Keresztmentő Porta Egyesület

Szinte napra pontosan 170 évvel
ezelőtt, 1848. április 27-én állították
fel eredetileg azt a Krisztus-keresztet,
melyet felújított állapotában április
28-án áldott meg dr. Bábel Balázs,
Kalocsa–Kecskemét érseke a kecskeméti nagy Tesco melletti körforgalomnál. Az ünnepi eseményen megjelent
Leviczky Cirill, a térség önkormányzati
képviselője, Bajkó Zoltán izsáki plébános, Farkas P. József, a felújítást szervező Porta Egyesület alapítója, Borsos
István kivitelező, továbbá a civil szervezet aktivistái és a Wojtyla Ház sorsközösségének képviselői. A bensőséges alkalmat a Szent Miklós Kórus
rövid előadása gazdagította.
– A környéken élők jelezték, hogy a
keresztet olyannyira megmarta az idő
vasfoga, hogy már nem igazán méltó
Isten dicsőségének hirdetésére. Alapos
helyszíni szemlélődés után sürgős felújításról határoztunk, melynek anyagi
bázisát a részönkormányzati keret
szolgáltatta. Felkerestem Farkas P.
József urat és megbeszéltem vele,
hogy a Porta Egyesület milyen konkrét

segítséget tudna adni a szervezés
terén – emelte ki köszöntőjében
Leviczky Cirill, majd Bajkó Zoltán atya
tolmácsolásában közösen felidézték a
Szentírásból Krisztus keresztre feszítésének igaz történetét.
– Néhány hónapja Franciaországban az ottani liberálisok el
akarták távolítani a keresztet Szent II.
János Pál pápa egyik köztéri szobra
mellől, aminek hírét végtelen szomorúsággal vettem tudomásul. Azonban
örvendetes jel is feltűnt mostanában,
kötelező lesz a kereszt kifüggesztése
Bajorország valamennyi állami hivata-

lában. Döntött a mentalitásban és lelkületben talán hozzánk legközelebb
álló német tartomány kormánya,
mondván: „a kereszt a keresztény-nyugati kulturális önazonosság alapvető
jelképe”. Mert letagadjuk saját múltunkat, ha nem válik lehetővé feszületet
elhelyezni, köztereinken felállítani. E
szakrális emlék szintén Jézusra emlékeztet minket, amint feliratán is olvasható: „Annak a képe függ itt, akit a
szeretet halálba vitt.” – hangoztatta
Kalocsa–Kecskemét érseke mielőtt
megáldotta a felújított keresztet, amely
„Isten irántunk való szeretetét tanúsítja,
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és arra hív bennünket, hogy köszönjük
meg irgalmát, jóságát, ugyanakkor
bennünk is legyen áldozatos lélek,
hiszen e nélkül széthullik a világ”.
Borsos István izsáki kőfaragó 2005
óta támogatja kétkezi munkával és
anyagi hozzájárulással a Porta
Egyesület keresztmentő törekvéseit.
Kiemelkedő munkássága elismeréseként, figyelembe véve a főegyházmegye híveinek, elöljáróinak ajánlásait
– méltató szavak kíséretében – festményt és elismerő oklevelet nyújtott át
neki a helyszínen Farkas P. József.
– Tavaly novemberben szállítottuk
a telephelyre ezt a keresztet. Amit
most itt láthatunk, mintegy fél éves
munka eredménye. Olyan anyagot
vittünk fel rá a munkálatok során, ami
ellenállóbbá teszi az időjárás viszontagságaival szemben, így várhatóan
többet fog kibírni az eddigieknél.
Római katolikus vallásom miatt is szívesen foglalkozom szakrális műtárgyakkal, évente egy-két ilyen kerül a kezeim közé – árulta el lapunknak Borsos
István az ünnepség végén.
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A szent pápára emlékeztek
Tizenhárom esztendeje, hogy véget ért a lengyel származású
Szent II. János Pál pápa – polgári nevén Karol Wojtyla – e
világi pályafutása. Halálának, egyben égi születésnapjának
áprilisi évfordulóján a keceli II. János Pál Katolikus Általános
Iskola és Óvoda tanáraiból, növendékeiből álló küldöttség
hirdette a szent pápa dicső emlékét a kecskeméti Wojtyla
Házban rendezett ünnepségen.
– A kecskeméti és a keceli intézményt szorosan összeköti Szent II.
János Pál pápa személye és szellemisége. Munkássága követendő
példaként szolgál közösségeink
számára, ezért is törekszik mindkét
fél hosszú távú együttműködésre.
Ennek keretében érkeztünk ma ide
és biztosak vagyunk benne, hogy
tanítónk, mesterünk az égből most
reánk mosolyog – emelte ki ünnepi beszédében Berger József, a
keceli oktatási intézmény vezetője.
A lengyel származású néhai

egyházi méltóságra dr. Finta
József plébános, a Nagytemplom
lelki vezetője emlékezett, felidézve
a pápa földi távozásának és vatikáni búcsúztatásának napját.
Akkoriban Kalocsán szolgált. Papi

2018. május
öltözékben közlekedve többen
megszólították, őszinte részvétüket
kifejezve Karol Wojtyla halála
okán, mintha csak közeli hozzátartozója lett volna – mondta.
Miután az iskolások keresztény
énekeket és verseket adtak elő
tanáraik közreműködésével, hozzátette: a lengyel pápát a középés idősebb generáció egyaránt jól
ismerheti. Ő a mi korunk szentje.
Olyan ember volt, akinek személyisége nem csupán a keresztény
híveket ragadta magával, hanem
az utca emberét is, akik jellemzően nem jártak templomba.
Az ünnepség végén Berger
József és Farkasné Pásztor Jolán
koszorút helyezett el a kecskeméti
népkonyha előtti II. János Pál szobornál (felvételünkön). A meghitt
eseményt Kuna Lajos és ifjú tanítványa, Beke Márk harsonajátéka
gazdagította.

Gyűjteményt létesít a Wojtyla Ház
A kecskeméti Wojtyla Háznak több festményt, műtárgyat felajánlottak fennállásának, működésének elmúlt 13 esztendejében. Ezeknek a – többnyire szakrális jellegű – alkotásoknak a
méltó elhelyezése, bemutatása, közkinccsé tétele céljából rövidesen gyűjteményi központot hoznak létre a szociális intézményben – jelentette be a létesítményben tartott sajtótájékoztatón Farkas P. József alapító-igazgató.
– A Magyar Államkincstár illetéke– Elképzeléseink szerint, egy olyan
gyűjteményi központot hozzunk létre se újabb két képet bocsát rendelkezéaz intézmény egyik erre a célra kiala- sünkre. Az alkotásokat Stanislaw
kítandó helyiségében, ahol nemcsak Dziwisz lengyel bíboros, II. János Pál
a gondozottak, az ide érkező vendé- pápa egykori személyi titkára ajángek, hanem a kulturális értékek iránt dékozta a Magyar Államnak, amikor
fogékony emberek mindegyike meg- egy kitüntetés átvétele alkalmából a
ismerkedhet a mi kincseinkkel, állan- közelmúltban Budapestre látogatott.
– Májusban Pintér József emlékdó és időszaki kiállítások keretében
kiállítást rendezünk. Hiszen a néhai
– fogalmazott az alapító.

keceli vállalkozó, a Pintér Művek
alapító-tulajdonosa
kezdettől
fogva, mintegy tíz esztendőn át
támogatta adományaival a létesítményünk működését. Tiszteletünk,
nagyrabecsülésünk kifejezésének,
főhajtásnak szánjuk a tavaszi fotótárlatot, ahol egyben Tóth Pál grafikusművész most készülő grafikáját
is bemutatjuk.
A sajtótájékoztatón Pintér
Csaba keceli vállalkozó két családtagja is megjelent. Ilonka néni,
néhai Pintér József özvegye és
menye, Pintérné Farkas Csilla szeretetebéddel kedveskedett a népkonyha szegényeinek.

