdőre térítésmentesen kérhető úszógumi a recepción
  a recepción engedményes árú tófürdő belépő vásárolható, kedvezmény 10%
  kozmetikai kezelések, pedikűr, manikűr árából 10% kedvezmény 
  a recepción vásárolható 1 órás balatoni sétahajókázásra jegy 10% kedvez-

ménnyel (2017.05.01-től) 
  a szállodától 400 méterre található partneréttermünk a la Carte fogyasztás 

esetén 10% kedvezményt biztosít

Ágnes Hotel
8380 Hévíz, Honvéd u. 7.

Tel.: 06-83-340-450
agneshotel.heviz@gmail.com

www.agneshotel.hu

TAVASZI ZSONGÁS HÉVÍZEN
3 nap 2 éjszaka az ***Ágnes Hotelben 

27.900 Ft-ért
eredeti ár 64.000 Ft, kedvezmény mértéke 57%

A kupon beváltható 2017.04.01.– 2017.06.15. között
Felár ellenében: 2017.06.02–06.05-ig

A virtuóz Pusker lányok
A kecskeméti származású, zenészcsaládban született, jelenleg 
külföldön élő Pusker nővérek, Ágnes és Júlia 2004-ben szereztek 
országos ismertséget, amikor a Zeneakadémia Nagytermében a 
Budapesti Fesztiválzenekar koncertjén hegedűszólót játszhat-
tak. Legutóbb április 30-án, Budapesten a Művészetek 
Palotájában lépett fel a két – már számtalan nemzetközi díjat 
elnyert – kecskeméti virtuóz. A művésznőkkel ezt követően 
beszélgethettünk, amit az alábbiakban összegzünk. Lapunk a 
két lány indulását gyermekéveiktől kezdve végigkísérte. A 
Porta Egyesület és a Wojtyla Ház rendezvényein is gyakran fel-
léptek, még gimnazista, zeneakadémista korukban.

– 2010 és 2012 között a münche-
ni Hochschule für Musik und Theater 
szólistaképzőjében folytattam tanul-
mányokat, majd 2012-től 2016-ig 
ugyanitt kamarazene tanszakon 
végeztem a mesterképzést – idézte fel 
tanoncságának egyes állomásait a 
Münchenben élő Ágnes. – 2015 
októberében Duo ASAP néven hege-
dűduót alapítottam Almuth Siegellel. 
2016-ban három nemzetközi kama-
raversenyen nyertünk első díjat 
Olasz országban. Kortárs zeneszer-
zők komponálnak részünkre, s együt-
tesünk abban is különleges, hogy 
ötvözzük a különböző művészeti 

ágakat és különféle formációkban 
lépünk fel. Például táncolunk a hege-
dűvel, tehát a koreográfia részévé 
válunk, de irodalmi esteken ugyan-
csak közreműködünk. Májusban 
három formációval koncertezik a 

Duo ASAP: zongora, balett, továbbá 
zenekarral lépünk fel.

– Öt éves koromban kezdtem 
hegedülni. 2005 és 2011 között a 
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem előkészítő tagozatán Kokas 
Katalin, majd Kertész István növendé-
ke voltam. 2011 és 2016 között a 
londoni Royal Academy of Music 
hallgatójaként folytattam tanulmánya-
imat Pauk György osztályában – vil-

lantotta fel tanuló korszakát a testvér, 
Júlia, aki szólistaként számtalan világ-
hírű zenekarral lépett már fel. – 2013-
ban a Royal Academy Soloists 
Ensemble tagjaként Trevor Pinnock 
vezényletével Bruckner 2. szimfóniá-

jának kamara változatában játszot-
tam. A mű CD felvétele a Linn Records 
együttműködésével világpremier lett - 
jelentette ki az ifjú művésznő.