– Mélyen meghat, ahogyan férjem emlékét ápolják ebben a házban. Tudniuk kell, hatalmas szeretet
él a Pintér család szívében Önök
iránt. Örülök, hogy fiam, menyem
és unokáim is a népkonyha ügye
mellé álltak és folytatják azt a
hagyományt, amit mi a férjemmel
közösen annak idején elkezdtünk –
mondta Pintér Józsefné a sorsközösségnek.
Pintérné Farkas Csilla hangsúlyozta: – A „papa” szellemi örökségét
gyermeke és unokái viszik tovább. A
Wojtyla Házon pedig Isten áldása
van, ennek hiányában nem is
működhetne az intézmény.
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Interjú Bábel Balázs érsekkel

Közélet, karitász, oktatás
Aktuális közéleti eseményekről, azok lehetséges következményeiről, a Katolikus Karitász mindennapjairól és az egyházmegyéhez tartozó iskolák idei tanévéről mondta el véleményét
lapunknak dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke.
– Lezajlott az országgyűlési
képviselők választása. Ilyen
eredményre számított?
– Előzetesen a politológusok sem
tudták pontosan meghatározni a
végeredményt. Az ellenzék győzelemben reménykedett, én viszont
józanul átgondolva a jelenlegi politikai erőviszonyokat, a Fidesz–
KDNP győzelmét sejtettem. Az
ellenzéki pártok nem tudnak egységet felmutatni, a kormánypárti felvonulásokon kétségkívül óriási tömegek voltak jelen, de azért ekkora
győzelemre magam sem számítottam.
– A végeredmény hogyan
befolyásolja a magyarországi katolikusság jövőjét? Mi
változhat?
– Összességében folytonosságot
feltételezek. A mindenkori kormány
tevékenységét illetően annyiban
vagyunk érintettek, hogy biztosítják-e számunkra a vallás– és szólásszabadságot, illetve a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően hozzájutunk-e a katolikus oktatási intézmények fenntartását, működtetését
célzó, számunkra törvényesen járó
anyagi forrásokhoz. Bátran kijelenthetem, eddig nincs okunk panaszra.
Az egyházi nevelést nem kívánták
kívülről befolyásolni, papjaink, elöljáróink szabadon megjelenhettek,
szerepelhettek a különböző médiákban. Legalábbis így történt eddig.
A régi-új kormányfő átalakításokról,
új feladatokról, kihívásokról tett
említést. Az egyházi ügyek tekintetében, szerintem minden maradni
fog a régiben.

– Mi történik mostanság a
Katolikus Karitász háza
táján? Hogyan szervezi mindennapi tevékenységét a
jótékonysági szervezet?
– A megyei központja Kalocsán
végzi teendőit Szántó Ambrus diakónus vezetésével, aki mintegy négy-öt-

– Helyi segítőktől értesül felőlük.
Ha pedig, mondjuk, egy több tonnás szállítmány érkezik, az osztás
helyszíne és időpontja megjelenik a
közösségi médiában. De nem túlzás
kijelenteni, hogy a világ minden
részéről kérnek segítséget tőlünk,
még Indiából is. Más egyházmegyékhez tartozó hívek helyileg, az
övéiktől számíthatnak támogatásra.
Saját pátriánkon belül környezettanulmányt végzünk az illető családoknál – ugyanis tapasztalataink

száz önkéntes munkáját koordinálja
egyszerre. Egyebek között ételosztásokat szervez. Számtalan céggel,
intézménnyel tart fenn kapcsolatot.
Irányításával több tonna élelmiszert,
tűzifát, jó állapotú használt ruhaneműt, gyermekjátékokat vagy akár
vetőmagot juttatnak el rászoruló családokhoz. Akadnak olyan kistelepülések, ahol négyen-öten is segédkeznek a Katolikus Karitász javára, a
rászorulók érdekében.
– Honnan szerez tudomást
a nélkülözők személyéről?

szerint nem mindig csak az igazán
rászorultak folyamodnak oltalomért
–, illetve egyidejűleg annak is utánanézünk, hogy ezt megelőzően
máshol jutott-e már támogatáshoz a
kérelmező. Megjegyzem, sokmilliós
kifizetéseket kellő anyagi forrás hiányában semmiképp nem tudunk eszközölni.
– Lassacskán befejeződik a
tanév. Miként vonja meg az
idei mérlegét?
– Összegzést a tanév vége után
készítünk. Nemrégiben lezajlott a

hittanverseny Kecskeméten. Minden
évben Kunszt József-díjjal jutalmazzuk az elmúlt időszakban legkiemelkedőbb eredményeket felmutató
pedagógusainkat. Az elismerést
három helyett, immáron négy iskolai
oktatónak adjuk át, habár a húsz
tagintézményünkben tevékenykedő
több száz tanár közül rendkívül
nehéz, szinte lehetetlen igazságosan
meghatározni, kik teljesítettek legjobban, ráadásul állami fenntartású
iskolákból is van mindig kitüntetett.
Mindazonáltal jelenleg nem küszködünk utánpótláshiánnyal, ám van
egy-két hely, ahol az alacsony gyermeklétszám miatt nem sikerül teljesen megtölteni a tantermeket.
– Sok a gond, a konfliktus?
– Megítélésem szerint, akkor telik
megfelelően egy tanév, ha nem
alakulnak ki extravagáns helyzetek,
ugyanis nem vagyok annak híve,
hogy gyermekekből sztárokat csináljanak. Van olyan iskolánk,
ahová azért hoztak beíratni egy
református tanulót, mert szülei úgy
vélekedtek, ott megfelelő légkör
uralkodik, ők pedig, felekezeti
hovatartozástól függetlenül, éppen
ezt szeretnék biztosítani gyermekük
számára. Megkeresésükre azt válaszoltam, lehetőség szerint felves�szük a gyermeket. Máshogy kifejezve: nem akarok olyan elitista iskolát, ahol nem tanítanak hazafiságra,
ahol az érettségiző ötven diák
közül negyvenkilenc úgy nyilatkozik, elhagyja az országot. Kérdem
én, milyen oktatási intézmény az
olyan, amelyben arra biztatják a
tanulókat, hogy nyugodtan távozzanak külföldre. Azokat becsülöm
igazán, ahol nem létezik sztárság,
ellenben csendes hűséggel igaz,
keresztény, magyar embereket
nevelnek.
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rendészeti
ADÓZÁS

A remény szövetsége
Sok éves hagyomány 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 érthető, miért
választotta a bűnnel naponta hadakozó rendőrségünk védőszentjévé
a sárkányölő lovagot.
Ezen a napon tehát, azokat ünnepeljük, akik élethivatásuknak választották az állam polgárainak szolgálatát és védelmét.
Az idei ünnepségen is a BácsKiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelkedő munkát végző
munkatársai részesültek elismerésben, akiknek a főkapitány, illetve
különböző települések polgármesterei és a társszervek képviselői
adtak át elismeréseket, kitüntetéseket.
A Rendőrség Napja alkalmából
Magyarország Belügyminisztere

Jobbról: Pintér Csilla, Dávid Károly dandártábornok, főkapitány
és Sebestyén László főtörzsőrmester

bűnügyi kategóriában az „Év
Rendőre" miniszteri elismerést adományozta Bogdány Gyula alezredesnek, a megyei főkapitányság

D és B Kulcskirály Bt.


Kulcsmásolás: kulcsok, zárak,
lakatok, speciális kulcsok másolása.



Páncélszekrény-kulcsok, autó- és
motorkulcsok minden típushoz.



Immobiliser-es (chipes) kulcsok
másolása.



osztályvezető-helyettesének, illetve
rendőr
ezredessé
léptette
elő Gottschall Henrik alezredest,
rendőrségi tanácsost. A Határ-

Szolgálata megbízott
vezetőjének, Torma Sándor ezredesnek Szent György Érdemjelet
adományozott.
A Bács-Kiskun megyei ünnepségen Pintér Csaba, a keceli Pintér
Művek vezetője, a kecskeméti
Wojtyla Ház Seniorátusának elnöke nevében leánya, Pintér Csilla
nyújtotta át a Remény Szövetsége
díjat, a vele járó jutalommal a
Kiskőrösi Rendőrkapitányság keceli
őrsén
szolgálatot
teljesítő
Sebestyén László rendőr főtörzsőrmesternek.
– Tizenkét esztendeje immár,
hogy e napon a keceli Pintér család valamely tagja elismerés átadásával fejezi ki a rendőrség iránti
nagyrabecsülését. A tradíció apáról fiúra száll. Pintér Józsefet Csaba
fia, őt pedig a gyermekei (Márk és
Csilla) követik a sorban – nyilatkozta lapunknak Pintérné Farkas
Csilla, majd hozzátette: –
Mindenkor hálás érzés pozitív kezdeményezések
mellé
állni.
Megbecsülni a rendőrök munkáját,
évente legalább egyszer kifejezésre juttatni, hogy nagyra értékeljük
amit tesznek a nyugalmunkért, biztonságunkért.

2018

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1390 Ft/fő
szombat, vasárnap: 1490 Ft/fő
0–3 éves korig az ételfogyasztás INGYENES
3–6 éves korig az ételfogyasztás FÉLÁRON
6 éves kortól az ételfogyasztás teljes áron
Asztalfoglalás esetén 1590 Ft/fő
Elvitelre: 1 adag 30 dkg, 1 leves 700 Ft

Hírös Grill Étterem

Kecskemét, Március 15. utca 1.
Tel.: 0630/3000-031

Ha a chipes kulcsot elveszítette,
akkor is készít az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.



Épületzárak, postaládák, kilincsek.



Kulcsok riasztókhoz.
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

Hírös Grill Étterem – Kecskemét
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Interjú Bárth János professzorral

A jobbágyoktól a paptartásig
A nyugalmazott etnográfus-történész, dr. Bárth János 1944ben született a Jánoshalma határában lévő illancsi tanyavilágban. Évtizedekig állt múzeumok élén, miközben hazánk számos egyetemén tanított vagy tudományos kutatómunkát végzett itthon és határainkon túl. Nyugdíjba vonulása óta is
folyamatosan írja néprajzi tanulmányait, könyveit. Nemrégiben
jelent meg legfrissebb, tudományos kötete Jankováci levelek
címmel. Ennek kapcsán kérdeztük.

ségre és külsőségre tagolódtak. A
belsőségen, vagy beltelken, portán,
funduson állt a ház, a telkes jobbágyi
lét szimbolikus szerepet is hordozó
vagyoni egysége. Ezt kiegészítette a
város közelében fekvő szérűskert és
Hergevicán a szállásnak nevezett
családi gazdasági telephely. A külső-

– Hol van Jankovác?
– Azt a Bács-Kiskun megye déli
részén fekvő, Duna–Tisza közi települést, amelyet ma Jánoshalma
néven emlegetnek, a 18-19. században
Jankovácnak
nevezték.
Öntudatos magyar lakói és a
magyarosítás lázában égő hatóságok a 20. század elején nem találták elég magyarnak az eredeti
nevet, ezért 1904-ben – sok bácskai
település névváltoztatásának hullámát követve – újra cserélték. Így lett
Jánoshalma. Legújabb kötetem
dokumentumai azonban, még
Jankovácról szólnak, többségükben
jankováciak írták, ezért a címben
felelevenítettem, életre keltettem a
szunnyadásra ítélt, korhű helységnevet. A könyv a jobbágyvagyonokról
és örökösödésekről szól.
– Mit emelne ki a kötetből?
– Példának okáért az úriszék
fogalmát. A 19. század első felében, a magyar kései feudalizmus
utolsó félévszázadában – miként
1351-ig visszanyúlóan a korábbi
évszázadokban is – a jobbágyokkal
rendelkező földesurak, illetve a job-

séget, vagyis a jobbágyházhoz tartozó apertinentiák együttesét jórészt
szántóföldek és kaszálók alkották.
Úrbéri földjei arányában részesedett
a földműves a kukorica- és kenderföldekből. A jobbágyvagyon részének
tekinthetők azok a jogok, amelyek
háza, úrbéri telke után megillették a
közlegelők és a közerdők használatában. A jobbágyvagyonhoz tartoztak a legkülönbözőbb háztartási és
ház körüli eszközök, valamint az
értékesebb ruhafélék is, illetve az otthon őrzött pénz.
– Mi jellemezte a jobbágyok örökösödését?

bágyfalvakat is magukba foglaló
földesúri domíniumok időnként igazságszolgáltatási fórumokat tartottak,
mivel joguk és kötelességük volt efféle bíróságokat, bíráskodási alkalmakat tartani. A földesúri bíráskodás
intézményét, fórumát a korabeli
magyar nyelvben úriszéknek nevezték, latinul leginkább sedes dominalis néven emlegették.
– Miből állt a jankováci jobbágyok vagyona?
– Miként minden magyarországi
telkes jobbágy, a jankováciak is urbáriális földjeik nagysága alapján nyertek besorolást. Ezek a birtokok belső-

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

vízadagoló
automaták

forgalmazása,
forgalmazása, telepítése.
telepítése.

– A magyarországi feudalizmus
utolsó fél évszázadában a rendi
társadalom törvényei, valamint alföldi – bácskai – jankováci jogszokások egyaránt befolyásolták a jankováci jobbágyok öröklését és vagyonörökítését. Bonyolította a helyzetet,
hogy a Magyar Országgyűlés
1840-ben alkotott először törvényt a
jobbágyok örökösödéséről. Előtte
évszázadokon át a jobbágyok öröklésével, vagyonörökítésével kapcsolatos perekben a bírák a Werbőczy
István-féle Tripartitumban összefoglalt nemesi jogot próbálták alkalmazni. Ez sok nehézséggel, ellentmondással, vitával járt. Az 1840.
évi törvény megjelenése újabb
feszültségeket okozott, elsősorban
azzal, hogy néhány esetben a törvény szava szembe ment a jogszokással.
– Miről fog szólni a következő kötete?
– Az alsópapság életviszonyairól,
kultúrájáról, a „paptartásról” akarok
értekezni. Száztíz plébániát kutattam a történelmi kalocsai egyházmegye területéről, Akasztótól egészen
Titelig. A 17-18. században jellemzően a hívek tartották el papjaikat,
az állam, illetve az egyházmegye
semmit nem adott. Egyenként kigyűjtöttem a plébániákkal összefüggésbe hozható összes szerződést –
kontraktust – és levelezést. Erről
olvashatnak majd az érdeklődők a
most készülő könyvemben.