Nem sokkal utána az első nyilvá-
nos elismerések is utolérték: 2014-ben 
Junior Prima díjban, valamint Kodály 
díjban részesült. Pusker Júlia a 2016-
17-es évadtól a londoni St. John’s 
Smith Square Young Generation Artist 
és Making Music Young Concert 
Artist művésze. 2016 októberétől a 
brüsszeli Queen Elisabeth Music 
Chapel rezidens előadója. Az 
Angliában élő virtuóz muzsikus végül 
azt is elárulta, hogy egy olasz erede-
tű, 1948-ban készült Carlo Bisiach 
hegedűn játszik a Harrison Frank 
Family Foundation jóvoltából.

A testvérpártól arról is tudakozód-
tunk, hogy az idők során vajon milyen 
értékeket fedeztek fel egymásban. 
Ágnes Júliára odaadó, állhatatos, 
mások felé tiszta szívvel, jólélekkel 
forduló húgaként tekint, míg Júlia 
Ágnes szeretetét, türelmét, megértését 
emelte ki. Mindketten hálásak egymá-
sért, boldogok, ha együtt játszhatnak, 
ha egymás épülésére szakmai javas-
latokkal szolgálhatnak.
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Soproni mámor a Koch Borházban
Javában tart a kecskeméti Koch Borkereskedés tavaszi bor-
kóstoló sorozata. A napokban a soproni Taschner Bor- és 
Pezsgőház szőlőnedűi sorakoztak fel a patinás szaküzletben. 
A borokat személyesen Taschner Kurt mutatta be a kecskeméti 
közönségnek, az est házigazdája Koch Csaba volt.

Taschner Kurt szenvedélyes elkö-
telezettséggel foglalkozik válasz-
tott és egyben őseitől örökölt szak-
májával. A 26 hektáros családi 
vállalkozás kertészetileg is szépen 
gondozott központja Sopron és 
Balf között, gyönyörű környezet-
ben áll. A borász több generáció-
ra visszavezethető poncichter csa-
lád örököseként műveli a szőlőter-
mesztés és a borkészítés tudomá-
nyát. A város környékén és a Fertő 
tó partjára néző dombokon elszór-
tan található birtokrészek egytől 
egyig alkalmasak arra, hogy kivá-
ló alapanyagot biztosítsanak a 
borászatnak.

A szocializmus évtizedeiben 
Taschner Kurt nagyapja bort mért ki 
a saját háza kertjében álló borki-
mérésben, kertészmérnök édesapja 
pedig a helyi termelőszövetkezet 
szőlőit gondozta a sajátja mellett. 
Nem volt kérdéses, mi lehet a foly-
tatás, csak épp a hogyanra kellett 
választ adni. Kurt vendéglátó szak-
középiskolában, azután főiskolán 
végzett, majd volt szállodaportás, 
személyi titkár, lízing ügyintéző, de 
közben apjával szorgosan szállítot-
ta a bort, azaz kannázott, és ha 
kellett, segített a borászatban. 
Végül 2001-től három éven át 
jelentős fejlesztéseket hajtottak 
végre a feldolgozóban, Kurt is 
beadta a derekát, azaz elvégezte 
a Kertészeti Egyetem szőlész-bo-
rász szakát, s így megteremtődött 
az alap a komolyabb munkához. A 
hibátlan szőlő, a kiváló technológia 
és a szakember gondossága révén 
– az esten is bárki megtapasztal-
hatta – a fehérborok harapnivaló-
an gyümölcsösek, frissek és lendüle-

tesek, a vörösek pedig az új sopro-
ni iránynak megfelelően letisztult 
savszerkezetűek, fajtajellegesek és 
zamatosak.

A pincészetben 50 százalékban 
vörös, 30 százalékban fehér, 20 
százalékban rozé bor készül. A 

borász nem rest kísérletezni, min-
den évben előáll egy-két érdekes-
séggel.

– Mindig kell valami újat csinálni 
ahhoz, hogy az ember ott marad-
jon a piac első vonalában – árulta 
el a bemutatón. 