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu
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Szakrális emlékek gondozói

Krisztus-kereszteket újítanak fel és három köztéri szakrális
emlék, valamint a műkertvárosi Assisi Szent Ferenc kápolna
környezetét is rendszeresen gondozzák, továbbá részt vesznek a főtéri Romkert rendben tartásában a Porta
Környezetvédelmi, Városvédő és Kulturális Közhasznú
Egyesület önkéntesei – tudtuk meg Farkas P. József, a kecskeméti civil szervezet alapító-szervezőjétől.

füvet nyírtak, egynyári virágokat
ültettek, szemetet szedtek a szakrális
emlék húsz méteres környezetében.
Szinte térdig érő gaz fogadta őket,
amikor megjelentek a Mezei utcában és alig másfél óra alatt szinte
újjávarázsolták az 1899-ben

figyelmesek a minap is. A kecskeméti Porta Egyesület és a Wojtyla Ház
önkéntesei kapáltak, gereblyéztek,

Bencsik Magdolna által emeltetett
műtárgy környezetét. Majd tették
ugyanezt a Kurucz téri és a Kinizsi

A megyeszékhely Mezei utcai
Krisztus-kereszt környékén járók
nagy sürgésre-forgásra lehettek

Portyázó portások
Szakmai kirándulást szervezett a
kecskeméti Porta Egyesület ez év
tavaszán is. Az utazás alkalmával
a civil szervezett több mint félszáz
tagja fürkészhette Kiskőrös, Csá
szártöltés és Hajós nevezetességeit.
Az aktivistákon kívül, a kecskeméti nyugdíjasklubok tagjai, illetve a
Wojtyla Ház számos időskorú gondozottja, önkéntese vett részt a kul-

turális kalandtúrán. Idegen
veze
tésre Tóth Endre, a Kiskunsági Nem
zeti Park ökoturisztikai referense
vállalkozott.
A program keretében először a
kiskőrösi János Vitéz Látogató
központot, majd Petőfi szülőházát
és a mellette berendezett emlékmúzeumot látogatták meg. A költő
szülővárosában sikerült eredeti állapotában megőrizni, autentikusan

berendezni a szülőházat, létrehozni egy Európa-szerte is különleges
műfordítói szoborparkot (ahol 14
Petőfi verseit fordító, elismert külföldi költő szobra áll), továbbá egy
színvonalas irodalmi múzeumot.
A múzeumegyüttes része még a
Szlovák Tájház is, mely a 18. század elején Kiskőrösre telepített szlovákság életmódját, öltözködési és
kulturális hagyományait mutatja be.

utcai szakrális emlékek esetében is,
valamint a műkertvárosi Assisi Szent
Ferenc kápolna szűkebb és tágabb
környezetében, hogy vasárnaponként a szentmisére érkező katolikus
híveket Isten dicsőségéhez méltó
miliő fogadja.
Helyi civil szervezetek és
Kecskemét Önkormányzatának
összefogásával nemrégiben megkezdődött a főtéri Romkert átalakítása. Az ottani fás szárú növényzet
visszavágása már megtörtént. A portások és a wojtylások karöltve
továbbra is vállalják, hogy heti gyakorisággal tisztán tartják Kecskemét
városának ez a régi gyöngyszemét
– tette hozzá a civil szervezet alapítója.
– Habár rendelkezem munkahel�lyel, mégis – amikor csak tehetem,
ha délutános vagyok – a Wojtyla
Ház gondozottjaként örömmel
veszek részt az itteni munkálatokban. Vonz a társaság, a sehol másutt
nem tapasztalható, önzetlen közösségi szellem – nyilatkozta lapunknak
Farkas Zita, akire (mások mellett)
hosszú évek óta számíthat a Porta
Egyesület és a Wojtyla sorsközösség
szorgos, összetartó csapata.

A zarándokebédet a császártöltési Kiskastély Vendégházban
fogyasztották el a kecskeméti kirándulók, dr. Márin Istvánné (Marika
néni) vendégszeretetét élvezve,
majd a helyi sváb tájházat tekintették meg, amit Walter Boldizsár és
első felesége, Angeli Mária építtetett 1896-ban.
Barangolásuk végén Hajósra
érkeztek a zarándokok, ahol az
egykori, gyönyörűen felújított érseki
kastélyt vették közelebbről szemügyre.
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Városszépítők ünnepe
A Kecskeméti Városszépítő Egyesület megalakulásának 35.
évfordulóját ünnepelte nemrég a Cifrapalota dísztermében.
Király József, a civil szervezet elnöke emlékezett a kezdetekre, majd felelevenítette az elmúlt évek jelesebb eseményeit, az
egyesület nevében is fémjelzett törekvéseiket hangsúlyozva.
Vagyis azt, hogy hogyan igyekeznek tevékeny részt vállalni a
megyeszékhely arculatának alakítása, illetve az épített örökség és a városi hagyományok védelme érdekében.

persze Kecskemét szecessziós épületeinek művészettörténeti jelentőségére, megóvására, e hagyomány
ápolására széles körben felhívja a
figyelmet. Ennek érdekében több
szakmai konferenciát is tartottak az
utóbbi esztendőkben – művelődéstörténészek, műépítészek, műemlék-

A Kecskeméti Városszépítő Egyesület
tagjaiban már régóta megfogalmazódott, hogy vissza kellene hozni a
megyeszékhely kertjeibe a kajszibarackot, hiszen valaha messze földön
híressé
tette
városunkat.
Tapasztalataink szerint, manapság
ismét egyre nagyobb az érdeklődés
e remek gyümölcs iránt, ezért szeretnénk, ha a régi hagyományokon
alapuló kajszitermelés ismét népszerű lenne a környéken. Ennek érdekében tartottak előadássorozatot az
elmúlt időszakban, és több száz
kajszibarack facsemetét osztottak
szét ingyen azok között, akik hajlandók elültetni és gondozni őket a
portájukon. Ezt az idén megismétlik,
az elnök elmondása szerint.

védelmi szakmérnökök, építészmérnökök, restaurátorok, muzeológusok
bevonásával –, és kezdeményezték:
legyen augusztus 27., Lechner
Ödön születésnapja, a Kárpátmedencei szecesszió napja.
Az ünnepségen részt vettek a
városvezetés és a kecskeméti vallási
élet kiemelkedő képviselői is.

Hasonlóan népszerű lett az elmúlt
évek során a Virágos balkonok
néven ismert virágosztási akciójuk is
– tudtuk meg az ünnepségen.
A Kecskeméti Városszépítő
Egyesületnek több neves építész is
tagja. Nem csoda, hogy e közösség
évek óta elszántan munkálkodik
azon, hogy a Kárpát-medence és

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony méltatta a jubiláló
egyesület három és fél évtizedes
munkáját, törekvéseit, majd egy
ajándékot nyújtott át Király
Józsefnek: stílusosan egy tetőcserepet a Lechner Ödön tervezte városházáról, aminek idén elkezdődnek
nagy ívű felújítási munkálatai.

Kérjük segítségét:
– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

TUDJA, HOGYAN SPÓROLHAT

„... 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

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,
és 1000

Ft kedvezményt adunk lakossági vízdíjából!

NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR!
Részletekért
kattintson
a bacsviz.hu-ra!

www.civilnaplo.hu

8

2018. május

Tanulságos bugaci túrázás
Évek alatt hagyománnyá vált, hogy Sulyok Ferenc, a KEFAG
Zrt. vezérigazgatója tavasszal, a Föld Napja alkalmából ismeretterjesztő kirándulásra invitálja a kecskeméti Porta Egyesület
tagságát és önkénteseit. Ezúttal Bugacra látogatott a negyven
fős társaság, akiknek a cég oktatási kabinetjében Fodor
Mihály erdészeti igazgató számolt be az állami erdészeti vállalatot érintő tevékenységekről és a legfrissebb számadatokról.
A KEFAG Zrt. Bács-Kiskun megye állami erdőterületeiből 56.002
hektárt kezel, ebből természetvédelmi rendeltetésű 1.602 hektár, az összes erdőterület 2,8%-a.

62 hektáros, 14 tanösvényű Kecskeméti Arborétumot, a 26 hektáros,
gazdag növény- és állatvilággal rendelkező Vackor Vár Erdei Iskolát,
valamint a homoki erdőtelepítés történetét bemutató bugaci Alföldfásítási Múzeumot. Üzemeltetik a
Tőserdő Kastélyt, a bugaci Bucka
Szállót és Oktatási Kabinetet, valamint szintén Bugacon egy vadászhá-

Feltárások Bugacon

Hagyományos erdészeteik –
észak-kiskunsági, bugaci, császártöltési, dél-kiskunsági – átlagosan
összesen ezer, ezerkétszáz hektáron
végeznek erdőfelújítást. Az évente
nevelt 15-20 millió csemete a saját
felhasználáson túl, a térségben gazdálkodók erdőfelújításainak és erdőtelepítéseinek szükségleteit is fedezik. Fahasználati tevékenységük
során évente átlagosan 180-200
ezer köbméter ipari faanyagot és

lakossági tűzifát, ezen felül 10-15
ezer köbméter energetikai hasznosítású biomasszát termelnek – tudták
meg a tájékoztatóból a kecskeméti
túrázók, ahogy azt is, hogy vadgazdálkodási tevékenységükre a
nagyobb vadászati csomagok értékesítése jellemző.
Hagyományos tevékenységeik
mellett számos közjóléti és közhasznú feladatot is ellátnak. Fenntartják
és működtetik a páratlan szépségű,

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

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

www.kecskemeturna.hu

zat. Folyamatosan karbantartják az
ismeretterjesztést és a környezeti
nevelést szolgáló parkerdeiket. Az
országos hírű Juniperus Parkerdészetük közreműködésével, részt vállalnak a térség zöldfelületeinek
kialakításában, azok fenntartásában, illetve autópálya-fásításokban
is.
A KEFAG Zrt. szakemberei után
Szabó László, Bugac polgármestere
szólt a neves kecskeméti egyesület

Alföldi Civil Napló
Kiadja: Farkas Galéria Bt.,
Kecskemét,
Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Tel.: 76/505-041
Fax: 76/505-042
Nyomtatja: Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Kft.,
Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Majláth Zsolt
ügyvezetõ igazgató
ISSN: 1789-1892

látogatóihoz. Elmondta: mintegy tízéves előkészítő munka eredményeként ultramodern látogatóközpont
épül a bugaci Aranymonostor mellett. Az egymilliárd forintos fejlesztést
megyei turizmusfejlesztési keretből
valósítja meg az önkormányzat a
Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési Nonprofit Kft.-vel közösen.
Az építkezés várhatóan tavasszal
kezdődik és 2019 őszén fejeződik
be. A látogatóközpont kitörési pontja lehet nemcsak a településnek,
hanem az egész térségnek.
– Az egykor világhíres Bugac
márkanév újra divatba jöhet – hangsúlyozta Szabó László. – Évek óta
azon dolgozunk, hogy a Bugac
brandet, ami néhány évtizede még
jól csengett hazánkban és
Európában, újra felerősítsük. Ezért
indítottuk el például a Kurultájt vagy
az Ősök napját. Ám az igazi lökést
az Aranymonostor feltárása és
annak értékes leletei adták. A projekt folytatásaként, a második ütemben – a Kurultáj kapcsán – egy
őstörténeti emlékpark megvalósítását is tervezzük, amely a hun-avar
kort mutatja be. Elképzeléseink szerint, a turisztikai szezon aktív időszakában az ásatásokba is bekapcsolódhatnának az érdeklődők. A harmadik ütemben kezdenék el újraépíteni a kolostort és a bazilikát eredeti
méretben, korabeli technológiákkal.
A kirándulás második szakaszában az Alföldfásítási Múzeum gazdag kiállítási anyagába nyerhettek
betekintést a kecskeméti vándorok.

1139 Budapest,
Frangepán utca 7.
Tel.: +36-1/303-47-38
Fax: +36-1/303-47-44
e-mail:
ugyfelkapcsolat@
observer.hu
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Beszélgetés Kollár Csabával

Segítésben sincs megállás
Éppen egy évvel ezelőtt, ezzel a címmel jelent meg egy cikk
lapunkban: Segíteni sokféle módon lehet. Kollár Csabáról, a
Mizsetáp Kft. tulajdonosáról szólt, aki – egyebek mellett –
Lajosmizse egyik meghatározó vállalkozását vezeti húsz éve.
Állattartó telepein egészséges, kiváló élelmiszereket (baromfihúst és tojást) állítanak elő. Átgondolt fejlesztéseiknek, környezettudatos korrekt munkájuknak köszönhetően, ma már
úgy a mizsei, mint a kecskeméti cégeit nagy elismertség övezi.
Ahogy Kollár Csabának azokat a közéleti, karitatív szerepvállalásait is, amiket felvállalt az elmúlt évtizedekben. Tíz éve
rendszeres támogatója a Wojtyla Háznak és elkötelezett építője úgy a szűkebb, mint a bővebb környezetének. Nemcsak
Lajosmizsére és Kecskemétre – mint fő életterére – terjed ki
munkássága, országos hatáskörű szervezetek tevékenységébe is önzetlenül bekapcsolódik. Számára a társadalmi hasznosság és a közjó szolgálata alapvetés. Szinte minden évben
kitalál, elindít, létrehoz újat és közben minden korábban megkezdett ügyet is számon tart, továbbvisz, támogat.
Kollár Csaba

– Melyek a legrégebbi karitatív, közösségi vállalásaid?
– 2009. januárjától kezdtem el
kimutatást vezetni a különféle adományokról, támogatásokról vagy az
ezekkel is járó karitatív munkáimról,
mert a sokrétűség megkívánta a nyilvántartást. Nem szerettem volna
megfeledkezni senkiről, akit egyszer
már pártfogásba vettem, de azt sem
akartam, hogy ad-hoc jellegűvé
vagy következetlenné váljak. A
2009 előtti időszakot nem volt időm
utólag feldolgozni, így az fejből
megy kisebb pontatlansággal. A
mizsei Kéznyújtás Alapítványt támogatva a nagyon rászorult családok
gyermekei, vagy a család nélküli,
szegény sorsú gyerekek karácsonyi
ajándékozásához járulok hozzá,
úgy 15-16 éve. De el kell mondani,
hogy aki ezt kitalálta és minden
évben az adományokat gyűjti, aki
sokat dolgozik ezért az ügyért, az
Gombkötő Gizella. A fő-fő érdem az
övé. A Lajosmizsei Városi Tűzoltó
Egyesületet (tűzoltóságot) anyagiakkal kb. húsz éve támogatom, emellett
kaptak tőlem például nagy teljesítményű motoros tűzoltó szivattyút is,
amit szépen rendbe tettek, s azóta
eredményesen gyakorlatoznak meg
versenyeznek vele. A Lajosmizsei
Polgárőr Egyesületet kb. 12 éve
segítem. Persze ezek előtt meg közben is voltak más támogatottak, de
az említettek azok, amelyek a mai