Taschner Kurt piacos szemléletű, 
de értékőrző, egyedi stílusú borász. 
Széles szortimentje minden egyes 
darabján érződik az a tudatosság, 
hogy a gyümölcsösséget a savak 
csiszolják formásra.

Sopronban nem megszokott, 
hogy a fehérborokra, a gyöngyö-
zőkre és a pezsgőre is ugyanannyi 
figyelmet fordít a gazda, mint a 
vörösborokra. Itt azt lehet érzékel-
ni, hogy a borász szívesen kísérle-

tezget a fehér oldalon, míg a vörö-
söket „csupán” akkurátusan odate-
szi. Ezt persze úgy kell értenünk, 
hogy a kékszőlőknél a dűlő, a 
fehéreknél a borász játékszenvedé-
lye a meghatározó. Így a vörösbo-
rok igazi soproni terroir nedűk, a 
fehérek pedig üde, dallamos külön-
legességek.

A Pihenőkereszt nevű területen 
található borászati központban – 
ahol pince, palackozó és vinotéka 
egyaránt fellelhető – nemcsak 

szakszerű kiszolgálásban, hanem 
spontán kóstoltatásban is részesül-
het a betérő – értesültek a résztve-
vők. Rendesen elbíbelődhetünk a 
zamatos borok és pezsgők sorával, 
kezdve a Zöld Olivér névre hallga-
tó izgalmas, üdítő itallal, folytatván 
gyöngyözővel, rozéval és pezsgő-
vel, ámde „vágóborként” bevethet-
jük a ház különlegesen finom szőlő-
párlatát, ami persze törkölyből van, 
mégpedig lédúsból, hogy rádöb-
benhessünk, létezik törköly szőlő-
pálinka is.

Ritkaság az önállóan megjelenő 
zenit (hárs és citrusok), valamint a 
sárgadinnyés, kedves korai piros 
veltelini. Családi borászatban nem 
megszokott, hogy többféle kiváló 

pezsgőt is lehet kóstolni – hát itt 
aztán tényleg érdemes, mert zamat-
világukról ítélve egyik meglepetés-
ből kortyintunk át a másik magasz-
tos élménybe.

– A hagyományok, a szellemiség 
és a tudás tisztelete azok az erők, 
melyek mentén él és gyarapodik a 
borház. A termelő bora olyan, mint 
a saját gyermeke – hangsúlyozta a 
komplexum első embere, amikor a 
kedvenc szőlőlevéről kérdezték. – 
Amelyik gyereket nem szeretem, 

nyilván nem hozom ide. Olyan 
borászat nincs, amelyik minden ter-
mékére büszke lenne, amint rosszul 
sikerült bor sem létezik igazán, leg-
feljebb eltérő a többitől. Egyébként 
a kékfrankos az, amit bármikor szí-
vesen fogyasztok. Mert Sopron a 
kékfrankos fővárosa.

Az alábbi Taschner szőlőnedűk 
kényeztették a vendégeket: 
Chardonnay– Pinot Noir Classique 
Brut Pezsgő 2012, Pinot Noir Rosé 
Extra Dry Pezsgő 2012, Soproni 
Korai Piros Veltelini 2016, Soproni 
Kékfrankos Rosé 2016, Soproni 
Kékfrankos 2016, Soproni Zweigelt 
2016, Soproni Cabernet 
Sauvignon– Cabernet Franc Cuvée 
2013/2014.
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8380 Hévíz, Honvéd u. 14. • +36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu • www.hotelaquamarin.hu

Tüzes Nyár a festői szépségű Hévízen!
Foglalja le most nyaralását 15%-os előfoglalási 

kedvezménnyel! Promóciós kód: AC05

6 nap / 5 éjszaka szállás félpanzióval, délben egy csésze levessel • gyógyvizes 
fürdőrészleg használata 3 medencével, szaunával, ivókúttal, sószobával 
• frissítő masszázs • városnéző körút a „Dottó” kisvonattal • egyórás 
sétahajózás a Balatonon • üdvözlőital vacsoránál • gyógyászati és szépészeti 
kedvezmények • fürdőköpeny • Wi‑Fi, parkolás