napig eredeti céljuk szerint, a közjóért szépen működnek, ezért – az
adott év gazdasági eredményességétől függetlenül – minden esztendőben számíthatnak a támogatásomra.
– Korábban már írtunk a
helytörténeti oktatást, kutatást segítő munkásságodról.
Ebben a tekintetben van új a
nap alatt?
– Az általános iskolai helytörténeti tankönyvet 2016. szeptember
elsején jelentettem meg és közel
300 példányt adományoztam belőle, melynek nagy része az iskola
könyvtárába került. A kiadással egyidejűleg, kezdeményezésemre újra
indult Lajosmizsén a bővített helytörténeti oktatás, illetve a diákoknak
ebben a témakörben történő versenyzése. Idén május 31-én lesz a
döntő, ahová az iskola vezetése
prof. Dr. Kürti László szerzőt és
engem is – mint kiadót, illetve adományozót – ismét meghívtak a zsűribe. Ma már csak egyengetni, szervezni kell a dolgokat, hogy átfogóbb, tartalmasabb legyen az iskolások ez irányú tudásanyaga. Most
a fő fókusz ismét Lajosmizse
monográfiájára esik, amely jelenleg
a második körös lektorálásnál tart,
azaz hamarosan nyomdába tudom
adni. Monumentális mű lesz! Lassan
10 éve, hogy megfogant bennem a
gondolat, hogy ezt létre kell hozni és

ehhez Kürti László személyében
elkötelezett szerzőre találtam. A
képek és minden nemű mellékletek
nélküli tiszta szövege, több mint
ezerkétszáz gépelt oldal, ami előre
vetíti, hogy legalább kétkötetes kiadás lesz, körülbelül 1.500-1.700
oldal terjedelemben. A mű szerzője
úgy mint a tankönyv esetében Kürti
professzor, jómagam csak szervezője, elősegítője és kiadója vagyok.
Remélhetőleg idén karácsonyra a
Lajosmizsét szerető, tisztelő, illetve
megismerni kívánó emberek a fa alá
tehetik majd ezt a hiánypótló
monográfiát. Egyszer, majd ha
elfogy a kinyomtatott könyvmennyiség, elindítok egy helytörténeti weboldalt is – melyhez már régóta tervezettel és domain névvel rendelkezem –, amiről az egész világ megismerheti ennek a magyar kisvárosnak
a múltját, s ezáltal jobban megérthetik annak a jelenét is. Hiszem, hogy
Lajosmizse múltjának a feltárásával
az egyetemes magyar történelem
egy újabb szelete kerül aprólékos
kimunkálásra, rögzítésre.
– Mi a helyzet az általad
életre hívott, Kecskeméten
már háromszor is megtartott
Országos Tojás Sokadalom
mal, amelyet jellemzően
Tojásfesztiválnak hívnak?
– Idén azt tapasztaltam, hogy a
Tojásfesztiválhoz kötődően némileg

meggyöngült a város és a szakma
tenni akarása. Ezért ebben az évben
sajnos nem rendezzük meg ezt a
rangos gasztronómiai és kulturális
fesztivált. De azon vagyok, hogy
megújulva, megerősödve, 2019-ben
ismét egy remek országos rendezvényt tudjunk tartani, benne a nemzetközi tojásétel-főző versennyel, a
gyerekek kedvenc óriás szalma játszóterével és a legkülönbözőbb rangos szakmai programokkal.
– Van-e most valami újdonság a tarsolyodban?
– Hogyne! Az ember mindig évekre, évtizedekre előre kell gondolkozzon, így mindig van előkészületben
4-5
kisebb-nagyobb
projekt.
Példaként egy igen nagyszabású,
megvalósításba forduló tervemet
említem meg: idén kezdem megépíteni Kecskeméten azt a botanikus kertet, amely mintegy negyvenezer
négyzetméteren nívós teret ad majd a
következő évtizedekben és remélhetőleg annál is tovább az oda látogatóknak. Ahol – nagyon remélem –
pár év múlva már tudunk óvodai,
iskolai csoportokat fogadni, de addig
is remek szakmai fejlődési helyszínt
jelent majd a kecskeméti kertészeti
képzésnek úgy a közép-, mint a felsőfokú oktatásban. Ritka, különleges
alkalom, hogy úgy az oktatás, mint a
kutatás egy szántóföldből elinduló,
tudományos igényességgel fejlesztett
botanikus kertet tud vizsgálni. Ahol
nem egy 120 vagy 250 éve létesült
grófi park fenntartása és fejlesztése, a
mai korhoz, a megváltozott környezeti feltételekhez való igazítása a cél,
hanem egy új botanikus kert létrehozása. Emiatt könnyen lehet országos
szakmai érdeklődés is a Kecskeméti
Botanikus Kert iránt, mint ahogy a
lajosmizsei baromfitenyésztő cégemet is évek óta, tanrend keretében
látogatják a gödöllői egyetemisták.
Idén már a keszthelyi egyetemről is
jelezte Dublecz professzor, hogy szívesen hozna Mizsére diákokat, „mert
itt van nekik mit mutatni”. Tudva azt,
hogy a segítő attitűd, a szeretet
önkéntes küldetése, az ember feladata, hogy minél jobb dolgokat alkosson maga körül.
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Kedves Barátunk!
Ismerje meg a Karol Wojtyla
Barátság Központ tevékenységét!

Az Egressy utcai intézmény a keresztény alapértékekre
és II. János Pál tanítására épülő étkeztetéssel és segélyezéssel foglalkozó közhasznú szervezet. Az év
minden napján meleg ételt ad 120 szegény embernek a szépen felújított épületben. A rászoruló
emberekkel együtt takarítják az intézmény kertjét
és a város közterületeit. A munkatársak szervezésében szakemberek látják el a gondozottakat
jogi, egészségügyi, munkaügyi és életvezetési
tanácsokkal. Kirándulásokat, színház, cirkusz- és
múzeumlátogatásokat szerveznek a rászorulóknak. Fejlesztik öngondoskodó képességüket és
igyekeznek visszavezetni őket a munka világába.
A tíz éve teljesen felújított épület bizonyos részei

már elhasználódtak, tönkrementek,
így a fenntartási, állagmegóvási költségek folyamatos
kiadást jelentenek.
Szerencsére a múlt évben sikerült vállalkozók segítségével felújítani a konyha és az előadóterem
burkolatát és kicserélni három rossz nyílászárót és
a bojlert. Vásároltunk 300 db tányért, rozsdamentes edényeket és fagyasztóládát. A ház tetején
az új napelemek áramot termelnek. Az idei év
legnagyobb feladata az akadálymentes feljáró
és mosdó kialakítása lesz. A kazán és radiátorok
cseréjéről is gondoskodni kell. Az ebédlőasztalok
és székek tönkrementek. Remélik, hogy most is
lesznek olyan áldozatkész magánszemélyek és
vállalkozók, akik segítenek.

Mottó: „Az Úr adja vissza
mindannak a sokszorosát,
amit a szegényeknek szánsz
a saját asztalodról.”
A tizenkét éves Wojtyla Ház folyamatosan várja a
rászorulók részére az adományokat: tartós élelmiszereket, kisebb bútorokat, háztartási cikkeket. A fölöslegessé vált tárgyak, ruhák, élelmiszerek így sok
szegény ember életét tehetik boldogabbá.
Elérhetőségeink:
Karol Wojtyla Barátság Központ,
Kecskemét, Egressy u. 5/B
Tel.: 76/505-041, www.wojtyla.hu
titkarsag@civilnaplo.hu
Munkanapokon 8–16 óráig szívesen fogadjuk
az érdeklődőket.
Akik adójuk 1%-ával szeretnék a Wojtyla Házat segíteni, nyilatkozatukban a Szenteste
Alapítvány adószámát adják meg: 183479821-03. Ha pénzadománnyal szeretné segíteni az intézmény munkáját, a közhasznú szervezet az adományról ráfordításként elszámolható adóigazolást állít ki.

A Wojtyla Ház bankszámlaszáma:

50800128-15420992

2018. május
Áder János köztársasági elnök a
Magyar Érdemrend lovagkeresztje
polgári tagozata kitüntetést adományozta a kecskeméti Borbély Lajosnak,
a Bács-Tér Építésziroda Bt. ügyvezetőjének, vezető építész-tervezőjének, a
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
volt elnökének a megye terület- és
településrendezése, valamint a helyi
építésztársadalom elismertetése érdekében végzett több évtizedes tevékenységéért, amit a Parlamentben
vehetett át, március 14-én. Többször
méltattuk már lapunk hasábjain azt a
sokirányú szakmai tevékenységet,
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Lovagkeresztes
építész

amit Borbély Lajos végzett az elmúlt
évtizedekben. Harminckét évig volt
megyei főépítész, húsz esztendeig
vezette a megyei építészkamarát,
menedzselve térségünk építészeit, illetve elkötelezetten védelmezve az épített környezeti tájelemek megmaradását az utókornak. Jelentős szerepet
vállalt – többek között – az apostagi
zsinagóga és a hajósi (volt) érseki
kastély felújításában is. Nem véletlen,
hogy számtalan szakmai elismerés
(közöttük a Kós Károly-díj) mellett,
érseki és pápai áldás jelzi az egyházi
műemlékek megmentéséért végzett
sokszínű tevékenységét. Elmondása
szerint, Kecskeméten mindig sokat
adtak a város vezetői az építészek
véleményére a településrészek arculatának kialakításában és a műemlékvédelem tekintetében egyaránt. A közéletben azonban, ma már kevesebb
szerepre vállalkozik a 70 éves
Borbély Lajos. Most átvett lovagkeresztjével kapcsolatban azt nyilatkozta a minap a Petőfi Népe hasábjain:
„A kitüntetésben annak a bizonyosságát látom, hogy a csendnek is lehet
visszhangja, nem kell ahhoz hangoskodni, hogy az embert észrevegyék
és értékeljék.”

Csík-zene
Évente legalább egy alkalommal
felkeresi a Wojtyla Házat Csík János,
hogy zenésztársaival minikoncerttel
járjon kedvében a népkonyha gondozottainak. Látogatásuk ezúttal
József napra esett, nem véletlenül. A
szociális intézmény alapító-igazgatóját, Farkas P. Józsefet névnapján, hitvestársát, Farkasné Pásztor Jolánt
pedig születésnapja alkalmából
köszöntötték a neves muzsikusok a
Wojtyla Ház sorsközössége előtt,
zúgó tapsvihar kíséretében.

– Kezdő vállalkozások elindítása.
– Hitelügyintézés minden formában.
– Vagyonvizsgálat előkészítése és képviselete.
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30/9432-040
Ballószög, Katona J. u. 5-7.
06-30/340-1218
2018. május
Nyitva tartás: 7-17 óráig

Büféebéd ajánlataink:
Napi Svédasztalos ebéd
A Három Gúnár Rendezvényház
Picasso termében
(Kecskemét, Festő utca 8.)

Tökéletes választás esküvőkre,
céges és családi rendezvényekre

munkanapokon 11.30-14.30 óra között
Szabadszedéses étkeztetés,
Sz
korlátlanul fogyaszthat többféle levesből,
főételből, salátából és desszertből.
Ára: 1400 Ft/fő

* SZÉP KÁRTYA elfogadása (OTP, MKB, K & H)
* étkezési kártyát/ utalványt elfogadunk:
Ticket Restaurant/ Edenred, SodexoPass,
Posta Paletta, Erzsébet utalvány

Vasárnapi ebéd

A Három Gúnár Rendezvényház

Picasso termében (Kecskemét, Festő u. 8.)
vasárnaponként 12.00-15.00 óra
között szabadszedéses ebéd,
gazdag büféasztalról lehet választani.
Ára: 2.600 Ft/fő,
gyermek 6 éves korig ingyenes,
6-12 éves korig 1.600 Ft

Büféebéd ajánlataink:
Napi Svédasztalos ebéd
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Hotel

A Három Gúnár Rendezvényház
Picasso termében
(Kecskemét, Festő utca 8.)

munkanapokon 11.30-14.30 óra között
Szabadszedéses
étkeztetés,
Sz
korlátlanul fogyaszthat többféle levesből,
Aquamarin
, a gyógyító
pihenés otthona
főételből, ,
salátából
és desszertből.

1400 Ft/főAquamarin
A Ára:
Hotel
nyáron is várja Önt!
* SZÉP KÁRTYA elfogadása (OTP, MKB, K & H)

Foglalja
le nyaralását
25%-os
előfoglalási
* étkezési
kártyát/ utalványt
elfogadunk:
kedvezménnyel!
Promóciós
ACN1805
Ticket Restaurant/
Edenred, kód:
SodexoPass,
Posta Paletta, Erzsébet utalvány

4 nap / 3 éjszaka szállás félpanzióval, délben egy csésze levessel
• gyógyvizes fürdőrészleg használata szabadtéri medencével,
szaunával, ivókúttal, sószobával • frissítő masszázs • fürdőköpeny
• Wi Fi, parkolás

Vasárnapi ebéd

A Három
Gúnár
12 250
Ft / Rendezvényház
fő / éjszaka*

Picasso termében (Kecskemét, Festő u. 8.)

Az ajánlat min. 2 fő esetén, kétágyas szobában a „B” épületrészben foglalható.
* Érvényes: 2018. 06. 01 – 09. 02. között, kivéve kiemelt időszak!
12.00-15.00
óra fizetendő.
Avasárnaponként
kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza,
az IFA külön

között szabadszedéses ebéd,
gazdag büféasztalról lehet választani.
Ára: 2.600 Ft/fő, 8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
+36ingyenes,
83 / 545 979
gyermek 6 éves korig
sales@hotelaquamarin.hu
6-12 éves korig 1.600
Ft
www.hotelaquamarin.hu

2018.02.26. 13:48:59
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Civilek a kiskunok vidékén

A Kiskunsági Nemzeti Park támogatásával, természetjárással
egybekötött kulturális emléktúrát szervezett a kecskeméti
Porta Egyesület. Útjukon a Wojtyla Ház gondozottai és kecskeméti nyugdíjasklubok tagjai is társul szegődtek. Az önkéntességben élenjáró aktivisták a kiskunok vidékén tettek látogatást a közelmúltban.
A program Tiszaalpáron kezdődött. Földrajzi és néprajzi tájak találkozásánál, történelmi vármegyék
hajdani határvonala mentén, a
Tisza egyik jobb oldali holtágának
partján fekszik a település. Földje
az emberi megtelepedés több ezer
éves nyomait őrzi.
A község megtartotta történelmi
miliőjét, melyet hűen érzékeltet a
Bronzkortól napjainkig címmel illetett helytörténeti és természetrajzi
kiállítás, a honfoglaláskori falurekonstrukció, a bronzkori földvár
maradványa, valamint az alatta aprócska alföldi nádtetős épületben
meghúzódó pincék, akárcsak a – bemutatott kiállítás végigvezet az
író életén, kiemelve a várossal való
kosár- és vesszőtermék gyűjtemény.
Második állomásként Kiskun- szoros kapcsolatát.
Kiskunfélegyháza és Kistelek
félegyháza következett, ahol elsősorban Petőfi Sándor emlékét és között félúton, ahol a Dong-érkultuszát követték nyomon a kirán- főcsatorna keresztezi az utat, múltat
dulók. Móra szülőházában – egy idéző szikespuszta-maradványra