68 875 Ft / fő / 5 éjszaka*

* A teljes ajánlat csak közvetlen foglalás esetén érvényes min. 2 fő esetén egy kétágyas szobában 
a „B” épületrészben • Érvényes: 2017. 06. 06 – 08. 31. között, kivéve kiemelt időszak! 

Foglalható: 2017. 07. 03‑ig! • A kiajánlott ár az ÁFA‑t tartalmazza, 
az IFA külön fizetendő (500 Ft / fő / éj – 18 év felett)!

Hotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona

Erdős és vizes kirándulás
A Víz Világnapja alkalmából megtartott eseménysorozatának 
utolsó fázisához érkezett a közelmúltban a Karol Wojtyla 
Barátság Központ. A Porta Egyesülettel karöltve természetjá-
rással egybekötött ismeretterjesztő túrát szerveztek a nép-
konyha munkatársai, mely Solt, Tass és Kunszentmiklós telepü-
léseket érintette.

A barangolás solti állomásán a 
Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari 
Zrt. csemetekertjében nézett körül a 
hatvan fős társaság. Sulyok Ferenc 
vezérigazgató fogadta a látogató-
kat, akiknek elmondta, hogy a profito-
rientált állami tulajdonú cég Bács-
Kiskun megye állami erdőterületeiből 
mintegy hatezer hektárt kezel, csak-
nem nyolcszáz munkavállaló bevo-
násával. Mindenekelőtt fásítással, 
fakitermeléssel és feldolgozással fog-
lalkoznak. Az ebből képződő nyere-
séget nem bankszámlájukon őrizge-
tik, hanem össztársadalmi érdekek 
mentén visszaforgatják.

– Hagyományos tevékenységeink 
mellett – állami vállalat lévén – szá-
mos közjóléti és közhasznú feladatot 
is ellátunk. Például zarándokok szá-
mára kulcsos házat tartunk fent 

Császártöltésen, illetve rövidesen 
átadjuk a másodikat itt Solton, ezen 
a telephelyen. Fontos szerepet tulaj-
donítunk a civil szervezetekkel való 
együttműködésnek. Ennek nyomán 
támogatjuk a Karol Wojtyla 
Barátság Központot: tanulmányi 
célú kirándulásaiknak helyszínt biz-
tosítunk, valamint gondozásra örök-

be fogadtuk az általuk ültetett len-
gyel-magyar barátság tölgyfáját a 
Katona József téren, illetve facseme-
tékkel, virágokkal, díszítéshez faké-
reggel látjuk el az intézményt – 
fogalmazott Sulyok Ferenc.

Tassra érkezve elsőként a Bácsvíz 
Zrt. Dunai Kistérségi Vízműtelepén 
álltak meg a vándorok, ahol az 
üzemmérnökség nyugalmazott veze-
tője, Kurdi János ismertette a parti 
szűrésű vízbázis, Gudmon-fok törté-
netét, illetve a vízmű munkatársainak 
közreműködésével tanulmányozhat-
ták a vas és mangán szűrésének 

folyamatát. A telephelyet elhagyva 
gyönyörködtek a Duna-part termé-
szeti szépségeiben, továbbá megte-
kintették a tassi zsilipet működés 
közben.

Kunszentmiklóson Balogh Mihály 
nyugalmazott középiskolai tanár 
bemutatta a városközpont neveze-
tességeit: a református templomot és 
parókiát, a Baksay Sándor 
Református Gimnázium épületegyüt-
tesét, végül pedig a városházát, 
ahol Lesi Árpád, a település polgár-
mestere személyesen fogadta a kül-
döttséget.
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