TAVASZI ZSONGÁS
HÉTKÖZNAPI AKCIÓ

4 nap 3 éjszaka 2 fő részére
az ***Ágnes Hotelben 49.900 Ft-ért
Foglalható: vasárnaptól csütörtökig
2018.05.02.– 2018.06.17. között
(kivéve 2018.05.20-05.21 között)
A csomag tartalma:
Szállás franciaágyas vagy különágyas szobában 2 fő részére 3 éjszakára
Bőséges villásreggeli naponta 7:30–9:30 között
Érkezés napján welcome palacsinta, fogyasztás a recepción (2 db/adag)
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 masszázsutalvány felnőttenként
4 Ft üzemanyag kedvezmény a szállótól mindössze 6 km-re található benzinkúton
Ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén
A tófürdőre térítésmentese kérhető úszógumi
A recepción engedményes árú 3 órás tófürdő belépő vásárolható (kedvezmény 10%)
Kozmetikai kezelések, pedikűr, manikűr árából 10% kedvezmény


























Az érkezés napján a szállást 14 órától lehet elfoglalni, elutazás napján pedig 10 óráig kell elhagyni. A szálloda saját wellnessrészlege a szobából kiköltözés után 13 óráig térítésmentesen áll az
elutazó vendégek rendelkezésére (úszómedence, pezsgőfürdő, sókamra).

Ágnes Hotel
8380 Hévíz, Honvéd u. 7.
Tel.: 06 83/340-450
agneshotel.heviz@gmail.com
www.agneshotel.hu

lehetnek figyelmesek az arra járók.
Növényzettel borított vadvizes területek, szikes rétek és legelők különleges pusztai növény- és állatvilággal
emlékeztetnek az egykori nagy

város birtokában voltak. Itt zárult a
kis csapat természetjárása. Akiknek
tagjai eltűnődhettek azon, hogy az
emlékmű felállításának terve 1861ben vetődött fel először, ám csak 33

kiterjedésű szikes pusztákra. Ezt
követően a Péteri-tót keresték fel az
utazók.
A pusztaszeri Hétvezér emlékmű
magányosan emlékeztet Kecskemét
és Pusztaszer különleges történelmi
kapcsolatára, hiszen az ottani
legelők is valamikor Kecskemét

évvel később, Kecskemét jogakadémistáinak indítványára valósulhatott
meg, az eredetileg tervezett drága
emlékmű helyett egy szerényebb
obeliszk formájában, melynek tetején turulmadár ül, oldalán pedig a
hét vezér arcképe látható domborműveken.
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Az izsáki Vino Étterem

Ahol mindig van valami
Az izsáki Vino Étterem pincéjében
már régebben is voltak zenekari
koncertek, a változás mégis jelentős.
A régi helyen teljes felújításra került
a hang és fénytechnika, ami profibb

séggel ad lehetőséget élő zenét játszó zenekarok fellépésére. A tervek
szerint, a különböző zenei ízlést –
underground, blues, country, folk –
képviselő zenekarok mellett, temati-

gatás mellett természetesen az étterem széles étel- és italkínálata is a
rendelkezésre áll, lehetőséget adva
az igényes kikapcsolódásra, szórakozásra.

Húsvéti táncház
a ZÖREY klubban
hangzást és megjelenést biztosít az
itt fellépőknek, megkönnyítve ezzel
a zenekarok dolgát, mert csak a
hangszereket kell hozniuk. A ZÖREY
klub-ra keresztelt klubhelyiség, ősztől-tavaszig, heti-kétheti rendszeres-

kus estekre is sor kerülne. Ezeken az
eseteken, elsősorban a fiatalok számára, mutatnák be egy-egy korszak
zenei hangzásvilágát, illetve emlékeznének meg régi, nagy – magyar
és külföldi – előadókról. A zenehall-

Tavaly novemberben elsőként fellépő Ripoff Raskolnikov, osztrák
énekes-dalszerző, gitáros, „tiszteletbeli magyar” blues zenész is igazolta, hogy a felújított klub minden
igényt kielégít. A fiatalokból álló

Ivan&The Parazol fergeteges
„összeizzadós” bulit hozott. Péterfy
Bori koncertje nemcsak hangzásában, de látványában is káprázatosnak bizonyult. Hosszú idő után újra
Izsákon fellépő Ismerős Arcok
zenekar népszerűségének köszönhetően igazi telt házat hozott a
ZÖREY-be, azt is megmutatva, hogy
nemcsak a zenekar előtt, hanem a
pinceklub hátsó részében is jól hallható a zene. A Talléros együttes
húzta a talp alá valót a húsvéti
táncházban, bizonyítva, hogy ez a
hely alkalmas erre is. A felerősített
autentikus népzene és a ZÖREY
atmoszférája magával ragadó
módon ösztönöz a táncra.
A ZÖREY-ben eddig fellépett 12
zenekar egybehangzóan elismeréssel nyilatkozott a klubról, szerintük
bármely nagyvárosban felkapott
hely lehetne. 2018. őszén folytatódnak a koncertek, olyan remek együttesek fellépésével, mint amilyen többek között a Margaret Island.

www.civilnaplo.hu
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Európában
egyedülállólétesítmény,
létesítmény,
Európában isisegyedülálló
négy egymástól
egymástólfüggetlen
függetlenkiállításból
kiállításból
áll.áll.

Makettház
Makettház

A makettházban sok száz
különféle harci eszköz miniatűr
másolata tekinthető meg.

Belépő
Belépődíjak:
díjak:
Gyermek
Gyermekjegy
jegy14
14éves
éveskorig:
korig:800
800FtFt
Felnőttjegy:
Felnőttjegy:1500
1500FtFt
Tüzérmúzeum
Tüzérmúzeum
15 főnél
esetén:
főnél nagyobb
nagyobbcsoportok
csoportok
esetén:
A kiállítás a magyar tüzérség eszközeit,
1000 Ft/fő
öltözékeit mutatja be.
Csoportok
Csoportokbejelentkezése
bejelentkezéseesetén,
esetén,
kérjük, hívja
hívja aa következő
következőtelefonszámok
telefonszámok
Fegyvermúzeum
Fegyvermúzeum
egyikét:
egyikét:
A kiállított fegyverek között megtalálható
Tel.: 06/78-420-444
06/78-420-444
a Magyar Honvédségben rendszeresített kézifegyverek
Tel.: 06/30-826-5240
06/30-826-5240
nagy része, sportpisztolyok, valamint Kádár János
vadászfegyverei.
PINTÉR MŰVEK

Szobor- és Haditechnikai
Haditechnikaipark
park

A múzeum talán leglátványosabb része a több mint 3 hektáron
elterülõ szabadtéri kiállítás és a kiállítást körülölelő szoborpark.
Itt tekinthetők meg a Magyar Honvédségben használt különböző
harci eszközök helyreállított darabjai.

6237
Kecel,
6237 Kecel,
Rákóczi
Ferencútút
177.
Rákóczi Ferenc
177.
muzeum@pinterworks.hu
muzeum@pinterworks.hu

K E C SK E M É T

NYITVATARTÁS
NYITVATARTÁS
MINDEN
MINDENNAP:
NAP:10-16
10-16 ÓRÁIG
ÓRÁIG
(HÉTVÉGÉN
(HÉTVÉGÉN IS)
IS)
BA J A

https://www.facebook.com/haditechnikaiparkkecel/
https://www.facebook.com/haditechnikaiparkkecel/
http://pintermuvek.hu/hadtechnikai-park/
http://pintermuvek.hu/hadtechnikai-park/

